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ALINIO DE SALLES

Nixon levará para Mosco u mensagem do presidente Eisenhower a Kruchev
Não lhe foram conferidos podères para ne-
gociar com os russos -"Pravda" acusa os Es-
tados Unidos -O vice-presidente americano

inaugurará a Exposição americana
em Mqscoú

WASHINGTON, 22 — Terminada l
•ntrevlsta qua teve na Casa Branca
com o presidente Eisenhower «com
Douglas Diilon, secretário, de Esta-
do Interino, Richard Nixon, vlce-pre-
sidente dos Estados Unidos, recusou-
se a dar informações precisas quan-
to'à natureza* dos problemas que ha-
viam sido examinados.

. , Apenas • indicou Nbíon que recebera
diretrizes do presidente Eisenhower
t de Dilloh, sôbre os assuntos que
poderia ser levado a examinar com
Kruchev, quando de sua permanêh-
cia em Moscou.

Depois de ter frisado que o pre-
sidente Eisenhower nSo lhe conferira
podères para negociar, exprimiu Nixon
a esperança de que suas conversa'
ções com o chefe do governo rus-
so ' permitam realizar-se progres-
sos quanto a alguns pontos, tendo-

se em vista negociações ulterlores,
mas indicou nSo querer .dar a.lm-
pressão dé que a entrevista que'te-
rá com Kruchev poderia levar ao íim
do impasse da conferência de Ge-
nebra, sôbre Berlim. ' \

Por outro lado, declarou o vice-
presidente dos Estados Unidos que le-
vava mensagens do chefe da Cada
Branca paia vários altos funciona-
rios russos, mas se recusou a dar. a
minima informação precisa quanto á
natureza da mensagem verbal que o
presidente Eisenhower lhe confiou
para o chefe do governo russo.

Interrogado a respeito dos .reparos
ontem formulados em Varsóvla por
Kruchev, que se declarara "intriga-
do" com a visita de Nixon:a Mos-
cou, sem que esteja encarregado de
negociação alguma, respondeu o 'vi-
ce-presldente dos Estados. Unidos que
êle próprio estava intrigado por ver
intrigado Kruchev, tendo aduzido que
melhor poderia responder a essa per-

Venezuela não pedir
expulsão de Trujillo

a

WASHINGTON, 22 — A Venezúe-
la de modo algum se propõe a exl-

.gir a expulsão da República Domi-
flicãna' da Organização aos Ksfã^
dos. Americanos — declarou hoje
alta personalidade venezuelana.

Demonstrou-se essa personalida-
de multo surpreendente com a in-
terpretacão, que qualificou de "er-

rônea", dada por uma agência ame-
ricana de notícias a um projeto de
emenda da ordem do dia da pró-
xima reunião dos ministros ameri-
canos das Relações Exteriores, que
está sendo regidido pela delegação
venezuelana.

"Nossa emenda não visa a pais
algum, em particular, não se lirai-
tando mesmo à. regi? a das Carai-
bas" — afirmou aquela autorizada
personalidade venezuelana.

Precisou, ainda, que a Venezuela
se propõe a submeter à reunião dos
ministros a procura \ de uma fór-
mula que permita i O.E.A. velar
pela execução dos princípios da
Çaifta, AoSfflttfc concerne, i iaplicà-

.C5o^a'aêmoerac)avréprMéntaílYa..e
Wrèspèíto*do3'direitos'do Homem

(assunto compreendido na ordem
do dia da conferência), e, ainda,
.quanto-à elaboração de medidas
para a tornar obrigatória. - —

Essa intenção foi anunciada no
final da reunião,do Conselho da
O.E.A., de sexta-feira última, pelo
embaixador Marcos Falcon Brice-
no, da Venezuela, que declara tex-
tualmente: "Consideramos extrema-
mente Importante para o bem-estar
e para o jirogrèssc :da O.E.A. tudo
quanto;^!"refira àVonduta política
dos govèruns, em 1 ilação com o
respeito dos princípios fundamen-
tais de nosso Direito Interamerlca-
no; o exercício efetivo da democra,-
cia representativa e o respeito aos
direitos do Homem. Os dois assun-
tos foram incluídos no projeto de
ordem do dia, da reunião dos mi-
nistrus, seudu debatidosrrConsidF
ramos, no entanto, ser necessário ir
mais longe, isto é, que é preciso
procurar-se um método que permi-
ta apreclar-se se êsses compromis-
sos e princípios,' que pertencem ao
Direito Internacional, e não ao di-
reito Interno, são efetivamente res-
peitados, e, ao mesmo tempo, ver
quais as . medidas que podem ser
tomadas para tornar o divórcio en-
tre aquilo que um Estado membro
assina num documento, e o que na
prática realiza".

.Lembram os meios interamerica-
nos ,que a reação do Conselho da
O.E.A. ao projeto cubano de exigir
a exclusão, do mesmo Conselho, dos

representantes dos três regimes
considerados como totalitários —
República Dominicana, Nicarágua e
Paraguai — já se manifestara. Cabe
lembrar- que õ governo .cubano
anunciara'êsse projeto pela voz dò
seu embaixador, e que logo depois
da chegada deste a esta Capital, os
representantes junto ao Conselho
da O.E.A. haviam pedido ao seu co-

( Continua na 11» p&g; )

Acordo em Genebra poderá abrir caminho
para a conferência de chefes de governo

Grã-Bretanha
e Rússia
na Vanguarda
LONDRES, 22 — A Grã-Bretanha

anunciou, hoje.. que, junto com a
Rússia,, marcha à frente do mupdo na
campanha para produzir eletricidade
em centrais nucleares «que os Esta-
dos Unidos seguem ambos os pai-
ses à distância.

Um relatório da Direção de Energia
Atômica do ;Reino Upido entregue
hoje ao ParL-uhento d|z juc ísestuçõM
tírltâfiléas em" corilttrúçÃb -l-Viíó umà
produção totat.de 1.40b megaraiios.

A produção russa também ascen-
dera a 1.400 megavatios. A essa l-ifra
selchegará com_três: grãnfleuientrãis;
de energia que estão sendo construi-
das e com outra que já está fundo-
nando;na Slbòiia'.

Por outro lado, onze estações que os
Estados Unidos constróem no momen-
to, segundo o relatório, só terão um
total de 900 megavatios. Por sua vez
a França terá duas estações com um
total de 250 megavatios e á Itália
outras duas, com 350.' (UPI).

7
gunta depois da Conversação que ti-
ver com o chefe do governo .russo.Respondendo a outra pergunta, sô-bre o descontentamento demonstra-
do nos círculos governamentais rus-sos- em conseqüência da tomada de
posição do presidente Eisenhower emfavor das nações oprimidas, da Eu-ropa, declarou -Nixon que o presl-dente dos Estados Unidos definira
de.. maneira muito exata a posiçãodo governo americano quanto a es-sa questão. -.' ,

- -Finalmente, tendo corrido o iumor.de que Nixon iria a Genebra, paraler conversação com o seeretáriode -
Estado, Herter, quando de seu re-
gresso, previsto para 3 de agosto, de-clarou o vice-bresidente, ainda res-
jjondendo a uma pergunta, não ter
projeto algum de ir a Genebra, de-
pois de süa viagem à Rússia. (FP)O presidente Eisenhawér féz quês-tão de definir publicamente,, na suaentrevista de hoje à imprensa, o sen-tido da'missão a Moscou do vice-
presidente Kienard Nixon, alguns ml-nutos antes de eoníerenciar com ês-te na Casa Branca e algumas horasantes da partida do vice-presidente
para a Rússia.

Nixon, salientou • presidente Ei-senhower mais uma vez, não perten-ce ao serviço diplomático do govêr-no arnericano e por isso não tem nernhuma autoridade para abordar comNikita Kruchev negociações concre-tas sôbre os problemas entre os Es-tados Unidos Xltfí Rússia po quadroda guerra fria.
Entretanto, embora a viagem dovice-presidente dos Estados Unidos-Seja_unLsimpleâ_ato_de^boa-vontade

oficialmente justificado pela inaugu-ração da Exposição Americana emMoscou e pelas visitas anteriores fei-tas aos Estados Unidos por altos dig-nitários russos — Anastase Mikoyane Frol Kozlov — Nixon já figura nalista das entrevistas do prlmeiro-ml-nistro russo e será forçosamente le-vado a conversar com êste último arespeito de problemas que ntualmerí-te preocupam a opinião mundial. Po-rem, no' discurso dessas conversaçõesNixon deixará, bem entendido, a ini-ciativa a Kruchev, ficando o chefedo governo russo livre, como anfltrião do vice-presidente americano,
para levar as conversações para ostemas de sua escolha.

Eisenhower não pensa que a pro-clamação que êle próprio fêz a fa-vor das "nações cativas" da EuropaOriental influa de um modo qual-quer na natureza do acolhimento queem Moscou será reservado ao vjce-
presidente Nixon.

E' natural que os dirigentes russosnão reconheçam, em virtude da suafilosofia política,.a existência dessasnações cativas. N$o é 'menos natural, para os Estados Unidos, leva-renV,».' sério a sorte de povos opri-mldos com« o» trilals- tiro numerosasafinidades de ;i"'igúe., (FP) <
Em Moscou, o jo-naí "Pravda", ór-

gfio.do Partido Comunista, acusa ho-
je os E.U.A. de prepararem nova e
provocadora-campanha—anti-russa.

Num artigo' de~Três colunas, o"Pravda" pergunta como pode o pre-sidente Eisenhower conciliar sua pro-
posta de amizade com a Rússia coma resolução do Congresso americano
de 17 de julho sôbre as "nações es-
cravizádas".

Este foi | um dos ataques mais vio-
lentos lançados contra a políticaamericana nos últimos meses,, ocor-

( Continua na 11» pág. )

ESPIÕES COMUNISTAS

ATENAS, 22 — O Tribunal Militar
desta Capital pronunciou as seguin-
tes condenações, no processo por es-
pionagem, a que responderam Ma-
nonis Glezos e seus dezesseis cúm-
pllces: .

Glezos — cinco anos de prisão, oi-
to de privação dos direitos civis e
quatro de deportação na ilha de Agy-
los Evítràtios; Elcvterios Voutsas —
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WASHINGTON — 6 -vice-presidente Richard Nixon,
que se prepara para-seguir hoje. para Moscou, recebe as
últimas instruções do .presidente Eisenhower. (Radiofoto
UPI, exclusiva para,o "Correio da Manhã")

dmiante um jantar oterecldo auleu
tem á noite, Tia Casa Branca, u um
grupo de correspondentes americanos
destacados junto àiSede do governo,
que tinha externado um certo nume-
ro de idéias sôbre o estado atual das
negociações quádruplas sobrei Ber-
llm. Publicamente deu hoje a versão

Plano econômico da Espanha
Miedidas contra os monopólios

um certo pessimismo quanto ás pro
habilidades de.êxito das conversações
de Genebra, mas que de maneira ^1-
guma fecha a porta a uma futura
conferência de cúpula se um progres-
so mínimo fôr realizado na escala de
ministros: 1».) apesar de Um certo
número de hipóteses'oriundas da pró-
pria'. demora dos debates de Gene-
bra e do desânimo que poderá, por

v
WASHINGTON, 22 — 0 presidente; seguinte da sua tese, na qual se nota

Eisenhower declarou, hoje,, que o ca-
mlnho para uma conferência de che-
fes. de governo poderá ser aberto se
se verificar qualquer acordo nas ne-
gocláções dos chanceleres dos 4 gran-
des em Genebra « se houver progres-
so nas conversações entre o Ocidente
« a Rússia.

Falando hoje aos jornalistas, Else-
nhower disse que a continuação das
negociações não comprometerá as po-
slção das potências aliadas em Ber-
Íim, ' como alguns temem, porque o
Ocidente permanece firme na defesa
de seus direitos na antiga Capital ger-
mánica. (UPI).

WASHINGTON, 22 — Em sua entre,
vista á imprensa, o presidente Ei-
senhower confirmou a posição de fir-
meaa em Genebra, que na véspera
havia sido atribuída a unia "fonte al-
lamente colocada" e reconheceu que
essa ronte náo era senão êle mesmo.

Sem se fazer de Togado, o chefe dn
gnvêinn americano reconheceu que

termina que o Ministério do Comer-
cio "formule as normas de uma lei

Busto de Lincoln

para a França

MADRID, 22 — 0 governo do. ge-1 dos fundo de retorno, Inclusive al-
neral Francisco Franco anunciou, ho-jf^ crlatlos n0 ano Passado' e de"

je, seu programa para liberalizar a
economia espanhola e tornar conver-
sivel a peseta,

O número de hoje de "Boletim Ofi-
ciai do Estado" publica os primeiros
detalhes do "plano de estabilização
econômica", graças ao qual o gqvèr-
no obteve empréstimo» no valor de
cerca de 400 milhões dé dólares, des-
tinados a re^nlmar a precária situa-
ção financeira do pais.

O decreto publicado hoje naquele
órgão oficlali assinado pelo- chefe. do.
Estado, descreve as últimas merildaq
do plano, que representa unia Viiàte
aa reforma do jcijmércio >*•'''f».!^
internacional e da vida eèohóiMca".

O anúncio foi precedido, nos últi-
mos dias, pela desvalorização da pe-
seta e pela admissão da Espanha na
Organização d» Cooperação Econó-
mlca europélar; t^tt

O decreto "estabelece a liberaliza-
ção progressiva daa;. importações de
mercadorias e, simultaneamente, do
comércio interno" «. "autoriza a con-
vci-sibilidade da peseta..."

Os especialistas financeiros disse-
ram que o decreto- se destina a ell-
minar a complicada tramitação ofi-
ciai que até agora veth envolvendo
quase todas as atividades comerciais
espanholas. Ecoíionjlstas estrangeiros
disseram qué o programa "está bem
concebido" e é "um Indicio da sin-
cerid.-de de propósitos do governo".

Os pontos culminantes do dei-reto
são os seguintes;

Uma "revisão" ordenada "das

11-

perpétuos; Antòlhe Slngelakis —
quinze anos de detenção e de pri-
vaçâo dos direitos civis, cinco de de-
portação na ilha de Agylos Evstra-
tios; Antoine Karkayannis — onze
anos de detenção, sete de privação
dos direitos civis, cinco de deporta-
ção na ilha de Agylos Evstratlos;

as organizações, mesmo aquelas cri
adas por lei, que até agora tenham
tido funções reguladoras serão obje-
to de revisão para que o governo
possa modificá-las, fundi-las ou su-
prlmi-Ias, conforme seja indicado

— Implantação de medidas contra
monopólios. .Sóbre Isso, o decreto
diz: "o governo proporá aos tribu-
nais ou decretará, em caso dc ur-
gf-ncla, as regulamentações necessn-

Um busto em bronze de Abra-
liam Lincoln foi ofeilado à Fran-
ça recentemente por ocasião do
75." I aniversário oo oferecimento
aos Estados Unidos da Estátua da

organizações—reguladoras, Diz—queJ—Ubeidade-jielo-pwvo-^tranrê^ No

Constantln Ragoueridis — cinco anos rias à evitar e combater as práticas
de prisão, oito de privação dos di- de monopólio e outras classes que
reitos civis, quatro de deportação na aluam contra a normalidade do co-
Ilha de Agylos Evstratlos;! Maria mércio e a flexibilidade da econo-

trabalhos forçados perpétuos; Geor-j Grlgorladou — um ano de prisão, mia".
ges Trikalinos — trabalhos forçados

A Internacional Socialista
1 e as "frentes

populares"
HAMBURGO, Julho (Benjamin E.

West, do IP8, especial para o Correio
da Manhã) — O aspecto rhais impor-
tante 'do Congresso da Internacional
Socialista que acaba de realizar-se
nesta cidade alemã, nãa pode ser

. «apreciado com a simples leitura das
atas das sessões, pois, no fundo, o que
ia ~trãtà~é~da~ériõnnOiferenca exis-
tente- entre o socialismo' Uo mundo
livre e o "socialismo" praticado pela

___UniSo_das_Repúblicas "Socialistas"
Soviéticas.

Antes do Inicio deste século os so-
clalistas da Europa Ocidental haviam
repudiado muitos dos preceitos pura-
mente revolucionários de Karl Marx' ¦ sustentavam que o socialismo só
poderia estabelecer-se como sistema
de governo por meios democráticos,
ou seja, pela vontade expressa da
maioria da população. Os soviéticos,
ao contrário, seguiram a doutrina de
Lenlne de que o socialismo ("leiarse
comunismo") tem que ser imposto
por uma seleta minoria de revoluciu-
nários. :

O tipo de socialismo de que fazem
alarde os soviéticos jamais tolerou averdadeira liberdade do indivíduo,
enquanto que esta liberdade é, preci-samente, o que mais caracteriza o so-
cialismo pregado pelos delegados pre-"«entes-aoconclave aqui celebrado na¦emana passada.

A diferença entre o socialismo legi-
tlmo e o espúrio socialismo soviético
foi bem definida pelo Bureau da In--ternacionaHiJociatista, em 1956, nos se
guintes termos: "O socialismo e o
comunismo não têm nada em comum.
Os comunistas não têm feito outra
coisa do que perverter o genuíno sp-
cialismo. Onde quer que ocupem" o
Íioder, 

suprimem todas as liberdades,
odos os direitos dos trabalhadores, to-

tores humanos. Os socialistas crêem
pos direitos do homem, os comunistas
•ombam deles".

Como é sabido, os chamados países

tempo a União Soviética na adoção
das -medidas-pleiteadasr-pelos soda».
listas do passado, entre os quais o
reconhecimento de sindicatos verda-
deiramente autônomos, o direito de
greve, leis para a proteção da,classe
operária, incluindo assistência medi-
ca, seguro contra o desemprego, fun-
dos para aposentadorias e, em alguns
casos, leis dispondo sôbre a particl-
pação dos trabalhadores nos lucros
das empresas.

Hoje hão existe um só sindicato
autônomo na União Soviética. Tam-
pouco se reconhece ali- o direito de
greve. Pelo-Côntrário, a greve é con-
siderada na URSS, um crime contra
o. Estido, equivalente á traição. Uma
das .entidades que, deram maior des-
taque ao progresso social do; países"capitalistas" foi a Liga Comunista
Iugoslava. A critica acerba que fêz á
Rússia suscitou em Moscou denúncias
fulminantes.

Com o passar dos anos, os soviétl-
cos trataram de aproveitar à palavra"socialista!', tal como o fazem com"democracia*,, para persuadir os sócia-
listas do mundo livre a formar "fren-
tes populares" com os comunistas, iso-
bretudo nos países onde os partidossocialistas são fortes, como o Japão, a
Itália, a França, &. Inglaterra t a
Alemanha Ocidental.

A última campanha soviética neste
sentido realizou-se durante o Con-
gresso da Internacional Socialista,
realizada em Zurique, Suíça, em
IP56. Em resposta, o Conselho Exe-
cutivo da Internacional afirmou ca-
tegôrlcamente: "O Conselho da Inter.
nacional Socialista considera como re-

ilano internacional"
que se restabeleçam as organizações
operárias genuinamente democráticas
em todos os paises onde elas foram
suprimidas pela ditadura comunista."

A campanha empreendida depois da
morte de Stalin para a organização
das "frentes populares" _fracossoufia, o progressajolltlcn, tnrtns n*-va-l-por-comp)eto-«nle-«sta-respostB-<!on-

4rr-
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tundente e não há absolutamente na-
da nas atas do Congresso de Hambur-
go, _què indique a menor modificação
na_'maneira de pensar dos socialistas

cinco de privação dos direitos civis,! — Supressão de certos impostos de
¦¦jm_tr»J_ann»_ri«-Ji^irsk", pnr mn. Importação vigentes. O decreto eli-
tivo de saúde, mina uma série de Impostos chama-

Os outros acusados íoram absolvi-'
dos, Efthlmladls por ter ajudado no
inquérito e os outros por não terem
sabido das finalidades de espionagem!
da rede a que haviam ajudado,

Êsse veredito surpreendeu os ob-1
servadores, por sua indulgência.!
Realmente, foi a primeira vez que oi
Tribunal Militar, julgando segundo aj
Lei de Exceção' n.» 375, de 1936, co-
munistas—acusados densplonageinj-não
pronunciou sentença alguma de mor-!
te, embora reconhecendo a acusa-
ção de espionagem.

No entanto, o procurador da Co-
roa pedira a pena capital para dois
dos abusados: Georges Trikalinos e
Elevterlos Voutsas, ambos membros
da Comissão Central do Partido Co-

busto lê-se a seguinte inscrição:"No 75." aniversário da oferta da
Estátua da Liberdade pelo povo*da França ao povo dos Estados
Unidos e no 150." aniversário do
nascimento de Abraham Lincoln,
presidente dos Estados Unidos e
amigo da França, a Comissão do
Sesqulcentenárlo de Lincoln, em
nome do povo dos Estados Uni-
dos, oferece ;io povo da França o
busto do presidente.' modelado em
vida por Lconard Wells Volk, em
10ÜU". Na foto. quando dn entre-
ca oficial do busto de Linraln,
vêem-se dn esquerda para n direita
Walter nothchlld, (Ia Comissão do
Sesqulcentcnário de Lincoln, An-
drew H. Bcrding, do Departa-
mento de Estado Americano e
Raymond T.n Pnilc. cônsul-geral
da França cm Nova York.

Escolhidas em Long Beach
as finalistas americanas

Continua na 7a. Jiág.)

Quinze jovens beldades america-
nas foram escolhidas ontem, á noi-
te, para finalistas do titulo de Miss
Estados Unidos, depois de um brl-
lhante desfile- das concorrentes, pe-
rante nove Juizes severos e uma
multidão ansiosa, composta de 3.500
espectadores. Elas são: rtiss Alaba-
na, Miss Arkansas, Mjss Califórnia,
Miss Colorado, Miss Flúricta, Miss
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Geórgia, Miss Iowa, Miss Loulslana,
Miss Maine, Miss Maiyland, Miss
Missourl,„.MIss Nevada. Miss NoVa
York, Miss Texas e Miss Virgínia.

Será designada hoje a vencedora
do concurso que dará o titi^o cobl-
çado de Miss Estados Unidos 1959,
que substituirá a anterior Miss Es-
tados Unidos, a encantadora Arlene
Howell, da Loulslana. Ela disputará
na próxima sexta-feira, juntamente
com mais 32 beldades internado-
nais, o titulo de Miss Universo.
(FP) • ¦' .. * .—A deslumbrante Hyun Choo, "Miss
Corria". dè. 1859, foi eleita, ontem, á
noite.' *Miss Popularidade''.

Foi eleita pelo voto dos milhares
de espectadores que, se aglomera-
rum, domingo passado, no "Boule-
vartl" do Oceanci. enquanto se efe-
luavã o desfile de carros com todas
as candidatas au titulo de "Miss
Universo".

üs futógrafos que presenciaram o
desfile elegeram "Miss Fotogênica"
a sila. Pameal Anne Searles, "Miss
Grã-Bretanha".

_ As participantes estrangeiras do
Concurso Miss Universo se viram
ontem submetidas a árduos ensaios
sob uni ml candente e em seguida
'tiveram tempo de tomar banho de
mar. e sair para compras,

As' Misses estrangeiras realçarão
com sua presença, amanhã, á noite,
as-cerimônias no-Teatro—Municipal
de Long Beach, desfilando vestidas
com trajos típicos de seu pais ante
um auditório ''de umas 4.000 pes-
soas.

Em seguida.* df acordo com a

provisória que será necessária i
quidação dos impostos",

— Autorização de conversibilidade
limitada. "O govCrrfo fica autoriza-
do" — dispõe o decreto — "a esta-
belecer a conversibilidade da peseta
em casos e em condições que se jul-
gar convèniènfe77r~AtíTn—disso—põe
sob a jurisdição dos Ministérios da
Fazenda e do Comércio o trabalho
de determinar quais são êsses "casos
e condições".

— Ordem aos espanhóis para en-
tregar as divisas estrangeiras que
possuam. -Dla-qua-Jlna espanhóis oue
vivem no pala e ai pessoas que legal-
mente têm nacionalidade espanhola
e possuem divisas estrangeiras qual-
quer que seja sua origem ou titulo
dt propriedade",

O decreto acrescenta que aqueles
qua cumprirem * lei não serão ob
jetò ide "sanOíes como ltifratores daá
«evf.ras leis sôbre divisas.
''Ò dispositivo concede, também,

"créditos extraordinários" aos orga-
nismos do Estado que necessitem de
tfivlsâsestrangeiras-para-suas-opera-
ções. Êsses créditos têm a finalidade
de compensar os deflclls orçamenta-
rloa causados pela desvalorização. . ,

As novas medidas assinalam, tam-
bém, a gasolina, o fumo e os telefo-
nes corno três, coisas cujos preços
devem subir.

"O govêi-no... determinará, a quan-
lia e a forma em que o governo' parti-
para dos novos preços dos produtos
pertollferos e do fumo" — diz o
"Boletim". "O govfrnq também fica
autorizado a modificar os impostos
pelo uso dos telefones... e a esta-
belecer Impostos suplementares sôbre
determinados serviços e preços". —
(upi) y

Atentados
terroristas
na Guatemala
GUATEMALA, 22 — Terroristas não

identificados lançaram à.noite pas-
sada 3 granadas ein diferentes luga-
res da cidade e Uma delas explodiu
na embaixada americana. Outra, ex-
plodiu no Palácio Episcopal e a ter-

:ta_nas_lnsLiilnções elétricas nus ar-
redores da Capital.

A bomba colocada na embaixada
americana causou danos mas náo, \i-
Umas. No Palácio Episcopal reside o
arcebispo Mariano Roseli Arellano.

A terceira bomba náo afetou o for-
necimento de energia elétrica da Ca-
pitnl guatemalteca.

Nem o embaixador Lester Mallory,
nem o arcebispo têm a menor Idéia
da origem dos atentados. Ambos se
mostraram surpresos com o ataque,

O presidente Ydlgoras Fuentes se
apresentou pessoalmente à embaixada
americana e recolheu alguns dos res-
tos da granada: ,

A explosão quebrou as vidraças da
embaixada, situada no centro dá cl-
dade, a 6 quarteirões da Policia Cen-
trai e a 7 do Palácio Presidencial.
(U.P.I.)

isso, se apoderar do»' negociadores
ocidentais, os Estados Unidos não en- .
fnaquecerão de maneira alguma ¦'
defesa dos direitos,e das responsa-
bilidades dos "Trê$" em Berlim. O
presidente espera que os dois outros
aliados dos Estados Unidos náo deixa-
rão de se alinha/ com essa posição;
2.0) na medida em que as discussões
dos quatro prosseguem e enr que ¦
Rússia concordar em reconhecer ine-
qulvocamente-1 os direitos ocidentais
em Berlim, oi Estados Unidos, a Fran- ,
ça e a GrãiBretanha-conservarão um
espirito aberto, e realista tendo em
vista o prosseguimento'do debate sô-
bre os problemas em suspenso; 3.°)
apesar do caráter' pouco encorajador
das trocas diplomáticas realizadas ati
agora em Genebra é a -impressão qu»
êle próprio pôde tirar da falta ds
eficácia atual das conversações, Else-
nhower não perdeu toda a esperança
de ver a conferência entrar nos tri-
lhos. Concluiu prudentemente que a
caminho da "cúpula" continua teòri»
camente aberto, mas apressou-se em
acrescentar que ainda não' via a ,utl»lidade de reunir uma conferência em
escala suprema se nenhum progres-so construtivo fôr feito pelos minis»
tros de Negócios Estrangeiros; 4.') El-
seiihowvcr nau pretende impor d*
modo algum, antecipadamente, um
limite temporal ás negociações atuais
de Genebra. A Chrlstlan Herter e seus
colegas é que cpberá, "In loco" tomar,
eventualmente disposições a êsse res-
peito. Aliás, isso não passa de um
problema secundário de processo poiso ponto importante continua a ser •
firmeza coiii qué o Ocidente'continua
resolvido a manter a sua posição a
respeito de Berlim.

O presidente Eisenhower explicou
hoje, a razão pela qual julgava qué
um bloqueio de Berlim imposto nas
atuais circunstâncias criaria para os
aliados problemas Infinitamente maia
sérios do qúe em 1948: Berlim-Ocst»
tornou-se em 10 anos uma cidade ex-
tremamente próspera e produtiva,
cuja indústria- nova depende em
grande parte dos fornecimentos ds

( Continua na 11» pág.)

DECLARAÇÃO COMUM
RUSSO-POLONESÃ

VARSôVIÀ, 22 — "A delegação rus- dentais náo permitiu chegar s um
.... > I ncArrin n rncnnltn Ha íim trntârin Amsa,—constata, com satisfação, as im

portnntes conquistas realizadas pelo
povo polonês, no domínio da recons-
trução e do desehyolvlmento econô-
mico e cultural dos territórios polo
nêses do leste — ex-terrltórlos ale-
mães f— que iprtnam úmá pSrfe inie-
parávèl di^tcrí^órig/polonès.— 16-S^
na declaração comum assinada em
Varsósla, por Nlkiia Kruchev e Wla-
dyslaw Gomulka, primeiro secretário
do-l'ai'lido-Comunista-Polonês,-e-Jo-
sef Cyrankiewlcs, presidente do Con-
selho polonês de ministros, termina-
dos os entendimentos efetuados entre
as delegações russa e polonesa."

. — "A Rússia fornecerá uma ajuda
á Polônia, para o aumento da fábrica
de tratores "Ursus" (a mais impor-
tante fábrica de material agrícola de
Varsóvia), c para a irrigação de ter-
ras" — indica -a declaração comum.

"Na conferência dos ministros das
Relações Exteriores de Genebra, um
trabalho positivo foi realizado" —
prossegue a declaração soviéto-polo-
riêsaj que acrescenta: — "Todavia, as
duas partes constatam com pesar que
a posição adotada pelas potências oci-

acordo a respeito de úm tratado d»
paz com a Alemanha, e da normali-
zação da situação em Berlim, Ociden-
tal. A) posição adotada pelas potências
ocidentais-e a República Federal Ale-
mã, afasta o entendimento, táo espe-
rado por todos os povos, e pode levar
a uma nova tensão internacional perl-
gosa' -par». K -patTia Europa'' —¦ -Dll"
aiiida a declaração .comum russo-po-
Joní'sa,.asslnadà c:h vàrjóvla.'"A melhor solução do problema ale-
mão seria naturalmente a assinatura
de um tratado 'dc paz com um govêr-
no aleniáo único, mas, tendo em conta
a-situaião..real.-as_duas_partes_acham
que, nas condições atuais, o tratado da
paz deve ser assinado com os dois es-

( Continua na 11a pig.)

APÊL0 DO CONSELHO DE
MINISTROS A F. CASTRO

PARLAMENTO
CENSURA
SUKARNO

HAVANA. 22— O Conselho de Ml-
nlstros de Cuba resolveu hoje não
aceitar a demissão de FIdelv Castro,
e lhe dirigiu um apí-lo, a fim de que

tro, ou tomará a direção do instituto
da Reforma Agrária, como C-Ie 0 'ha-
vin declarado aos amigos?"Pouco Importa a função que Cas-
tro escolherá, Êlo continuará, de

reassuma seu pôslo de píiineirtml-1.3™$$ ™"e^',• 
„° ^e\c, i|1C0"tef'e

I, ¦. ,¦¦-,, , , : do país , diz-se nos círculos cspecia-
nlstro, o mais rapidamente possível. liza(|us da capital americana. (FP)~Alé aguu Ciatro-nüo !''¦'< nenhum
comentário. Acredita-se que êle não
anunciará sua decisão antes de do-
mingo próximo.

Em Washington, o "desapareclinen-
to" prolongado de Fldel Castro não
surpreende os círculos políticos. Nes-
tes últimos, aguarda-se, com efeito,
que o "Chefe máximo" da revolução
cubana espere a data de aniversário! P^0"1
do "20 de julho de 1954", para qtiutl- "jiicte
ciar seus futuros projetos, ao invés l'ues.
de apr*sentar-se_ têi^a-Icira passada ""> porta-voz do palácio presidên-
ante o gabinete, como 61ê~õ~HãVlBi-»'' r^-contudC-declarou-que-Gomez^ ,—¦¦------
dado a entender no momento de silâmWm apresentou suas acusações *' ° 

Sf30„Li^,s aSar?mdemissã,, verbal do posto de primei- contra Urrutia sem o apoio 0u o cou- ví,n° fa Indonésia mas afirmaram
ro-minlstro, |setitlniento do governo revoluciona-! o.ue talvez o apoiem.

ACUSADO URRUTIA
DF. HAVANA — O ex-presidente

Manuel Urrutia Lleo foi acusado de
traição, hoje, ante a Corte Suprema,
por um "cidadão particular" que,
plém disso, pediu sua "prisão provi-.só ria".

O acusador, Raul Gomez Qintero,á Corte que notificasse o ga-da natureza de suas acusa-

kmW ^^^.

fsfTT^,: 
¦¦¦^M7

W. .^mW***mx*_. 
'__ '¦'t'- Ami^¦*TV ' -7- ¦' . 'áW I

DJACARTA, Indonésia, 22 — Os
membros do Parlamento censuraram
hoje brandamente o presidente Su-

rio.A maratona monstro preparada por ; . !
êle próprio para domingo próximo! J Gomez Qulntero, de 52 anos, ê'.Um
fornecerá o quadro ideal ao apareci-í do» dirigentes da Associação dos Ad-
mento do dr. Castro, presumem osivo,Uados de Havana e o criador du
observadores. D!a do Avoglido em Cuba.

En t reTãn tg.~éirrAyashington—recusa-]—De-acôrdo-;eom-o-códlgo-social-re-
se a fazer prognósticos no que tu re-1 centemente—modiftcado-e—convertido

Um porta-voz do Partido Comunista
( Continua na 11» pág. )

fere â decisão que tomará o chefe
da revolução cubana concernente ao
p6sto~que-éle_£Onta__gcupar em «eu
pais.

Diferentes versões a êsse respeito
são reproduzidas hoje na imprensa
dos Estados Unidos. Proclamár-se-á
Castro presidente da República. De-
cidlrá êle continuar primclro-minis-

em lei ao ser assinado pelo próprioUrrutia, o crime de traição é castl-
gado com a pena de morte, tanto
no caso dê dvls como n0 demlir
tares.

Urrutia renunciou na semana pas-
I sada, depois que o primeiro-ministroFldel Castro apresentou sua própriarenúncia e, em seguida, acusou

presidente de "quase traição", mn.i

Pasternak
continua
preso
HONG-KONG, 22 — O correspon-

dente e comentarista político ameri-
cano JõfiiTMõrley-dl5íe~aqui-tpre-o
autor russo Boris Pasternak, se en-
contra detido, tendo sua casa por
prisão, é que não tem liberdade para
sair dn pala como afirmaram as auto-

Continua na 7a- pág.)

#M»,

tradição, Miss Universo de 1953 i.uz jjd ,cles russas
^"-1 ZUJ?.nM;.í%^0l*,^V„^S!! I Mol'le-v. em'declarações ao Jornal
Sal. represent-":ao'"TinWr Standard", disse que tev^e que

TELS: 52-9051 e 42-2426

TIJUCA — COM PISCINA
— VêiTdêmos amplos apartai
mentos com sala de jantar,
amplo living, 3 quartos, ba-
nlieiro. copa-cozinha. depen-
dências completas para em
pregadas. Pagamento em 10

ianos. Informações na obra
LOS ANGELES, Califórnia — Quatro concorrentes ao-título-de-^Miss-thrivereo^-posanrpara a UPIrSnirdr^od=-

sai, de 22 anos; Miss Tailândia; Vera Ribeiro, 19, Miss
Brasil; Ziane Monturiol, 20, Miss Costa Rica; e Liana Cor-
tnor20,--Miss"ATgentinar~íRadiofoto UPI) "

As jovens se levantaram cedo. obter a ajuda de um amigo — cujo
ontem, ás 6,30 horas, e em seguida nome não revelou - para pôr-se em pncpnhpirn llr Cilflfizeram o pequeno almoço, partindo contato com o escritor, e que frente ,,,..,, j7%? '"/1-- ,

] depois para o Teatro a fim de en- U residência de campo de Pasternak, IVANNI, a Rua São. FranCISCO

Genuína
Chapa
Plástica
100 CORES E PADRÕESM I
irirrnriiTr^^^WnB ., .

UNI
¦ ¦¦•-:¦:¦¦;¦.¦.'¦::•¦¦-:¦.

-Sé-FQRMIPlAC-ifcòricodi

im tamanho 3,07x1,25
permitindo integral

>i opfo»»itominU

\ K

saiarei»r-Gada-um»-d«s-partlèipan-T,Dt-w;tat,cterids_,lma_RU;,r4a
tes do Concurso recebeu uma or-j ..nr ií,.„.„" _ ,,o„»i3 h,
quldea.Depois do ensaio matutino,
vens «e dividiram em dois _ ,

(Continua su 11» pif. ) "T(UPI).

•Dr.
|nák

Jivago", — novela de Paslcr-
(Oi agraciada com o prêmio

XavierT-35ú,-j unta-ao_Cal£gia- 4
Militar, ou na Av. Rio Branco,

dois írâpôsiNohei druí«âtúríTrib"«nò"paMàdã 185,_s_aJaJ819. Fones: 32-2503
—c 52-5999. 57508

GEL

sim sobraj
COUTAMOS SOB MÍD1DAI

AV.-RIO RPANfO- 'r,

ia* IVí.
"3T



/«
CORREIO DA MANHA, QUINTA-FEIRA, 23 de Julho de 1959 Èl

UVAS E VINHOS
Há dias, encontrei-me com o

idr. Childerico Beviláqua, culto
e esforçado diretor do Instituto
¦de Fermentação do Ministério
da Agricultura. Estávamos no
palácio das Laranjeiras, aguar-
dando uma solenidade. "Moita

gente. Muito bate-papo amisto-
so. Muita gente que se conhece
e que se estima tinha uma opor-
tunidade para se ver e conversar.
Era mais ou menos o que nos
acontecia. E era natural que eu

. aproveitasse a oportunidade, pa;
ra dar um balanço na vitivini-
cultura brasileira. Aproveitava
ütilmcnte a folga que a demora

; do presidente Kubitschek nos
•dava.

Childerico Beviláqua esta sa-
tisfeitissimo com o desenvolvi-

: mento de nossa viüvinicultura.
É um progresso notável e que
se faz em todos os setores: aden-
sam-se os vinhedo^ na área clás-

sica da viticultura, toda ao

boa aceitação. Aliás, nos Esta-
dos Unidos abre-se um grande
mercado para os nossos vinhos.
Ás. .exportações deste ano deve-
rão superar as do ano passado.
Em 1958, exgortamos vinhos
Kraníos, qúe sao os melhores.

UDN AMEAÇA ABANDONAR
INQUÉRITO SESC-SENAC

Os representantes da UDN na Co-
missão Parlamentar de Inquérito que

Êste ano, exportaremos vinhos lnvestiga irrcgularidades no SESC e
brancos e tintos- Os norte-ame- '
ricanos gostaram dos nossos vi-
nhos tintos.

Na França, aconteceu o que nos
parecia incrível. Os vinhos bra-
sileiros foram vendidos puros e
como brasileiros. Apreciaram-
nos. Vamos exportar mais . vi-
nho. E vamos fazer a primeira
grande remessa de vinho para
a Alemanha Ocidental. As amos-
trás enviadas satisfizeram plena-
mente. Está aí uma grande vi-
tória da técnica brasileira e do
Instituto de Fermentação do
Ministério da Agricultura.

.Em face do exposto muito re-
sumidamente,, parece-me que

.' sul do paralelo de 18 graus; sur- chegou a hora cie intensificar a
ge uma nova zona vitícòla ex

! tremamente promissora no Nor-
deste; aumenta rapidamente a

. produção de vinhos; os vinhos
brasileiros' melhoram extraordi-

1 nàriamerite; a exportação de vi-
nhos está em expansão e é mui-' to promissora. Em suma, que-
brando tabus, a técnica agronô-

I mica brasileira dá ao nosso País
uma grande, uma extraordinária

; riqueza. O Brasil já pode ser
' considerado um grande País vi-' tivinicultor. Vejamos os fatos

Um pouco mais miudamente-
Em 1939, os vinhedos cobriam

;'24.193 hectares. Produziram'. 
200 mil toneladas de uva. Em

L1917, 34.226 hectares e 397 mil' 
toneladas de uva. Foi um, aumen-
to considerável. Nâo se deve es-
quecer que 'a vinha é uma cul-
tura cara, novíssima na maior
parte do Brasil. Em zonas aip-
plíssimas, em centenas de muni-

cípios de ecologia favorável à
viüvinicultura, nâo há um técni-
co, não há quem tenha visto uma
videira, é dificílimo conseguir
uma boa muda. Se não fosse is-
to, o Brasil já estaria produzindo
mais de um milhão de toneladas
de uvas e de uvas ótimas. Mas
para. lá vamos e agora vamos de-
pressa.

A zona semi-árida do Nordes-
te se está revelando extraordi-
nàriamente' favorável à viti-
cultura. O Nordeste aqui consi-
derado é o dos geógrafos. Com-
preende o Rio Grande do Norte,
a Paraíba, Pernambuco, Alagoas,
Sergipe, o sententrião da Bahia
mais ou menos até o Paraguaçu,
todo o Ceará com exclusão da

I Ibiapaba, que è Meio Norte, e o
Sudeste do Piauí. O agrônomo

. Inglês de Souza, um dos maiores
-^-vitivinlcultores brasileiros, dire-

i tor de uma Estação Experimen-
tal de Viticultura, em Jun-
diaí, São Paulo, esteve nos vi-nhedos do São Francisco nordes-
tino e voltou entusiasmado. Nun-
ca tinha visto uvas tão bonitas,
e tão boas. Safras bspetacula-
res. Algo de absolutamente ex-

ccpcional- Também entusias-
mam os vinhedos e as uvas de

.' Palmeiras dos índios, Alagoas.
Ademais, verificou-se que as

melhores castas européias adap-
tam-se magnificamente à zona

! semi-árida. Adaptam-se melhor
do que no Sul. E as castas euro-

.'. péias são as que produzem as
melhores uvas de mesa, as me-
lhores passas e os melhores vi1

i - nhos. Acrescente-se que produ-
zem mais de uma safra por ano.
A safra de junho não encontra-' rá concorrentes brasileiros . no' Sul do País. É uma vantagem
excepcional. A zona semi-árida' 
está destinada a produzir- emquantidades imensas, excelentes

I uvas de mesa, comparáveis às
melhores do mundo, ótimas pas-

." sas, magníficos vinhos lienrosos,
um dia comparáveis ao Porto e

L ao Xerez.
A produção de vinho está au-

mentando. Em 1955, o Brasil
• produziu 1.220 milheiros de hec-

tolitros de vinho. Êste ano, pro-
duziu mais de 2 milhões de hec-tolitros. O mercado nacional es-
tá fartamente abastecido. Co-
meçaram as exportações de vi-
nho. No ano passado exportamos
vinho para a França e os Esta-
dos Unidos. Foram vendidos co-
mo vinhos brasileiros. Tiveram

vitivinicultura. O Instituto de
Fermentação tem um grande
plano de fomento. Executado, a
viticultura dará um salto es-
petacular do Nordeste. O De-
partamento Nacional de Obras
Contra as Secas e a Comissão do
Vale do São Francisco muito
estio contribuindo para o ío-
mento da - viticultura nor-
destina. Faz-se ; mister que o
Congresso conceda créditos ao
Instituto de Fermentação, mas
de acordo com a sua adminis-
tração. Parece-me que as Secre-
tarias da Agricultura do Ceará,
Paraíba, ,Pernambuco, Bahia,
Alagoas, Sergipe e Ri0 Grande
do Norte 'não podem continuar
de braços cruzados, desconhecen-
do a vitivinicultura.,

O Brasil será fatalmente um
dos maiores produtores mün-
diais de^úvas, passas e vinhos.

Pimentel Gomes

UDN VOTO A FAVOR-
E PROCESSO NEGRÃO
FOI LOGO ARQUIVADO
Sem qualquer restrição dos re

presemantes' udenistas presentes
à reunião a Comissão de Cons-
titüição e Justiça, ontem,, sob a
presidência do sr. Oliveira Bri-
io (PSD-Bahia); arquivou o in-
quérito parlamentar que, na ex-
tinta CPT sobre Corrupção Elei-
toral, foi promovido contra o
então prefeito sr. Francisco Ne-
gr^o de Uma, atualmente titu-
lar do Ministério das Relações
Exteriores -

Gerou a medida o projeto de
resolução n.° 23, de autoria do sr.
armando Falcão, líder da maio-
ria, que, com a. proposição,- der-
rubou decisão da presidnêcia da
Câmara, ao tempo exercida pelo
sr. Séigio Magalhães (PTB-DF).
Distribuído o projeto, na Co-
missão de Justiça, ao deputado
Martins Rodrigues (PSD-Ceará),
êste elaborou ontem ó seu pa
recer, dando pela constituciona-
lidade da proposição e, no seu
mérito, opinando pela sua apro-
vação, no que foi seguido por
todo o órgão técnico, inclusive
pelo sr. Carlos Gomes (UDN-
Alagoas). O 

'segundo 
represen-

tante udenista, sr. João Mendes
(Bahia), absteve-se de votar
rpb o argumento de não ter pie-
no conhecimento do mérito da
questão.

EXERCÍCIO DE TIRO
A Artilharia de Costa realiia-

rá, no dia 29 de julho corrente,
das 10 às 12 hs., uma provai dei ti-
ro, durante a qual é considerada
perigosa a área compreendida en
tre os limites direito: Ponta Ma-
caé, passando pela Ponta Santa-
na, profundidade 20 kms. Esquer-
do: • Ponta das Ostras, profundi-
dade 18 kms., numa distância de

SENAC do Distrito. Federal, não sa-
tisfeitos com a orientação que o sr.
Osmar Cunha (PSD-Sta. Catarina),
presidente do 6rg5o, vem imprlmin-
do aos trabalhos sirídicantes, estão
Inclinados a abandonar a referida
C.P.I. São eles os deputados Ferro
Costa (Pará), vice-presidente, e
Aroldo Carvalho (Sta. Catarina),
que confirmaram o fato à nossa re-
portagem.

Ontem mesmo, quando foi ouvido
o sr. Milton Freitas de Souza (que
se encontra preso) pela segunda vez,
registrou-se um incidente entre os
srs. Osmar Cunha e Ferro Costa,
pois várias providências que êste
determinara no exercido da presi-
dêneia, Inclusive o seqüestro dos 11-
vros do SESC-SENAC, foram revoga-
das pelo primeiro, com justificativas
Julgadas não satisfatórias. Por ou-
tro lado, o sr, Osmar Cunha dellbe-
rou por conta própria que terão que
ser escritos quaisquer requerimentos
dos integrantes da,'C.P.I., argumen-
tando os parlamentares udenistas
que, sóbre fugir à praxe adotada na
Câmara, tal exigência visa dificultar
as sindicâncias e, por conseguinte,
não será obedecida. Enfim, vários
Incidentes estão pontllhando as re-
lações dos representantes da UDN
naquele órgão com o seu presidente,
flxando-se a diretriz que levará os
udenistas a abandonarem a C.P.I.
caso não seja modificad.i a . orlen-
tação que se acusa de "facciosa".

INCIDENTE
—Como-ji-se noticiou, o sr. Ferro
Costa, no exercício da presidência
da C.P.I., determinara a apreensão
dos livros contábeis daquelas' entida-,
des, pois lhe chegara a denúncia de
que os mesmos estariam sendo frau-
dados. A sua principal arma' seria
a surpresa. Revogada a determina-
ção pela reassunção do sr. Osmar
Cunha, os peritos deixaram de
apreendê-los, o que ontem provocou

protesto do representante udenis-
ta. O presidente efetivo, muito ir-
ritado, disse que apenas determina-
ra fossem os livros examinados nas
sedes daquelas Instituições, pois se-
ria necessário" um caminhão para
transportá-los para a Câmara, ao
que ponderou o sr. Ferro Costa que
Interessavam aos deputados os livros
principais, dc cuja pesquisa pode-
riam ser instruídos para os interro-
gatórios que serão levados a efeito
pela C.P.I. Chamado o chefe dos
peritos, sr; Mário Dourado, ponde-
rou êste que a documentação tam-
bém estava sendo analisada pela
comissão de intervenção do SESC,
não havendo atualmente nenhuma
possibilidade de serem os documen-
tos falsificados ou adulterados.

O sr. Osmar Cunha, ao fim, as-
severou que ninguém conseguiria
tumultuar os trabalhos do órgão
slndlcante, profligando as criticas
que (na imprensa) têm surgido con-
tra a sua orientação.

. FORTUNA PESSOAL

Como da primeira vez, o sr. Milton
Freitas de Souza compareceu à Cã-
mara escoltado, não ' acrescentando
maiores detalhes ao que já Veio ao
conhecimento da opinião pública. Re-
velou à C.P.I. que entregará sua
propriedade rural como garantia do
alcance (empréstimo que fêz" a st
mesmo), de CrJ 37 milhfies, já con-
fessado. Na aludida fazenda, só de
casas de colonos, de alvenaria, cons-
trulu cem, no valor de Cr$ 70 mil
cada uma, num total de Cr. 70 mi-
lhCes. Çom a safra em geral, arre-
cadou cerca de Cr$ 30 milhóes e,
em venda de mudas de abacateiro,
outros CrJ 13 milhfies. Em gado,
tem investidos CrJ . mllhSes, per-
fazendo suas reservas um total apro-
ximado de Cr$ 80 milhões. Deve CrJ
15 milhões ao Banco do Brasil! e'. 

. . 
' 
l

Cr$ 18 milhões a Bancos partícula-
res. Enfim, sobre o qua insiste em
denominar. ft, empréstimo a si mes-
mo, de Cr| '37' mllhiôes, poítefí -co-
brl-lo com a hipoteca- dá fazenda
que avalia em <5r$ 15*. milhões, Isen-
tando o tesoureiro", do 'SESC de qual-
quer responsabilidade . pela retirada
daquela yultosa quantia, contra "va-
les" por êle assinados.

. REUNIÃO SECRETA

Para hoje, pela manhâ.i está desig-
nada nova reunião da citada CJ.I.,
em caráter secreto, sabendo-se que
se apreciará, nessa ocasião, a posi-
ção dos deputados Brasllio Machado
Neto e Luiz Roberto Vidlgal, ligados
àquelas instituições. Também na
reunião de. hoje, o perito Mário
Dourado apresentará relatório sóbre
os documentos até agora examinados.

Delegados da Lavoura e do govêrno tomaram posse
ontem no Conselho do Serviço Social Rural
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Um aspecto da mesa, vendo-se o presidente do Conselho
e os empossados

ANIVERSÁRIO DO INSTITUTO
BRASILEIRO DE INVENTORES
COM EXPOSIÇÃO-FEIRA
No dia 25, às 20 hs., nos salSes

do Automóvel Clube do Brasil,
será comemorado o segundo ani-
versário de fundação do Instituto
Brasileiro de Inventores (I. B. I.).
,Na ocasião, inaugurar-se-á a Ex-
posição-Feira preparatória de in-
ventos1, quando se apreFentarão ao
p.úblico os trabalhos dos'associa-
dos.

A solenidade terá a presença do
presidente da República, especial-
mente convidado, que, então, cor-
tara ali a fita simbólica,

O diretor do Correio da Ma-
nove mil metros da linha do llito-jnhff, declarado sócio honorário em
ral, para a navegação marítima, atenção aos serviços prestados por
e, para a navegação aérea, o teto êste jornal ao Instituto, receberá,
de 1.500 metros, dentro daquela1 na oportunidade, o respectivo ti-
ftrea.  Hulo qúe lhe foi conferido.

PARA O SWEEPSTAKE DE 1959

PRÍNCIPE DE GAILES
Apresenta os mnls lindos modelos! — Mudas — Pele* — Manteatíx —

Artigos finos para senhoras
57, Rua Gonçalves Dias, 57 — Fone: 32-2828

Tomaram posse perante » o
deputado Napoleão Fontenele,
os novos representantes da Confe-
deração Rural Brasileira junto ao
SSR, srs. íris Meinberg, Virgílio
Távora."Mário Penteado de Faria
e Silva e José de Albuquerque
Lins e'os respectivos suplentes
srs. Geraldo Goulart da Silveira,
Eliezer Mpreira, Alberto Ferraz e
Waldemar . p. Na mesma oca-
sião tomaram posse os represen-
tantes dos ministérios, cujos man-
datos íoram renovados. São eles
os srs. Josué Montelo, do Ministé-
rio da Educação; Manuel Diégues,
da Agricultura; José Alipio Gou-
lart, do Trabalho e Bichat Almei-
da Rodrigues da Saúde. Represen-
tou o ministro da Agricultura o sr.
José A. Vieira, diretor do S. I. A.,
comparecendo à cerimônia parla-
mentares, autoridades e líderes
rurais.

FALA O PRESIDENTE DO
CONSELHO

Logo após o termo de posse,
falou o presidente do Conselho
Nacional, deputado NapolÈão
Fontenele, que manifestou sua sa-
tisfação pela recondução dos de-
legados do governo e pela escolha
dos novos representantes da cias-
se rural, nomes provados no tra-
balhó continuado, que saberão

j propor medidas tendentes a am-
parar as populações campesinas,
de modo a efetivar-se a sua as-
censão vertical, em benefício do
próprio Pais. Destacou a presen-
ça no Conselho Nacional do sr,
íris Meinberg, rm dos pioneiros
da idéia criadora do SSR, e que
agora influirá diretamente na sua
missão eminentemente educaçio-
nal e cívica.

"Fiquem certos, meus caros
companheiros, que eu recebo com
melhor espirito público, na cer-
teza de que iguais.em patriotismo,
dedicação e propósitos, condúzire-
mos o Serviço Social Rural a um
futuro de realizações fecundas,
aguardadas com tanta ansiedade
e esperança" — salientou. E diri-
giu suas despedidas aos ex-con-
selheiros Nelson Barcelos Maia,
Roberto Eiras Furquim Werneck,
Oscar Berbert Tavares e Luís
Dias Alvarenga, cujo mandato
terminou sob o signo de uma co-
laboração lúcida, digna e operosa.

jConduju_o_sr. Napoleão Fontcne-'o pais.

le externando a esperança na rea-
lização de uma obra capaz de
corresponder ao elementar anseio
de justiça social nos campos.

DESTINO DO SSR

Falou depois em nome dos re-
cém-empossados o novo conse-
lheiro sr. íris Meinberg. Afirmou
que a Confederação Rural Brasi-
leira faz questão de ter a sua res-
ponsabilidade nos destinos do
Serviço Social Rural. Fêz o elo-
gio dos companheiros que termi-
navam a sua tarefa estendendo
sua manifestação de confiança ap
presidente do Conselho.

Discursou ainda o conselheiro
Josué Montelo, que ressaltou a
harmonia, sempre dominante no
Conselho, entre os representantes
dos Ministérios è os da Agricultu-
ra e elogiou a atuação do presi-
dente do Conselho. Por fim, o sr.
Oscar Berbert Tavares apresen-
tou as despedidas dos que deixa»,
vam o Conselho Nacional do SSR.

SUCESSÃO EM MARCHA
Que terá acontecido com j Silo

Gonçalves, cuja candidatura à
presidência da República até ago-
ra não apareceu?

Não acredito que haja desistido
desse seu antigo propósito, tão
grande, profundo e razoável'sem.
pre foi o seu desejo de governar
êste' país. Ainda nos gloriosos
tempos da Constituição de 1891,
várias vêses se candidatou ao
posto, quando não se fazia mister
o .registro, no Tribunal Superior,
então inexistente. Qualquer um,
desde que satisfizesse as formáli.
dades legais de ser brasileiro nato
e maior de 35 anos, podia apre-
sentar-se. Não precisava nem
mesmo ser eleitor, que o voto era
facultativo. Aproximando-se o dia

sdo pleito, Silo desde logo sé de
clarava candidato à presidência e
passava a trabalhar para a vitó-
ria. Nunca logrou vencer, porque,
como dizia, a fraude campeava
nas eleições, feitas a bico de pena
na conformidade dos interesses do
governo, que assim se tornava in-
vencível. Silo, entretanto, não de-
sistia. De quatro em quatro anos,
lá vinha êle para o campo raso
disputar as preferências do elei-
torado, que ingratamente jamais
lhe proporcionou o prazer da
vitória, j

No atual, regime, Silo voltou à
carga, e lembro-me bem que foi
um dos concorrentes dò Doutor
Juscelino em 1955, Todavia,'_ no
páreo que agora se esboça, não vi
ainda o seu nome entre ps pare-
llteiros}-ro-que-realmente-tne-in-

teta, pois teria a seu favor pelo
.nos o direito de- antigüidade,

tio-mesmo passo em que ..deixaria
tranqüilos os seus amigos e admi-
radores, pela certeza de terem em
quem votar de consciência.

Como, porém, a hora da parti-
da nâo ê já, tendo nlàis de ano
pela frente, espero que\Silo-nãò
se esqueça de inscrever-se, por-
quanto desta vez, dado o número
de candidatos, bem pode. ser que
a sorte lhe sorria. ¦ '•¦';'<

Com efeito, parece que \tcre-
mos talvez meia dúzia de preten

i DE GRIPE NO BRASIL
— "A epidemia de gripe, cha-

mada "venezuelana" no Brasil é
apenas de noticiário jornalístico,
nada havendo de positivo, pois
até o momento êste Ministério
não recebeu nenhuma comunica-
ção-oficial a respeito'^ declarou
a reportagem do Correio da Ma-
nhã, o dr. Felipe Nery Guima-
rães, chefe do gabinete do minis-
tro da Saúde.

GRIPE VENEZUELANA
Prosseguindo, disse — "Não

existe o surto de gripe cognomi-
nada de "venezuelana", pois o
Ministério não tem nenhum re-
gistro oficial ocorrido nesta capi-
tal. Como se constata pelas no-
tícias da Venezuela, publicadas
belo noticiário da imprensa des-
ta capital, não existe gripe epi-
dêmica naquele pais, segundo as
declarações do respectivo minis-
tro da Saúde. "

MEDIDAS PROFILATICAS
Disse mais — "Acreditando-se

que seja verídico, o noticiário,
confirmando o surto da referida
gripe na Venezuela, o Minis-
tério da Saúde tomaria medidas
profiláticas e de observações nos
passageiros procedentes daquele
pais. e nunca proibir ò seu de-
sembarque, visto que a prática de
quarentena contra a gripe é ma-
nifestamente contrária ao regula-
mento sanitário internacional da
Orgaizacão Mundial de Sapde, o
qual estabelece as medidas de

quarentena, apenas, para cinco
enfermidades: cólera, feqre-ama-
rela, peste, tifo e varíola."

PROVIDÊNCIAS
— "Foram enviados dois tele-

gramas, um para a Organização
Mundial- de -Saúde e outro para
o'Ministério da Saúde da Vene-
zjiela, a fim de esclarecer defini-
tivamente a questão. No entanto,
até o presente momento não re-
cebemos as respostas", finalizou
o dr. Felipe Nery Guimarães.

quic
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PROBLEMAS FINANCEIROS
EM DEBATE

, Realizou-se ontem mais uma
reunião do Conselho Nacional do
Serviço Social Rural, sob a. pre-
sidéncia do deputado , Napoleão
Fontenelle, presidente dá '.enti-

dade, com a presença dos novos
representantes da Confederação
Rural Brasileira, recém-empos-
sados, sr. íris Meinberg, Virgílio
Távora, Mário Penteado de Faria
e Silva e José de Albuquerque
Lins. Estiveram presentes tam-
bém os representantes dos minis-
térios, cujos mandatos foram re-
novados, srs. José Montelo, Bi-
chat de Almeida Rodrigues e
Alipio Goulart. '. •.

O Gonselho focalizou os pro-
blemas financeiros do SSR, no
tadamente no que se refere às
dívidas dos Institutos de Previ-
dêneia Social, provenientes dè ar-
recadações feitas e não recolhidas
ao Sarviço, contrariando a deter-
rainação legal. Com a partici-
pação dos demais membros, o
Conselho Nacional debateu, além
dessa questão, o problema das
dotações orçamentárias atribuí-
das ao S.S.R., desde a'sua criação
e que até agora não foram pagas.

Ficou deliberado que o Con-
selho Nacional tomará decisivas
proyidências e envidará os me-r
lhores esforços para solução do
impasse, por se tratar de matéria
de fundamental importância para
o desenvolvimento do programa
do Serviço Social Rural em todo

PROIBIDA A ENTRADA
DE PASSAGEIROS
PELA PORTA DE SAÍDA
DOS ÔNIBUS-——

homenageados
pelo -uoms.
os embaixadores;
da venezuela
ecolômbiá ;',;;.
A diretoria do Llons Clube do Rio

prestou significativa homenagem aos
embaixadores da Colômbia e da Ve-
nezuela, srs, Carlos Sanz de .' Santa
Maria e Mario Diez, pela passagem
do dia nacional daqueles dois países,
com um almoço que teve lugar ori-
tem na sede do Automóvel Clube do
Brasil. Compareceram além de gran-
de número de "leões", entre outros,
o presidente do Hotary_de-Botafogo,
sr. Ollvio Gouvèa da Cunha e sr.
Augusto Frederico Schimidt, , sau-
dou os homenageados. O presidente
da organização rotariana, sr.. Anto-
nlPolak, abriu as solenidades co-
municando' aos presentes os motivos
da reunlSo, aludindo também a gran-
de campanha que o "Lions" vem I
realizando, ém todo o Brasil, no sen- '
tido de restabelecer-se o respeito a

admlracSo dos brasileiro» A ban.

De' acordo com o edital bai-
xado epo Departamento de
Concessões da Prefeitura, do-
ravante, não será permitida a
entrada de passageiros pela
porta dc saída dos auto-ôni-
bus. Os empregados dos vel-
culos que não respeitarem essa
proibição estarão passíveis ; de
multas, segundo lei em vigor.

BILHETES
Para efeito' da implantação e

uso obrigatório do "Bilhete Ofi
piai. de Passagens",, as empresas
permissionárias do serviço de
auto-ônibus, micro-ônibus e au-
to-lotações, deverão . fornecer,

dentes ao Cate'te na maratona de dentro de 3 dias,, ao, Departa-
mento de Concessões as previ-1960. Três já estão soltos: Jânio,

Lott e João Goulart. Êste foi o
primeiro lançado e lançado em
várias oportunidades, pelo gover-
nador do Amazonas, na Câmara,
no Spnado e na última Conven-
ção Nacional do PTB. Muita
gente não levou a sério o lança-
mento, mas a verdade é que está
de pé.

Alem dos três, temos Adhemar
âe Barros, lançado por êle pró-
prio c quc se encontra a cada mo-
mento nesta Capital tratando do

da-soes de consumo mensal
quêles bilhetes.

VETADO 0 PROJETO
DAS EXCEDENTES
Baseado em parecer elabora-

do pela Secretaria de Educação
e Cultura, o prefeito Sá Frei-
re Alvim vetou ontem, integral-
mente, o projeto de lei que man-
dava matricular as chamadas
excedentes, no Instituto de Edu-
cação e na Escola Normal Car-

ossunio. Temos o Tenório Cavai- áe°S StflTKTSiScanli, candidato da capa preta,
perigoso pela oratória gênero Góes
Monteiro, que é uma das suas
armas mais íficientes, à parte"Lurdinha") sua companheira in
separável. ¦ ' íf

Feitas as contas, já somam ciri-
cq os candidatos, mas o sexto não
deve demorar. Se não for o Silo.
Gonçalves, será outro, será talvez
à que vai sair do desaguisado
prestes a explodir, provocado pelo
PTB, no seio das agremiações
governamentais. 

'.

Oswaldo Aranha fumando es-
pera.

Ali Right

inconveniente ao ensino e ao
próprio Distrito Federal. As ra-
zões do veto, tão logo chegem ao
.Sanado Federal, serão dadas à
publicidade pelo gabinete do
;onefe do Executivo Municipal.

VISITA AO BRASIL
DO \ PRIMEIRO-MINISTRO5
JAPONÊS
Em visita oficial ao Brasil, chega-

rá amanhS ao B16, o primeiro ml-
nistro do Japão, sr. Nobusuke Klshl.
Db programa organizado para a vi-
sita db "premler" japonês conta ,umi
entrevista coletiva ao& jornalistas,
para o mesmo dia, as' 17,30 horas, no
sétimo andar da ABI

deira nacional. Conclamou aos pre-
sentes no sentido de fazer chegar
ao conhecimento de todas as Insti-
tuições que desejem possuir o.pavl-
!h5o pátrio, podem se dirigir para
aquela instituição.

Agradecendo a homenagem, em
nome do seu, pais, o embaixador
Santa Maria, fêz vibrante oração que
inclusive yàléu como conferência
abordando não só o entusiasmo e lou-
vável Iniciativa dos rotarianos pelo
culto a bandeira brasileira, como
tambéiii referlii-se è grande' utilida-
de e. vantagens" "da 

operação Pan-
Ameltfcána.

CONSTITUCIONAL
A LEI PAULISTA
O. Supremo Tribunal federal,em sua sessão de ontem, por

unanimidade de votos, rejeitou
a representação encaminhada
ao jprocurador-geral da Repú-
blica, sr. Carlos Medeiros Silva,
pelo governador do Estado rie,
São Paulo, na época o sr. Jâ-
nio Quadros,- que1 árgüia a in-
constitucionalidade da- lei pau-
lista n. 5.048, de dezembro de
1958 e que dispõe sóbre a orga-
nização da Justiça Militar do
mesmo Estado. Relatou a mate-
ria, no STF, ministro Hahnne-
man Guimarães.

DR. NELSON SENISE
Cl. Médica. Reumatologla. Tels:

45-2973 — 37-0767. 8267Í

DR. GILVAFTÔRRÊS~
-Impotência, -doenças-da-sexo—«-

urin&rias. Pré-Nupclal. Assembléia
98 sala 72. Tel: 42-1071 das 9 Âs 11
e 10,30 As 19 horu. 13561

BENEDITO BARROS
Gustavo Philapelpho Azevedo

ADVOGADOS
At., Almirante Barroso n» 97

4» andar—, Tel: 42-6729
 ¦ . ' 
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SUPREMO CONCEDEU SEGURANÇA
EX-PRACINHA SERÁ READMITIDO

ra ncargo classe "D" da carreira
de Prático Rural do ' Ministério
de Agricultura- A nomeação ve-
rificou-se em caráter interino,
tendo ocorrido, algum fempo de-
pois da mesma; concurso para
preenchimento da vaga naquela
¦carreira, sendo o suplicante re-
provado. Devido a úm lapso,
porém- da Administração conti-
nuoü o sr. Abel a exercer suas,
funções. Em 1958, a lei n° 3.439
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CANAL 13
LANÇA MAIS UM H~ v

GRANDE PROGRAMA:

Abel Guimarães, ex-pracinha
demitido do serviço público, por
ato presidencial, será readmitido
no seu cargo, por ter sido ilegal a
sua exoneração — decidiu, on-
tem, o Supremo Tribunal Fede-
ral. -. ,- 

'."

A decisão do STF,fouinânime.'
tendo relatado a matéria o mi-
nistro Cândido Mota Filho.

Abel- Guimarães íoi nomeado „,-,_.„„„ „.„, ,UH„ . ,„, .... .. ..,,^m^_m_^^_-^m_m^^^r^
veis os servidores extranumérá
rios e interinos da União que to
maram parte na última guerra
mundial, o.que veio a beneficiar
o ex-pracinha. Em 1959, entre-
tanto, Surgiu decreto presi
deliciai exonerando-o- Inconfor
mado, Abel Guimarães impetrou
mandado de segurança contra o
ato do presidente da República.

• Prestando informações ao mi-
nistro Cândido Mota. relator no
STF da matéria, a Presidência da
República argumentou que, de
acordo com parecer do DASP, o
impetrante deveria ter sido exo-
nerado do cargo, logo após a ho-
mologação do concurso, no qual
não conseguiu aprovação, e se tal
não ocorreu fora em virtude de
lapso-lamentável-da-Administra--
çao. Frisou, finalmente, que ve-
rificado o equivoco, cuidou-se de
sanar o. erro, sendo o funcionário

ALEGRIA! MUSICA!
DIVERTIMENTO!

"SCRIPTS" do MÁRIO LAGO, FERNANDO LOBO,
VIGOR LIMA, ANTÔNIO MARIA e CÉSAR LADEIRA.

TODAS AS QUINTAS FEIRAS,
das 20,05 às 20,55

"V;'..':'¦'"' através da

TELEVISÃO mé CANAL 13
— a única emissora de TV <jut (abre s Unidádts da Ftderaçio.

LABORATÓRIO
DR. VIANNA JÚNIOR

—Todos-eí-çiiunes-de-rotlnaT-Examei-
especializados (Hematológicos, Bioqui-
micos, Testes Funcionais, etc). —
Av. Graça Aranha, 306 (Ed. Graça
Aranha), 2». ± salas 201-2-3 — Tels.
22-7368 e 42-6933. jRes. 37-0994.
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»# GUARDA-CHUVAS
COM ARMAÇÃO

«/.VERIFIQUE A MARCA NA VARETA,

exonerado. O ministro relator no
STF, ao julgar o madado de se-
gurança, concedeu a medida piei-
Feada.' esclarecendo que a Admi'-
nlstração podia revogar ato que
praticara, erroneamente. Contu-
do—acrescentou—no caso tra-
ta-se de erro que perdeu aquela
possibilidade (revogação) já que
não podia mais ser alegado.' sob
pena de ferir direito adquirido na
forma da lei: a interinidade não
se desfez, antes, continuou com o
aproveitamento do impetrante.

Pastilhas de Metal Duro

FIRTH1TE

BRÍASSINtER S.A.
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

CALÇADO

Conforto e resistência
comprovados

Para afixar
avisos...

ARROLADO JANGO
GOMO TESTEMUNHA—7-
O sr. João Goulart será ouvi-

do pelo juiz da 13.a Vara Crlmi-
nalj-atendendo-à-precatoria-so—
licitada pelo seu colega Clóvis
de Assis, da 1.* Vara da Cornar-,
ca de São Leopoldo, Rio Grande:
do Sul.

Jango foi arrolado como tes-
temunna de defesa de Wolny de
Almeida-Reis,-acusado-por-Pau--
lo Jack Faltes de o haver in-
juriade. difamado e caluniado
em declarações à Rádio São
Leopoldo, no dia 3 de março úl-
timo, quando ali comentava a
respeito do provimento do
cargo de prefeito do municipio.

. 1 '
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RELAÇÕES SlMEMENTARES
$m Paulo, ceará e spgèpe

Dando seqüência ao programa
la Retrospectiva, o Festival "His-^

tória do Cinema Francês" apre-
sente, hoje, no Teatro da Mai-
sW.de France às 18,30 e "21,30

¦ horas, os trabalhos importantes
do Í] inaior cômico da França:
Max" Linder/que ensinou o ca-
minho a muitos artistas^ inclusi-
ve Chaplin.

Max Linder surgiu numa épo-
ca em que o público começava"^rcánsãr-se_dos espetáculos ci-
nematográficos. O' comediante
trouxe inovações ao cinema, com
trabalhos diferentes daqueíes que

Imprevijte' e ''Les Débuts d'un'
.Pátineur' do qual guardava.
Déssimas recordações, pois, 'ao;
cair numa das cenas, perdeu um-
par dè «botoáduras de ouro e
rasgou as calças de seu \.terno
novo. Em 1912, Linder fêz ex-
cuisão à. Espanha e, ao voltar,
compreendendo o que valia, pe^
diu reforma de contrato, com
grande aumento de salário. ,

ASSISTÊNCIA ApS LÁZAROS' 
Coto- a wa contribuição a esta

Campanha -que visa -salvar centenas
de crlapças do contágio ds^epra, vo-
cè estará praticando um ato de alto
«ntido crlst&o e patriótico. Envie
tua ajuda para-a sede da Sociedade

-do-Dirtrlto-Federal-T-de—Assistência
ao* Lázaros. Av. Almirante Barroso,
8 - sala 609 — tel: 42-8264. ,

se conheciam, fugindo ao rfiéxl-
mo da teatralização verificada: na
época. ¦

DO TEATRO PARA O CINEMA

Por volta de 190p, Max Lin-
dér era um jovem provinciano
que tentava a sorte no teatro,
atuando em espetáculos, de va-
rièdàdes Nesta época travou re-
lações com ó ditetor de cinema
René Mouguet, sendo, então,
convidado a -visitar os estúdios
da Pathé Estreou com, "La Vie „.
d'un Polfchinelle''. tendo passa-1 comediante, perderia
d*o despercebido. Depois dejipa- cartaz du seu esti d-o " _ _¦-
recer em "La Primière ^Sortie 0 contrato de Linder, que pas-
d'un Coiiegien", fêz uma série de. sou a ganhai centc u-cinqüenta
ütàs; sob as ordens de' diretores (nii; francos anuais. E tomando
conceituados nd época, como novò interesse por seus fumes,

,_.-__¦_ -"""colaborou nas histórias. -Desta
época 

"sãc bs seus maiores êxi-
tos - "Max Pédicúre", "Les

Vacences de Max", "Max et le

sycEssos
Charles Pathé, sentindo que,

se não cedesse -as exigências do- ' ' o maior

Mm j^ÉfesW ^Pfil^B ^m '

m -v

IPANEMA
.A.I..

Mònca e Gasnier, obtendo seus
primeiros êxitos. Contratado pela
Pathé apareceu, entre , 1908 e
1912, em diversas fitas,/entre as
ouais "Le Pendu'- "N^mbrassez

pas Vbtre Bonne^" "Le Rencontre (Continua na 12a. pâglnà)

fi

í Material contra
incêndio

DIAS GARCIA
Tel.: 43-4965

ENTREGA CREDENCIAIS NOVO i
EMBAIXADOR DOS ESTADOS UNIDOS

/;, Maxi ilusionista

'HISTÓRIA DO CINEMA FRAÜCêS" ,

0 Festival apresenta hoje na retrospectiva filmes
de Max Linder, o maior cômico da França

¦..-.-¦- ...- ' ' 
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Santo, Rio Grande do Sul, San-
ta Catarina, Paraná, Goiás e
Mato Grosso; j- ]':-, 

"¦;

Os eleitores do último, pleito
promovido' pela revista "Fon-
Fon", estão automaticamente in-
elUidos no "colégio eleitoíal".

PRÓXIMO bBjETIVO
• • I "' ¦'¦

Com o' objetivo de escolher no
próprio local — por indicação
de seus Mitélectüais' — os' escri-

trabalhos tores qut representarão Rio
Grand* do Sul, Santa Catarina
e Paraná no "colégio eleitoral",
Viajará *mánhã, com destino a
Porto Alegre— devendo em se-
puidai visitai Florianópolis e
Curitiba — o nossojcopipanheiro
José Conde, redator da seção
"Escritores e Livros'1, através da
qual oi Correio da Manhã patro-
cina o presente concurso. A se-
guir, nosso redator literário voa-
i-á com destino a Goiânia, via
São P"M'io i

Completando a relação' ,dos
.escritores que representarão,São
Paulo,. Ceará e Sergipe no ,"co-
légio eleitoral" que vai eleger o
novo "Príncipe dós .Poetas Bra-
sileiros". publicamos, hoje, as

listas suplementares ;, daqueles
Estados devendo fazer o mésnio,
dentro dc alguns dias, com re-
lação ao Distrito Federal. Ê que,
como é natural em
dessa ordem, muitos nomes fi-
caram assentes, apesar de todo
esforço feito em sentido con-
trário E; o interêSse dós promo-
tores do atual concurso é que
tenha direito a voto o lüaior nú-
mero possível de escritores resi-
dentes em todo3 os.pontos- do

pais.
-1- APURAÇÃO . .:''¦

' 
, . . , * HSTA SUPLEMENTAR

Somente após a publicação dos
nomes de todos os membros do j sfi Paulo Alice "colégio eleitoral", .terão• uucio,{3uarmen. Antftnin Constantino,
as apurações parciais. E apenas iCesidin /imiDrogi> Carlos Maria
poderão votar os intelectuaisj de Anú,o: Dantt Alighieri de

RARA OPORTUNIDADE —

A CONSTRUTORA CANADÁ S. A., está aceitando InscrUões dos

senhores interessados para a constrinão. de íim E^lHítio de/4 pavi-
mentos sôbre pilotis (uni apartamento por andar), com participarão
na administração e construção, por preço rigorosamente1 do nisto.

Orçamento de construção já elaborãdortendo como tyse ..

Cr$ 10.000,00 (dei mil cruzeiros) o m2 —Terreno própriovà Rua

Farftie de Amoedo, 58. - Apartamento composto de suntuoso living

sala de jantar — 4 quartos com armários embutidos — 2 ba-

nheiros noírese 1 lavalório social - copa - cozinhaí - 2 quarlos

de empregados - 2 elevadores. - Jratar urgente, pois lemos dis-

poníveis apenas dois apartamenlos.-^CONSllHllORAiANA0A„S. A.

Avenida Rio Branco, 173,12.° andar - Telefone: 32-9191.

/;,'
-64508

"Blitz" do fisco municipat apreettdeu
caminhões coni carga sem documentos

cujos nomes forem
referido "colégio"

no
Pais ¦
foi confiada
* ~gm m

IÈIBRASIL
Imos

CIA ENGENHARIA E INDÚSTRIA
¦ Lopes ds Souza. lS-Fone18-6BG8

IwORTHINÓTON

l CONDiaONAOO. lEFRIGERAÇÁO

O embaixador dos Estados
Unidosda América no Brasil,
sr. John Moors Cabot,. ao
apresentar suas credenciais
ao presidente da Republica,
no Palácio do Catete. O em-
baixador americano foi rece-
bldo à entrada pelo diplomata
Aloisio Napoleão, chefe do ce-
rimonial da Presidência,_ sen-
do encaminhado ao salão de
honra onde já se encontrava o
sr. Juscelino Kubitsehek, com
quem palestrou alguns mmu-

tos depois de fazer a entrega
de suas credenciais. Acompa-
nharam o sr. John Moors
Cabot os funcionários de mais
alta categoria da embaixada
americana que foram apre-
sentados ao presidente da Re-

i pública. O Batalhão de Guar- '
dàsi formado em frente ao Ca-
tete, prestou as continências
de estilo ao novo embaixador
dos Estados Unidos no Brasil.
Na foto, o sr. Juscelino Kübi-
tschek palestrando com o sr.
John Moors Cabot.

incluídos no

«'COLÉGIO ELÉITORAI?!,

Com a publicação, das"'listas
suplementares,, já se encontra

Vita; ílka Freitas Maia: Mário
Callo. P^-ulo Dantas, Quirlno da
j?ilva^-lRicardo_iiamosLJtocha
Ferreira; Suzana de Campos

Cearií.- Andrade Furtado; ArT
naldo Vasconcelos Aderbal Sa-

suíhcuicumw.»,. i-. m~ --— 1 tes; Abdias Lima; Cru7 Filho;
definitivi.mente organizada a re-;paio, (,;d. ciodoaldo Pinto;
lação do4 esçritores-eleitores re-i^duaroo (jlrão; Florival Serni-
presentando os seguintes tem- Frfncisco Cai-valho1 Gastõo
tórios e Estados: Acre, Amapá, Tust i-;nel Filho; João Jac-
Amazonas Pará Maranhão, Jof. Unharcsj José Heldrr
Piaui, ceará, Rio Grande dp ' -
Norte, Pernambuco, Alagoas

Rigorosa "blitz" contra eamlnh6es
quo transportavam mercadorias sem
documentação fiscal competente, ou

,com a mesma deficiente, fól levada

Camargo a efeito, na" madrugada de ontem,
pelo sr. Edelmar Patury, diretor do
Departamento da Renda Mercantil,
da Secretaria de Finanças da Muni-
clpalldaUe. Para o . desenvolvimento
daquelas operações flscallzadoras, foi
movimentada mala de uma-centena
de fiscais, quo atuaram sob a orlèn-
taçüo pessoal do diretor, assesso-
rado pelo inspetor Luiz Bittencourt,
chefe do Serviço de Fiscallzaçfio ^a-
qude órgão,

apreendidos conduzia material de
construção, comb tijolos, telhas, ma-
deiras .e cimento. I

MODO DE AÇÃO
EsclareceUMios_o Inspetor . Bitten-

court qiie a ffscalizaç5õ~dãs BarrêP"
ras e dos comandos volantes fazem
parte de, um sistema trldlreclonál da
fiscalização sóbre as operaçOes mer-
cantis. Àsslni ela tem como objetivo
precipuo fiscalizar as transações en-
tre o produtor e p atacadista. A ila

cállzaçüo dás transações entre o ata-
cadlsta e o varejista é efetuada pelo
exame da escrituraçfio. cont&bil dêst» ,
especialmente pelo confronto dos do-'
cumentos recolhidos pelos comando*
c pelas barreiras com o livro de re-
"gistTõ-dê^compTas;—-Finalmente, , •
fiscallzaçfio das- OperaçSes entre o
varejista e o consumidor è executa?
da, com multa eficiência, pelo pró-
prio consumidor, quando partlcip»
dò concurso "Seu talío_vale um ml-
lhSo".

Numerosos , caminhões
foram apreendidos, sò sendo libera-

de So"7.a: José Valdo 
"liibeírò 

Idos depois do .pagamento' dos. Impôs-
-- -„. • íamos- íusé Marip Mendes;ltos devidos

Sergipe Bahia, Estado do kio, rujs guc- pir». i.eitf. Maranhão;'
Minas Gerais e São Paulo, fican---¦ 'uf1?8,1?' Misael' Goniei oad>e. 0:tacíHo

portanto, Distrito A7Cve1tv ot.áviu fjobo- Perboyredo faltando, r~-  .
^ederal (apenas a relação su
pl'ementt.r), Paraíba, Espirito I (Continua na 12.» pAgina)

um Homem despreocupado
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0MPANHIA
INTEfeNAetONAL íF

Até que enfim èsíe soasègú, esta
esperado peixe..* É a Unha riágua
e o meu seguro no bolso? adeus
preocupações. Sim, fiz um seguro
numu companhia que vale por

-ií-|-

.y DE SEGUROS
RUA SETE DE SETEMBRO, 94 - RIO
TEL 32-4270* END. TEL COMPINTER

iüm

um sossego.

Você também poderá gozar tyan

quilo as suas horas de folga des-
cuidado e feliz. Faça o que muitos

já fizeram. Peça a presença de um
corretor de seguros ou dirija-se
você mesmo áo nosso escritório
mais próximo. .

•¦••ir" /

-/' i m
m
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m1!¦ I ¦¦' tmPI oli 5
ll m.

A intensificação da fiscalização vo- j
lante é um dos elementos do sistema
tnparlite que a P.D.F, adotou para
melhorar as operações mercantis que
se reallznm na cidade.'

FISCALIZAÇÃO RIGOROSA
Em atendimento ao plano culdido-

samente elaborado pela. Diretoria da
Renda Mercantil, as operações i fIsca-
Hzadoras intensas inlciaram-se às 21
horas de anteontem, havendo, como
medida preliminar, sido reforçada a
fiscalização das barreiras de forma

Impedir a salda oú entrada de
viaturas que conduzissem merendo-
rias cuja documentação fiscal nlio se
apresentasse na conformidade, das
instruções vigentes amplamente di-
vulgadas.

Foram destacados também grupos
de fiscais para efetuarem o serviço
de fiscalização volante, ao longo das
principais rodovias do D.F., espe-
cialmente a Av. Brasil, por onde
transita a quase totalidade daB mer-
cadorlas importadas ou exportadas.

COLETORIA DE EMERGÊNCIA.
As viaturas com carga n.1o legal-

mento documentada eram apreendi-
das e remetjdas ao Estádio do Mara-
cana; onde permaneceram atè.o.pa-
«nmento dos impostos devidos e das
multas eventuais, efetuado ali mes-
mo, cm uma cnletorla de. emergência
Instalada na purte interna do con-
junto de gulchês do portSo 18. D.u-
r,i:ite as operações, que se prolonga-
ram até ás últimas horas da tarde
de ontem, foram encaminhados ao
Maracnnft 450 veículos conduzindo
documentação insuficiente, ouTsem
documentação, e em decorrência dis-
so pôde a coletoria de emergência
recolher mais de melo milhão de
cruzeiros, segundo Informações | do
sr, Bittencourt, que, na parte da
tarde orientava os trabalhos de arre-
cadaçflo. \.

MERCAbORlAS AS MAIS DIVERSAS
Os mais diversos tipos de mercado-

ria foram encontrados pela reporta-
gem no Maracanã. Desde a areia
comum, proveniente da erosão das
encostas dos morros aos produtos
manufaturados estrangeiros. Era vis-
to também grande número de sa-
cos.de batata Inglesa e alguns cn-
gradados com aves, de um lavrador
de Campo Grande, que se dirigia a
uma feira em Copacabana,, sem con-
duzlr os documentos fiscais-rompe-
tentes. Mas, a maioria dos veículos

v COPACABANA
Rua Figueiredo Ma«alh»es esquina Rua Surta Margarida. ótimo

apartamento ,para ENTREGA EM 2 MESES, composto des SALA,

2 QUARTOS. BANHEIRO, COZINHA e DEPENDÊNCIAS completap.
Preço CrS 1.500.000,00 com parte financiada,

Kua Figueiredo lilagathtcs n. 7«. Bonito (apartamento para EN-

TREGA EM 3 MESES, composto de! SALA QUARTO separado, BAr

NHEIRO, COZINHA t DEPENDÊNCIAS completas. Preço Cr| 950.000,00
eom parte financiada.

I

CATETE
_i--

Rüa Silveira Martins n. 150. Quatro, apartamento» compostos des
8ALA, DOIS QUARTOS, BANHEIRO, COZINHA, DEPENDÊNCIAS eom-

pleUs. Preço Çr» 1.600.000,00 eom grande facilidade de pagamento.

FLAMENGO
Rua Marquês de Abrantes n. 138. Apartamentos de: DUAS SALAS,

TRÊS QUARTOS, BANHEIRO, COPA e COZINHA, DEPENDÊNCIAS

completas e GARAGEM. Preços desde Cr» 1.950.000,00 com grande
facilidade de pagamento.

TIJUCA
Rua Desembargador Isldro n. 10. a dea passos da Praça Saenz Pena.

Modernos apartamentos de: SALA, DOIS QUARTOS. BANHEIRO, CO-

ZINHA e DÈ?ENDÊÍ!CÍAS cómpüta»,T Preços â partir des Cr» ;....
1.480.000,00 com sinal de 10% e o aldo grandemente facilitado.

Visitas e Informações no LOCAL on na PREVlNAL COMÉRCIO
E INpúSTRIA S. A. - Rua da Assembléia n. 11 - 12.» andar. Tels.

(DEP! VENDAS) 42-4737 e 22-3806. *K*7

Do RIO p.o NEW YORK

ESCLARECIMENTOS
DA P. D. F.
SÔBRE A FALTA
DE ÁGUA.,. ;

Recebemos i seguinte nota do
gablnet» do prefeito:"A Secretaria Geral de Via-

efa e Obras comunica que a rie-
flciênda observada Ssses últi-
mos dias - no abastecimento de
água da Cidade decorre do. lon-
go período de estiagem que
atingiu os mananciais, de Irre-
gularldades no fornecimento de
força ao Sistema Eletromecânl-
co do Guandu e das alterações
havidas na barragem desse rio.
O Departamento de Águas |a to-
mou as providências cabíveis, e
o abastecimento esti sendo pro-
gresslvamente normalizado em
todos os bairros da Cidade".

escalando em
Salvador e Trinidad

¦'nk 
"¦•¦
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S/S ARCEKTINA
. Próxima saída — 31 de julho, às 22 hs.

Viaje'com conforto pelos velozes transatlânticos da

MOOBE-MrCORMACK LINES

PRÓXIMAS SAÍDAS
Pare Bahia, Trinidad Para Santos, Aonti

• N«w York e Buenos Air»»
Vi

g/S ARGENTINA
S/S BRASIL
g/S ARGENTINA
S/S BRASIL

31 Jinno
14 Agãito

4 Setembro,
18 Setembro

B/S BRASIL
S/S ARGENTINA
S/S BRASIL
S/S ARGENTINA

. AgÕstO
23 Agosto

8 Setembro
29 Setembro

li
CAWTAl E RESERVAS SUPERIORES

A CR$ 500.000.000,00
fe

iSsteit
=ÜMS=- mtam.

-RlO-Ni».
PREÇOS ESPECIAIS

vnrk: Cr» 80.332,00: Ida e TOlU: CrS 144.437,60;
Rio-Salvador: deide Crí 10.302,00

Cruzeiro Marítimo ao Rio da Prata com estada
~i a bordo em Buenos^Alres;

•tt

f frature hei* mime u. AGENTf OE WA6ÍNJ ee

MOOREMcCORMACK (navigaçãoi s/A
Ao.nt.1 etràh para o Bretll

Rio d» Janeiro ¦ Belítn • latil* Salvador • Santo» • Soo Paulo
IA-371

| ;' -' ; ' •' ,

Banco Moreira Salles S. A.

"INDENIZAÇÕES 
PAGAS BíTIf58~

CR$ 296.000.000,00
'• SUCURSAL RIO:

SUCÜRSAl SAO PAULO:
IUA tiBERO BAOARÓ, 73 • fND. HI. C0MPINT» . TEt. 32-7104

Seguro de Vida • Vida. em Grupo •

Incêndio • Lucros Cessantes^ •

Transportes • Acidentes Pessoais

• Roubo • Responsabilidade Civil •

Vidro

\\ '!.-
^30üESqUT<jRIOS>RÓPRIÒS # âAAIS-JDE 1^)00 AGENTES EM TODO O PAÍS|

Agências urbanas ho Distrito Federal
Botafogo - R. Voluntários da Pátria, 201 Candelária - Rua da Alfândega,

Catete - Rua do Catete,
Copacabana - Av. Copacabana,
Leblon - Av. Ataulfo de Paiva,
Madureira - Rua Maria Freitas,
Ramos^~Rüã~Cardoso de Morais,
Tijuca - Rua Conde de Bonfim,

120 Castelo - Av. Graça Aranha,
1165 Lapa - Avenida Mení de Sá,
1160 M. Floriano - Marechal Floriano,

—-—73 Pilares - Avenida Suburbana,—_—'-—594-SSo-Gristóvão—Rua - Fonseca-Telev-
494 Vila babel - Av. 28 de Setembro, 281

19
81
96

126
6725-

Sucursal-Rio - Rua dà Assembléia, 23

'!.->

\ \ \ il\
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Novamente discutidas as tarifas
dos transportes coletivos do Rio

/l/? Caderno'

de
A Comissão de Transportes Cole-a

Conces-
reuniáo
"bilhete

tivos, do Departamento
soes, não apreciou, na sua
de ontem, a Introdução do
oficial de passagem-", para os trans-
portes coletivos (ônibus, lotações e
micro-ônlbus), conformo f«irj anun-
ciado. O adiamento da discussão da
matéria decorreu em virtude d:, pu-
bllcação de edital do diretor daquê-
le Departamento, no qual'determina-
que as empresas concessionárias, no

-prazo de - cinco- dias, apresentem as
suas previsões de consumo mensal
dos "bilhetes ofieinls de passagem".

que estas localidades s&o servidas dc
outros transportes que podem con-
duzir cs passageiros para o centro
da cidade.

AS TARIFAS
O representante das empresas de

ônibus apresentou uma proposição,na qual voltou a discutir o proble-ma cia redução das tarifas recente,
rnente aprovadas. Alega quc a íedu-
çao para algumas linhas além de ser
muito mais do quc 10 por cento, vem
criando dificuldades para os trocos
em virtude da falta de moeda divislo

COMPLICA-SE O CASO DO FEIJÃO - Em conseqüência do tabela-mento torna-te cada vez mais complicado o caso do feijão, o produtovai desaparecendo dia a dia, enquanto os atacadistas afirmam que ofei|io vai faltar. Fala-se agora, que a falta se deve a fatíres outros,estranhos á política do tabelàmento, no entanto, se a COAP liberar ofel|ao aparecerá à vontade. Cabe, no entanto i COAP agir còm ¦ o má- -
ximo rigor, autuando os fornecedores e adotando providências que per-mltam o fornecimento normal ao mercado,'para que'o'abastecimento! não entre em colapso. (Asp.) '¦¦ • \'r , --. ,' ¦

MINAS GEáA1SmA\jf-\:'.'
EM JUIZ DE FORA Ò MINISTRO,obter do governo a medida invo-DO TRABALHO - Chegará à clda-1 cando a colaboração de™tÔdas as ca-de. depois de amanhã, atendendo almadas intelectuais, trabalhadorasTrabalhistas | estudantis é populhjes..;, (Asp.)convite dos Sindicatos
jülz-foranos, o ministro do Trabalho,
sr. Fernando Nóbregá. Sua chegada
à cidade está marcada para as 11
horas, vjajairdo o ministro em earrç

nárla (50 centavos). Assim, pede queloficial- Nestá cidade \visitarà as obras
seja revista a questão pela Comissão
para que seja aumentada em mais
30 centavos, o que viria facilitar
troco, Já que existe 20 centavos em

Contudo, outros assuntos ocuparam (-quantidade suficiente em circulação,
a ordem do dia, destacando-se o pro
blei_rdõs^)õntõ?"term!iiaís das linhas
de coletivos imcrmunlcipais e 6 da
redução de 10 por cenlo nas tiirifas
recentemente aprovadas, determinadas

•pelo presidente da República.

LINHAS INTERiMINICIlUlS

e situar os preços dns passagens „den-tro do limite de 30 por cento, conlor.
me o]aprovado.

CITADO RENATO MURCE
PELA 12.a VARA CÍVEL
O juiz Rizzio Çarandier, da 12?

—Tendo em- vista~a~necessldade de
disciplinar i.s linhas inlernuinlcipals
entre o Distrito Federal e as locali- ] Vara Cível, mandou citar o radinlis
dades limítrofes, que estariam ofere-
cendo dificuldades para localização ta RenatoVMurce e sua ex-espôsa,

para compeli-los a dar ao sr. Fer-
nando Ernesto Carneiro Ribeiro a
escritura definitiva da compra e

dos pontos terminais, a subcomissão
encarregada ele estiidr.r o assunto
ofereceu a seguinte solução;.na Praça
Mauá, ficarão localizados os pontos. ,
terminais «as linhas já existentes èfVflW de llm apartamento que lhe
as outras que venham a ser concedi-
das terão cs seus pontos localizados
na Praça das Nações, em Bonsuces-
so, para aquelas que venham servir
a.zona da Estrada de'Ferro Leopol-
dina; Praça 24 de outubro, para aque-l pago totalmente, Fernando Emes.
las que servem a zona dn Estrada'rie -to-enrneiro-Rilrelro—a-mdãTTão reFerro Rio D'Ouro c finalmente Largo
do Campinho, para ns que servem a
lona da Estrada de Ferro Central do
Brasil. A medida lewm em conta

foi vendido pelo casal.
í O imóvel esta situado à Run
Marquês de Abrantes, 56, Edificio

Alta, e embora já o tenha
SUS!. go

cebeu a escritura definitiva, tendo
em seu poder, apenas, a promessa
de venda, feita há muitos anos:. /

do IAPI e do SESI. Posteriormente,
o sr. Fernando Nóbrega seguirá paraSão João dei Rei, onde participará de
um certame preparatório do III Con-
gresso Sindical de Minas Gerais.
OPERÁRIOS APELAM PARA O
PREFEITO — Um grupo de traba-
lhadores no Departamento Autônomo
de Bondes, da Prefeitura Municipal
de Juiz de Fora, esteve em visita ao
prefeito Olavo Costa, apelando no
sentido de que seja solucionada sua
aflitiva situação. Como a Prefeitura
não dispõe dos recursos necessários
paia atender o pagamento do saia-
rio mínimo àqueles trabalhadores, a
único solução encontrada foi o au-
mento das tarifas dos bondes, queatualmente cobram 2 cruzeiros.' To-
rlavia. esta solução sugerida pelos
funcionários e trabalhadores no ser-
viço de bondes não está sendo bem
recebida pelo público e pela impren
sa, que está, mesmo, sugerindo quese retirem os bondes de qli-culáçild,(Dp' correspondent).
PELA ELEVAÇÃO DA PASSAGENS
~ O sr. Fábio Vasconcelos lider au
mentisla dos concessionários. de ónl-
bus e lotações, reafirmou o propósitoda sná classe de lançar-se em movi-
mentoiqüe vise o reajustamento das
passagens desses coleti%-os. -(Asp.)
DELEGADOS !jDB POLICIA EM
CAMPANHA PHÓ-NOMEAÇAO
Segundo se informa, a Sindicato dos
Advogados resolveu,' apoiando
campanha pró-iromeação dos bacha-
réis aprovados no concurso para t!c
legados de policia, tentar primeira
mente, com medidas persiinslvas

RIO GRANDE DO SUL
lÒCdiMOTIVAS . INCORPORADASA FERROVIA GAÚCHA - O dire-tor-superintendente da Viação Fér-rea, eng. Erizp Carlos", pinto,- parti-

çipou ao governadqr do Kstado, pordeterminação da Diretoria' da Rêdè
rf«tT,rfI,íainFeiíe!\aI,''.^e- q\\e forainleíèrgÍc'a7neíteportérem'permaneeÍdõ
WsSS\ mJoc°.mo''Vas dlesel-elé-l retidos na barreira entre o Estado
ÍSJSVííS ííbr"iav''o.d.-i General Mo-:do Rio e o Distrito Federal, por. culpatora, para servir à ferrovia gaúcha., dá fiscalização: carioca, vários ca-

I mlnhõcs carregados de legumes pro-

RIO DE JANEIRO
O MEDO DO DEPUTADO — A- prp-

pósito da encampação,- pelo govêrno
federal, das empresas pertencentes ao
grupo Carretclro, o deputado Hairtil-
ton Xavier, lider. do' PSD*«na Assem'-
blélá Legislativa, declarou: ''AJdesn-
proprlação, quando 'rio-intefêsséfpú-
blico, é um dlrfclto ',30 govêrno,
resguardando-se os interesses, do pro-
prietário què deverá receber, d Justo
valor de sua propriedade, Mas,, tenho
medo quando Uma empresa sal. das
mãos do particular e é entregue ào
govêrno, mesmo quando', o. particular
não atende 'bem "

ENCAMPAÇÃO DE EMPRESA ELÉ-
TRICA — Foi aprovada, pela Assem?
bléia, indicação sugerindo a encam-
pação, pelo Estado, da empresa qne
fornece energia elétrica para a cidade
de Parati,.

CAMINHÕES RETIDOS NA BAR
REIRA — O sr. José Janoti, Locupan
do a tribuna da Assembléia, protestou

(Asp.),

SÃO PAULO

INTERIORIZAÇÃO DA CAPITAL FEDERAL
Afim de realizar um estudo sôbre a inleriorização da Capital Federal, uin grupo

dos mais representativos nos meios militares brasileiros e chefiado pelo General
AURÉLIO FERREIRA seguiu pelo avião da NAB que precisamente s»s 8 horas do dia
21 do corrente decolou com destino a BRASÍLIA.

iHHH9HJn$nnH ¦._%;'l-"ÍfíÍ3ÍffifâlEtíli^^ *t- -'-'¦" ¦ ^'>^'*w^'.

No instantâneo acima, momentos ant es da partida, vemos as seguintes persona-
lidades: General Aurélio Ferreira, Ministro Frank Moscoso, Sra. D. Branca Moscos*a,
Cel. J. M. Morais e Barros, Gal. Newton 0'RcilIy, Comte. Cláudúp A. Lima, Sra. D.
Gilda M. Lima, SrtarGilda Regina Lima, S ria. Josefina Gomes,. Cel. Carlos L. Guedes,
Sra. D. Odete O. Guedes, Cel.-Aviador A rthur C. Peralta, Sra. D. Dirce M. Peralta,
Bacharel A. R. Fagundes Netto, Cel. Paulo Enéas da Silva, Sra. D. Òndiria M. Sil-
va, Cel. Luiz Castro e Silva, Sra. D. Olga C. E. Silva, Comte. Evaridro Belchior,
Sra. D. Yara G. Belchior, Srta. Heloísa B. Belchior, Maj. Heleton 0'Reilly, Cap.
Jorge C. L. Pinto, Carlos Eduardo Corrêa. 60197

A^„?EPGACAO DE' ¦ ENERGIAATÔMICA — Procedente do Rio,chegou ontem n São Paulo a.;dele-gação de energia atômica, con) - se-de em'Viena, e que veio ao nosso
pais para entrar em contato' com osdirigentes da Comissão de EnergiaNuclear do Brasil, tendo como ob-
jetlvo o de estabelecer as bases pa-ra uma cooperação em futuro pró-ximo, entre r.auéle organismo in-ternacional e a nação brasileira.
(Asp.)

PLANTIO INTENSIVO 'DE AXl-VORES — Em memorando enviadoao secretário dn Agricultura, ó go-vernador sugere ai, realização' dacompanhia no sentido de que , osmunicípios, secundando n ação do
governo, promovam .plantio lntensi-
vo de arvorei). (Asp;)

MAQUINAS PARA O NORDESTE— Está sendo estudada a possibl-lidade da aplicação dc máquinas
têxteis fabricadas em São Paulo, na
indústria do Nordeste.

Para êsse fim, o Sindicato da
Indústria de Máquinas do Estado de
São Paulo, já apresentou ao Conse-

lho de Desenvolvimento do Nordes-
te (CODENO), o relatório sóbre a
atual situação da indústria das má-
qrrinás cm lidei para a reequlpageni
das empresas rle fiação e tecelagem
que funcionam no Nordeste. (Asp.)

PARANÁ
IV REUNIÃO DE ANTROPOLOGIA

— Continuaram os trabalhos da IV
Reunião Brasileira de Antropologia,
que no momento se realiza em Curi-
tityr, com a participação de 33 mem-,
br»s da Associação Brasileira de An-
tropologia e mais 27 representantes
de universidades, centro de pesqut-
sas e Instituições cientificas. (Asp.)

CRIA-SE MAIS UM.GINÁSIO —
O governador do Estado assinou de-
creto, criando um Ginásio Estadual
na cidade de Faralço do Norte, que
passará a funcionar no ano letivo
de 11)60. (Asp.) .' /-

EXPOSIÇÃO DE PINTURA - Rea-
llzou-se na Biblioteca Pública do Es-
tado do Paraná, a inauguração da
Exposição da pintora Colette Pugel.
(Asp.)

cedentes do Estado do F.io. ATeten-
ção dos veículos prolongou-se pormais dè -vinte è quatro horas, segundoafirmou o representante de .Teresó-
polis. ; \. I '. ' '

AUMENTOS SALARIAIS - Os co-
merciários de Niterói estão pleitean-do aumento ,de seus salários. Hojeserá realizada assembléia geral nrassociação debelasse, devendo ser de-cldido' se entrarão desde Já, na Jus-tiça do Trabalho, com processo dedissídio coletivo.

Segundo alega o presidente da As-sociação que ,une aqueles trabalhado-res, sr. Orestes Porto, não conseguiuêle chega',- a qualquer entendimentocom os patrões.
Também os metalúrgicos de Niteróiestão pleiteando majoração salarial na'base de 4(1 a .45 por cento.
PIíEFEITURA DÉ FRIBURGO PRE-CISA DE CIMENTO — Na CâmaraMunicipal de Nova Friburgo o 've-

reador interpelou o prefeito sóbre asrazões que o levaram a sustar asobras de construção de uma pontena localidade de Lumiar.
Em resposta, o sr. Amânclo Áze-vedo informou que _ prefeitura nãodispõe de cimento c que a obra seráconcluída iíio depressa a Secretariade Comunicações e Transportes au-mente a quota do produto destinadaàquele município.
PREFEITURA NAO APREENDECÃES VADIOS — Mais uma recla-mação sôbre" os serviços que- a Pre-feitura de Niterói tem deixado derealizar, para verdadeiro martírio da

população da Capital fluminense.
Niterói transformou-se, dé tempos

para cá, em verdadeiro paraíso decães vádlos, ,qu'e pèrambulam portodas as suas/ruas, sem que a carro-,,elnha os recolha- para fins conve-nlentes. .
FALTAM PROFESSORAS EMPAULO DE FRONTIN — A popula-ção do município de Paulo de Tron-tln defronta-se com sério problema,qual seja. a falta de professoras es-taduais, que { deveriam sér destaca-das pela Secretaria de Educação eCultura.
Revelam os moradores daquele no-vo município fluminense que, en-

quanto não há mestras, existemnumerosas crianças em idade escolare, até mesmo escolas. \J. B. m. —correspondente) , .."

' Ò WM® a
PREVISÃO VALIDA PARA HOJE

'DISTRITO "PEDERAL-NITERôI— 
Tempo bom. Temperatura

estável. Ventos do quadrante Leste, fracos. Máxima: 33.0 — Praça
BarSo de Corumbá. Mínima: 14.6—Praça B. de Taquara. ESTA-
DpS DO SUL, — Tempo bom,.- Temperatura estável. Ventos do qua-drante Leste, íracos. COSTA KO-RIO GRANDE DO SUL — Tem-. po bom. Ventos do' quadrante Leste, fracos.,- Visibilidade, boa. Es-tado do mar: ligeiramente agitado. GOpTA...RIO-P.ERríÀMBUÇO-V-— Tempo bom até .Caravelas. Instáve^no iesto W bosta.-. yeatá'"':-:'.¦«do, quadrante Leste, fracos. Visibilidade:' boa átórCaraVelu,' iegu^í

ciar.noi resto,da costa. Estado dò mar: ligeiramente «ígitado. ESTA- •'
,'.DOS;DO RIO GRANDE DO SUI«,;SANTA C^TA&NA,*pARANÀ:,é v.SAP.ípAULQ. — tempo bom., Temperatura, estAVel, 'Ventos do A-

quadrante Leste, fracoe. ESTADO DÁ ÍAHTa'í (SAtvADOR) - iTempo instável. Temperatura* estável.' "VentoVdò 
òuadrahtè Leste 

'
fraeoa. ESTADO PO-ESPIRITO SANTO (VÍT.ÓRIA) -Tenipolbó-)'^
temperatura estável.. Ventos dò, qüadra.nte'.'ieste, fracos ZONAS* 

'¦'¦
CENTRO E.SUL DE-MINAS, GERAIS (BELO , HQRIZCjwSe)A2- '' Tempo bom. Temperatura, estive].'.. Ventas do '.' 

quadrante .LeíteAfracos. i" i' '.'.*• ; a ¦¦-'=..'- *:/i ¦>'-¦. ;. ¦.{
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NO MUNDO POLÍTICO
(Conclusão da última página)

inscrito», possivelmente essas reu-
niôos extraordinárias se multiplica-
rão. No fim, irão custar aos cofres
públicos algumas dezenas de milha-res de cruzeiros, para astisfação dos
interesses do presidente da Repú-blica.

ATITUDES DÍSPARES j !'.'/.',
Desembarcando ontem no Galeão,

em companhia do sr. Barros Carva-
lho, o sr. João Goulart, foi cumpri-
mentado em primeiro lugar pelo mi-
nistro da Guerra, marechal Lott,
que ali o esteve esperando longa-
mente. O sr. JoSo Goulart recusou-
se a falar sôbre assuntos pdlitlcqsaos Jornalistas, mas, estando pre-
sento o marechal Lott, não pfldefurtar-se a algumas palavras sôbre

candidato do PSD á presidf-nciada República. Afirmou que vê com
simpatia aquela candidatura c qucela "fortalece a aliança existente
entre o PSD e o PTB".

O marechal Lott, entretanto, te-
mendo desagradar os pessedistas.declarou aos joinallsas que ali não
estava como candidato do PSD, ou
como ministro, da Guerra, e, sim,
como amigo pessoal do sr. João
Goulart.

Ante o critério divergente das
afirmações de ambos, os jornalistasvoltaram a insistir em ouvir ° sr.
João Goulart. Êste tornou ã esca-
p<tr-ae, desla veü afiançando qiMdará uma entrevista coletiva á Im-
prensa amanhã. /
DUTRA MANDOU VOTAR CONTRA

O ex-presitíente da República,
marechal Eurico Dutra, telefonou

deputado Mendes de Morais, do

i, ¦ . -

PSP do Distrito Federal, pedindo-lhe
que votasse contra a emenda dos
conselheiros, por cbnsiderá-la, lnco-
veniente. Da conversa que manteve
com o ex-presidente da República o.
sr. Mendes dei Morais saiu mais do
que convencido da inãdmissibilidade
da proposição. E deu a conhecer a
opinião do marechal, e tem re-
comendado aos seus amigos da Câ-
mará Idêntica atitude.'

\ANTICONSEI.HEIROS , .
A emenda dos conselheiros, no Pa

lácio Tiradentes. não será votada
com a facilidade que ò lider Arman
do Falcfin estima, apesar de vários
oposicionistas voiarem. a favor do
monstrenRO Jurídico. No seio da
própri.-i maioria, é.grande o nume
ro dos que náo aceitam, pacifica-mente, a proposição, nos termos em
qne fpl elaborada. No PTB a rea-
ção é enorme. Ate o momento, sa-
be-so que vários deputados da ban-
cada petebista irão votar 'contra.
Entre outros, são inimigos declara-
rios da, emenda, cs srs. Fernando
Ferrar!, ApvSo Stelnbruck, ünlrlo
Machado, Daniel Dlon, Fernando
Santana, Sérgio Maualh&es. Clemens
Sampaio, Almino Afonso, Lido Hauer
(Jn Inscrito para combater a emen-
dt), Jorfc. de Lima, Croacy de OU-
veira, Nelson Omeijnn, Salvador Los-
saro e Petifinin F«'rnal.

CANDIDATURA
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FRIEZA PERCA
BE LOTT «,.-
Continua causando' estranheza;

nos círculos políticos governamen-tais, a frieza com que foi recebida
a candidatura do marechal Telxel-
re Lott, Já indicado candidato peloDiretório Nacional do PSD;

Até açora — comenta-se — não
surgiu um pronunciamento de con-
gratulação de quMorrer flgrira de
responsablUripde . dos setores pollti-cos majoritários.

O denutado Ultimo de Carvalho,
qne tem sido, dentro do PSD, umdos mais ardorosos defensores da
candidatura do ministro da Guerra,
não se animou, sequer, de comentar
o episódio da tribuna da Câmara.
Explicando o seu silêncio, observou
o prócer mineiro com a malícia de
quem vê as coisas tomando forma:— '!Eu não pulo no vazio. Não
iria congratuIarrme com a cândida-
tura do marechal Lott. Se o PSD,
até.agora, não foi ao Ministério da
Guerra. . ." .'

\ - ' IPROGRAMA DE JANGO
O sr. João Goulart manteve con-

tato, ontem á noite, "com os gover-nadores petebistas. que o aguarda-
vam no Rio. Hoje, estará com o
presidente da República, para en-
tendimentos em torno d.i sucessão.
A 'noite, será êle homenageado na
sede do PTB pelos governadores do
seu partido, parlamentares traba-
lhlstas.e membros da ComlsAo Exe-
cutlva.' Na oportunidr/e. nVéstará
Informações sôbre as conversações
que terá mantido com o presidenteda República. '

Está programado, ainda, um co-
míclo petebista pnra hoje nas es-
cadarias do Senado, com a parti-clpação de favelados.

às últimas horas da tarde o marechal
Denys para uma conferência, em- seu
gabinete. A palestra reservada entre
esses dois chefes militares, despertou
atenção. Entretanto, o comandante dò
I Ex. abordado pelos Jornalistas, na-
da quis adiantar.' . ; 

'

AMARAL COM JUSCELINO
O embaixador Amaral Peixoto, no-

meado ministro da Viação, conferên-
ciou ontem demoradamente com o
presidente da República, tendo em
vista as suas novas funções.
A CONVOCAÇÃO DE MEINBERG

O Diretório Nacional da UDN este-
ve reunido ontem, para tratar de vá-
rios assuntos. A decisão mais impor-
tantes se refere à nova convocação
do sr. íris Meinberg, diretor-tesou-
reiro da NOVIACAP, para que dê

O problema da Organização
judiciária do Estado da Guana-
bara (atual Distrito Federal) e
o do D.F., em Brasília, êsíâ
previsto na própria. Constituição.
O artigo 4o das Disposições
Transitória diz que "efetuada a
mudança da Capital, o,, atual
D. F. se transformará èm Es-
tado, por isso, .todos os órgãos
do atual D. F. serão órgãos do
Estado da Guanabara".

Esses os esclarecimentos pres-
tados ao Correio da Manhã pe-
lo jui? titular da 15» Vara Cri-
minai, Hamilton de Morais e
Barros,. sôbre o problema da
organização judiciária , provoca-
do pela mudança da Capital do
Brasil, para Brasilia.

— O Estado da Guanabara te-
rá também seu Poder Judicia-
rio, êsse poder será constituído
do. Tribunal e dos juízos .< do
atual D. F. Certamente —
continua o magistrado .— uma
lei qúe o Congresso irá elaborar,
organizando a Justiça de Brasl-
Uardlsisorár^ôb
da justiça de lá criando o Tri-
bunal ide Justiça de Brasília,
que será, como o atual Tribu-
nal de Justiça do D.F. a se-
gunda instância dos territórios,
e também virá determinar o nú-
mero dê juizes, de Direito da
NOVACAP.

— Essa léi — diz' ainda o juiz
Morais e Barros — deverá di-
zer qué os atuais juizes do D.F-
poderão optar pelo Estado da
Guanabara ou por Brasilia,'por-
que não só o novo Estado não
poderia ficar sem justiça, corríõ"
também Brasilia não comporta-

SSfâS 2SK^2í^aS^!S££ «, por transferência, todo _ o

IçSü" para-o-^exeréfcioinà c*<*__iâ_íreã^_"

sóbre a sua atuação naquela autar
quia.
MAIORES RECURSOS PARA

A AGRICULTURA ,

PRONUNCIAMENTO
PRESIDENTE

DO

A comissão executiva do PSD co-
municará oficialmente ao presidenteda República, a adoção do marechal
Teixeira Lott, como, candidato á su-
cessão de 10Í0, ás 12 horas dè ho-
Je.

O presidente da República fará.nessa oportunidade, um ( pronuncia-mento político, reiterando a dl,»po-
siçã-) de manter-se neutro na cam-
panha. embora as suas simpatias
pelo candidato.
ÜSPEÇULAÇOES REFORMISTAS

Com a nomeação do embaixador
Amaral Peixoto para o Ministério daViação, recrudesceram os rumores de
uma reforma iminenl". Dizia-se, porexemplo, que o presidente da Repú-
blicá já havln formalizado o con
vlt,e aos seus futuros auxillares ime-
diatos.

Para a Casa Civil da Presidência da
República, um - dos setores remodela-
dos, iria o ministro Sete câmara,sendo deslocado para a Prefeitura, o
sr. Vitor Nunes Leal. Já para o Ml
nistério das Relações Exteriores, os
nomes cotados são dois: o do depu-
tado Horacio Laler e n do sr. Ber
nardes Filho, caso sela escolhido o
primeiro, o sr. Bernardes iria para o
Ministério dn Educação, enquanto queos srs. Negrão de Lima e Clovls Sal-
gado seriam designados para rore-
sentações diplomáticas. A do minis-
lro Nésrão de Lima seri» a de Por-
tugal. e a do sr. Clovls Salgado não
foi ainda escolhida.

O Ministério da Fazenda, segundo
esses rumores, vai ter ás mãos de um
mineiro, o sr. Ovldlo ,àe Abreu. E o

Armando-Falcíp—para-o-Mtnlsté-
rló da Justiça. Não circulou qual-
quer especulação em torno dos fu-
turos titulares do PTB, ó do Traba-
lho e o da Agricultura, mesmo por-
que. até agora, não se sabe se haverá
ou não acordo entre o PSD e o PTB.
A sorte do sr. Cirilo júnior não foi,
sequer, objeto de exame. \

>.''"¦

Sô PRESO OU MORTO i

O chanceler Negrão de Lima decla-
rou ontem no palácio das Laranjei-
ras, que "só preso ou morto" voltará
para-a-Prefeltlrra dn DIstrüaJederaL.

O presidente da República, na con-
versa que manteve com os jornalistas,
admitiu a substituição do sr. Sá Frei-
re Alvrm.

Corriam rumores de que o ministro
Negrão de Lima retornaria àquele
cargo.

LOTT E DENYS CONFERENCIARAM

O rj_nlitrõ "Lott convidou, ontem.

SAO PAULO, 22 (Sucursal) — O
chefe do Exeoutlvo acaba de formU'
lar apelo aos representantes de SSo
Paulo, no Congresso Nacional, no sen-
tido de ser evitada a redução da ver
ba a ser consignada no orçamento do
Ministério dai Agricultura — jparao
V.róximo exercício — e que deverá
ser aplicada em nosso Estado. Dé'
pois de expor a situação orlada pe
in corte decorrente da compreensão
de despesas e que reduziu a aplicação
da verba federal na agricultura pau-
lista, d sr. Carvalho Pinto poridera:"Haverá, como se verifica-,' um corte
superior a 75 por cento, pois essas ver-
bas.que montavam a 3 por cento do
orçamento do .Ministério da Agricul-
tura para 1950, acham-se no estado
atual limitadas a 0,7 pOr cento."
UNIDADE NA ASSEMBLÉIA •

SAO PAULO, 22 (Sucursai). Lide:
res da frente situacionista reuniram-
se hoje, com o governador' do Esta-
do, a fim de debater a posição' do
govêrno junto à Assembléia Legisla'
tiva. Na oportunidade o sr. Carvalho
Pinto manifestou a sua preocupação
ante a falta de homogeneidade do si-
tuaeionismo estadual, e que vem prer
judlcando a administração, especial-
mente quanto aos projetos do executi-
vo; cuja tramitação nó Legislativo
vem senda obstruída pela ação uni-
forme Ido bloco oposicionista. O chefe
do Executivo recomendou maior uni-
dade na ação das diversas bancadas
situacionistas, principalmente agora
que deverá entrar em discussão o
plano do governo. ,,Segundo pôde apurar a reportagem,
o lider c o vlce-llder da maioria .ten-
tarão depurar o bloco situacionista,
a fim de obter a unidade desejada pe-
lo governador, Essa depuração se im-
põe, uma vez que vários parhunenta-
res governistas viver ausentes ao pie-
nárlo, preferirldo . fazer poljtlca nos
corredores e gabinetes das secreta-
rias, ou então comparecendo as au-
dlênclas com o governador, para for-
mular pedidos. -; ' ¦
REUNIÃO DOS PRESIDENTES

DE PARTIDOS .

Na próxima semana, o ernbaixador
Amaral Peixoto, voltará a entender-
se com ps presidentes' de partidos, a
respeito da reuniáo em que os-mes-
mos devirão tratar, de uma maneira
alta, do problema presidencial da Re-
pública, no sentido de se dar à cam-
panha um tom elevado.

SUDOESTE MINEIRO COM
TANCREDO ¦

BELO HORIZONTE, 22 — 0 lança-
mento da candidatura do sr. TanCre-
do Neves, ao governo do Estado foi
o ponto alto da reunião dos prefeitos
do sudoeste minem-o, em Lavras, na
ocasião da instalação da associação-
dos prefeitos dc toda aquela região.

O prefeito de São João Del Rei, sr.
Osvaldo da Fonseca Torga, tomou da
palavra e. em nome de todos os mu-
iriclplos alt representados, falou acêr-

Ivlndlcação daquela <ri
de, de ver, no govêrno do
filho do sudoeste mineiro, capaz
empreender a continuação do traba
lho dinâmico do sr. Blas Fortes.

Flcoii ainda assentado nà reunião,
que a referida associação de prefeitos,
n.ld terá caráter político; sua única
finalidade, seria a de pleitear junto
no governo, a solução para os proble-
mas mais urgentes da região.

Da referida reunião, participaram
Cerca de 50 prefeitos. lAsp.)
PEDIRAM FORÇAS FEDERAIS

RECIFE, 22 — Nada menos de vinte
c quatro municípios pernambucanos
pediram ao TRE o enviou de forças
federuis para garantir ò pleito de 2 de
agosto próximo.\

Uesi.nlIa-se os pedidos procedentes
de Ararlilna, uni encabeçado porSuestone Alencar e outro assinado pordiversas senhoras, nos seguintes têr-
mos:"As mães ararlplnenses, ante a pers-
pectlva de acontecimentos funestos de
proporções desastrosas, no próximo
pleito eleitoral, temerosas pelas vidas
dos seus esposos e a segurança de
suas famílias e de seus lates, vêm,
confiantes na atenção desse Augusto
Tribunal, implorar vossas providén-vias. no sentido de enviar forças fe-
derais para garantir, a eleição de 2
de agosto próximo, dado o clima de
insegurança reinante nesso municl-
pio. (Asp.)

NOVA CONYENÇAO DA UDN

S. PAULO. 22 — A Convenção Mu-
nicipal da UDN paulistana, convocada
para concretizar o plano de concl-
li ação dos udenlstas paulistas, será
realizada amanhã, tu ted* do paru-do.-(Aípr)-^ —r~i. ¦ ¦ ., . ,

¦I

atual Poder Judiciário do D- F.,
que é justiça local."PICOLÉS"

De outro lado,' não se com-
preendèria que fossem improvi-

sados juizes de Direito e Desem-
bárgadores, se vingasse o absur-
do de irem para Brasilia-todos,
os juizes e desembargadores, .'ò"u>
entãoj Brasilia fabricar, de .re--
pente, juizes e desembargadores
como, certa feita um deereto da-
ditadura fabricou primeiros-te-..hentes e capitães,- os : chamados,"picolés". I ¦

'A VOLÜPTUARIAA 
"

NOVACAP
— A nomeação livre d& de*-'sembargadores lio atual óu no

rjovo D. F., além de não ser re«-r
comendável no ângulo da mora-ílidade pública',- seria contrariar
a Constituição, onde estabelece
as : regras de composição « dos
Tribunais de Justiça; isto'é, • a
promoção alternada pbr àhtigui-
dade e merecimento dos juizesde direito, reservando-se um
quinto , para os, advogados. ...emembfos do Ministério'Público.
Seria por .demais romper com.o
Rio de Janeiro,;se entendesse-o
legislador que seus atuais de-
sembargadores não têrri condkõés

voluptuária NOVÁÇAR

FAÉTAD'ÁGUA
EM BOTAFOGO
Moradores de Botafogo — Ruas

Gago Coutinho,. Marquesa de San
tos, Praça José de Alencar e ou-
trás — estão privados de água há
três dias. 

'Senhoras 
de lata à mão,

de porta em porta, mendigam úm
pouco aos piais afortunados pos-
suidores de depósitos maiores.

Enquanto isso, ós reclamantes
Informaram que as reclamações
dirigidas ao Distrito competente,
da Municipalidade, encontram,
invariavelmente, uma só respos.
ta: Ignoramos que haja insuíi
ciência de água.

A grande maioria dos morado
res das citadas ruas estão recor-
rendo à água existente no sub-
solo, de onde é tirada por bom-
bas nas construções dos grandes
edifícios. Acontece que o sabor
dessa água —salôbra — impossi-
bilita o áeü total aproveitamento,

REFORMA AGRÁRIA
Na reunião de ontem da CRB, sob

a presidência do sr. íris Meinberg,
o ar. Alberto Ferraz, teceu comen-
tárlos relativos á exposição' do sr.
ministro da Agricultura, relativo à
reforma agrária, feita no. Senado
Federal.

O ar. Ferraz, que é membro da
Comissão de Reforma Agrária da
CRB, declarou que o esquema apre-
sentado pelo sr. ministro da Agri-
cultura ao Senado, sob muitos aspec-
tos é o pensamento e a linha de
ação da Confederação Rural- Bráíi
leira. de longa data manifestado, em
congressos e reuniões da classe,

A respeito da matéria falaram vá-
rios representantes da agricultura,
tendo ficado resolvido que a Confe-
deração remetesse à Cdmlsão de Po-
litica Agrária da CRB o relatório
e as conclusões do sr. Mário Mene:
ghetti, para o seu pronunciamento.

TRATAMENTO D__2?*?
c: • PRIMOROSO . -

Em oütró ttechó,-o;.'_t*ol.fr da
15a Vara Criminal afirma: >

<— /Efetuada' ,à mudança/,' to-
dos os problemas"da organização
judiciária no futuro Estado da
Guanabara serão tratados ,í>ela
assembléia legislativa-.' no campo
que . lhe deixarem - a '-Constitui-
ção,Federal e a Constituição do
novo.Estádo. Aliás, o novo:Es-
tado;. que anda muito substbha-
do no Congresso já nascerá mui-
to forte,' pois que terá o quartoeleitorado do país e duma êfan-
de importância econômicò-fi-
nanceira com porto.de mar,.pra-
ça comercial e, centro industrial
e é ;por isso que não compreen-
do :como os legisladores estão
recelosos do pronunciamento'
dêssè eleitorado, tratando-oA de
marMra errada;.es.desprjmpírbsa:
não':0 consultando, sobre';a -^Dm-
posição, de' sua assembléia iíons-
tituínte e" procurando priva-lo
do direito.de.¦ eleger>vdiretarrlen-
te, ò seu. primeiro'governador,

i

CIVIL QUÉ LESA'FAZENDA NACIONAL!' ,i
PODE SEI? PRÊSO
ADMINISTRATIVAMENTE
O Supremo Tribunal Federal, em.

sua sessão de ontem, negou habeas-
çorpus Impetrado em favor de Al-'
berto Carvalho, fotógrafo recolhi-
do aò Depósito de Presos do Dis-
trito' Federal. O paciente foi prêso,administrativamente, por ordem do'
ministro da Justiça; pelo fato de
haver se apropriado de material fo-
tográfico -pertencente—ao—Departa-—
mento Federal de Segurança Pú-
blica. ¦

O fotógrafo Impetrante da ordem
de habeas-corpus alegou quê,- sendo
civil, não podia ser prêso adminis-,
trativaínente, por ordem do',miriis- •
tro da Justiça, já que a prisão ad-
ministrntiva é restrita aos funcio-
nários públicos. ;

Relatou matéria¦¦ no- STF o ml-.
nistro Rocha Lagoa. Declarou êle^
ao negar a ordem, estar expresso ~
no Decreto-lei n? 3.415 de 10 de
julho de 1941 que aos ministros de
Estado compete mandar prender,
administrativamente, todo e qual-
quer responsável pelos valores, di-
nheiro e materiais, sob a guarda
da Fazenda Racional ou a esta per-
tencentes, nos casos de alcance, re-
missão ou omissão, em fazer as en-
tradás ou as entregas nos devidos
prazos e. nos casos de desvio de
materlais.-Frisour-aindar-que-com-
pe te também'aos'ministros de Es-
tado decretar á prisão. administra-
tiva dos qúe, por qualquer modo, se
apropriarem do que pertence ou
esteja soba guarda da Fazenda
Nacional ou a de i quem, sendo ou
não funcionário público, haja con-
tribuido, ..iháterial ou intelectual-
mente para a execução ou oculta-
ção desses crimes.

Estado, uni GAMHF
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350 MOÇAS CUMPRIRAM ÚLTIMA ETAPA
DAS PROVAS PARA RECEPCIONISTAS.

' No/próximo dia 5 de agosto será
Iniciada a montagem dos "stands" do
pavilhão central da Exposição Inter-
nacional de Indústria e Comércio.
A quase totalidade das áreas internas

paço interno disponível. Também a
procura de locais externos está sendo
intensa, devendo nêlcs serem insta-
lados o parque dè diversões, o.cipe-
ma ao ar livre e mais de uma cente-

s^B Bft t3l _____ mmWWàW ***£¦-*. Jmmmm. -
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trução. montagem e decoração dos
"stands" a cargo dos expositores. Até
o momento, o número de expositores
ji ultrapassa à casa dos 400,

CANDIDATAS A RECEPCIONISTAS

No Colégio S. Vicente de Paula, 350
candidatas a recepcionista da Expo»
sição submeteram-se & prova de tes-
tes sobre conhecimentos gerais e geo-
grafia humana e história do Brasil,
que. contitulu a parte final dos exa-
mes. Uma das candidatas, interpre»
tando o pensamento das. demais, de-
clarou que o certame, além dos ob-
jetivos próprios, será Um incentivo
turístico, podendo, por outro lado, as
candidatas virem a conseguir"empre-
gos efetivos nas firmas expositoras.

\
Candidatas

Última prova

externas, do recinto já foi reserva-
da, à raaío de 6 mil cruzeiros o me-
tro quadrado. No Colégio S.' Vicente
de Paulo, realizaram-se, os testes fi-
liais das provas a que se submeteram
as candidatas a recepcionista, haven-
do comparecido 350 moças.

JA ALUGADOS QUASE TODOS OS
LOCAIS

O gigantesco pavilhão que abriga-
ri a Exposição está recebendo os re-
toques finaisi havendo sido marca-
da a data de 5 de agosto para o ini-
cio da montagem dos "stands". Por
outro- lado, a quase totalidade dos 32
mil-metros quadrados que "compõem

área interna já está alugada, espe-
rando a firma encarregada das ope-
rações de venda de locais, que den-
tro de quinze dias não haja mais es-

ttttlE.MSf
«EtilSIltS

IDEER,
V-9 JPadrto ék Qualidada

na de quiosques destinados á venda
de refrigerantes, guloseimas, etc.

MAIS DE 400 EXPOSITORES

As melhores áreas foram adquiri-
das pela Petrobrás, Fábrica Nacional
de Motores, Cia. Nacional de Alcalis,
Sauer, Collins Rádio, ¦ Varig, Mata-
razzo, Antártica, Roll Royce, H.
Stern, Móveis Ipê e NOVACAP, além
de firmas estrangeiras. O aluguel das
áreas é calculada na base de 6 mil
cruzeiros por metro quadrado, flcan-
do as despesas' decorrentes da cons-

CONDECORADO PELO )
IMPERADOR DO JAPÃO

O sr. Orlando Soares de Car-
valho, diretor da Associação
Cmnercl^ihoje, jjfOJLhoras. na
Embaixada do Japão, em sole-
nidade presidida pelo embaixa-
dor Yoshiro Ando, receberá o
diploma e as insígnias do Ter-
ceiro Grau da. Ordem do Tesou-
ro Sagrado,, distinções que lhè
foram conferidas pelo Imperador
japonês, em ato de 10 do cor-
rente.

Condecora o governo japonês
aquele, dirigente do comércio
brasileiro em reconhecimento
aos serviços que vem prestando,
há anos. em favor da promoção
das relações de amizade entre
o Japão e o Brasil.
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"HMS Albion" chega hoje:

Tripulação de 1.500 homens i

Real Marinha Britânica:
chegam hoje dois vasos

Ensino no Chile é estatal mas lá faltam
escolas e material didático ",'¦,

Afirmando quc apenas 10% das es-
colas secundárias chilenas pertencem
á particulares e que as demais são
do Estado, o prof. «Manuel Barros
Borgonha, quc veio ao Brasil, che-

BUENOS AIRES
SUS H0IELES NAS ONÍRICOS

CUKID0E HOTEI,
Tuturaòn 535-1.3J-4001

Air* acondieionodo
•n iodos mai»bian*ti <*tfl

HOTEL CONTINENTAL
Oiogonol Norte 725

»»34-3011
Tolalmant» reformado

Air* acoNaKionoao
individual
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RICHM0ND HOTEL
PloriÍiV47Ò-T. 31-6291

Cl nai •conòmko

fiando uma caravana de professo-
res daquele pais, declarou ao Correio
da Manliâ que, apesar de ser ra-
ioável o aproveitajnento nas esco-
Ias, inúmeras s5o suas deficiências
de ensino. "A falta de colégios e
grande carência de material didático
— disse — são os dois mais agudos
problemas do ensino do Chile".

. DEBATENDO PROBLEMAS DO
ENSINO

Dá, dessa forma, uma padronização,
pelo menos da aplicação, aos meto-
dos dos dois ciclos.

Disse ainda que há vazios em am-
bos ,os ensinos: Brasileiros e Chile-
nos, mas, que esses podem ser sana-
ilorrcOHi o tempo7

ENSINO PADRÃO 'V

TIJUCA
70 MIL

DE SINAL
Com piscina e,financia-

mento em ^

10 ANOS-^-
Vendemos magníficos

apartamentos com 2 sa-
Ias — 3 dormitórios^--
banheiro social — copa-
cozinha e dependências
de serviço, em luxuoso
prédio. Venha ainda ho-
je escolher o seu apar-
tarnento nesta oportuni-
dade única, diretamente
com- o engenheiro, Dr.
GIOVANNI. no local da
obrarRua São Francisco
Xavier, 3S5 ou à Av. Rio
Branco, 185 — conj. 1819

— Telefones: 32-2503 e
52-5999. 64512

O prof. Barros Borgonha i o che-
fe da delegação de 36 professores chi-
lcnos que chegou- na última sexta-
feira ao Rio de Janeiro. Em seu pais
exerce as cadeiras de literatura e
filosofia. Aqui no Brasil, realizou
com seus acompanhantes e demais
professores brasileiros; conferências
a mesas redondas. Nessas debate-
ram problemas relacionados com òs
ensinos chileno, brasileiro, uruguaio,
argentino, etc. Falando à ;reporta-
gem mostrou-se impressionado'' com
a-atenção de qu*>"ríóram I alvos ;seus
companheiros, pelos nossos profes-
sôrcs, e afirmou: "Nossa vinda ao
Rio, a exemplo das visitas que te
mos feito, ultimamente, aos demais
países latlno-arherlcanos, visa pro-
mover um maior entrosamento en-
tre os paises,deste hemisfério, no
que concernejà educação; mormen-
te à mediai Estamos, por isso, rea-
lizando mesas redondas, conferências
debates e outros encontros cujos re-
sultados têm sido muito benéficos.
Não só tiramos delas grandes expe-
rlências como levamos, para' nossos
companheiros, parte do quc arreba<-
nhamos nestas viagens,"

O ALVO

Referiu-se em seguida à padroniza-
ção do ensino latino-americano e
declarou: "Seria muito interessante
se pudéssemos dar a todos os pai-
ses da América do Sul uma orien-
tação comum. Ou se, pelo menos,
conseguíssemos orientar a maior par-
te dos programas dentro de um mes-
mo esquema. Os resultados seriam
de tal ordem que qualquer estudan-
te encontraria facilidades extremas
nos lugares que visitasse.

— "Isso, contudo — continuou -
somente poderia ser feito Ise se rea-
lizasse um congresso do qual partt
cipassem representantes de todos, os
países. Assim poder-se-iam debater
os defeitos particulares estabelecendo
uma diretriz ampla e sem erros,' A
viagem que empreendemos agora é
de estudos e aproximação. Dela tt-
raremos, conhecimentos utillssimos,
mas, não os poderems empregar, oti-
cialmente.

90% DO ENSINO E' ESTATAL

— "Nosía vinda ao Brasil — prós-
seguiu — teve como priniclpal alvo
coletar ensinamentos sobre peculia-
ridades-do ensino brasileiro e suas
correlações com nossçs processos e
métodos. Realizamos aqui dois gran-
des encontros. Um no Instituto dc
Educação c outro no Ginásio Brar
sileiro de Almeida. Nos. dois deba-
lemos problemas nascidos em torno
dos programas de história, geografia,
filosofia o literatura. Esteve conosco
grande número de mestres brasilei-
ros. Constatamos fato curioso: Nós
chilenos temos muita afinidade com
os brasileiros. Acontece, porém,

Afirmou o prof. Borgonha que 90
por cento do ensino chileno é mi-
nistrado pelo Estado. Os resulta-
dos são bons — disse. As dificulda-
des também são muitas, Hoje sofre-
mos com uma profunda falta de ma-
terial didático. Faltam-nos igual-
mente escolas òrtdé~possáníos recebei
mais alunos. O restante 10% das es
colas são particulares. O.Chile é ri
co de materiais mas pobre de escolas
— frisou.

Dêsse mesmo modo manifestou-se
outro professor da caravana, sr.
Paul Caldcron, que disse serem"muitos os defeitos do ensino chi-
leno, mas que os~resultados são bas-
tante aceitáveis. Depois dos conta-
tos que mantivemos com os brasilei-
ros, uruguaios, argentinos «iiperua-
nos, creio, melhoraremos as nossas
condições de aprendizado,"

PROMOÇÃO DA VIAGEM

Precedendo a Flotilha Britânica
para o Atlântico Sul, sob o comando
do vlce-almiranle Sir Dymock Wat-
son, comandante-chefe da Base
da América do Sul, que deverá che-
gar ao Rio no próximo dia 28 para
uma visita oficial, chega hoje o
porta-aviões "Albion" da Real Ma-
rlnha Britânica, comandado pelo ca-
pltão-de-mar-e-guerra A. B. Cole.
Com essa belonave chega também a
fragata" "HMS Leopard", sob o co-
mando do capltão-de-fragata R.' G.
Gaunt. As 17 horas'e 15 minutos o
capitão A. B. Cole receberá a im-
prensa para uma entrevista coletiva.

• O "HMS ALBION"

O "Albion" é um dos navios dc
combate do pós-guerra, t da cias-
sé do "Centaur", terri deck inclina-
do e espelho para aterragem. Foi o
primeiro porta-aviões do mundo a
operar com esses aperfeiçoamentos.
Lançado ao mar era 1947. teve sua
-construção—interrompidH-por— causa
dos cortes no orçamento de defesa.
Finalmente, em 1954, foi concluída
sua (construção e êle entrou ein ser-
viço. Operou em muitas partes do
mundo c tomou parte em diversos
exercícios da NATO e da SEATO
Em :1955 operou com navios austra
lianos e neo-zelandeses no Extremo
Oriente. O "Albion" conta for-
te artilharia antiaérea Bofors
equipamento anti-submarino. Seus
aviões sao *de vários tipos.í Desde
jato de combate Hawker Sehawk e o
De Havilland Sea Venonv para com-
bate noturno, ao Douglas Skyraider
do motor a plstão (avião de busca)
e os helicópteros Whirlwlnd S.55 pa-
ra patrulha anti-submarina e DUsca
e salvamento.

TRIPULAÇÃO

A tripulação é composta de 1.500
oficiais, marinheiros e especialistas
de tôdas as armas e serviços, além
de oficiais de máquinas para os mo-
torej e instrumentos do navio. Ele»
triclstas cuidam dos geradores que
dariam para iluminar uma pequena
cidade. Há ainda outros especialls-
tas como ' ferreiro e corifcltciros.' -A
tripulação dorme em bellches e as
refeições são servidas no bar. Exis-
tem também uma livraria, biblioteca,
serviço de refrescos e refrigerantes,
noticioso, radiofônico e música.

mar-O-fjuerra A. B. Cole dará uma
entrevista coletiva â imprensa a bor-
do, do porta-aviões, Posteriormente
(dia 28) com a chegada da flotilha
para uma visita oficial o vice-alml-
rante Sir Dymock Watson comandan-
te-chefe ípara o Atlântico Sul e
a Base da América do Sul também
falará aos jornalistas.

MORREU "CACHIMBO"
0 HOMEM DOi POMBOS
Os transeuntes da Cinelândia, já

haviam se habituado a vcr um ho-
mem de condição humilde que, há
vários anos^ sc sentava tôdas as
manhãs nos bancos da Praça Fio-
riano, onde permanecia horas segui-
das, dando milho aos pombos quc
habitam os telhados do Teatro Mu-
nlclpal c Câmara Municipal. Conhe-
cendo-o como "Cachimbo" ou "o
homem dos pombos da Cinelândia",
poucos sabiam que scu verdadeiro
nome era Alexandrino Pereira Mar-
tins. Solteiro e residindo por favor
num pequeno quarto da Rua Conde
de Irajá, 661, cm Botafogo, "Cachlm-
bo" apenas tinha como amigas, as
aves que esvoaçam no. logradouro.
Dali somente se afastava para dor-
mir. Assim, so tornou uma figura po-
pular da .cidade, o que lhe valeu, re-
centemente, a nomeação no cargo de
servente da Prefeitura, com a função
exclusiva de prosseguir no que vi-
nha fazendo há anos, Foi o prêmio
que seu colação bondoso somente re-
ccbcu| aos 55 anos e que i não che-
gou-a lhe modificar-lhe os hábitos.

Ontem,7 porém, Alexandrino, ou
melhor, "Cachimbo", foi atingido pe-
la fatalidade. O ônibus dc placa .
8-23-37, da Empresa Municipal, que
explora a linha 9 — " Harmonia-Balr
ro Peixoto'*? trafegando | cm cxcessl(
va velocidade, atropçlou-o na Av.
Rio Branco, esquina de Rua Santa

Instituto de Inventpres
vai expor seus inventos

Será inaugurado depois de ama-
nhâ (dia 25) nos salões do Auto-
móvel Clube do Brasil, a Exposição
Feira Preparatória de Inventos
Brasileiros, com a presença do pre-
sidente da República e altas auto-
ridades, A Exposição é uma inicia-:
tiva do Instituto Brasileiro de In-
ventores, entidade civil de âmbito
nacional, empenhada cm congregar
os cem mil inventores de todo o
Brasil. Suas finalidades se baseiam,
segundo o presidente do IBI,'prof.
Octávio Francisco Pinheiro, prin-
cipalmente no incremento dos in-
ventores com o industrial e vice-
versa, ajudando conseqüentemente
na emancipação econômica do pais
e constituindo seu progressoi objo-
tivo e patriótico inerente à nossa
formação, pelos seus valores reais.

que só em 1958 atingiu a cifra de
cerca de três bilhões de cruzeiros,
Em' entrevista a uma revista espe-
cializada o presidente do IBI de-
clarou que seu movimento era ba-

A novel instituição está criando
uma consciência inventiva em nos-
sa terra, cujo despertar de interes-
se é vital e preponderante na atual

scado nos seguintes itens: Io) —
as Nações vaiem pelas indústrias
que possuem; 29) — o inventor é <
um recurso natural do Estado; 3')
— em cada invento fecundo, tere-
mos nova indústria e, conseqüente»"
mente, uma nova fonte de riqueza
para o Brasil; 4o) — o BrasU pos-
sui mais de cem mil titulares de.
pedidos dc ' registros de patentes
depositados' no Ministério do Tra»»'
balho, Indústria c Comércio; 5o) *- \
as autoridades, indústrias e povo,'
cm geral, devem apoiar os invento»
res — considerados recursos natu-
rais do Estado — para que tenha-
mos de fato, independência indús-
trial, técnica- c vida melhor para
nós c para os nossos filhos; 6?) —
esclarecimento oficial norte-ameri»
cano: "Todo o ouro, prata, diaman-

sumo de divisas com "royaltics"'tes.i ¦ explorados o ano inteiro, no

Luzia, ocasíonando-lhc várias fratu- conjuntura econômica , brasileira,
pois através de inventos similares,
poderá sér evitado substancial con-ias dc natureza grave e ruptura^

dc alguns órgãos internos. O moto-
rista culpado, que apenas se conhece
por Leitã.o, fugiu, abandonando o vel-
culo no local. "Cachimbo", mesmo
^om os graves ferimentos que reco»
beu, ainda resistiu por algum tempo,
o que permitiu fosse removido nu-
ma ambulância para Hospital Souza
Aguiar, Ali,, todavia, morreu antes

O Pitoresco na Justiça
Um português, semtalfabctizado, o tipo autdntlro do Indivíduo boçal,foi arrolado como testemunha de uma agressão ocorria» numa laveia,O jul*| Mário Fidalgo o Inquire: *' t)Setr nome?JoSo Hungria. ,O sr, por acaso é parente do. ministro Nelson Hungria?Que acha v. exa?... , ; •

ESTA DE BOM TAMANHO...

Quando o advogado Kvandro Lins e Silva era brotlnho, a apelaçãoda sentença no Júri em frita da tribuna.
Lá está o futuro Evandro, o grande, defendendo um riu acusadode homicídio.
Terminada a detesa, o Conselho de Sentença vai para a Sala SecretaPassam-se muitos minutos, o jovem advogado está ansioso,
Chegam os Jurados e o juiz dá a sentença:Condenado a 6 anos de prisão.Evandro vai para a tribuna e arrasa a decisão.
Num intervalo, enquanto o Inflamado Jovem toma um gols dágua,o réu vlra-se o diz baixinho:NSo apela nSo, dr.|Ate quc está de bom tamanho!.,,

BENFEITORIAS?!.,.
'J

A FRAGATA "LEOPARD"

A fragata "HMS Leopard" -foi
construída especialmente para a pro-
teção antiaérea de um comboio,
tendo sido lançada ao mar em 1955.
t equipada com duas torres gêmeas
de 4.5 polegadas e uma independeu-
te e automática de 40 mm. com mo-
demo aparelhamcnto de radar e tl-
ro, dispondo ainda de estabilizado-
res para as alças de mira. Êsse apa-
relhamento permite o controle das
altas velocidades dos aviões de hoje.
Para o combate anti-submarino há
lançadores dc minas triplos, monta-
dos no deck superior,' As dimensões
são de 340 pés de comprimento c 40
de largura.

ENTREVISTA
/

Na tarde de hoje. ás 17,15 horas, o
comandante do "Albion", capitao-deA excursão do grupo de professo-

res chilenos foi programada pela
ICEA (Intercâmbio Cultural Estu-
dantil Americano) e sob os auspí-
cios da .Casa do Professor (Brasil)
A ICEA é uma entidade quo se des
tina ao promover relações entre os Recebemos: "Mais dois casos po
representantes de todos os setores jsitivos de raiva foram diagnostica:
educacionais e científicos dos países dos pelo Serviço de Medicina Vete-

seu representante rinária da Secretaria Geral tle Agri

MAIS CASOS DE RAIVA

Como

O espanhol fora arrolado como testemunha num processa de se*
dução. Ao dçfrontár-so com o magistrado, isto diz-lhe:Queira contar tudo o que sabe.Olhe cxma., o que lenho a declarar t que Mo sou o autor dai
benfeitorias!

¦_¦ PARA CORTAn FUMO)
Preso poetando uma "peixeira" com mais de 30 centímetros de

comprimento um paraibano ivê-se processado no art, 19, Vai a Julga*
mento ua 19a, Vara Criminal.

Então o sr. anda com uma faca desse tamai-ho e diz que não pre-tende matar ninguém? Quc náo t mesmo dc matar?Disse e digo. A minha pclxclrlnha é sô prâ corta fumo, mais
nada,., ,

LÓGICA DO RÉU
A justiça t cega?
Tem uma espada na mão?
Tem.
Quando Julga, ela brande a espada, nâo é?
fi.
Então é por Isso que o Inocente leva na cabeça,,,
?...

Ora, quando o réu tem culpa no cartório, na hora que a espada
passa, êle, prevenido, abalxa-se e ela passa sem o tocar Alas o Inocente,
coitado, esse, desprevenldo, fira parado c... I

Êsse réu dizia-se inocente, negou sempre o crime de que era acusado
e foi condenado. Dal sua definição dc Justiça,'ti, 

'.•?* T'

que lhe /fossem ministrados os pri-
metros socorros, deixando pesarosos
quantos tiveram conhecimento da
ocorrência. Inclusive as autoridades
do 5.0 Distrito PolMal, que provi-
dehciaram a remoção do cadáver pa-
ra o necrotério do Instituto Médico
Legal. l "

mundo, valem menos do que as pa-
tentes produzem, durante o mesmo
periodo, ao do povo norte-ameri-
cano". :

TRABALHADORES MINEIROS
DECRETAM GREVE GERAL \
BELO HORIZONTE, 22 (Sucur-

sal) — Em reunião realizada na De-
legacia da Confederação - Nacional
dos Trabalhadores na Indústria, os
dirigentes' sindicais aprovaram a .
deflagração dc greve geral, te ati
o dia 3 dc outubro não fôr saneio-
nada a lei orgânica da Previdência
Social. A adoção dessa providência
pelos sindicatos mineiros.se liga ao
movimento nacional que se promo-;
ve nesse sentido.

H EUROPA
ti¦m_ e Argentina)

pelos modernos navios!
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o contrário com relação aos uru
guaios. Enquanto nós organizamos ramerlcanps'. v-o.no .-,*¦». rcp.^i..-,,^,cüítüra ~"Trãtâ-'se"o 

primeiro 
"dc

e orientamos o ensino por comis-,WM» Junto dêsse grupo: o prof. RI-|eWM^mtt.M o i

rões unipcssoals o Uruguai o íaz,cardo Lages, que nos declarou serVW ™D$aasNngton 
Marques dc
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por intermédio de um Conselho
Educação Secundária, c Primária.
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, , „ .Carvalho, residente na Rua Tteden-
entre professores para uma roça h n? j em Ausün , 0 scgundo
maior_de.experiências. No Brasil íoljcas0 em 

'um 
{elino dc rua, m0rto,

organizador do programa o prof., conduzido pelo sr. Ruy Barbosa de
Luiz Carlos Azevedo. O grupo de!Vasconcelos, residente na Rua Ura-
professores chilenos embarcou, °n-j**os n? 1.473 em Olaria. Assim sen-
tem. panrBu_e^s^Aj*res(_dc__onde|do,-o-Serviço -de-Medicina Vctcri-

.'''. A r'^

SE -

ms

' fl Ei '

£¦ gfr

¦ 
" 

¦' ¦ ¦ 
• •

Andar Apartamento
— Alto Luxo

Vendemos em edifício sobre
pilotis. suntuoso apartamento
com: Hall, vestibulo, esplòndi-
do living com 45 m2, copa c
cozinha, salão de refeições, dois
banheiros sociais, 3 ótimos dor-
mitorios, dependências de ser-
viço e caragem. Construção
sob-a-garantla-e realização
Rtbembolm Engenharia. Preço
Cri 2.790.000,00 — Procure in-
formar-se deste magnífico
apartamento — a residência
ideal para sua família — no
próprio local da obra, Rua Do-
mitigo* Ferreira n. 91, das 9 ai
22 horas. Vendas exclusivas.

imsuRiitt
BRASILEIRO DE IMÓVEIS

Rua do Carmo, 17 - 2.* andar.
Tels. 42-1825 • 32-9743.
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apoT algumas reuniões, retornarão, nária está aconselhando a tôdas as
-.¦'•'__ _a_ a* __ *"¦<<- ís '.-__ -l.*iá _.* ~... *» *»»¦»» •». 4 mia»diretamente, ao Chile

DESAPARECEU 0 PROCESSO
DA LOTERIA ESPORTIVA
Um processo referente

teria Esportiva e mais onze ou
tros, íoram perdidos pelo en-

pessoas vitimadas ou que, mantive-
ram contato com os referidos ani-
mais, a se dirigirem, com urpèn-
cia ao Instituto Pasteur, na Rua
Juan Pablo Duarte. 11. antisa das

4 T n_ Marrecas, para o devido tratamen-

carregado de levá-los, em Nite- paiVADORR AMEAÇAMrói,_à casa cjo.juiz da 2?.Vara, 
JÜWg 

m™W
de Fazenda Pública
?,° Offrin

cartório do

Os processos estavam conclu-
sos ao juiz, que deveria dar seu
despacho—O -serventuário inaui-
rido sóbre o desaparecimento,
não soube dar explicação piau-,Federação Nacional da

" VOhTU ALUL-ülr:, 'ii — .SohrllatlH-i
medidas imediatas no sentido de j
atender à reivindicação de 27 por jcento no aumento salarial, o Sindi-
catoV-.dos F^tlvadores tclegraíou A

Classe, (ob
sivel. |peií5 de adotarem medidas enérgicas

Ainda hoje deverá chegar ^'. como a paralisação do trabalho, como
Corregedoria da Justiça do D.F.!aconteceu anteriormente. A comis-
a comunicação do funcionário, são de mar.'nhi mercante está pro-
juntamente com o pedido de.teiando a solução do problema,
providências. |'(Asp.)
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CONTÍNUOS E SERVENTES CONTINUAM
SEliAMP-AROJÃO-OBSTANTE AS LEIS

gència da Lei, ainda não tiveram
seus títulos de nomeação apostila-
dos.

APELAM
Os contínuos e serventes da União

apelam, por nosso intermédio, para
... os órgãos competentes da Adminis-

ininterruptos ou não, aos firadona» tra-^oVPÚbllca no sentido de rece-
rios efetivos para todos os efeitos.I berem os benefícios da Lei n. 1721,
O artigo 5.» determina que dentro) Que fundiu em uma só as carreiras

A Lei n. 2.284, de 9 de Agosto de
1954, em Seu artigo 1.°, manda equi-
parar os extranumerários mensalis-
la* da União que contém ou venham
a contar S anos de serviço público

que
dtJIL'Uu_ajarli**_da_Lvigència--da
Lei serão obrigatoriamente apostila-
dos os títulos dos servidores henefl-
ciados por esta Lei e expedidos ti-
tulos aos que nSo possuírem.

Os contínuos e serventes da União
apesar de contarem alguns, mais de
10 anos de serviço efetivo, até ago-
ra, ou seja, quase cinco anos de vi-

de continuo c servente na de Auxl-
liar deTPortaria. Apesar desta Lei
estar em vigor desde 4 de novembro
de 1952, até hoje não receberam cm
seus títulos a devida apostila. Quan-
to a Lei n. 2.284, que manda equi-
parar os extranumerários com 5 anos
de serviço, também não tiveram seus
titulos apostilados, apesar de ai-
**uns_servldorcs contarem 10 anos e
até mais de serviço efetivo.

Sociedade Comercial e Construtora S.A.

uma das maiores experiências no setor de construção I

Firma tradicional ligada à grandes obras

do estado bandeirante e de lodo o Bros.il 1
il ¦ ' ' '' '

Seus engenheiros, assim como os dos

n*oioresN construtoras do Brasil, dão preferência
às Fôrmas MADEIRIT - para concreto.

As Fôrmas MADEIRIT são feitas de Y

chapas de madeira compensada, revestidas de

plástico de proteção (exclusividade MADEIRIT)

e colados com resina sintética a prova d'dgua.

Firmai MADEIRIT
<¦: *l

Amplo aproveitamento (maii ds 10 veies) 1
Reduzam oo mínimo o consumo d* pragos

t Suprlnfffl O reboco grouo
» Menor número de juntat

Suprimam o robôeo fino

Desafogam o lírviço da guincho monta-earga

Ocupam pouco aspac.0 no obra l.

Desformogem luper-ráplda

Acoleram oi trabalhos

Economizam mão de obra.

INDUSTRIAS
¦ ¦ ¦ ^0>t0aa^àma^mmm g,«J,

Sâo Paulo: K. Xavier de Toledo, 264 - 10.° and. • Fon» 36-7020 • Ria dex Janeiro: R. da
Quitando,74 • 3° and.-fone: 23-2996 • Salvador: R. Santos Dumonf, 6 - C. Posfal 253 • For-
fa/oza; R. Senador Pompeu, I30.?_. £. PojIq/|87_»|ÍÍ£ÍÍ?J.& §.u€gw!tíB»Jiü_• l^ii M4?*
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CORREIO DA MANHA, QUINTA-FEIRA, 23 de Julho do 1951 1.* Caderno

ii Resolução repentina
0 próprio sr. Kubitschek con- * cas Lopes. O sr. Roberto Caiu- Isso de colocar a máquina a ser-

íessa que a antecipação da de- pos ocupava para o sr. Lucas viço do marechal Lott e bater
gola do sr. Roberto Campos foi Lopes a presidência enquanto o no peito jurando neutralidade é
uma "resolução repentina" ado- verdadeiro titular não podia vol- puro farisaismo,

¦tada depois de sua conferência tar a ocupá-la. O afastamento- O-sr. Lúcio Meira teve uma

cer ésse obstáculo, o sr. Cotia, antes de viajar. I terna do pais? Nio, 'Apenas o acusou por ter

•no Clube Militar: Confessa' as- do sr. Lucas Lopes impediu mo- eficiente administração à testa
sim que apressou o .afastamento ralme/nte.o sr. Roberto Campos do Ministério da Viação. Mas c
previsto do presidente do BNDE de voltar ao cargo para o qual . político pessedista e politico mi-
devido a uma suja barganha com tinha sido eleito — o de supe- Iitante. Isso significa que o
os "nacionalistas" da Frente rintendente

embrulhou o ministro da Fazenda, indurlndci-o
a designar para substitui-lo o sr. Raimundo Çrl-
gido Borba. Pois este nfio teve escrúpulos: as-
sinou as transferências...

Eis porque o diretor das Rendas Internas
recebeu ontem homenagem de desagravo. De-
sagravo por quê? O Correio da. Manhã tinha-o,
porventura, acusado de ter roubado a Renda ln.

assinado aquelas - transferências, E da tipta
dessa assinatura nenhuma homenagem pode
limpar-lhe os dedos.

Mas na mesma hora da homenagem, atos
do presidente da República tornaram sem çtó-
to as transferências assinadas pelo sr. Ralmun-
do Brigldo \Borba.,, O desagravo virou mar-
cha fúnebre,

Parlamentar Nacionalista, que
exigiam a cabeça do sr. Roberto
Campos para votar a emenda
dos conselheiros. A nomeação
dos srs. Amaral Peixoto e Lú-

BNDE que tem, para êste ano,
um orçamento de investimentos
de cerca de 16 bilhões de cru-
zeiros, será administrado por
um politico, necessariamente
sensivel ao jogo eleitoral. Isto

As duas primeiras nomeações
da chamada reforma ministerial

cio Meira para o Ministério da , estão feitas. O governo Kubi- está longe dc ser demonstração
Viação e presidência do BNDE, tschek é uin governo de refor- i dc neutralidade,
respectivamente, estava prevista mas a prestação. As outras* subs-
para depois da volta do sr. João tituições. virão a seu tempo, se- * * /*
Goulart, quando então se dis- gundo indica' o próprio presi-
utiria7-em-função~dcum-acòr-—dente,-Virão-depois-de ' outras

do sobre a vice-presidência, a barganhas. Provavelmente idên-
formação do ministério politico ticas às feitas na "repentina"

- do candidato situacionista, que nomeação. \
será hoje saudado e exaltado pc; A verdade é a que a reforma
lo sr. Kubitschek.

A emenda dos conselheiros, e
possivelmente o medo de difi-
culdades quc criaria o sr. João

aos arrancos terá um cunho elei-
toral inequívoco. Será montada
a máquina governamental a ser-
viço do candidato que o sr.

Goulart, fizeram com que o sr. Kubitschek vai saudar e exaltar
Kubitschek cometesse mais uma hoje, quando receber os lideres
de suas felonias políticas. O sr. pessedistas. Esse caráter políti-
Kubitschek'não afastou "repen- co-cleitoral .do planejado minis- de ^>om tempo. Não são apenas
tinamente" o sr. Roberto Cam- tério é um desmentido frontal às demissões que têm caráter re-
pos da presidência do BNDE. alegadas manifestações de neu- pentino.' Há revoluções assim
Na realidade, afastou o sr. Lu- tralidatle presidencial no plcitu. também. * • -j

,;,* _ *_r__ ^_
CTstV Kubitschek quer guar-

dar as aparências. Tem'medo de
'"revoluções". De revoluções e
punições. Por causa das puni-
ções quer empurrar pela goela
do pais a emenda dos conselhei-
ros, esquecido talvez de que ela
pode criar um clinia de revolta
contra o seu mandarinato. Clima
não apenas de revolta — de re-
voltição mesmo.

E nào sc fie cm prognósticos

NA CÂMARA DOS VEREADORES

CONFUSO E SEM ACEITAR LIDERANÇA
0 PLENÁRIO NÃO CONCLUIU VOTAÇÃO

cie Alvarenga

RUN
Muita gente se tem admirado da escassa

resistência que encontra no Congresso a preci-
pitada mudança da Capital para Brasília.
_Kã_é-possiv-£Lque-entre_trezentos-e-tam«s-
deputados não se encontre u*m número sufici-
ente de pessoas suficientemente inteligentes pa-
ra perceber as conseqüências dessa mudança
precipitada, que fatalmente aprofundará o caos
da nossa Administração Pública. Por que en-
tio, se cala a voz da Razão?

Mas tampouco é possível que entre trezen-
tos e tantos deputados não haja número suti-
ciente de pessoas insensíveis às tentações ofe-
recidas pela especulação imobiliária da NOVA-
CAP e inatingíveis pelas daninhas conseqüências

_J.n_flacionárias_dessa especulação. Por que en-
t^o, se cala a voz da Honestidade'.' E por quo
se cala a voz do frio raciocínio econômico?

Francamente, não sabemos responder a
essas perguntas.' Mas ainda não tínhamos per-
dido as últimas esperanças. Pois os últimos
relatórios sôbre Brasília deixaram bem claro
que em 1960 ali não haverá nem sequer ha-
bitação para os congressistas. O prestigio de

I bandeirante do presidente Juscelino Kubits-
chek não bastaria para arrancar aos congressis-
tas, que nem todos eles são homens ricos, suas
últimas economias ou para obrigá-los a con-
trair dividas para construir casas no planalto.'
Eis a nossa última esperança... Acaba ela de
ser destruída por uma manobra financeira que
é difícil qualificar com adjetivo certo sem iri-
sultar mortalmente os responsáveis.

Estamos seguramente informados que o
presidente do Conselho das Caixas Econômicas
acaba de convocar, para o Rio de Janeiro, uma
reunião dos presidentes dessas entidades para
arrancar a cada uma delas uma contribuição
espontâneas de nove milhões de cruzeiros. Corii
esse dinheiro serão construídas em Brasília ca-
sas, no valor de 3.000.000 cada uma: para 100
deputados. ,

Ninguém ignora para que e de cjue exis-
tem as Caixas Econômicas. São bancos popula-
res. Neles, o povo deposita suas pequenas eco-

Tiomlas, que sào, alias, impiedosamente desva-
lorizâdas pela inflação. Mas antes que desa-
pareçam por completo, serão enterradas em
Brasilia. Pois ao povo negam as Caixas Econô-
micas, há muitó tempo, empréstimos para cons-
truir casas. Mas para casas de deputados em
Brasília ainda há dinheiro, disponível. _ di-
nheiro desviado dos seus fins. A ação é. sim-
plesmente, criminosa. Se'fe tratasse de bancos

-particulares,- os diretores, que concordam com
transação daquelas, acabariam na prisão.

Não será êste o fim dos presidentes das
Caixas Econômicas. Pois não especulam sem
serem instigados pelo presidente da República.
Instigados para qué? Não economizaremos asp***)-
lavras: para subornar, com empréstimos hipote-
cários, 100 deputados, membros do Poder Legls-
lativo.' \

tia para 90 dias. Ainda ficam 11 milhões, de
cruzeiros jogados pela janela. Mas a difèren-
ça? Nào há diferença, na verdade. Pois o mi-
nistro não diz que os missionários terão de
acertar contas com o Tesouro, devolvendo a di-
ferença. E como conhecemos essas coisas, nâo
_4exoLvèrâo_nada._Ficarào com a prêsà."O ministro da Fazenda nâo tem, como já
dissemos, o direito de gastar aquele dinheiro.
Mas tampouco tem o sr. Paes de Almeida o di-i
reito de burlar a gente com respostas daquela
natureza. Os 22 milhões sâo um escândalo. Os
ÍI milhões economizados '(pelo sr. Cotia) são
um escândalo maior.

A transação ficará impune. Que resta ao po-
vo fazer? Não o podemos aconselhar. Mis 1 não
nos admiraríamos se, depois de publicada a re-
solução daquela reunião, houvesse um run às
Caixas Econômicas.

Recurso criminoso
Na última página reproduzimos ps dados da

SUMOC, relativos aos compromissos externos
do pais. Por eles constata-se que o govèrnd Oo
sr- Juscelino Kubitschek afjravoü, só em 1958,
dc 679 milhões de dólares o nosso débito com o
exterior. Para a cobertura dos rombos em seu
orçamento cambia] obteve 238,7 milhões dê dó-
lares q, para financiar o desenvolvimento às ca-
neladas, 440.3 milhões de dólares.

Embora a queda da receita de exportação
do pais, em 19_8 e nos próximos anos, fôsse cia-
ramente prenunciada pela' quebra dos preços
internacionais do café, resultante dá fase de
superprodução, o sr. Juscelino Kubitschek, na
sua megalomania deísenvolvimentisla, irião hesi-
tou em sacrificar o futuro'do pais. Tildo na va
tentativa de cobrir os fracassos de sua política
econômica e persistir no criminoso amparo da
industrialização de câmbio de custo.

Divisas ao mar
Segundo levantamentos da Superintendência

da Moeda e do Crédito (SUMOC) pagamos pe-
lo transporte de nossas exportações c impor-
tações, no período 1948-1958,, cerca de 2.304
milhões de, dólares.' iDêssò total/ ¦'unicamente
356 milhões êouberam a navios-de bandeira
brasileira, os restantes 1.948 milhões foram
drenados das disponibilidades e reservas do
país" para pagamento a barcos de bandeira ,es-
trangeira. ,

A proporção dos números dá unia medida
exata do que é a frota nacional de longo curso.
Mais do que isso, da politica nacional de M***.-'
rinha Mercante. Com esse bilhão e meio de
dólares poderíamos, parcialmente, recompor a
nossa frota de longo curso e 

"evitar 
a diminui-

ção da capacidade de importação do pais.

Num evidente desentendimento prós.
seguiu ontem ng votação do projeto
148-D, dispondo acerca ds organlía-
çSo e Integraçio da Universidade do
Rto de Janeiro, o» fatos dignos de
registro nesse particular foram os ie-
guintes: 1) A bancada do PTB rnl-
rou-se do plenário para não vot*»r a
proposição; 2) Os vereadores compo-
nentes da maioria nio atenderam ao
comando do lider e este féz um dis-
c-urso, deixando transparecer tia de.
sespéro; 3) Dols dos -substitutivos ao
projeto, o 148-D e o 148-C, foram re-
Jeitados; e 4) Para vltar a rojeição
doa outros substitutivos e a do pró-
pdo projeto 148. alguns vereadores
reüraram-se do plenário.

PROJEIO DA UNIVERSIDADE
O projeto 148 c o documento orltm-do da mensagem n.o 14 do prefeitoSá Freire Alvim, pela qual o chefe do

Exeeutiv-p procurou atender às pro.mossas feitas aos universitários, quan-do há cerca de um mès tornou-se mais
aguda a crise desencadeada na URJ,
Naquela oportunidade, os estudantes
estavam acampados nas escadarias e
na calçada do edifício da Câmara, e
o envio da mensagem, a Intervenção
de nutras autoridades do ensina e os
entendimentos entre os componentes
da Comissão Diretora da. Casa e os
lideres estudantis, possibilitaram a re-
tirada do acampamento e arrefeceram
os protestos estudantis, Os estudantes
mudaram de tática e passaram a pres-sionar os vereadores, no sentido de
apressar a dlsc-usíão e votação da ma-
térla.

Depois de alguns dias, a Comissão de
Justiça apresentou o projeto, que to-
mou o número 148, aproveitando, em
parte, 0 anteprojeto envtado com men-
sagem pelo chefe do Executivo. Sur-
giram, em aeguida, nada menos de
quatro substitutivos, A. B, C e D,
sendo éste da própria Comlasão de
Justiça, que por melo dele procuravaharmonizar todas as opiniões em
torno de um projeto único, » fim de
facilitar a votação. Não obstante. Is-
to, surgiram ainda mais de três de-
lenas de emendas ao substitutivo
148-D.

EMENDAS APROVADAS
Finalmente, durante a ordem do dia

da sessüo! de têrça-felra. foi Iniciada
a votação da matéria pela* emendas,
sendo, então, aprovadas sete delas t
rejeltndas quatro outras. A desaprova-
ção da emenda de n." 23 provocou
os protestos da banr-ada do PTB. cujo»
membros,iconsideraram-se traídos p;-lo* integrantes de outros partidos tam.
bém componentes , da maioria.
NAO CONTRIBUIRIA PARA O Ct\0$

Ao reinteiar-se a votação Interrom-
plda no dia anterior. 0 sr, Salomão
Filho, rm nome da bancada do Par»
lido Trabalhista, declarou q*ue oa seu»colegas ae retirariam do plenário enão mais participariam da votação do
proleto 148-D:"O PTB julga que, com a aprova-
ção disse projeto, está sobremaneira
prejudicada a cidade do Rto de Ja-
nelrfo. porque, de acordo com o »r.
tigo 18. nunca a subvenção municipal
será inferior a meio por oento sôbre
a recita ordinária arrecadada no ano
anterior, e por isso, em pouco tempo.
o Distrito Federal não terá os «eus
hospitais aparelhados, não terá esco-
Ias construídas nem outras obras res-
liradas. Nflo fera. portanto, o PTB
que, com o seu voto, com a sua par.
tir-loação, contribuirá nara cao>i ad-
mlnistratlvo no Distrito Federal".

O cotovelo
$e Alva
Peixoto
A poosia lírica i

que o projeto rt-tism^c »"w-lÍ |ilPf?p 
"X"a TOi

cluião de estudo* da malorl» « th T¦**„,'SVfSÊS*1 W, °,u'la ~ al
minoria, "ds todos oa vereador*» de Ve WMunuar vivíssima nas ml

Mais adiante o lider da mato.rU ve-
ferisse ao aeu esíórça no «Mlda de

terêsses particulare-j"Nota.se um descaso, um dnimev-ií
se tiua-ia compute, redundando na lm*»
possibilidade de quem quer que ««
ia para exercer a função de lider,
« impossível liderar fantasma»!", dis»
.-w ainda o orador,

...OU ESTAREMOS DESMQ.
RAUZADÜS

Noutro trecho de seu discurso, «tir»
roou o si-, Levy Neve»:"A Câmara Municipal chegou a tal
situação,, que os oradores «a tribuna
não merecem a consideração da seu»
colegas, nem dos fonelõnufot, e t£o
pessoas alheias ao plenário <\wt dl»,
cutem, conversam e desconsideram a
nossa função. Ou a CAmara modifica
inteiramente a aua maneira de agir
ou estaremos deamoralteadoa", R fl.
nalizou a*fslm;."% preciso ter um MU*
co de compaixão pela CAmara I t. pre»

A poosta lírica de ltngua por-
tv.KUísa — pelo menos igual a

além

boa vontade" e, em seguida, \pfts Al"}- poetas dc Portugal e Brasil,
mostra o fracasso de sua liderança, Mfmu te enriquece dc vez cm,c*,»! „m. .... ¦ , * . >kuandfj\coiri achados antigos. Na
decom-èeí^ff^^ai,í^ í^**í 

"Revls<» *> Livro», o
gundo se «preseuta nest* wmnanto de ,l'(,i }"««*«' M. Rodrigues Lapa,
dificuldades, tatvet não m» mais um R6sqUlsaeoí ac granae encanto,
produto do esforço, do entendlmíoto: aramia ao passado do séculoe da vontade soberana cie um Petíeí! fítaôttô mia Itótítv dòr de coto-Legislativo, mas tão somente áas Ul* velo d* -poeta Alvarenga Peixo-

to uue «i juis-de-fôra da vila
de b nlr* Em Portugal conhe-
mi dona Joana Isabel de Len-
castre Fw)m que aos. 13 anos
,se casara com um homem de 66,
a quem deu R filhos. Talvez gra-
to po; tanta atenção, o iharido
a deixou viuva eom 26 anos, pe-
rilndo-lhe que não se casasse
mais, J-^ana Isabel fèz-lhe a
vontade, Casar nfio casou. Mas
pífio numero de poetas portuguê-
sei* e bnsilclros (como Alvaren-
fia e Jo** Basilio da Gama) queliie esowveram versos chaman-
('o-« Janta, Silvana e outros, no-
mes verHcs e suculentos tem-se
a suspeita, como sugere cautelo-
so RomtPUes Lapa, de que Joa-

, f.a nao se cerrou "hermética-
ciso ter um pouco de amor ao reno- menti» à solicitaeòe*! rin imnrme do Poder legislativo! Sem i«t*S :_^l^S™*_r!tTO_5áS?SÍ
jamais teremos autoridade moral pa-,1\À. \. n1'^ "^ devaneios do
ra convencer o Congres,e da juíte?» wllVm,c*l? 9 n!?sso Alvarenga,
de transformar esta CAmara em A» «o lado Hcla, andou lassando a
sembléia Legislativa", VWa HUUia Itieltcíòsft pasmaeeira,.,....„,„ „„,,„,.,,,„,, *'a bòcrt vOiuio. aonde a graçaVOTAÇÃO CONTINUOU jmova: UÍ|,ut)Sas faneSi cen„.^ ^

O aoêlo do lidar da maioria atod», $™ÈM veniv0 ° c*1° BGntil,
desta x*z náo foi ouvida, A votacSo."1? «omvê us «elos, por mats que
continuou, ora aprovando,se, ora w« Oi mandem não se váo embora",
jeiteiido-se as emendas ao »to1j1«| Mas a? de mis. nada dura nes-
i «*^ri«P nrSS' Ha_rffi_S^«St ¦* "*U,,,Íe JÒnÍ!,; m di«« dClX0Uo próprio projeto W-U, ficando »emjrt ,.\li>J,.^.«..riM >iiwÍb1í**W, .«rt^^»,*n-
validada as emenda» antes aarovada» S *V 5*:»_, ? lassicô por ü*m

i« oerdido todo o trabalho de hor»»Poeta wmântieo, que é Como
> horas com as dl«eu»s*Ses e volaçSo,I(1116111 atiandona hoje uín mo-
Depois foi nisto em votacAo, o sutatí» deruu por um concreto. At i
tutlvo 148-C, de autoria de alsun» \**>
reidores da minoria, Tambem êste PM
reieltado.

Sentindo a oositbIVdada de serem
igualmente desaprovado» tanto o» ttoU
substitutivos restante "A" e '"i\", ft•orimeiro de autoria da COn\l«»S» de
Finanças e o segundo, di CwvdwAo de
EdiH-açáo. como o projeto 148, pOIS
a maioria nao contava com numerv,
suficiente «ara aorovar o que lhe in»
teressav?. nem ouerla aorovar o HÍ-.-V
nem o H8-n, alguns vereadore* t«*n»
taram salva-- a sltuacJo, retlv»nd»vae
do plenário. Dêete modo, a sessSo caiu,
Ofevcceiulo-se a ooortim'dad; de se«i
í-em veeiv-etadc-s o>: entendimento-» ti
age-ra com base noa t"ès pro.Uto» tf**»
tintes, ne da com*-«=âo d- íüíiiça. no
cl» Comissão de *"*ducaçao e uo da
Comissão de -Finança',

NO SENADO
EMPOSSOU-SE

Prestou o juramento constitucional;
empossando-se na cadeira de senador,
o suplente udenista de Sergipe, sr.
Albino SUva da Fonseca, que subs-
tttui interinamente o sr, Heribaldo
Vieira, licenciado
doença. por motivo de

declarou que. ,com referenda a Fer-
nando de Noronha nio podia dar
maiores Informações visto como fora
assunto tratado pelo seu antecessor.
Entretanto, quanto a Roboré;, estasaem condições de explicar .tudo quantoa Comisíio quisesse,. acrescentando
que a yersio .sabre retificação defronteira ainda* anteontem tinha sidolongamente esclarecida. na ComissãoParlamentar de inquérito, pelo gene-ral Bandeira Coelho;

«ili,**"r,1l aln*da outros senadores •rmaimente, o ar. Afonso Arinos. como
_£laí?,e o* Comissão, agradeceu avis ta do ministre das Relações Ex-
^irir"' bf?A fC5lm " entre8a d° A-charlo, relatórios e mais documentosda nossa vida diplomática. *

' * ,'PRÊMIO DE MEDICINA
Estive reunida a* Comissão de Edu-cação e Cultura, que aprovou o prò-jeto instituindo o prêmio nacional demedicina, a ser distribuído de dois

EMENDA DOS CONSELHEIROS
O noticiário a respeito dos discur-

sos dos srs. Milton Campos, Otávio
Mangabeira e Lamelra Bittencourt,
sobre a emenda dos Conselheiros, vai
publicado i parte.

EXPOSIÇÕES
Pelo sr. Mem de Sá íoi mandado áMesa requerimento de Informações

para saber do ministro daa RelaçõesExteriores o seguinte: 1) '-- quanta»exposições de arquitetura / brasileiraforam, realizadas pela Divisão Cul-

slções para o segundo semestre de SVDENO '

Foi aprovado na.Comissão de Eco-

çõo|d°e quaantoaC°r?cPeberam 
aemeXdPô°lal:lâ0"CrJa0Jd„tePlan0 c «««"«'«mento

i-es e cruzeiros. 'ao worDesle-

1939: 3) — quais as despesas em dór
lares e cruzeiros realizadas com essasexposições: e 4) — relação dos fim-

oue, espremido, o cotovelo a ar
dei^llie t^a eterna dõr, Alvaren-
ia, cílíi-ovan-do o rival trlunfan-
í-ê, déixoii -nos esta pérola de íe-
cho dí sorélo

Ah Jmito Jòma dia de -ui-
[tório

ienipre o mata triste .foi pnra
[os vencidos!

K tm-ihai-cóu para o Brasil no
navio "áão Zacarias".

C. M.

PESAR '.
O sr. Attilio Vlvacqua, cohiunlcan-

do o falecimento do professor Ed^mundo Franca Amaral, da Faculdade
Nacional de Engenharia, manifestou
o pesar doa eirculos intelectuais do
pais. especialmente de sua terra na-
tal. Espirito Santo. Declarou que sa
tratava de um técnico de nomeada,um de cujos trabalhos era o projetoda Usina de Macabü, no Estado do
Rio. -./¦;,

POLÔNIA

No seu parecer, o relator, sr. Joa-
quim Parente, ressaltou, entre os fa.vores concedidos á SUDENO, os se.
guintes: câmbio de custo para impor,tação de equipamentos destinados aaNordeste;, garantia de aplicação doirecursos finanbeiros concedidos) a SU-DENO, que. assim, nãb poderiam rerreduzidos, entrando no Plano de Eco-nomia; registro automático de cré. I
ditos no Tribunal de Contas. No to-cante a recursor, salientou o* relatora fixação de 2% da receita tributa-ria ejie..50%-da-recelta-doíi*-áglos-re—
sultantes da exportação dos produtosdo nordeste, que serão aplicados naregião.- Finalmente, o senador piaji-ense destacou, no projeto,' no que'*.Tratou ainda o sr. Attilio Vivacqua

do aniversário da promulgação da [tange a seu aspecto "administrativo) 
õConstituição vigente na Polônia, re-jfato inédito de nele se estabelecer alembrando, a propósito, algumas pas- cooperação de diversos órgãos muni.sagens da vlda daquele pais. Iclpals, estaduais e mesmo partícula-

r,„m„~ ,.— Ires' com ° H-ovérno, no encaminha.COELHO LISBOA __j [mento dos problemas do nordeste.

do ex-senador paraibano Coelho Lis |Tcrrit6"os 
Federals-

l,M' I 
| JARBAS HOMENAGEADO

NA ORDEM no ntA I ueroa de 2.OOO artífices comparece.
Na ordem do dia foi adiada, a re- C*5íi Io ,5enad_ para f*r.kitter ao sr;

querimento do sr. tameira Bltten-í?rbas Maranhão a atenção que vem
court. a fim de ser ouvida a Comissão ídlS|?en6and? aos interesses dos funclo.¦ - . » 'nários mais modestos, no Plano de

Classificação de Cargos, do qual é
relator.

Também a Diretoria da Associação
dos Servidores,Civis do Brasil, home.
nageou-o, oferecendo-lhe um jantarem sua sede, em Botafogo, destacan.
do os oradores o interesse com queo sr. Jarbas tem-se dedicado ao es.
tudo e ao trabalho de elaborar o pa-
recer e o substitutivo ao Plano dt
Classificação de Cargos, num exaustl.
vo e pertlnaz trabalho, que se prolon.
ga no Senado até altas lioras da
noite.

MOMENTO INFELIZ
O sr Levy Neves, na tribuna:"A Câmara está vivendo um mo-

mento multo Infeliz. No instante e*n
eme deveria dar no público, aos seus cri.
tii-o-j e aos seus inimigos uma demon»
tração d-> Independência e de capacl-
dade, ela. ao contrário, deixa que
se-alnta n sua falta de personalidade.
a sua falta d* entendimento".

BANCO BOAVISTA S.A,
Uma completa organlntçto bancária.

LAVOURN ABANDOSAOA
O sr, O.miar Rezende dlscurwu »*3»

br« a situação doa lavradores d(\tV*»
trtto Federal, afirmando contarem ti»»
com isençãj de impostos e com ontrai
facilidades permitidas por uma aévle
de leis aprovada* pela Câmara, ma»

(Continua na 9», pas,)

BANCO MERCANTIL DO RIO
DE JANEIRO S.A,

DEPÓSITOS 6 DESCONTOS
QUITANDA, 53 • ii.
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GREVE NA INDUSTRIA
AUTOMOBILÍSTICA INGLESA

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

4703

JÂNIO QUADROS
EM PARIS

PARIS, SS — Provenient.*: de Roma,
a Iwrd» de um "Caravellc" d» Air"franee, Janto -Quadros, antigo gover-
nadoí dn BtUa-a de S. Paulo, e can-
dldato k pmldtnel» do Brasil, che-
Seu pela manhã » esta Capital, onde
TOl íewWtlo pela embaixador do Bra.
*!l i\a Trança, .*r, Carlos Alves Ae.
Sfiwa,

O M\v>Hnlo Quadro--, quc está aeoivt-
panhní» tpof jua i\\8«, eua cjwisa e
>\i;i filh;. Uli-cc Maria, de 1(5 anos,

, «»,,«.,... .... , newnane.vw-4 «ma semfiia rm Paris.
LONDPES, 22 - A sreve «ttí melam q«» »t dsdlcar*. nc-ste perí-*>-¦'braços* cruzados' da induslvla^to, "ao rçãoittô e ao turismo", tv*

automob-iística está aumentando.!«'epaV * niílsteira, ande visitará
Poderá n'etar antes do fim do SÍ^W^H»*1» h)*ía,*í*5*s «^*",»**«s-
dia, cèro«i de 11500 op«íÍ¥j6Si
Começou anteontem nt;s usina*

APLICADO PACIFICA
DA ENERGIA NUCLEAR

A Comissàc Nacional de Kner-

Norris, em Crowley, i**rto de»
Oxford onde os 2.5Q0 operávlM
•ias oficinas de montagem entra-
ram em sveve em sinal de pvo«
testo contra a despedida d<> ijm
,íder sindical das oficinas. Olw
tem, ob'-?gou certas fábricas de
Birmingi-am do Empo BMC-

KA lTAt»\A *É KA IUGOSLÁVIA
"ROMA - Jinlo Quadro? visitou a lta-

lia e » tusosWvta, nnde estudou os pia-nc* de petArm* egfári», O ex-governa-
dor paulista tinha o propéslto <le partir
diwlawente da nigxislávla para Paris,
ma» em ve». d(.*so retomem a Roma.
n&o .«e espltsMindo o motivo da mu-
dança de -seu* planos (UPii

de Segurança Nacional, a discussãodo projeto da Câmara quc dlspSe sô-bre a extinção da Comissão Especialdc Faixas de Fjonteiras e transferert-cia dos encargos e dotações da mesmaComissão.
Foi aprovado o projeto que miodi-fica dispositivos da lei relativa aoaproveitamento econômico do Vale doSáo Francisco.

COMISSÃO DE KELAÇOES
EXTERIORES

Esteve reunida a Comissão de Re-laíoes Exteriores, coin a presença doministro Ncgráo de Lima, que com-pareceu para entregar pessoalmenteum flchárlo, documentário e biblio-teca dc assui-tos da nossa politica ex-tcrlor com os vários paises do mundo.
O ministro declarou que na reíor-ma do Itamarati será criado um or-

são especial para tratar dei assuntos
da sua pasta ligados ás duas Casas doCongresso.

No decorrer da reunião, que foi ln-formal, o sr. Lourival Fontes teceuconsiderações sobre a necessidade dadefinição em lel do que sejámi Trata-
dos. Convenções, Acordos, etc. sâllen-tando que tais assuntos devem ser
postos ao conhecimento do povo. Ci-tou, por exemplo, o caso de Fernando
de Noronha, que foi sonegado ao Con-
í-xesso. e que até hoje é do desço-
nhecimento geral multo embora osamericanos lá estejam operando.

Prosseguindo, aludiu às dúvidas sõ-
bre Roboré, cuja exata situação nm-
guém sabe verdadeiramente qual se-
ja, dizendo-se até que o Brasil cedeu
parte do seu território à Bolívia. Ha-
via um véu de mistério em torno de
tudo isso, coisa inexplicável num paislivre e democrático.

Em seguida, o sr. Negrão de Lima

NAS COMISSÕES
DA CÂMARA

CORRUPÇÃO NA POLtCIA /
Adiou-se para hoje pela manhã, odepoimento que. a C.P.I. sobre Cor.rupção Policial iria colher ontem do

ex-invcstlgador Alahyr de Carvalho,
autor de denúncias sôbre a corrup-.
ção que envolveria o gabinete do
ex-chefe de Policia, gal. - Amauri
Kruel. Soube-sé, por outro lado, queum outro depoimento de testemu-
nha cuja identidade ainda nSo íoi
revelada,' também séria prestado àComissão; hoje, . versando sobre a
mesma matéria. • ..

TíLS: 52-9051 c 42-2426

Imagens de fidelidade
ATA

Um dos srupos nviis imporlames*
cle fabri* antes de carros da liv ¦

-a cerrar sua? pwfia Niiclfav cooperando com sslglatewá•nações .latlno-americanü. den-, tas. paraflzando" 2000 operários,?ro d- espirito de dcse.tvolvt- pp)

TÓPIC0S& NOTÍCIAS
Digna parceria\ 

~ ~ ~
Horas antes da chegada do sr. Jango. o sr.

Amaral Peixoto conseguiu ser nomeado minip-
tro da Viação. O PTB, qüe nâo quis i^so, está
burlado.

Enquanto isso, o marechal Lott, candidato
do PSD que reivindica a vice-presidência da
República,' foi ao Galeão, saudar festivamente
O sr. João Goulart, candidato do PTb' à mer-
ma vieé-píesidência. O PSD já está burlado.

Dois parceiros que se/ enganam reciproca-
mente. Assirri, marcham únidos-desunidos pa-
ra a derrota. '

%Doirescândalos em um
Enfim, o ministro da Fazenda resolveu to-

mar a palavra para esclarecer o caso Cotia.
Mas não esclarece. Apenas confirma.

Diz o sr. Paes de Almeida que as diárias\\da
Missão Cotia atingem a 810 dólares. Sendo o
prazo previsto da viagem de 180 dias, a despe-
ga (só em diárias) será de 145.800 dólares, is-
to é, para taxa do câmbio livre, 22.160.600 cru-
zeiros. E. ainda por cima, mais 20.000 dólares
(3.000.000 de cruzeiros) em passagens egratifi-
cações. E' muito dinheiro. Muito mais dinhei-
ro do que o ministro da Fazenda tem o direi-
to de gastar para coisas dessa natureza.

As épocas interessantes
Despedindo.se dos seus inúmeros amigos

brasileiros num almoço que lhe foi oferecido no
Clube Comercial, o adido cultural/da Embaixa-
da dos Estados Unidoá, Làwrence Morris, comen-
tou as durèzas dos tempos atuais e disse que os
chineses, quando querem rogar uma praga con-
tra alguém, exclamam: "Tomara 

que ainda Vi-
vas num momento histórico interessante!" £
bem terrível a praga.. Momento histórico in(.e-
ressante está vivendo o nosso mundo desde
1914: a primeira guerra, com a revolução comuJ
nista, l'enlre\detu* guçrres, com o nazi-fascis-
mo,1 a segunda guerra mundial, e finalmente a
íuerra fria... Náo é poi* falta de terremotos
que nos aborrecemos.

Mas o sentido do speech que fèz Morris aos
amigos era exatamente o da necessidade da boa
lula da aproximação cultural quando temos a
duvidosa ventura de viver em tempos interes-
santes. Até a Rússia e os Estados Unidos, com
suas leiras mútuas «em Nova York e Moscou,
procuram amornar um pouco a guerra fria.

_Com_maior_razão-devem-os-palses— amigos-'nu—
mentai-, aumentando a zona da sua amizade,
essa área de terra lirme em mundo tão move-
cliço. O adido cultural americano quc agora se
despede do, Rio íéz exatamente isto no campo
das nossas relações com os Estados Unidos. Au-
mentou a área da compreensão. Devia voltar,
um dia ao Rio: como embaixador.*

O ur. Paes de Almeida parece sentir issu.
Diz que'mandou reduzir o prazo da Missão Co- [ tia e do Catete para a Alfândega. Para ven-

Homenagem póstuma
O si*. Raimundo Brlgido Borba" diretor das

Rendas Internas, foi ontem festivamente ho-
menageado por uma manifestação coletiva dos
fiscais dc consumo, organizada por seu próprio
chefe de gabinete, .-^biatarde Brito. Manifesta-
ções coletivas dessa natureza são vedadas aos
funcionários públicos. Também continuam ve-
dadas quando o homenageado as organiza ou as
manda organizar para abafar o ruído causado
por scus atos imorais e ilegais. Pois é isso que!o

sr. Raimundo Brigido Borba fêz, rebaixando-sc
à condição de sub-Cotia.

L_A_história L a seguinte. -O substituto—-do-
conhecido Cotia, em seus impedimentos even-
tuais, sempre foi o diretor do Serviço de Este-
tíslica, sr. Augusto de Bulhões. Mas éste ne-
gou-se perernptôriamente a assinar as conheci-
das transferências cotianas de 60 amigos de Cc-

\

•SANCO OPfRAOOR S.H.
tm SlWIOtO 61 v OOPtRa<;»o

Carteira Agricola nega
financiamento

mento continental que é o fim-
damento da Operação Pan-Ame-
ricana; vem fornecendo bólsns
r'e estudos a estudantes da Amé-
rica Latir.a. para os cursos exis-
tentes no Brasil nos diversos
aspectos das aplicações pacifi-
cas da E.iergla Nuclear,

Ultimamente, por solicitíção
da Ur'-.'e'-sidade Nacional de As-
^jnçâo uo Paraguai, foi lá es-
tabelecido um cürsó técnico-prá-
tico sôbrt metodologia de radio-
isítópos. organizado e ministrado
pelo dt ^Rômulo Ribeiro Pieroni,
da Universidade de S-^o Paulo e
chefe da Divlsãc.de¦ RadióMo-lo-i TemU, eul v!sU , «atá^fe w,
(t|a do inrtitnto cl» Energia Alo- cortelo da Mauhâ de u d{st<\ «CON»
mica. IcLAPE será o í>rgào tle defe*»» ds*

Para realização dèssc curso, a classes produtoras", »into.me anima»
Comissão Nacional de Energia do Pars os esclarecimentos abaiw.
Nuclear m-ovldencloi) tamhím I D?V° ü!w *w. .'-e»h0. «!<« .W

CARTAS À REDAÇÃO

Do sr. Antônio Brandão de Rejeii-
de. residente em Ponte Nova, M.O-.
receb
de

! Ytaalmeute » bem da verdade de\-o
jaolWUav «om o máximo empenho,
lum» pWiVídimMa imediata, caso cem-

tràvhv, *»remiM executados por causa
de divida _ Cr? S,\VX1.00O,0tí mais ou
IM9», Viio lívando em ooiisIdetaçSo
W*. pÓKUum&l um patrimônio no va

sb^mos a carta abaixo. dat»d» fô* apKvvimad* dc crS ÍS.OOO.OOO.OCI
15 7 «9- ¦«.»-». '» R suitt* rte ttn»ll>.»r a presente carta.

j|-ou«llie fravuNs em ditei- que estamos

"Am 22 dias do mès dc julho\ plano dos cumprimentos. Se Lady
dc 1959, nesta cidade do Rio dc Mountbattcn e um jilho do 1." «tt-
Janeiro, reuniu-se no espaço, em\ nistro inglês Mac 

' 
Donald, por

sessão extraordinária o Conselho] exen\f>lo, não conseguiram trocar
Supremo da Sociedade dos Tcm-\ palavra com a Garbo, é porque
plários de Grela Garbo, para exa- não dispunham dos sortilégios de

"Sr. Redator:

Milia** a situação criada por dc
datações do poela Vinícius de
Morais, cm crônica publicada num
'.esperlino e relacionada eom altos
interesses da instituição. Abertos
os trabalhos pelo presidente sr.
Manuel Bandeira, fiseram-se ou-
vir vários conselheiros. Por una-
nimidade de votos, decidiu o Con-
selho, interpretando o pensamento
da infinita Sociedade: \

a) lamentar que o grande poc-
ta l'inieius de Morais, pela fri-!w\ a«t«íW|« ati piv» manter as i , .. '.;',.' '"•** '"

'.w-sa* tamitlas", \ *, \ i W<* tw ua vida. haja perpetra-

providenciou também
o aparelbamento 'íecessàrio, mie
f'cará na Universidade Nacio-
nal de Assunção como um mar-
co da abertura do curso e da
coope.-açat paraguaio-brasilierario campo do desenvolvimento
^as-apMcaçòes-paeificar-tia-ener-

pedidos de empréstimo junto
telra Agricola do Bam-o do 1

pia nuclear.

BANCO ALIANÇA
dò Rio de Janeiro S.A.

O BANCO DOI BONS SERVIÇOS

k Cai-»
Brasil e

tet li

1 \\

VISÃO sr-GURA,
BOAVISTA Dí SEGUROS

até mesmo a estabeleciiventoa ivsiti»
culares, expondo em tírmos c^a^^» a
posição critica e vexatória em queestamos, notadamente evi e men» T
filhos, todos proprietários no Mvmict»
pio de Teixeira*!^ Minas. {Je ftúalti.
parter cõmõ üsütrutüártó dos sete t\-\ Ttttftvwít M»í«*f« (ride tnt-írnal
lhos. já nao sei a -.uem **matj ai^laryj^ífHw Tel»tr*tlfo "Correomanlii"

Correio da Manhã
KtitM-nv AdwlftlsltatSo e Ülietnat

Avtwlda nume» -Freire, 4*J, «io

do um alo anlipeètico, descouh
cendo ou menoscabando o mito
Orcta Garbo, de notória c univer-
sal irradiação, reconhecido pclo
consenso geral c documentado cm
bibliografia ampla, náo alheia à
sua formação dc antigo critico ci-
nciiiotogràjieo;

b) estranhar que dito vale,
oíntío recentemente festejado com

liça pela introdução, n. ;•«*<¦<« feia vuroaução, najjrewa-
pois além de chegar e(i\ tempo Ino»!] KalrJ» irnMIrWade e A»sin»turaí):l hiroiã brasileira ,',i tiüS/nA* flr

: L PQUtuno. aa plantio, a rtüpsvit» t n**-l AMMt» l>Mr»t: Av. Rto Brancs, , ',- ' ""Jf"'" "*.¥/'
i gativa e clássica: Indeferido.,, R al !»,_*est>.A\\ Almirante Barroso leu, revele tainanh/ insensibllida-

do único mitoexemplo da situação alüta, *sl*»a, Ttl,;' .\c íuí <rède Internai
presente seca que tantos mv» t*ms>««* Sttt — Sucursal ropaeahana —
castigado, e. consequentemente a ca»]
lhelta em cuvso é prquenissima. tV«l
mo vamos solver nosso «a\\pwtt«v>»J
sos se o próprio Banco do Brasil, ua
pessoa do ihcte da Catteiva A^riMda.)
exige a liquidaçã*.. do emp-.cstmw dej
entre-satra? Queto dftW, somos (M»i
çados a vender a qualquer pv»wicou cs- jtoc|0 0 plo<luto e ate das di-«pesai de!

pondentel — Para apreciar o plano nossas famílias, não talando ot\|etoal
das atividades de extensão rural c outros do contratol Tamb-ím tuuitvi
rrédito supervisionado para o ano 'tenho me estorvado paia que se tsv"*
agricola 1939160. a ser executado pe-
la Associação Sulina de Crédito e
Assistência Rural (ASCARt. vai
reunir-se amanhã (dia -ai o Con-

EXTENcÀ0 RURAL NO
RIO GRANDE DO SUL
PÔRTO ALKGtlt:. -:*J ido

selho Superior da entidade, composto
dc representantes dos organismos
públicos ou privados que cooperam
com ésse serviço.

| A ASCAR. que já mantém equi-
pes de extensionistas em 24 muni-
clplos gaúchos, conta com a coope-
ração dos Ministérios da Agrlcultu-
ra c da Educação e Cultura, do Ser-
viço Social Rural, do Kscritórlo
Técnico de Agricultura (ETA1. da
Associação Brasileira de Crédito e
Assistência Rural (ABCAR1, das Se-

Av. N\ S, ie Copacabana, IM-A
VelMcue: at-lMí

Sl'CVK,S.\t. KM SAO PAULO
Av Hlo ,Branco, esqíilna «n-smôes

UletvvttfM M^S-Jta — A3-«99l
SfCVRSAl. KM MINAS

Kua ...•!.*>. kv - Btln HArUivntt
TflftvMie; {-«.ItJ

SVITKSAl. KM rKTROPOI.lS
Avtttlvta (X vlf Novembrts IMt

Telatwn») Jt-xti
PRCCO B.\ ASSINATURA

(POSÍAt.)

de à cyarga pocti
feminina criada/pelo cinema, qual
seja o chamado Grcta Garbo

VM, que sein dúvida itõrf os apli-
cou jia emergência. Já Denis de
Rougcmont, que conheceu a Gar-
bo nitmajesta.depásçoa-riiisá-tiot-
listados Unidos, conversou calma-
mente com ela, sentados ambos no
chão c trincando doses de vodka;
c celebrou, depois cm livro a ale-
gria humana que ela. sabe ter, sem
embargo da condição mítica} cm
ambientes não artificiais. Por ou-
tro lado, convenha o poeta em que
jamais seria,lícito esperar dc Gar-
bo-viúllicr as ejusões dc gênero es-
pecial com quc o enlevou a artis-
la 4c sua dileção, no baizinho de.
Paris,

e) . formular afetuoso mas encr-
gico apelo ao poeta para quc, su-
pcrattdo simples vivências pes-
soaisSrenda tributo àquela que di-
ridin a história do cinema em

íugs_p_B±ks, eiu-duas-jormas-de-
sentir e interpretar o mistério do
animal feminino — antes e depois
dc Grcta Garbo ~ e qüe, para
alem do cinema, sc projetou co-
mo arquétipo dc seu sexo;
J) consignar censura discreta

ao conselheiro CJ3.A. por haver
c) recusar qualquer validade julgudo necessário, realçar as gló-

jct(> paralelo tentado pelo poela cn-\ rias t prestígios iilwrcessivcis da
tre duas pessoas físicas, suas ma- \ Garbo ao ensejo da vinda ao pais,

j nenas de crusar as pernas e scusl para uma temporada dc canto cm
um dc nossos centros elegantes de
diversões, da; sra. Dictrich (a

| temperamentos, quando comparou
| .•?¦•••;! propósito e sem fundamento

para continuar!

hipoteca ou venda de utvva das ta»'* ""~ ípõsfVtV" * ]i"ii'tfc Uma mulher (a sra. Mar-•tendas ou parte, nada const-guiude-,|Anual  
',.'..» Crtjttí»•'«'<? 

Dictrich) com uma pura eInclusive aquisição d; maquinar!»:samMtr.t „lll, rrt\<aitei i,,„r.r..j..... í, "'- Vi- "7
agricola. A dispensa de empreg»**r'"'""** ÍoomiciYÍVri i ' "''cndc'"t atração (Greta
ae nessas tazendaa }» * uma v*4U»! M.uul .' ,;»».' Cr| tjtMl W.rbo)'} a este ensejo, o COIISC-dade, porque náo temo» iwuw»: I«mm1kü r,í uaui IL.*.. /' n -i ,. »»,,.! »»••.•.*••.••»•»»>.>.. crs JJMfl\lheiro C.D.A. manifestou sua aler-

i-MPr-tots i .<?'<* a qualquer espécie dc parale-Anual »-*•«!";"'"¦;"-- -ct}«*»,M,li), seja entre César e Alexandre,
uu» mr-» ...-.>,..'....„, eti jwi'-f,'rt fn,re Gonçalves Dias e Cas-

llwmujvM cn 
k\«t,'tro Alves, Mallarmé e Rimbaud,

!pt»* ttttt ,,.' '„„!, cri sm Cas'',ho e Gilmar> t-°<! <* Jànio Luís Jardim e Marco Aurélio',
PôRTO ALEGRE, ti - Em vetrl- l>ftM'ft|,v***»,U*1W,U'«^;* ^r' tM\ {?m"!'-"<w' ; consultor jurídico da sociedade,

pelos jangadeiros do Cesr», „^ - ,,tí^w¦",.** * •*<*>wlW«--.. Cr$ .S.Oflt
comando do
grantea do
ves*. Inicia

GAÚCHOS RETRIBUIRÃO
VISITA DOS JANGADEIROS

quem a Sociedade apresenta cor-
diais boas-tnudas-)\ quando evocou
o fato,-hoje-pnmrnehle:liisTórtco,
da tentativa Iwllywoodiana de.
substituir o inifo garbiano. j

O sr. presidente agradeceu' a
colaboração prestada pelos srs,
conselheiros Anibal Machado. Au-
gusto Mexer, Fernando Sabino,

A d) deplorar o ffljjijmdladoj^jçnlida^d^^

H

K*tt^J^^T«í^'wS^t_í_ *,,-*r,,»'i<«'- nwtciscoj do enmm-o P imcius-Gãrbo. 
'cm 

ciumento em termos altos, com-
o "Piquete Bento' Gfuçsl. silvaVr «R^SlwS^krte^ l'<?í" * ^d,"".e ^'">hrtlU, do pativeis com a magnitude do ob-
ario no» próximos di»»,:Mãtl« m-.-i.v. tioneatv«v Beiro Jost' <?"'^ poderia sair uma 6." elegia e icto mítico' c fiara constar, eu,
m a cavalo até a capital ***> **«•* « ItlkUttfi Lincoln. '* ; * * *

parte oa sagutntt» cava^LP8 ORtVUXAIS RNVtADOS FARÁ
• leiros: Ublrajara Moreira Lope* H^^_Í_IP^ SiSSíICT

retarias de Agricultura e de Edu-
caçío e Cultura do Estado, dos Ban-1 *uma viagem a cavalo até a' ca*ptt»i *» »itti*" ê S»**tüiõ' Üncòtn"
cos do Braitl e Agricola Mercantil, j do Ceará. *****
do Ministério da Agricultura, rio- * Tomarão parte oa seguinte» cav*»' 9? ORtMSAtí RNVIADOS PARA
restam-ínto e AlimenUçSo da Repú- leiros: Ublraiara Mnr.1.» t._ „<^-v_At,í}t!*KI,
bllda Tedéral Alemi e de Prefeituras
municipais. ..- r-,.-.;,, , .. ... ¦¦ .'.:.:..':**.,-'. ...'* ¦"¦' '•* **^* *' *Vkl

«/¦filai íaíit o enfado viniciano, è\ CD.A., secretário ád hoc, lavrei
lembrar ao poeta quc a aborda- a presente ala, que vai por mim
gem aos mitos se fas por meto-, assinada."

i dos especiais, bem conhecidos de7.
[sua organiiação lirieo, t não no1 C. D: A.
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Estudantes brasileiros
s em congressore

PDF intensifica a realização de obras
de combate às enchentes m

Com dois representantes de'clarações de princípios- dos es—i
cada diretório

Entidade da construção civil considera
obsoleta a lei que regula edificações

estadual, está i tudaHtw bràaíeiros, em todosí _ »As obras que iniciamos nas fim da rua. A sua instrução; instruções para c> Público ^e, Graça Cout0l „ câmara Brasüei-

Escola. Rural • de. Agronomia, o! nascerá o-programa a ser cum- Clara, em Copocabana, temi visteij^ p0rém agora, diante das úl-1 Nossa^Senhora _de Copacabana ej __^^___í^__^.
Congréssc Nacional dos Estu- prido pela nova diretoria
dantes. O conclave, onde estão
geüdo debatidos os mais diver NOVOS DIRIGENTES

acabar de vez com as enchentes timas enchentes, sentimos a ne-ique daremos prosseguimento às à Lei 928. sancionada pelo Prefeito,
_.._. i 1..*.. 1 __ __- !__.___. m. mm ____. t__. ____. _m ____, „iX ___¦_! f.._r.- /IrtfSkirtlnn «111(117" IT. ._ ¦ _'. ' _% t'. 4ÍM AX-__. ¦_______¦____, 1 ___¦ ¦______, ¦__. !___>.nannplP trecho Pòr isso esDero cessidade de concluir tal obra e obras até o final daquelas ruas". „o último dia 14. ísse diploma le

S ____l____ SS a da Rua Constante Ra- E finalizou: - «Como é sabido, gali tomose ^tí\uiií a Cidadeque a população daque e bairro ,mos, Um pr0blema porém sur a. galerias da Av..Nossa Senhora | cciua de evitar desgstr^s nas
tos assuntos relaüvos ao ensino; Sábado próximo por ocasiãoi'tenha paciência durante os 60jgiU) qual seja a atravessia da de Copacabana sao insuficiente^ hstr ões do R)0 de Janelro. res-
m- -Rra.» será incerrado deDoisdo encerramento do conclave, os;dias que os transportes coletivos principal via daquele bairro, nao jpara dar vasSo as águas., com^,
no. Brasil Bera T a e .Ipnnere^Utas eleeerão a nova li V- - „io __„- t.--..-.,™ só nelo número de veículos que! conclusão das obras das ruas
de amanhS, dia ^25 quando será ^g^ $|f^a£téa0 S trafegarão pela Rua Domingos *<> P«o numero^ae^ i^^ « 

^ 
. 

^^ Ram(£
eleita a nova diretoria da UNE.- So porém, ainda não fo-jFerreira.» Isto declarou a repor- «? - • - • -=- —- —

Através de pronunciamento de i pon^ablllzando firmas construtoras I Sá Freire Alvim, «"*««"'&•„._
seu presidente, £ Haroldo Lisboa pelos desabamentos de prédios cu. >~™» o^? %t__m 3&

tenham construído. . iça couto esclarece que, em 1957, o
Legislativo da cidade fizera idên-

LET OBSOLETA ! tica tentativa. Na ocasião, porém,
¦ ' foram ouvidos engenheiros, proles-'Segundo o presidente da CBICC. j sores. Clube de Engenharia e ou-

a Câmara Munlclpalí-tftspreiando a tros órgãos de classe, que opinaram
opinião dos órgãos de classe da pe|a não aprovação do projeto. Na
construção civil, conseguiu a apro-; mesma ocasião, acentua ainda o ar.
vação de um antigo projeto de lei < Graça Couto,' ficou evidenciada a
— o de n.t 505,'— para que o

TRÊS REUNIÕES DIÁRIAS

Os congressistas, dentro do
programa que/.. estabeleceram,
vêm realizando ¦ no próprio au-
dilório daquele órgão do Minis-
tério da Agricultura, três reu-
niões diárias. Nos encontros rea-
lizadòs até o moínento, íoram
discutidos assuntos, relativos_ àj
atual situação político-econômica !
do país. Os pormenores desses
debates, entretanto, íoram man-
tidos sob sigilo.- -

- OUTROS ASSUNTOS'_ C

No congresso vem sendo ana-
Usado o relatório da atual .di-
retoria da UNE e fixados as 'de-

ram apontados os nomes que fl-,tagem o eng. Mauro Viegas„se-
gúrarão nas chapas que concor-|cretári0 de Viação e Obras da
rerão ao pleito.

W- VAI JULGAR
APARTAMENTOS
DOS JORNALISTAS

Prefeitura do Distrito Federal,
mostrando as razões das modifi-
cações no tráfego da Av. Nossa
de Copacabana. E acrescentou:
— "Esta não será uma obra que
durará muito tempo. Todas j as

devido às galerias e linhas sub- aquelas galerias serão .ligadas en-
terrâneas de fôrça, luz, gás e te- j tre si, e então teremos resolvido |
lefone qüe existem. Diante disso;o problema das enchentes que|
tivemos que elaborar um plano | tanto atormenta o comércio e osj
de forma qüe as duas obras fôs-i moradores daquele trecho"
sem atacadas ao mesmo tempo, a
fim de evitar duas interrupções".

INGRATA E COMPLEXA

Mais adiante afirmou:

"Çateqttese orientada fará
aiunentkr rebanho cristão"

OUTRAS OBRAS Com uma conferência e umâ
A Secretaria de 

* 
Viação e, missa solene oficiada por d. Hei-

.Obras vai iniciar outras obras, der Câmara, encerrar-se-á, rio"Co-1 tendo em vista dar combate às pr5ximo dia 29. o I Cursei Supe-

Há alguns anos, d presidente Ge-
túlio Vargas, deliberando propor-
cionar aos jornalistas a casa pró-
pria, determinou qüe, çm terreno
pertencente ao IAPC, no Jardim de
Allah, fosse edlílcado o Conjunto
dos Jornalistas. A medida suscitou
protestos, principalmente de funcio-
nários do próprio IAPC que, embo-
ra contribuintes daquele Instituto,
não são comerciários - sim funcio-
nários autárquicos, gozando de to-
dos os direitos e vantagens dos fun-
clonárlos federais. São mesmo regi-
dos pelo Estatuto dos Funcionários.
Não são, assim, da classe comercia-
ria. Tàls / protertos n3o tiveram
maior ressonância.

—- ...... Os dois primeiros edifícios dor
Vários servidores do Ministério. ^W^b; depois de prontos, foram
dó Trabalho para procedereta no entregues aos profissionais da im-
Serviço 

'Social do Comercio_ aos deixando muitos de ser con-
_-.~l.-_J_-._- _-t.Uv._-. *\ _-_i__-ir._-._~, nrimmic- ¦¦¦ ¦'___

COMISSÃO PARA ESTUDAR
SITUAÇÃO DO SES^ ¦ ,4

O ministro do Trabalho, sr.
Fernando Nóbrega, assinou porta,
ria designando, conforme solicita-
ção feita pela Comissão MihistC'
riál criada pela' portaria n° 62,

providências íoram tomadas paraj^emos, ^K§M^*gg^ígSSISK- #*P Orientação.deiCatequese,
que'termine no ^razo Previsto.f^m0Piráfego de bondes e que aiautorizou a abertura de concor-ique vem sendo realizado na Ja-

MriTTvnt; iRua Domingos Ferreira1, por on-irència.para a,realização de obras culaádè Santa Úrsula, r~v " ""'
munvuo !dp estg(i transitando os coletivos, da ordem de 100 milhões de cru-;tróciiiío do cardeal

nn-.i,.„»..Ar,. >•¦»_, .im,m. não comportaria todo o movirjen- zeiros. Com.epsas obras serão ca- _ p. fl m„Continuando: - Ha algum tQ de c£ros acertamos que nos nalizadòs os rios da Rainha, que.-BariM Câmara. O cur,
mpo íoi iniciada a construção 130 primeiros dias das obras se- atinge toda a zona do Jóquei Clu- va a formação de catet

de uma grande galeria ocupando jam concluídos .3 trabalhos de
toda a largura da Hua Santa Cia- iuma das pistas e nos'30 dias fi-
ra, para dar vasão às águas que,nais os da outfa pista. Além dis-
descem do morro existente noso, mandamos afixar po local

estudos sóbre a situação adminis
trativa e financeira do órfão rc-
gional1 daquele mesmo Serviço,
nesta Capital, respondendo aos
quesitos formulados pela referida
Comissão. /

Foram designados os srs. Ha-
milton Beltrão Pontes, Lourival
Rodrigues Veneza e Ney de Frei-
tas, assistente técnica do Gabi-
nete do sr. Fernando Nóbrega.

MODERNO TRATAMENTO
GLANDÜLAR

para o rejuvenesci-
mento vital do

organismo

Homenagem de despedida
a diplomata americano L

templados imediatamente, pois o
número de apartamentos era menor
que o dos inscritos,'

Edificado o terceiro prediò de 120
apartamentos, a ABI e o Sindicato
dos Jornalistas apresentaram a lista
de seus inscritos ao IAPC, em nú
mero de 60 profissionais.

O ministro do Trabalho ordenou
a entrega das unidades aos scus le-
gltimos beneficiários e recomendou
que, éST réIãç5õ~~aos apartamentos
restantes, o IAPC abrisse ¦¦ concor-
rência para sua ocupação. _,

Contra o ato do ministro Fernan-
do jNóbrega foi Impetrado por al-
guris funcionários do IAPC manda-
do de segurança; que está tn\ mãos
do ministro Nelson Ribeiro Alves,
que relatará a matéria na próxima •
sessão do Tribunal Federal de Re-
cursos. 1

Convém esclarecer que os 60
jornalistas já se encontram resldin-
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be, até a Rua Padre Leonel, que grau superior e está sendo' fre-
também sofrerá obras; Papa-Cou- Qüentado por 81 pessoas, dos mais
ve, entre a Rua Salvador de Sa e \_ . ^ _„_„.__ j„ „„;c „11P
o Largo do Catumbi: Cachorros, diferentes recantos do pais. que,
que. terminará com as enchentes | uma vez formadas, estarão aptas
na Praça Barão Drumond. Av. 28 -_ ilustrar, nas suas dioceses, no-
de Setembro e Rua Luiz Barbosa; catequistas, que procurarãoJoana, oue atinge as ruas Pau'a
Brito. Ferreira Fontes. Gastão
Penalva e trecho da Barão de
Mesquita. ,Essas obras consumirão toda as
verbas consignadas no orçamento
do corrente ano, e. para que não
sofram interrupção o_prefeito

despertar nas crianças a com-
preensão da religião.

CARACTERÍSTICAS

I

^M* \\\\\\\_K8Ê_™S0M^m

reforma do Decreto 6.000. antlqua-
do e sem expressáo pois, naquela
época, já existiam cerca de 120 Ou-
trás leis tornando-o obsoleto, lm-
possível mesmo de ser cumprido.

Ainda segundo o presidente da
, CBICC. os técnicos que naquela oca-

!'¦ siflo debateram o problema corri oa
' '. edis, formularam . sugestões para

uma reforma na Secretaria de Via-
ção e Obras, dando-lhe uma estru-
tura que a tornaria um órgão .fisca-
ll7ador de real eficiência. Entre-
tanto, decorridos dois anos, o Códi-
ro de Obras | não foi. revisto, tam-
bém nflo ocorreu qualquer modlfl-
cação naquela secretaria municipal
t surgiram novas leis alterando o
Decreto 6.000. »

O LADO FIXANCZIRQ

Abordando a Lei 928 por outro
aspecto, o sr. Graça Couto afirma
que a sua aprovarão é mais uma
medida que se alinha à lei das ga-
ragens e outras, dificultando e «n-
carecendo, conseoüentemente, a
construção no Distrito Federal, J*
bastante onerosa. Afirma que, sem
um objetivo prático, procura-se, is-
to sim. subdividir responsabilidade!,
trazendo para um possível desaba-
mento maiores dificuldades para ¦
localização dò verdadeiro culpado.
E frlia, ainda, que àj Prefeitura,
em vez de aplicar multas, como de-
termino esse diploma legal, deveria
auxiliar os construtores menos és-
elarecidos, com uma fiscalização
freqüente, enérgica e construtiva.
Mas nfio é êsse — ao que afirma

O curso foi dividido èm três M dre Te..eza m|„|Stra auia do - ° interesse; da Prefeitura, quo
neriodos de 16 dias O primeiro, curso Mm dns multas em d*corr*ncla ds

S¥ Freire Àhnm solicitou' à Câ-1no mês cprrente.ya^ehceir?r-s9-^mintar para—bem-cat«qulz»r- *^g^^Sfi®
mara Municipal' um crédito ex-i dia 29; o segundo, ^o mes_aeja- 'buicão de 5 mll cruzeiros de cente.
tràordinário de mais 50 milhões;neiro do ano próximo e^ ter- ar.o vindouro, Consta de cinco n_. á_ tlrmi)s nos cofres,munlci-
de cruzeiros I ceiro no mês dc julho também do matérias, doutrinaria, psico-pe-, „.lfl ao se ins0revcrcm como "cons-

dagógica, cateqüética, canto e \ trutoras", ao lado de seus dlretorej
rilmítica- sendo as aulas realiza-!e engenheiros.
daS diariamente, na Faculdade 1 ¦__/;^tvn . . pr.V5.T,TmrAOSanta I úrsula, ministradas, oor! ofensivo'A constituição
madre Tereza, que foi tumtóm

O sr. Lawrence Morris quando pronunciava o seu discurso.

Após servir quatro anos nal "NOVA' CONCEPÇÃO
DE VIDA"Brown «equ.rd.Ja em 1M?M^

pteu exemplo pessoal, afirmandoseu- i dos e vigorando desde o dia 18 de hio. Rio de Janeiro, regressara, ,.A eSséncia da civilização —'^0 
TrablTlhVVuanV fazia essós Mahguinhos foram

1* i»-n _-. 1 U_-,4A .. \X7.-. r-tt.i— rt4 rttT. i-_ ci4 I.Q11T-4 J ..... *_-._-_ _m. _ _ t _ ... _mtm 1\_1 rt 1*^*1 c __________ nn __. ^ _______ •

p mundo médico/entusiasmando com, Allah, eom seus

PROSSEGUEM AS NEGOCIAÇÕES PARA G
AUMENTO, DO PESSOAL DE MANGUINHOS

O presidente do Sindicato dos,Por outra parte, informou que
Trabalhadores em Petróleo des-, na í Refinaria de Manguinhqs10
meiiüu,,oiitem___rumòres de gre-1 salário mínimo vigente e de i.sou
ve na refinaria de Manguinnos,'cruzeiros., .^ .,
dizendo que pa verdade existe Como nao houv6550,^?-1™;":
descontentamehto, porém nao, cou marcada nova reunião para
houve, da parte dos seus com-1 hoje. as 17.80 horas, no DNT. U
panheiros, pronunciamentos sô- 1 presidente do sindicato dos em-
6re paralisâçãp.ncomo tem sido pregados afirmou q«n«> ."J*
noticiado por alguns jornais. Os i vendo acordo hoje reunirá a cias-
trabalhadores aprovaram, na as- se para dar explicações e pedir
sembléia do dia 14. a instauração 1 novo pronunciamento Nesse no-
do dissídio coletivo para conse- vo pronunciamento, disse, pode-
guir o aumento de 50%. Mas de ra surgir o problema da greve.

prosseguir a campanha pelo-rea- PASbAlJUr.._.. :r.._. .,_ —,n_4«i Em outubro dc
da

a coordenadora e orientadora do
programa. Além das aulas nor-
mais das matérias regulares. rea-
iiza-se, ainda, um ciclo de con

Dizendo ser a Lei !)28 degradanta
para a classe dos construtores, devi-
do ao tratamento •/ odioso que env
seu texto, o ..residente da Câmara.
Brasileira da. Indústria da Constru-

ferèncias pertinentes ao asiifn- ção Civil, passa, em seguida, a te-
to que contam com a colabora- cer considerações sôbre o.artigo 8.»
çâo de d. Helder Câmara, padre A»" £' reconstituliso Federii*Negi-omonte, vereadoi^Gla|toner ^^v^nál^Sméht^eíÍ:de Mello, padre Estevão Bitten-
coúrt. e outras autoridades na

jVisfãmenio e"êvifar. na' medida' Em outubro do anojjwsado os
rei, o recurso à Justiça empregados

tir nova mocidade, resultante te ln.
gestão de substâncias \ hormònicas
masculinas. F o i baseado nesta gran-
de descoberta que o eminente proles-
tor Antônio Austregésllo, chegou á
realização de uma grande fórmula
cujo nome é PANSEXOL — Este pre-
parado. * tônico estimulante, indica-
dj nos casos onde se 1 a ^ sentir di-
mlnulçfio pardal ou geral dns re-
¦ervas do organismo com especial re-
ferencia aos órgãos .da sexualidade,
aoa quais reanlma, dando-lhes n o v a
vida e vlgrir*- PANSEXOL masculino
• feminino, encontra-se à vencia nas
drogarias e farmácias. V04S1

abril último.

Refinaria de
.„  reajustados^

! hoje, a Washington o sr. Law- m-ossesuiu o sr. Morris ^'hãPJ'3°pjAa1^^ üm"2Ò%"'wQuaíido entrou em vi-1 pela relipiâo cçtólica; cóntribfiin"-'; 0uc""pàra 
"elaboração'dessa lei

rence S Morris. O diplomata reside no Índice da população, JJ,,-^ Jr/Fernando Autran pon' "" ;": '" 
° nnn J" —-«-"-' ¦¦¦-¦- "- ¦•'-- »=¦« «""•

matéria.

AUMENTAR A COMPREENSÃO
INFANTIL '. ' ¦

Disse-nos a coordenadora que
o curso é uma iniciativa do Cen-
tro Nacional Cateqtjiétic; . funda-
dp no principio do ano comete
pela Comissão Episcopal do En-
sino Religioso do Brasil, e tem
o objetivo de desenvolver í na
mentalidade das criança? a rom-
preensão dos deveres Irriüostos

roce que o referido artigo pretendo
limitar a atividade do'. profissional
engenheiro, quando a oarta magna
do pais, em vários de seus disposltl-
vos, regula o , exercício das prof li-
soes liberais, dizendo ser livre «
exercício de qualquer profissão,
desde que observadas as condições
de capacidade estabelecidas por lei
e dando, sobretudo, competência à
União Federal para legislar sôbre tt
assunto. E concluiu dizendo nfio ca-
ber comn^tência ao Município par»
regular sôbre a matéria,

ABSURDOS II
Hevela sr. Graça Couto ainda,

as

SUPER GLOBO
mmmi UM

m
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RIO - NITERÓI -
JUIZ DE FORA-
BELO HORIZONTE
• Cidades Vizinhas
Cr4l5,00
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MERCADORIAS
SUSPEITAS
A BORDO DO BARCO
ALEMÃO , f • --
SAO PAULO', 22 (Sucursal) —

Notícias- de Santos dão conta; de
que na manhã de hoje foi iniciada
a operação de descarga do navio
alemão "Cap. Norte", sob severa
vigilância de fuzileiros navais e de
investigadores da DOPS. O "Çap.
Norte1' que ontem chegou ao porto,
comboiado por 2 "destroiers" da ar-
mada brasileira, foi imediatamente
ocupado por fuzileiros navais ate o
início da descarga de .1.800 tone-
ladas de mercadorias, consignadas
a Santos. Como se sabe pesa sôbre
a nau alemã a denúncia de quo
estaria transportando armas de
guerra, destinadas a um partido
político do Brasil. Daí a vigilância
das autoridades. As mercadorias
descarregadas foram lacradas e con-
servadas no armazém para serem
oportunamente abertas e feita a
verificação de seu conteúdo.

m- aor o salário mínimo de 6.000 ido. em conseqüência, para oiaii-"Iassôcláçôos de tiasse nno poderiam
ri- cruzeiros os operários dessa em- jmento do rebanho cristão do Bra-,ficar * margem, pois os ieRisia°o-
L Sg passaraiUra 7.800 cru- sil. ^ I^S %tf % &Sg^eizuirá acomoanhado de sua nem de População industrial,, derou no en anto; que s.e a ífeseguira acompannaao^ ae -u* nem m___0 m nlve, de confor- naria'do Menguinhos não conce-  _...-¦ -•¦-,„ .

esposa, por via marítima, de- to material, mas em uma certa | der um reajustamentò salaria. aos > zeiros, sendo que 52% acha-se „„...„„ A.,T,,-Mf,IA
vendo ser designado para novas 1 concepçãi .de vida, formulada, séus empregados, o descontenta-j abrangido por esse teto. us ae- CtRANDí, Aíluenlia• ' .-:---:.. mento 

poderá se . desenvolver, mais ganham salários mais al- • 
.em dado momento histórico, por

um maior ou menor grupo hu-
mano.'

. Se, trabalhando juntos, ò Bra-
si!, e os Estados .Unidos conse-
guirem formular, dentro, das nó-
vas condições criadas pela cién-
cia e' pela técnica, uma nova
concepção de vida, que conte-
nha algo de heróico e também
o senso de que uni momento
histórico se projeta sóbre um
fundo dt eternidade, então te-

...,¦¦ ., 1 _,„„ „„,._>_ remos estado à altura de nossa-Nao sou daqueles que acre- , esponsabiiidade"ditam em "propaganda", no sen- v *

funções
Um grupo de amigos ofereceu,

ontem, em sua" homenagem f no
Clube Comercial, - um almoço,
durante o qtiai.\ó :s^ Morris (en&l-
teceu a "importância da forma-
fão de uma opinião, baseada
apenas, na informação segura e
numa clara concepção espiritual.

"PROPAGANDA GERA
DESCONFIANÇA"

 poderá .
não podendo prçver até que pon-
to. irá a reação.

MESA-REDONDA ONTEM
! Qnfóm, à tarde houve mesa-
redonda no Departamento Nacio-
nal do Trabalho entre a direto-
ria do Sindicato dos Trabalhado-
res em Petróleo e representantes
da Refinaria de Mangulnhos. O
sr. Augusto Batista Pereira, di-
retor da empresa, não concordou
com a majoração salarial 'de 50%

| reclamada pelos trabalhadores

! tos em virtude da especialização.

PARA JANGO.E JK (
Os trabalhadores da Refinaria

de Manguinhos reunidos em as-
sembléia geral alegaram que a
Refinaria tem condições para
pagar êste aumento, em conse-
qüencia do lucro daquela refina-
ria que — disseram — em 58
elevou-se à soma c\e 58 milhões
de cruzeiros. Queixam-se ainda
de que a maioria dos funciona-
?iqs daquela empresa percebem
sulário-minimo. Êsse movimento
está sendo coordenado pelo Sin-
dicato dos Trabalhadores na In-
dústriá de Destilacôo e Refinação

do Petróleo do Distrito Federal
e pela Federação dos Trabalha-

tehções, "fio possuem
rios conhecimentos. Como exemplo,
nsçevera que as comissões nfio con-

, ,tam técnicos verdadeiramente ;e-'Declarou-nos. ainda madre nhores do problema e, por Isso, fa-
Tereza que o interesse e a afluên-mam. ' ¦
cia ao curso superaram as ex- e para encerrar, afirma que dora-
pectativas mais otimistas dosivante, um projeto de construção

para scr aprovado na Prefeitura, te-
ri absurdamente de contar com ai
assinaturas de círca de der técni-
cos.

seus organizadores.
, O númerd'de vagas, fixado ini-

cíalmenie em 50. teve que ser
aumentado pára 80, em face do
grande número de inscrições que
não poderiam ser recusadas,|Ape-
sar da alteração do número de
vagas, muitas pessoas que so ins-
creveram não puderam ser aten
didas. abrindo-se exceção,
nas, para uma repre:
diocese do Amazonas,

AERONÁUTAS DIT.UTEM
AUMENTO SALARIAL

_. „.„„„;_-. .„„ O aumento dos aeronáutas s«-
«Sntànte^;1^ discutido- _&* na ^ei?lb,é a

,„•„ uu nnJZt Zl %e?iú do Wm&^f^^^
veio com a .exclusiva finalidade rs,'ct;.',nlcrA,sf,i")nnria do SimU-cl? fazer o curso, no qual estão êsse fim. A dllct0^,°°n°X
r«iresentadas 23 dioceses do Rrh: .esto nan clabo-ou, ainda, nenhu-

ma tabela salarial para a classe.

GEPENTEGERAL PARA UWMTWW FARMACÊUTICO

A SUPER GLOBO AGRADECE
A DEVOLUÇÃO OO CASCO
AO SEU FORNECEDOR

ESPIÕES.;.
(Continuação da 1*. pág.)

.. , „ .. ,. Disse que era pensamento da di-
tido atuai da p'ala'vra, isto é, ten-l E finalizou: "Sentíndo-me tao. torl discuti»- o assunto na
?itfvãT predeterminar a opi^ profundamente ligado ao Brasil 1 Jusljça do Trabalho;; Mas pode-
niãc dMtfflftw sôbreum assun-1 pelos laços de afeição, gostaria ria dvati talvez, outra' proposta
tó" disse o homenageado. "Todos Ce continuar aqui junto aos meus hoje. porque ouvirá. novamente
ÍSi« MftJiTcaâa instante vi- amigos Estou certo, porem, de seys companheiros sôbre as nejsi §^'L „;P~T:{X&h¦««""de'Produtos
tímaf dP orooacahd^? de"ssa o-nue nunca hei de me separar do!goíiac;õesHNão falou de PO'''™-id°[(«,,n0as '"Farmacêuticos'*" S| sil

__Wr%5ísflkà^r"to ^^pdi^^g^^^iM »• «asa ¦__.__. am.«. #mm &&m
Sr^faze? XgiS.'Mas nov_'...' ...j______ —-, --'enconMa uma solução imediá- Centre 35 e 45 anos. para.seu^^^^^ g^n-
fim especialmente, naquilo que.
se relaciona com os valores-mes-
três de nossa vida a propaganda!
é cont-aproducente, pois gera a
desconfiança, quando o espírito
humano só se expande em ch-
ma de confiança. O esforço
para atingir a verdadeira com-
preensão das coisas é algo in-;
teiramente diverso: exige, acima

54 PAÍSES APOIAM ANO
MUNDIAL DO REFUGIADO

Prosseguem os preparativos para ajtêm ajudado os refugiados da Palcs-",

¦¦<- ci-Ma enttí. ?êv tomada *«ifi v ori„o* èrá desM diretor da companhia brasileira. Dev.m
jta, ouando e"»5.,_ff;|nt0.^?a'ri! inscrever-se somente pessoas com experiência comprovada em venda •
imedida de nal-alisaçao1 total de d| ^ . 

^ um yriodo de aprendl7ado em Londres. Além do inglês,
suas atividades. Em conseqtien- port„suès fluente> 011 habilidade para adqulrl-Io rapidamente, é|es«cncl«U .

ícin poderão ficnr paralisados lüü 0 rarg0 ü it responsabilidade e coin ótimas perspectivas lalarlali. sa»
mil cáríol do D. P> " "' -—-— --¦-também proporcionados bons ajustes de pensio. As propostas devem

ser dirigidas a: Personnel Diretor. Tlie Wellcome Foundation Ltd., Weli-
comf Bullding. Euston Road, London, N.W.I. 4,-"s

| a .4 J

1 L^/*j r/i 1 u 1

munista. posto fora da lei, mas o ,_¦ tuj0 informação ' segura, 00memoraçSo do Ano Mundial do Re- , tina. Abriga ,1á 500 mil dèlcs, o que
tribunal os condenou a trabalhos j esenUda com a sinceridade todas as partes do globo representa um terço da .sua. popu la-
forçados perpétuos, por terem volta-; * 

p£,recendo ingenuidade ao fuS'adn- Dc ^rtas as paltes \em ;çfio. A Jordén|a contribui com ...
do clandestinamente à Grécia, a fim propagandista, deixa a cada ho- partem adesões\[e atò agora nada me- ,
de organizar uma rede de e?PÍ?n»- &em a liberdade de formar a'n05 de 34 países se manifestaram 9(U'°IJ dolar" "'" * AR,'r

APONTADOS
DA CAPFE5P
EM DIFICULDADES

No que_conccrne-a—Manonls-Gle-_
zos, diretor do Jornal "Avghi" ei
.membro da Comissão Diretora do
Partido da extrema-esquerda "EDA",(
o Tribunal ultrapassou ligeiramen-
te as penas solicitadas pelo procura-
dor da Coroa, tendo sido Glezos con-1
denàdo a 5 anos de prisão e a per-

sua prôrria opinião". de
sdlldérfos com ò.empreendimento;

Apelo do
(Continuação da Ia. pág)

manéncla por mais 3, no campo dejd.scur60 transmitido pelo rádio e pe.
deportados comunistas, na .ilha aci- la televiaão.

Nações Unidas dc Obras c Auxílios Aposentados pela dnlxa
, -doB-Refuglado. da Palestina, --XAüOsentadoriasc Pensões dos

O Papa João XXIII, por ocasião da , Ferroviários Empregados nos!
Iabertura do Ano Mundial do Refu. .ADESÕES . Serviços Públicos esllvajji mj

_, ¦. , , _.a, rf_, v_n,..nr, nossa redação. para se queixar.
glado, falou pela rádio do Vatk.no. ( ^ __ ^^ ^ á_m ^ .& __ A__á_ janeln) ngo vec_e.j

;dando integral apoio ao empreendi-japol0 4 causa do reIuglado: Argcnti-;bem a diferença entre a pensão]
imento. A propósito, J0J0 XXIII, lem- ra. Austrália, Áustria. Bélgica, Boll-ie o salário-mínimo como lhes ê
brumas frases do mestre: "Eu era um ! via, Brasil, Canadá. Ceilão, Chile,Chi-!assegurado. Em sua maioria, os
h.u ns na.es Colômbia, Cosia Rica. cuba, Dl-.aposentados estão recebendoimui-,

1  .,._  i. .... -i_ ____...__.____--.! _-.>.i_-i_.i-i-i mimn ¦estranho e você me acolheu; Eu es- namarca, República Dominicana, (to menos do que o salário-minimo
Desde sua reMnòlaj,. Ürrutla vive , nu e você me vestiu! Eu esta-. Eauati0r. República Federal Alemã,, atual, -a_i rt» um cunhado, no subur-  _,_.,._?..,, -__.__ _-.,  rr,i.-,. \ nDisseiTInlindia, França, Ghana, Grécia.j O motivo apresentado, na

. \-...,_.,--,.' uoiu Vaticano, Homlu-CABFESP para o nao pagamento

ma indicada.  ..._.
Em sua sentença, fundamentou o'na casj.de um cunhado, no subur „iflt<iii

Tribunal a condenação de Glezos ex- bio de Bauta. A casa «tà guardada va preso e você me visitou   
cluslvamente no, contatos que^W$^&^%$8gj& ^ ^Mn--r. a fazer tudo quanto : G"alem.^ Ha»., 

g^.. { ^ 
<{ ^ _._ & ? ^ra êle com Spsta Kollhannis. Çoi^o ^"^ou"!iieguhda-!feira, que o possa em beneficio do refugiado. |u LuxembUrg0i Malala. México Mó- ta de verba. Por nosso inter-

sc sabe. Kollhahnis, membre1 doi 
Ç»-;ex-presidente estivesse preso . 'l-Lfincípálmènta aos da Palestina. naco, Marrocos. Paises Brínos, Nova médio os aposentados apelam no

blnete Político c secretário-geral ad- 0 gabinete,'enquanto isso, rectu.ou.P"nc'Pa,men ZeJând|ai Noruega. Filipinas. Peru. sentido de que lhes seja pago pe-
junto do Partido .Comunista Grego,1 formalmente;1 a renúncia de Castru,: Como resultado do conflito de 194.- 

^.^' 
""1. 

Sulca. Tunísia, Tur- |0 menos um .salário, de modo a
c acusado de haver voltado clandes-jnuma prolongada reunião que terml- palestina, centenas de milha- "" r. Uruguai, 

tirá-lo:: da penúria em que se

^^^S^^íSSrtS ic, de homens, mulheres e crianças tSfc, iugosiévia, .apáo encontram, até QUe a dot^O CS-

feTgSiSSSa^ dc abandonaram seus lares. Alguns relu- ;e .ordánla, gerada normal.c a s.tuaçao. 
_

rede de espionagem em proveito de :P)n0S „g0 participou, da reunião e!glaram-sc em terras atualmente per-
uma potência estrangeira., |afnda' n5o fêz saber se pensa reas- ,e|lcentcs à Jol.dânia ou na Faixa de

rntou n"gflr ng" nnenas sumir seu cargo.   ih.nn
os contatos dTc^oT^KoSTv^^^ío^em &__it$P\ 9"*^°'¦»W .^
nis, mas ainda, a própria presençaj^'^fedSralTdos Trabamadores ou para a Síria. São árabes, arme-
dele na Grécia, e o próprio Glezos de cuba, que compreende aproxima- nios. gregos c pertencentes a outras
negou-até ò.fim que se tivesse en-ídamcn,6 um milhão de 'fllladus.- 

urliades Na maioria são muçui
contrado com Kolihannis, e a irmã anunciou para amanhã, uma parall-i?.om"?)°?°M' "a "ld _r

Insliluío de Aposentadoria e Pensões

dos Empregados em Transportes _
S e Cargas

ÍAXA SUPLEMENTAR PARA ASSISTÊNCIA
',- MÉDICA

de Glezos, que num primitivo depol-Uação nacional de uma hora. a fim manos; poucos são cristãos, sao, ao
. mento confessara ter abrigado emide^dar dramaticidade a seu pedido
I sua casa a Kolihannis, retratóu-se lyfTV
í disso no decurso do processo.. DiyERSOS ASIL.\DOS

No que concerne aos acusados, con-1 siderou o tribunal que eram culpa-: Antônio Iraizow, conhecido intclec-
idos de cumplicidade de espionagem, tual cuban0 e ex-embaixador na fcs-

ou de haverem procurado «gfe|g^
1 certos membros da rede comunista. Jenu]10j™ em fontes diplomáticas
j Salientam igualmente os observado-, Xsilaram-se nos últimas 24 horaí
! rcs o fato de que, dos 17 acusados, Franolaco José de Arce. na embai-

nove foram absolvidos, "porque ig-!xada do Uruguai; Manuel Calimano

Oe0RRÈNeiAfPOL-IGIÂ^NOS4SIAM)Sj
PRÊSÒ PELO MENOR Q^E IM» dÇ obstáculos para Impedir que

iiminiiinii -A _. o criminoso tosse preso.LUDIBRIOU / , 0 secl.eUr|0 db segurança Publica
npi o MOR1ZONTÈ "2 - JòsP Wil- Inteirado dos fatos, determinou ao de-

. ,0^ BrtonU-o de 15 anos. mVânWo, legado José Re/.cndc que seguisse pa-
todo. 1 n.ilhão e 200 mll pessoas. * .f^l™1''?- dR° 

capttlnga. lõ, Vila ra Ceres. a lim-.dc fazer cumprir o
dos paises que mais salgado Filho, quinta-feira última, na, mandado dc prisão .(Aspi

í^lâSffi^^MJfe INTRANQÜILIDADE EM CAXAMBU
¦ «ando ao vigarista W ínizejlM, HORIZONTE. 22 _ A situa-'

t_gz_\\&&8-^^
nhecido da policia desta Capital, O

Jordânia c um
/:

ASSOCIATIVI5M0 RURAL
NA BAHIA ,
>Ia reunião ce ontem da Confede-

Tal noticia circulou na Secretaria
meliante. TevadõT deíegacia.coiifc.s-, de. Segurança do Esta_do._em vista do

Ms^^mm^i ai^iSffiKS. na^Guatema^e 3X ^?^J«S5^,iffi S5ÍgS3?SÍ f^mÊÊSÊSÊÊ^
dos.-quando lhes deram abrigo" i dc Cortes Conde, na do Peru. dúicia do sr. íris Meinbeig, o prof. cafiado no xadrez. (Asp)dc cortes conuc, na ao ™» *-.-•- -» --. — -- . _¦

„ , , , ._r—Hr-mu„j„™L-10s-circülo* políticos, locais fazem Geraldo Goulart da Silveira.je?nu".
quanto i absolvição de Theodore c0^eXras no senüdo de que o sr.,nuciosas declarações relativas ao as-t

Efthlmiadls, há trinta anos membro
do Partido Comunista, e que tam-
bém voltara clandestinamente è Gré-
cia, foi beneficiado pelo artigo 10 da
Lei n.° 375, que prevê Indulgência
para os que dão ajuda á policia,

AINDA EM LIBERDADE-O-
Conforme noticiamos, o inicio da

: Inquietação toi devido A intervenção
j da policia, que proibiu uma passeata
de estudantes contra a carestia de
vida. \

No Es-I Como se sabe, em vista denão jer

// ? W

ASSASSINO DO PAI DO
DEPUTADO

O .prof. Goulart, que integrou /ticlpardal BELO HORIZONTE. 22
rarão ol^Mr/triiriõ do. wm*ÍO|riv,CÕncentráçfò Rural, em Feira dej tado de 

Çcrtâs 
desenvolved---j-S.i],--,-„ - 

delegado Alencar Rogado re-
,„, ,,, MU, ,..„, ,, ...da rebelião que depôs o ex-ditador Snntana, itz unt relatório verbal do cU»^Jgjgj *_s,°_'t do secreta- solveu dissolver a aglomeração estu-

^Sg Para a prisão do. „¦ ffi? n(£es ^ 
VgSgg^ ^iW^gl

'«tS^^^tmp;^. derados fel^^^ O PREÇO -^MARAO DEU

Fidel Castro poderá retardar sua vo.-isoc|aliv)smo -__ na Bahia
ta oficial i direção dos assuntos de r.„„i_,,( „„„ tnieorou
Estado até domingo próximo, quan-: O j)rof. Goulart, que ,nJeírou
do mllharea de camponeses comemo-,Delegação da CRB,-para P»rtl='P»r %\Ü_fgl cX^eíen^We-M dÜígêí-lsidVo m"o"vlííc"nVautorlzado pela po-Ttl, í!l dia ? chefiadas^^peff delegado Jos6 Re-; licia. o delegado Alencar Rogado re-

erbal do «a» 
^^á.lL^^ assistente do secreta- solveu dissolver a aglomeração estu

que fo aquela remlão. afirmando ¦ 
M^rançfwbuS. no aentldoidantU. ocorrendo mtío ee^

pados

- - SSrciío-^-o i W *¦««¦ - scus^,, 
^dde 

ideaiis-1 têmporas--na^de d^San

HSTAMI
i WM

ofereça
Igênclo Batista encarregou da forma- mo,-Lçâo-de-Um-govirno-provLsórin quan^_.de_c}asiev

ICONSTANTINO
QuinudojVeniiüulIi-Brcindy

tado estadual Nacip Raidan. Por isso .,„
MU i eom i mandada de; pMsüo-^ravan ¦ 1 pEniFK, tt -

14 anos.

José Severino Cosmo.
af,,n <,u, da ..un.,0 d. ho-. -J ^^° 

^^^f-t^^A^àiX^i
em Ce-i tão. ao golpear com uma "P««lra"

fclrantc Samuel Antônio de Abreu.
o criminoso dirigi-

itima a fim de ad-

v'~y —Aviso aos Empregadores —

Comunico sos Srs. Empregadores que, de acordo com a
Resolução n.° 142, de 16-7-59, da Presidência do Instituto,
publicada no Diário Oficial de 17-7-59, cessaram os eleitos

^aHlesolução-niM-SIr-de-W^Vlicando-WJtabeli
recolhimento da laxa Suplementar de 1% (um por cento)
prevista no Decreto-lei ri.0 651, de 26-8-38, e no Regula-
mento aprovado pelo Decreto n.° 22.367, ^de 27-12-46,
destinado ao custeio da Assistência Médica, tendo em vista
recente pronunciamento do Colendo Supremo Tribunal Federal,
que, acolhendo a lese de que a situação do IAPETC é peculiar,
em razão de sua legislação específica, reconheceu a legali-
dade da cobrança da referida taxa, -em consonância, aliás,
com repelidos pronunciamentos do Egrégio Tribunal de Re-
cursos, que, em igualíêntido, assentou jurisprudência mansa
e pacífica. Assim sendo, devem os Srs. Empregadores voltar
a recolher, com a contribuição de 8% (oito por cento), a taxa
suplementar de 1% para á Assistência Médica, promovendo,
oulrossim a regularização do recolhimento das taxas retidas.
_À Rio de Janeiro. 20 de julho de 1959 \ \

r.eiro passado, foi «»»»'«««• 2"tep7; mens simples, dos mais longínquos! q„êu 
"comarca!

ítoSagffSã &ÊMh^ :_™__o__*_ £ ^llÇom» se gjüdjj. estiveram
.tradicional feira de gados do pais. | »g Goiâs^â 

D^« ^ ^ffiij 
° 
ÍS?«I »«. *

Cantillo foi condenado a 10 ano» Feira de Santana, discutiram e vçta-[«W*!^,» nrénliSram 
" 

homicida, ra-se 4 barraca da v"iram 
soluçóes que os problemas regio-j

jnals relaUvos 4 apicultura estão -'
'exigir, seguroa do verdadeiro lentl-,^-,-,.., mx™...,., ,..,.„.,.,,....,. ... - - , . .
do do Associativismo Rural. --I cumento» dos investlgadore» apó*--umaUoni-á__arJ!«!t?1-i*?P)

de prlsio por sua participação "«iram soluçóes que os problemas T««l°-1 r«o7a''MtBbelêcidõ com casa comercial: quirir camarão, veriticanuo oi.w '<¦

SSS&^Wift «-To ano po'r!nals relItlvOÍ ^'^i^ S* clá^' °~^ ^-^^M^_m^_^março de 1852 e a quatro f"°* P";ex!gir> ,eguroi do verdadeiro ienU-,Ceres
\i\CX^Í-i-ntlri.1 

d* BaU! idogdo Associativismo Rural. -Icume.

/ • '.v\

Wí^^-nf^i S5Si: ^¦cãmãíãõ.-Ver.nca^o ,.^ al
aquela cidade. O Juii de direito de;to preço, reclamou de Samue , con

considerou incompletos os do- quer, passou a discutir, culminando

(a) ROBERTO DA VEIGA PESSOA
Delegado Regional no Dist. Federal

88964
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Profissão rendosa a de técnico
em racionalização do trabalho

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, .2
— "Existem nos Estados Unidos,
atualmente, mais de trezentas es-
colas superiores destinadas ao en-
'sino das modernas técnicas para o
aumento da produtividade com

partamento dc Produtividade da
CNI c, interrompendo suas férias
escolares, ali haverem compareci-
do para um amplo debate da im-
portante maiéria com um técnico
de elevado gabarito do prof. An-
dré Vlerick.

Em nome dos industriais dc São
uma freqüência superior a 370 mil j Paulo, saudou os participantes do
alunos", declarou o sr MacMiilan, | 

Seminário o^Antônio Devi,ate

representante do Ponto IV no II
Seminário da Produtividade, que
ora está sendo realizado nesta ci-
dade nas dependências do Insti-
luto Técnico dc Aeronáutica.
Acrescentou o sr. MacMillan que
o número \de diplomados por
esses estabelecimentos é maior de
que o de bacharéis em direito, en-
genheiros ou médicos, tal a ofer-
ta de empregos para homens es-
pecializados nas técnicas de pro-
dução e administração.
'Saudando os professores

PREFEITURA
APREENDIDOS ONTEM MAIS DE 500 CAMINHÕES

Jíiscelmo...
(Conclusio da última página)

a carta que recebeu do, gover-
rador Leonel Brizola, dizendo
que ola nada contém de espe-
ciai e afirmou quc há muitas
afinidades entre os dois.

J\ C ATIRADOR

| — Nunca matei uma ave. Nun-
dc ca matei qualquer ser vivo. Não

admTn^ação^ndora;iod°-j os | sou atirador Não vko portanto
contos do Território nacional, ojO meu futuro. O programa de
Drof Álvaro Porto Moitinho, co- desenvolvimento do governo tem
ordenador do Seminário, dissequei em mira servir a pátria e nao
a CNI, depois de iniciar a forma
ção de mão-de-obra especializa-
da para o futuro industrial do

outras intenções.
Assim falou o presidente da

República comentando um apar
nais através de escolas de-ensino tt que deram à suai conferência
pais,, «uoy- _*_;r..__-i.';j_ „,„„._ nn flu hp M itaiv nuanrin, umtécnico para a juventude, empre
ende agora,.uma outra grande ini-
ciativa: a preparação de homens
de empresa, isto é. de pessoal
tecnicamente habilitado, para
participar da luta pelo desenvol-
vimento do país. Prova de que a I

Numerosos atentes do Departamen-
to da Renda Mercantil, aclndo ontem
em vários pontos da cidade, apreen-
deram mais de SOO caminhões que
transportavam mercadorias Irregular-
mente, sem as competentes notas fis-
cais. Esses veiculos foram levados pa
ra o Estádio do Maracanã e lá seus
proprietários só obtiveram sua libera»
çSo após o pagamento da rcsfecUva
multa.

Devidamente autorizado pelo pre-
(cito, o secretário de Educação c Cul-
tura baixou resolução criando c ins-
talando a Escola 14-24, situada na Rua
Francisco Muzzi, no Realengo.

Considerando indicação aprovada
pela Câmara dos Vereadores, o pre-
feito assinou decreto concedendo o
titulo da "Cidadão Carioca ao ca-
pltão Ambrósio pereira Ramalheira,
da. .irrlnlia Mercante Portuguesa.

Os postos coletores municipais ar-
cadaram ontem a importância dc Cr?
56.833.E0C80.

no Clube Militar, quando um
cidadão gritou que êle receberia
o seu voto, se se candidatasse
nutra vez ao Catete

— Mas até agora não deixei
passar nenhuma oportunidade.

Acrescertou sorrindo o ^resi-
iniciativa logrou receptividade, dente,
está no fato de cerca de 100 pro.í| Esquivourse em falar sobre a
fessôres de administração terem, saída do sr. Vítor Nunes Leal
atendido ao chamamento do De- da Casa Civil

DÓLARES A JATO ...
(Conclusão da úiiin.a pagina) ' vias, o que torna mais lamenta-

vel'-á posição ministerial, revê-'a 
pretexto dc justificar a inclu- \mc\0 a pouca atenção disjíen-

são do sr. Cotia. Disse o minis-,sa_a 30. gastos dc dinheiros pú-
tro que o sr. Coitia iria pres-;bliços. foi o seu ato mandando
tar à comissão serviços como ( p,_gar descie logo, por antecipa-
"renomado técnico em contabi- j ca0l a todos os membros da co-
lidade pública". Todavia, exa-; nljSRã0, as diárias correspon-
minando-se as atividades quc a j dentes à estadia de seis meses
comissão irá desempenhar no.na Europa. Nunca se viu oro-
estrrngciro. todas enumeradas vidèhcia semelhante nn Ministé-
na carta do próprio ministro.! vio. Quando, as viagens são de
verifica-se que nada ali se cn-1 longa duração .com a dc que.
quadra enlrc as ocunrçòes de \sc trata, os saques de dólares são
"técnico em contabilidade pu-1 parcelados. Há uma importân-
blica". leia inicial, entregue no Rio, e

E' evidente que o ministro as demais, em parceles, são sa-
interino da Fazenda nf.o pode | cat}as do estrange'ro. à medida
explicar, de público, as yerda-Jdas necessidades. Êsse escalona-
deiras razões oue o levaram a menj- dos oa .aponto? é feito,
fazer a indicação do sr. Cotia, primeiro porque ninguém preci-
Ao ministro não fica bem nem sa imediatamente do dinheiro
confessar-se ludibriado nem di- qUC jrá receber para nrnter-se
zer que valeu a pena pastar | durante longo periodo, e. se-
milhares de dólares da Nação I gUncf0i porque só assim se evi-
para livrar-se, prontamente, àc-,ia saqUe elevado, de um jato, na
auxiliar indesejável. Precisava no=sa reserva dc dólares,
dizer alguma coisa c disse, afi- j Sc é sincero — embora pro-
nal, o que foi possível aos seus vâvelmenfé irreal'izávèl —.o
escribas garatujar. . | propósito anunciado pelo minis-

Na carta ministerial ha uiiiauro% de fazer comissão regressar
assertiva que, embora feita comjao Brasil antes de seis meses
propósitos de absoluta seriedade,
íoi motivo, ontem, no Ministé-
rio da Fazenda, de jocosos co-
mentários. E' ouando o ministro
informa serem ''técnicos em con-
tabilidfde pública" ps srs. Ge-

isso mais deolorável torna o seu
precipitado ato, mandando pa-
gar. anteioadamente. as diárias
correspondentes àquele período.
Releva notar que o total; des-
pendido não é nenhuma ninha-

rardo Esposei e.Luís Soares, f>-'fia, pois foram gastos, ao todo,
guras conhecedissimas naquela i de um jato, 145-800 dólares,
casa de trabalho por sua pouca: nnuivalenles, tomando o dólar a
ilustração. Dizer que alguém,; 152 cruzeiros, a vinte e dois mi-
por saber e^riturar com boa|.lhões. cen'o e sessenta e um

.;, -y.
PROFESSOR DE CURSO I PRIMÁRIO

O secretário de Educação e Cultura
baixou a seguinte resolução: Art. l.o
— Entre as atividades dc caráter téc-
nico educativo que poderão ser de-
sempenhadas por professor de curso
primário, como funções especificas de
magistério, discriminadas no inciso II,
do art. l.o das Instruções n° 11, de 17
de agosto de 1948, fica incluído o se-
_uinte-ilem:IH:omo-assistente--o-De-
partamento dc Educação Complemen-
tar. 1 professor — como auxiliar de
trabalhos técnicos (atí 3 professores)
Art. 2.0 — Revogam-se as disposições
em contrário.

CENTRO DE ESTUDOS

Recebemos a seguinte nota: — Por
motivo de fgvcn maior, o presidente
do Centro de Estudos da Secretaria dc
Saúde e Assistência, informa quc foi
transferido para o próximo dia 28, o
simriósio sôbre "Traumatismos Raqui-
mediilares.., com a participação dos
médicos Jorge Faria, Josf Albano da
Nova Monteiro. Antônio Calo Amaral
06car Fontenelle, João Luiz Alves dc
Brito e Cunha. Marcelo Figueiredo
Lima, José Pinto. Fernando Pompeu
e Dércio Gusmão, servindo como mo
derador o médico Danilo Coimbra
Gonçalves".

ENTREGA DE CARTÕES DE PONTO

O chefe do Serviço de Expediente
da Secretaria de Administração bai-
xou ordem de serviço solicitando dos
encarregados dos núcleos componen-
tes d»sta Secretaria Geral, remeter a
êste Serviço de Expediente os CC-PP
do mês de julho do corrente ano, dc
acordo com a seguinte escala: lotes
1 e 2, dia 30. a partir das 13 horas:
lot rs — 3. 4 e 10. dia 3, a partir das 13
horas.

ATOS DO PREFEITO

O prefeito assinou o s seguintes de-
cretns: aposentadno Oscar Fraga, Jo-
sp Luiz Guimarães Ferreira, Dulce
Maciel, Pedro Rodrigues da Silva, Be-
nediclo Albino de Oliveira, Marlq La-
cerdade Araújo Feio. Marinha Leite
Pacheco, Cynira de Barros e Azevedo,
José Ribarain Braga, Euclides Augus-
to Ferreira Pinto, Vcrtula Arruda
Martins. Guilherme Rosa, Jeronymo
Medeiros, Jordão José Gomes, Dim.-.
Augusto de Araújo Belford Vieira.
José Alves Pinto Guedes. Luiz Gon-
zaga Stuart, Alfredo Mariano de Oli-
veira Tavares. José Manoel Geral-
do. Arlindo Cunha; jubilando o pro-
fessor de curso primário Wanda
Watson de Oliveira Netto; exonerando
Hilda Silva-Bretas de Araújo dó car-
go de professora dc curso primário;
Cordovil Gonçalves Coutinho do cargo
de preposto de despachante munici-
pri; torn.-ndo sem efeito o decreto
nue pvorerou Maurício ¦ Augusta dá

Amclla Lubiez, Marlene Penha — As-
sinadas as apostilas; Eunice Olinda
Ferreira — Indeferido; Hélio de Paiva,
Ataliba de Paula Paraiso, Maria Ma-
dalena da Silva. Margarida Vlana.de
Aguiar — Arquive-se: IVo Rodrigues
— Indeferido; Euclydes dn Rocha
Schmidt — Retificado o despacho;
Jcão Baptista da Silva, Elino Martins
Guedes Júnior. Maria Amélia Dan-
tas — Assinadas as apostilas; Ary Ro-
cha Moretz Sohn, Francisco Oliveira
do Nascimento, Nelson França, Flávio
Augusto de Rezende Rublm, Pio Coe-
lho dc Souza. Gioconda Lopes Fagun-
des, Yraccma Maria Antônio, José
de Flcitas Braga, Eloidio Cruz, Se-
verino Martins de Oliveira. Antônio
Rodrigues dos Santos. Everaldo Arau-
jo Costa, Yolanda Tonelotto Miragava,
Chrispim dc Souza — Anotem-se.

SECRETARIA DE FINANÇAS

ATO DO SECRETARIO
' Remoção — Antonia Lefévre Amo-

rim'para o Serviço de Expediente;
Despacho — Manoel Ferraz de Souza
e outro — Retifico o despacho autori-
zando a restituição da importância.

Departamento da Renda Mercantil

DESPACHOS DO DIRETOR

Jorge Cabraz, J. Gonçalo Rodrigues,
A. S. Martins, J. A. G. de Carvalho,
Abel Monteiro da Fonseca, A. S. Júlio
Manoel Henrique Martins. Alcxandri-
no da Costa, I. B. Serpa. João da Fon
seca — Intimem-se: Arlindo Simões
Graça — Deferido: Audilec Ltda.
Isaac Ringclblum — Deferido.

DESPACHOS DO CHEFE
DO SERVIÇO DE INFORMAÇÕES

Octavio Tinoco da Silva — Conipa
reça para cumprir exigência; Mário
César Buaque Franco .Netto — Com-
pareça ao 1-PS munido de seu De-
creio de Provimento e Memorandum
do encarregado do núcleo, atestando
freqüência no período de 1-ta 15/7/50

face dos pareceres; José Urias Tor-
res Novaes — Arquive-se,.tendo em
vista que, como informa o M-13, o
pedido de que se trata foi objeto de
outro processo (315 128/59); Associa-
ção dos Servidores Civis do Brasil,
Associação dos Servidores àa. Limpeza
Urbana — Autorizo; Manoel Soares
Júnior — Aprovo o expediente pro-
movido; Flávio Pereira
Atenda-se.

ves, Waldemar de Souza, Antônio Leal
dos Santos, Benildo Osório, Haidée
César Dias, Honório Mello Araújo,
João Dias — Deferido. (Habilitação
Prévia à pensão).

CLUB MUNICIPAL!

„. ,..__, Programa Social — O Departamento
Rangel —' de Cultura e Recreação realizará sá-

bado, com reserva de mesas, a festa
dançante em homenagem aos sócios
aniversariantes em junho último c ju
lho corrente. Domingo será a vespe
ral dedicada aos filhos e netos dos as

Alda Maria Saracenl, Nelson Dias sociados cujos aniversários também
da Cruz, Jeronimo Marcolino, Sérgio: transcorreram nos referidos meses.
Moreira, Josebias Gomes Coutinho —I
Exclua-se do quadro de contribuin- Aposentados e Jubilsdos — O me
tes diste Montepio, os servidores aci-'mortal dos aposentados e jubilados

DESPACHOS DO CHEFE
DA DIVISÃO DE CONTROLE

João Lucas da Silva — Junte-a sua
Portaria de Aídmissão: Manoel Fran
cisco de Barros Filho — Compareço
para cumprir exigência; Manoel Jo-
sé Rodrigues — Compareça para re-
ceber o C. P. R; Washington Luiz
Abuassi — Compareça ao 1-PS, no ho-
rário de 12 às 15 horas munido do seu
Diploma de Médico para anotações.

Compareçam para ciência — Júlio
Olcgário Rfcdra, Chrlstovão de Mello
Miranda, Jáir Moura, Pedro da Silvei-
ra Pinto, Evaristo Florentino de Car-
valho, Alberto Fernandes Cabral,
Moacyr Costa. Darke de Almeida Cos-
ta, Gabriel Antônio. Benedicto Bri-
lhante de Albuquerque, Basillo Pe-
reira dos Santos. < •

ma mencionados, dc acordo com o dis-
posto no parágrafo 2.0 da artigo 44,
do Decreto n.° 3.337 de 9 de maio dc
1930. Arthur Monteiro de Magalhães,
Albcrico Custódio Ferreira; Virgílio
Brigido Filho, Claudino dc Souza Mar-
tins — Deferido; Pedro Aflonso dc
Souza Martins. — Deferido.
- DESPACHOS DO CHEFE

DA. CARTEIRA DE PENSÕES
E AUXÍLIOS

Angclita de Moraes Rego Bayma'—
Compareça munida de sua cert de ca-
samento; JWcanor Marcelino dos San-
tos — Triga a cert. de casamento dc
Alalde; Jbvelino Teixeira Coelho —
Compareça munido das certidões de
Odete, Thereza e Gloria; Alipio, de
Barros — Compareça trazendo as pro-
vas dc exclusão de seus filhos; Hor-
teneia Bruce Bastos Pires —. Traga
as certidões de casamento e óbito de
seu marido; Aristheu Soares Baptista.
Pedro Álvaro de Oliveira, Belmiro da
Motta, Paulo de Moura, Agenor Ri-
beiro das Neves, Edson Raohael^Go-
mes, José Maria Lopes, Maria do-Gar-|
mo Medeiros, Delinda de Paula Mari-
nho Pereira — Compareçam. 

'

DESPACHOS DO CHEFE"
DA DIVISÃO DE BENEFÍCIOS

__ _--E-INVERSÕES

Pedro Mediria de Souza, Dorival da
Rosa Lopes Braga — Deferido (Rever-
são de pensão), Thiago Corrêa, Nestor
Bueno Mattoso. José Geraldo de Al-
meida Leite,, Hermengarda Carvalho
da Silva,'Maria José do Couto Silva,
Sylvia Rabello, José da Silva Maia,
Antônio Mathias Fontoura, Rosa Gmi-
calves Marques, Maria de Lourdes
Azevedo, Jos* Rodrigues de Souza,
Oscarina Menezes Costa, Nelia Mar-
ques Gonçalves, Antônio José Gonçal-

letra o "caixa" e o ¦¦razão"; »_í-.mi. e seiscentos cruzeiros...
um "técnico em contabilidade I Conclm-se. pelo que esta
pública", é o mesmo qu_ eri- ocorrendo, que a única manifes-
eir um datilografo em técnico t^rão governamental sobre tao Silva Telles do cargo em comissão de
de máquina de escrever... ' vergonhoso assunto será acar-. ^#^ÍÍÍ-çõe?à.^?íaOutro ponto curioso ni missi- ta do ministro Paes. de Almeicia. d_ v..ç.o -m 

ob_._. . desiRnando
va ministerial é o que diz res-, o irris continuara no mesmo. | Afrânlo continiio nara. em substitui-
peito à sua ordem an H?ofe da Os foliza^dos e fèli7ardus ficaraOir_0 a sra. Dinah Silveira de Queiroz,
comissão para que ultime os pa Eurona, gastanrlo alegremen-] Inteirarão júri instituído pela porta-
trabalhos "dentro c'n prazo rTe to os dólares oue o Govê-no ar-
75 a 90 dias, prazo ês.c que não rançou à lavoura, ao comercioe

à indústria para dar', de mao
beijada a scus apaniguados.

Petebistas...
(Conclusão da última1 página)

deverá ser ultrapassado", para
usar as próorias expressões mi-
nisteriais- Ou isso é uina bur-
la à opinião uúbl'ca ou inexpe-
riente ministro foi mais ur-a
vez ludibriado. Ou será que S.
Exa. não lê o aue lhe dão a as-
íinar, mesmo cm se tratando de
assunto, romo êsse. em que es- . „„„, .,_,,„ „-, p--
tão em'Jôeo dezenas Ce mffife g^l^gS^ba^

uma emenda constitucional? Em
terceiro lugar, trata-se de um

dentro em
oouco a warao será invadida por
levas sucessivas de conselheiros
esfaríuais o municipais"

[,ria 259. de 22/4/5!*.

DESPACHOS UO PREFEITO

res de (.ólarp", t";o neriõ-i.írlqs
ao pais? »

Se o ministro lesse aíejvtamen- nèrigoso: dentrote sua própria carta ao deputado\WW«¦¦ c • * 
á inva(JidaVasconce'os Torre":, enviada em uimu

cópia a êste jorna', veria que a
comissão não i>or*e~;i concluir
seus trabalhos pntos de seis me-
ses, pois; preo-sa f*"3- em Ams- ^iõ,",",".'em tudo" isso, nesse tipo de
terdam durante todo esse temnp, v0tar3o aue narcce prenunciarpara controlar a emissão dos Xk\üm fim de regime - o repúbli-
tulos que vao ser resgatados. cí!no substitnWo pelo cor^elhei-
títulos esses que lhe vao ser ra] _ ^ ouvjr declarações de
apresentados pelos rcsr,ectivosimcrnbros da maioria, que afir-
portadores, durante aquele pe- mam a sua consciência,violenta-riodo de 6 meses, na cenformi- tia. Consideram, no m»rito. in-
dade de anúncios nublicados na c!p.orisável a proposição, mas
imn>-ensa estrangeira. jafirmam que a volsrão por dis-

E' isso o que está dito. com cipliria partidária. .'Será que, por
toda clareza, ern um frec^o do|(" .ioUna oartidária, aceitariam
ofício da comissão transcrito na participar de uma aventura qual-
epístola ministerial.. Àl'. rela- quer contra o reiime? Será nue
cionando, minuciosamente. as|a discinlina nartidíria acorrenta
providências que vai tomar, diz, a sua consciência jurídica e sua
textualmente, a comissão; Em obrigação jurada dc defender a
Amsterdam — Ajt'stn"com I.in- Constituição? Êssp constitui, para
pmen, Rosenthal & Cia. c com |mim, o pior aspecto do problema
as autoridades holandesas queiE a simples consideração dessas—se fizerem nscessárias as nrovi-! questões me faz votar contra a
dências relativas ao resgate da,emenda, sem precisar examinar
emissão em florins, incumbindo-^ seu mérito, sobejamente dis-

—se,-pelo prazo de seis meses, rfclcutido, já, no princlpirtio arror
controlar a apresentação dos ti-'¦ oelós juristas e .onstitucionalis-
tulos. Tal prazo corresponderia,jtas, dentroc fora da Câmara dos
conforme anúncios que deverão Deputados"
ser nublicados na imorensa de!
Londres, Paris, Lisboa, Rio dej
Janeiro e Arrstc-tiam, ao perio-
do de validade do resgate, naS[
bases constantes d;i nrooosta do!
Lippman Rosenthal & Cia, dc 27!
de novembro, não sendo consi

Na Secretaria de Finanças — Odys-
.éa Brito Mangueira. Josí de Freitas
Valentim, Eugènto Garsaglione, Ob-
don Eloy Estelita Lins, LPda da Silva
Pereira, Amynthas Pereira da Fon-
seca. Maria Tetto dc Carvalho, Albcr-
to Smera. Ana Rodrigues de Souza.
Argene Luciano Pereira, Armando
Costa, Laudellno Figueira de Freitas
Adelahydcs Vaz Queiroz, Maria dns
Anjos Milanez Dantes' Lúcio Gomes
dos Santos. Luiza de Carvalho Borses
e Carlos Alonsn — Autorizo. Nn S"-
cretaria de VlaeSn e Obras: Luiz dn
Costa Ribeiro Filho. Albano Garciü
Ferrão. João F,van_elist_ dos Santor
— Autorbo: .Tnão Brandão e outros
losè de Carvalho c outros, Arlindo
Jesus Fernandes e outros — A.uatdí
oportunidade; Raul de Paiva Pereira.

sobre gratificações adicionais estará
até amanhã à disposição dos sócios
na sede central, das 9 às .12 e das 14
às 18 horas.

Jogos da Primavera —. Pretendendo
o Club Municipal participar dos Jo-
gos da Primavera, cujas competições
e apresentação das atletas do Rio e
dos Estados terão inicio em 20 de
setembro vindouro,, estão desde já
abertas as inscrições, nos setores de
tênis de mesa, arco'e flecha c volibol,
para as filhas e parentes do sexo fe-
minino dos servidores municipais as-
sociados.

Bocha — O Imperial A. Club inau;-
gura hoje noite duas pistas de bocha
em sua sede do Jardim Botânico. Nas
partidas inaugurais tomarão parte os
representantes do Club Municipal.

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOS
EMPREGADOS DO DEPARTAMENTO

MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
PUBLICA

Solicitam-nos:
De ordem do sr. Presidente, são

convidados os senhores associados qui-
tes, a se reunirem hoje às 18 horas,
na sede social, a rua Mariz e Bar-
ros, 300 cm Assembléia Geral, tendo
como ordem do dia: a) — Léiturà-d- porcos

COISAS DE PORTUGUÊS '.
JOTABÊ

— DADOS OS EMPECILHOS
Gustavo Valle — Ni-
terói).

Conforme lhe falei, no domin-
go passado, saiu, em Coisas de
Português de 22-6-1S58, sob o ti-
tulo — DADOS OS EMPECI-
LHOS. êle não prosseguiu -r- mi-
núsculo artigo sôbre o emprego
do particípio êm certas frases.

II — SERPENTARIO e CO-
BRAS (Névio Júnior —

; , d. f.)
Eergunta-me o Sr. N. Júnior

qual é o coletivo de cobra.
Creio que vem bem a ponto re-

produzir o que me contou, há
coisa de um ano, o Prof. Ante-
nor Nascentes.

Interrogado sôbre qual o cole-
tivo de cobra, alguém respon-
deu: serpentário.

Ora, primeiramente, reservam-
se :os coletivos para animais gre-
gários (a cobra não o é). Em
segundo lugar, serpentário é o
lugar onde se criam cobras.

Ainda bem que a Nomencla-
tura Gramatical Brasileira aca-
bou com as classificações inúteis
de coletivos gerais, partitivos,numéricos, especiais, particulares,determinados e indeterminados
(Será que esqueci algum?)."Pode-se dizer um enxame de
crianças?" Por • extensão, nada
impede se diga um enxame (uma
multidão) de crianças."Passou o tempo em que, se-
gundo o voto de Francisco Rodrl

ata; b) — Exposição do presidente da
Associação, sôbre a reforma* dos Es-
tatutos; c) — Pôr em discussão a pro-
posta apresentada pela Diretoria e o
Conselho Fiscal, que altera os artigos
25.0. e 26.° c outros, em decorrência
destes; d) — Interesses gerais. '

De acordo com os estatutos, no mes-
mo dia haverá segunda e última con-
vocação, com intervalo de trinta mi-
mitos, sendo que a última convocaçãc
se realizará com qualquer número de
sócios quites.

Compareçam para esclarecimentos
Elda Moreira. Zilda Figueiredo da

Paz, Consuelo Pinheiro. '

Juntem o decreto de provimento —
Epiphanlo Torres da Sllira, Esperldião
Alves Xavier, Dulce-Gonçalves Sam-
paio de Lacerda.

Juntem o decreto de aposentadoria
Júlio Francisco, Braz Francisco Xa-

vier, Maria Jos6 Pinto da Fonseca
Afonso, Bemardino Saraiva, Jos* Luiz
de Oliveira, Luiza Vianna de Abreu
Gomes,.

Compareçam para receber a certidão
requerida — Eduardo Corrêa dc Aze-
vedo. Lírio Francisco Pinheiro, Maria
Magdalena Neurauter, Nair SanfAnna
Brasil.

Compareçam para ciência e receber
doeumentos — Rofino Ferreira, Adeli-
no Lourenço Ferreira, Francisco Ma-
chado, Geraldo Silva Pereira, Fran-
cisco Fernandes Torquato, João Sa-
bino Torres; Armando Rodrigues Fer
nandes, Benedito José Soares, Justo
Oliveira de Souza, Rosalina Joana da
Silva, Antônio Corrêa Amaral. João
Francisco, Olinda Vianna Vouzellá de
Menezes, José Rodrigues da Silva,
ítalo Pradal, Ângelo Miguel Rlcciardi,
Marlene Moraes Pimentel, Eurydice
Lopes Ferreida dos Anjos. Vanda Ma-
chado Cordeiro, America Reis, Oswal
do de Castro Mattos, Alberto José
Luiz, Bernardo Carmo, Manoel Mi-
cedo, Alice Dias Pitanga, João Vian-
na, Anna Leticia da Trota Pessoa Lou-,
ranço Gomes.

Compareçam para receber documen-
tos — Edson Bahia Pessoa, Rubem
Brasil Botelho, Antônio Mathias dos
Santos Filho. Anacleto Slmpllclo, Ma-
noel de Paiva Ferreira, Manoel Ber-
nardes, Sebastião Marques TaVeira,
Venanclo Ferreira Lopes. João Clima-
co da Silva, Maria Helena Roxo Frei-
tas, Amélia Ribeiro Gomes. Yolanda
Pombo Tlbau, Graclette Bastos Lopes
de Souza, Lulzá Caheins Barrozo, Joa-
quina de Souza Ribeiro, Lta Ramade
de Coelho, Arininda dà Silva Pássaro.
Maria Alice Garcia Lima, Jnantoalbi
Aranha Nogueira Coelho, Alda Ma-
theus Felix, Rita da Silva Fragoso.

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E
CULTURA

ATOS DO SECRETARIO

Designações — Eva Nick para o Ins-
tituto de Educação; Iracema Bruno
Dacmon para o Departamento de Saú
dt Escolar: remoção — Rclita Mes-
sina da Silva para n Departamento
de Educação de Adultos. \

Departamento de Educação
Complementar

Departamento dos ,
Correios e Telégrafos

ATOS DO DIRETOR-GERAL

Designação — Resolveu designar o
guarda-tlos Nilton Faraco Picanço
para tubstituto eventual do chefe da
Seção do Pessoal da Diretoria Reglo-
nal dos Correios c Telégrafos do
An'arcn?s e Acre.

Melhoria de Salário — Resolveu
conceder melhoria de salário na Tar
bola Única de Extranunierários Men-
salistas, Parte PennFiiente, a partir
de 31 de dezembro de 1958, de acôr-
do com o artigo 40, parágraso 1", da
lei 1711. de 28 dc outubro de 1952.

JVu Série Funcional dc Caríelro —
Por antisuidade —. Rui Antônio, W.-l-
kydes Corrêa dos Santos, Luiz de
Paula Cortez.

Por merecimento — A Vital da
Cmceição Bonfim, Walter Dias Gui-
n^arães, José Carlos Zuani de Araújo.
Substituto Eueníiial — Resolveu de-
si?nar o telegrafista João Ferreira
para substituto eventual do chefe de
Linhas • e Instalações . da Diretoria
Regional dos Correios e Telégrafos
do Amazonas e Acre.

Dispensa — Resolveu dispensar da
função dc inspetor de Correios e Te-
légrafos o auxiliar Administrativo
Oscar Barbosa dc Andrade, por ter
sido designado para exercer a fun-
ção de tesourelro-auxiliar interino na
Diretoria Regional dos Correios ' c
Telçgrafos da Bahia.

Dtsipnação — Resolveu designar o
telegrafista João de Deus Maurício,
da lotação da DR da Paraíba, para
trensportar-se a Aracaju e Maceió e
proceder à verificação e remodela-
ção das respectivas instalações tele-
gráficas de modo a rcgularizar-Ee o
tráfego Maceió-Bahla e Aracaju —
Bahia.

Autorizou o pagamento adiantado
de trinta diárias e o fornecimento de
pastagens via aérea.

Adiantamento — Resolveu . cence-
dpr.o adiantamento.da
de Cr. 20.000.00 ao contador José
Teixeira de Carvalho — destinado ao
pagamento de despesas miúdas de
acordo ' com ò processo acima indi-
cado'.

— Resolveu conceder o adirnta-
mento da Importância de CrS 20.000,00
ao mestre de Oficina Raymundo Al-
cantara de Moraes — destinado ao
pagsmento de despesa justificada no
processo n" 1.017|59 acima citado.

III - MATO GROSSO (José
Dornelas — D. F.)

Sr. Dornelas, prefiro não* en-1
feitar com h o Piauí, a Paraíba,
e com dois tt o Mato Grosso de
D. Aquino Correia.

O caso Bahia, com h mediai, é ¦
coisa à parte.

Em, ortografia, /a tendência é;"
para a simplificação (Deo gra-
tias).

« * »

Endereço: Av. Gomes Freire,
471, 3.0 andar.

Rio-Bahia
(Conclusão 'da última página)

estarão presentes ao II Congres-
so Pro-Pavimentaçãó da Rio--
Bahia, os governadores da Bahia
e dé Minas Gemais, srs, Juraci:
Magalhães e Bias Fortes.

DNER E A RIÒ-BAHIA
— "O departamento Nacional*

de Estradas de Rodagem não
descuidou da Rio-Bahia, que se.
encontra asfaltada até Leopoldi-
na" — declarou o engenheiro
Regis Bittencourt, diretor- 'da-,

quêle Departamento, em entre-
vista concedida ao Correio da
Manhã sôbie o próximo Con-
gresso Pró-Pavimentação da Es-'
trada Rio-Bahia, a ser instalado

_.,«..., _.a..„i>i.- i.-u.i- eni Teóf'I° Otoni, nos dias 31
güè^^boTVesVorreit^^e"^ ^„l^lho* -*^e 2 de agôsto vin*
escritor da Corte na Aldeia, ha-'
veria impropriedade ou descon-
certo no dizer — um cardume de
aves, alcatéia de ovelhas, fato de

(Laudelino Freire,
Linguagem c Estilo)."Veja, 

por exemplo, João de Bar-
ros, o mais apontado nessas trans-
lações de sentido:

"De lá se alevantaram e vieram
grandes enxames deles (mouros)
povoar estas do poente..." (Dc-
cada I, livro I, cap. I)."Rompendo pelo cardume dos
mouros" (Década II, liv. I, cap.
3). Enxame de frechas — diz éle
mesmo noutra parte.

douro.
NAO IRA

O sr. Regis Bittencourt não
comparecerá ao Congresso. Seu
representante será o engenhei-
ro Felipe Moreira Caldas, chefe
do 6o Distrito Rodoviário Fede-
ral. — "O representante do
DNER — disse — vai detalhar
o esclarecer aos congressistas
os motivos pelos quais ainda não
foram completados os trabalhos
da pavimentação, da Rodovia".

APELO
— "Tudo depende — prosse-

guiu — do andamento do pro-
De'autor 

"moderno 
— Moreira' «eí° d.e Iei número 472, de 1959,

na Câmara. Com a verba, que
será de cerca de 3 bilhões de;
cruzeiros, divididas em 5 par-.

Campos, temos em Portas Fecha-
das, pág. 113: "Uma nuvem de
urubus levantou-se de uma car-
caça próxima..."

Aduziu èle. cm seguida:V'En-
tretanto, o que*T_ais úie;i"*r«^|Klyo„azu:Klnoshi,tá e~outros - mde-" '"" " ferido; Raul de Miranda Santos —

Proceda-se de acordo com os tírrriòs
do Dareccr; Jos* Cunha de Souza Bnr-
radas, João Marques Pereira e outro
— De acordo: Jos* Pereira Martins —
Mantenho o desoacho: Octavlano Ta-
vares dos Santos, Carlos Duarte Gas-
nar — Deferido; Igreia Presbiteriana
de Copacabana, — Prossiga-se: Jos*
Apuiar — Deferido; Associação Evan-
Pélica Denominéda Batista — Deferi-
do; Humberto Gustavo Altamiro Pin-
to Guedes de Paiva — Deferido; Ed-
eard Santos Silva e outro — A«uarde
ooorUmidsde: Lucla Mulhnlland c òit-
tros — Arouive-sc; •"'os* Ferreira de
Souzn — ADrovo: Thiago de Castro
T.emos — Def-rido: General João de
Souza Fernandes e outros — deferido.

Na Secretaria dc Administração: —
Américo Forreca Guimarães. Jorce
Di?s Brandão. Josí Da»m?r d» Jesus.
Palmyra de Oliveira Scrôa da Mot
la. Dario Nunes Ferreira Braz. D?ni
lo Vcreza, Antônio Jos* d=> M .tta, Edi
'a G. Wanderley. Iporan de Azarnbuia
_"arlins.l. ereira.Jorne-Hutter-Garme-

GALEÃO ...
(Conclusão 'da última página)

exarado o seguinte despacho: Inde-
ferido de acordo com a informação.

Processo n» 32.445|59: No requeri-
menlo de JOEé Luiz de Figueiredo,
auxiliar de Tráfego, lotado na Dire-
toria Geral, exarei o seguinte despa-
cho: "Em face do .informado, 'ndefl-

ro".'
Processo 76.801157: — No requer1.-

mento de Roberto Duarte, ex-mensa-
gelrd exarei o seguinte despacho:
Indeferido. Proceda-se. no caso,

como propõe a Diretoria do Pessoal.
O postulante não preenche, além
disso, os reauisitos mínimos exigi-
dos pelo parágrago 1". inciso IT, do
artigo 15-da lei n» 1.711, de 2SI10|52,
para o exercício do cargo ou função
pública".

Designação — Resolveu designar o
Telegrafista Aricr Pires Ferreira,
para: a) verificar a conservação das
linhas çntre Natal e Macalba — São
Josc e Goianinha, Angicos e Assú e,
bem assim, os serviços levados a
efeitos nas 3a. 4a., 6a. 7a., 8a. e
9a. Seções de L'nhas da Diretoria
Regionnl do Rio Grande do Norte; bl
— tomar parte nas comissões de re-
ceblmento-de serviços na DR de Ser-
gipe. constantes do processo 16.00|5.9;
e.) inspecionar os serviços cm anda-
mruto na DR de Alagoas de que
trata o processo 60.308|58, devendo
apresentar relatórios à Diretoria de
Telégrafos; Autoriza, outrorsim, o
pagamento adiantado de sessenta
diárias c da ajuda de custo corres-
pondente a um mês dos respectivos
vencimentos.

Conclusão

1) Cobra não tem coletivo
'2) Por translação de sentido:

enxame de crianças.

Bibliografia

Português, VI, 44 (Revista)
Portas Fechadas, 113 — Mo-

reira Campos.

celas, será possível ao DNER
completar a pavimentação. O
que falta e o que já foi feito,
tudo será explanado pelo enge-
nheiro Felipe Moreira Caldas.
Esperemos — concluiu — que o
apelo dos congressistas aos par-
lamentares apresse a aprovação
do projeto. O DNER não descui-
dou da Rodovia e a prova é que
ela está asfaltada até Leopoldina.

|Não foi acabada por falta de re-
I cursos."

EM 19 5 8...
(Conclusão da última página)

31-12-58 de 1.255,6 milhões de
comerciais com a Inglaferra 33,4
milhões de dólares.

No triênio 195911961, estes gas-dólares cotra 815,3 milhões em tos são estimados em 913.9 mi

JULGAMENTO DE PROCESSO
processo n" 37.216|59 — No reque-

rimento de Dalva Eny Montei, foi

NOVO CHEFE DE GABINETE
NO D.C.T.
Colorado a disposição do De-

importância partamento dos Correios e Tele-
tratos, r tenente-coronel Viní-
cio dos Santos Guida acaba dc
assumir os encargos de chefe de
Gabinete da Diretoria-Geral do
Departamento dos Correios e Te-
légrafos. por,ato hoje assinado
pelo respectivo diretor-geral, co-
ror.e] Çverardo de Simas Kelly.

Ésse oficial superior do Exér-
rito, volta a ocupar essas altas
funções no DCT, onde; aliás já
desenvolveu anteriormente bri-
lhante atuação.

31-12-57) e de 238,7 milhões de
dólares (saldo em 31-12-58 e ..
8511,7 milhões de dólares e de 620
mijhões em 31-12-57).

* USS 175,1 MILHÕES DE
AMORTIZAÇÕES

As amortizações (excluem ju-
ros) efetuadas no decurso de
1958 totalizaram 175,1 milhões de
dólares, sendo 118,4 milhões de
dólares nos financiamentos de
projetos específicos e 56,7 mi-
lhões de dólares nos financiamen-
tos de operações de regulariza-
ção. Com essas amortizações
atingiram .em 31 de dezembro dc
1958, a 532,6 milhões de dólares
os pagamentos do principal dos
créditos até então abertos, sendo
pagos 335,1 milhões nos finan-
ciamentos dos projetos específi-

lhões de dólares, sendo 475,4 mi-
lhões para o financiamento de-
projetos específicos, 374,3 milhões .
de dólares para as operações de
i-eeularização, 57.8 milhões de
dólares para a*-'- dívida externa
consolidada e 33,4 milhões de dó-
lares para os atrasados comer-
ciais.com a Inglaterra.

Noperíodo 195911970, deverão
ser pagos 1.865,4 milhões de dó-
lares, sedo 1.023, milhões paraos projetos específicos,. 698,2 mi"
lhões de dólares para as opera-
ções de regularização, 110,7 mi- ..
lhões pela dívida consolidada ex-
terna ü 33.4 milhões de dólares
de atrasados, comerciais com a
Inglaterra-

De 1971 a 2.073, ainda esta- ;-emos pagando 163,3 milhões de
dólares de empréstimos para fi-
nanciamenlos específicos e 49.2 '

cor, e 197,5 milhões nos financia-¦', milhões de dólares da divida ex-
mentos das operações de regula-, terna consolidada
nzaçao.

US$ 304 MILHÕES DE JUROS

Como o saldo devedor do prin-
cipal dos financiamentos regis-
trados na Superintendência da

Contudo, estes cálculos nao
devem ser os definitivos, pois di-
ficilmente não deixarão de se
incrementar os nossos saldos de-
vedores no exterior, nos próxi-mos dois anos, por força da poli-tica desenvolvimentista e a con-

_AIOS_D_0_DIRE,tOn_

Designações — Maria Lúcia Barros
Costa. Lucy Maria Domingues Peixoto
r. Isabel Pereira Leite da Motta para
integrarem a comissão encarregada do
Concurso Brasil-Equador: Gilda Fi-
gueiredo Padilha para a escola Minas
Gerais: Vera Maria Carooso Pires,

AXQS OFICIAIS
JUSTIÇA | lavrada apostila declarando-o equi- ESQUEMA DE'parado aos íunci<»iários efetivos pa-

Foi cassada a permanência no nos-jra todos os efeitos,
so pais de Morana Megelte, iugcsla-' — Foram arquivados os procesos
va. residente no Rio Grande do SulJdc expulsão dc Donaldo Joseph Cono

— Tiveram despachos favoráveis,
Lais Nuno Figueira para a escola Ma- porém, sob condição, a permanência
rechal Trompowsky: Dlrcea Lacombe no,Brasil dos seguintes estrangeiros:
de Mendonça, Noeçyr Therezinha S. pedro Polo Tortola, América Nidia
Ramos para a escola dr, Cócio Bar-
celos; Beatriz' Oliveira Pinto Martins,
Maria da Conceição N. Corne Ramos
para a escola Artur Ramos: Maria Jo-
s*. M. de Souza para a cscola Dr. Có-
cio( Barcelos; Vera Malagutl de Souza
para a cscola Luiz Dolflrio: Maria
Amélia Carvalho de Oliveira, Nise
Soares Mattoso para a es-ola A1ml-
r?nte Tamandarí1: Neusa Lezary de

ver (norte-americano), Pietro Bra-
deco (itsliano) e Euduardo Aguilar
(espanhol)

PAGAMENTOS

O esauema de previsão de
dospêndios cambiais para pa-
gamento dos financiamentos re-
çistrados com prioridade cam-
biai. dívida externa e atrasados

de
Moeda e do Crédito atingiam alseqúente necessidade de tapar os
1.581.7 milhões de dólares em r?™0,015 do orçamento cambial e
31-12-1958 e o respectivo esque- "  '
ma de pagamento, que se es-
tende até 2.073, prevê pagamen-
tos de 1.885 milhões de dólares
para os financiamentos de pro-
jetos específicos e para as opera-
cões de regularização, depreen-
de-se que o país pagará, por ês-
ses financiamentos, juros da or-
dem de 304 milhões de dólares.

atender a demanda interna
bens de capital.

(Leiam a propósito o tópico:"Recurso Criminoso").
•Amlcia Lubiez, Marlene Penha — As-

ESTÁTUA DO CRISTO
AGONIZANTE
LONDRES, 22 — "Ecce Homo",

a estátua de sir Jacob Epstein,
mostrando o Cristo agonizante,
não será exposta na abadia de
Selby, no condado de York, por-
cue todos os paroquianos a jul-

comerciais com a Inglaterra pre-,g_m "externamente pavorosa".
dc acordo com os despachos da- vê um gasto total da ordem de

dos, Azucena Elsa Muzlo dc Jocob-Grls, Wally Leonie Sicltshauss, Ade-
llno Fernandes, Luis Dusmet, Pedro'zen, argentina, que solicitou perma-
Hugo Vclenzuela Gongora, Vegliainência no nosso pafs, deve apresen-
A!_a Trabucco Cabrera, Irene Dias
Fonto. Guãcterio Antônio Bihcrscki-
ck, Hernrnia. Maria Sauçr Bibcrs-
cltick.

O ministro designou uma comis-
Alcântara para a cscola Jackson dejsSó. constituída dc Guilherme F.du
Figueiredo.

lita Escada. Jorge Gentil Ribeiro, Es
cola Industriei Ferreira Viana. \ O
waldo Ulrich de Almeida, Elmiro Al-
ves da Fonseca. Abel Lopes Ferreira,
M?rio Magdalena. Thales tís Cmi' RI-
beiro — Autorizo; Olga de Moraes
Sarmento, Antonia Pereira de Castro
e outros, JosA Narciso da Silva Braga.
Marlene Alcoba Guimarães e outros,
Fdlth Borges de Carvalho c outro».
Vera Braga- Nunes e outros, Maria
Nydla Fernandes Pimenta e outros.
Rubem Crssa. Ruth Jorce Rios e ou-

¦-SECRETARIA—D_-8AUDE"E"

ASSISTÊNCIA
¦ ATO DO SECRETARIO

derado o de 3 anos, referido pc- a rcnoit.eem ouviu sua esposa, tros. Maria Elisa de Almeida Ma"a
los banqueiro"; Aijós esses 6 sl'*'- Maria Tereza Goulart, queUiães c Frrncisco da Gama Llma Fi-
meses, apena. 

'scrhm 
resgatados *.f!,rm°» ter sido a viagem per-1 {ho 

- 
Jndefgjdo: 

'AJwft v«i„^de
os títulos do Rio de Janeiro, em.l!___?J «ltMilld_° Ple"? ^ÍbS Heles de c"™esS-irSèfe-

rido: Dorval Barhosa. de Almeida —
Aguarde oportunidade.

cruzeiros, e em bases não supe-|Comn, lembranças, a sra. Goulart
riores às agora estabelecidas." [recordava com entusiasmo os

Quanto às vultosas diárias ar-ldla^L,Passados na Itália e a visita
bitradas. a explicação também j a° ?*?*> sem poder precisar.no-íoi-elaudicanlcf-Invocou- um de- p.n.taPt0: ^-palavras uc- Sua. San-

tidade, ditas ao vice-presidente.— "Quanto às intenções po-
liticas do meu marido, franca-

H

ereto que não tem aplicação ao
assunto e que, afinal, nem mes-
5° í1naf^Cal0iiir,„Haannrml?õ menle não Poderia <*izer nada.

_f_atMo_Jojp designada; poc-ato mQSino. 56:qüisesse, Êle nunca fã-enviado ao Presidente da Repu- k comig0Hsobre è?se tema» _
Wlca por intermédio do Mimste- concluiu a sra. João Goulart,rio das Relações Exteriores, cc-j .
mo estabelece o decreto invoca- FAIX\S \do. O que o ministro deveria | A titui0 de curiosidade, anota-
dizer, já aue informou terem si- mos os textos de algumas faixas
do as diárias fixadas nos __j_____s_oucJoram-lftvafla«i-alpri(»hf.ivfvfla
normais, era quanto ganharam, asa do avião sendo a maior pinta-a titulo, de diárias, outros fun-ida com letras vermelhas, dizendo:
cionários do Ministério da Fa- "Queremos pianos e não conver-
_enda, investidos em comissões [sas de vassouras". Outras diziam
semelhantes, em administrações que Jango irá sustar o aumento
anteriores. E isso, evidentemen-|de preços: que éle tem razão na

secretaria de administração
despà^hõTdõ sIFrIctãrío

Selma Schutt, Maria de Jesus do
Sesterro, Cellda Maria Costa — Inde-
ferido: Valda Dias dc Menezes. Sablna
Caetano Pinheiros, "Elza Maria da
Conceição Neves, Jurema Marinho
Ferreira, Valdelice Francisca Fonseca,
Marlene Pereira Marinho e Helena
Yussef Abud — Arquive-se: Firmino
Joaquim de Siqueira, Álvaro Aguiar.
Luiz de Mello Motta. Vlfgulino Tava-
res Machado. Barbara da Conceição,

Designação — Hidel Barbosa de Go-
doi para servir junto ao gabinete do
D. A. H . 1

Departamento de Assistência
Hospitalar

ATOS DO DIRETOR

Designações — Tito Oscir dc Al-
.ncida Júnior, Abdealas dc Araújo Ta-
vares para o hospital ecral Souza
AguiRr: Leopoldo Alves Marinho para
o hospital geral Getúlio Vargas: Nei-
son Gentil de Araújo para o hospital
geral Carlos Chagas.

MONTEPIO DOS EMPREGADOS
MUNICIPAIS

¦ 
' 

•

DESPACHOS DO DIRETOR

ardo Ferreira Studart, Geraldo de
Rezende Martins, Benedito Barreto
Coutinho da Silveira, Francisco
Monteiro Filho, Fenclon Nonato Sil-
va e Belisarlo Leite dc Andrade Ne

tar prova de melo de vida atual, e
Adela Esther Bertozzi, tambcm ar-
gentina c que deseja permanecer no
Brasil, deve aprèsrntar atestado dc
antecedentes judiclárlo-criminals. •

— Foi arquivado o pedido de per-
inanència no Brasil de Sara Holan-
da Ramirez dc Rivero, argentina, rc-
sidente no Paraná,

AJUSTAMENTO DOS
DEFICITÁRIOS VISUAIS

to, para êm reunião, na cidade dc
Belém, com os governadores dos Ter-
ritórios Federais do Acre, Amapá,
Rio Branco e Rondônia, proceder a
estudos necessários à elaboração dos Comuiicam-nos'
programas administrativos, visando Campanha' Nacional de
o desenvolvlmcn o economico-social -^ -Q 

èfeRàbilitáçSo dos De_
des «¦¦ttol ""¦««•«;• _ ficitários Visuais avisa aos in-_ Na portaria de-aomissao dc Ro- . .^ •¦- , .. 

está encar-
lando di Souza Lima. marinheiro da| 

g^. £« 
*«_«£ <™«_

tamentos de indi"íduos sem vis-

2.078.4 milhões de dóla'*es nue se
estende até o ano de 2.073. ca-
bondo aos financiamentos de pro-ietos específicos 1.186.9 milhões
de dólares, aos financiamentos
fl ,s operações de regularização
698.1 milhões de dólfres. à divi-
<*a exterr.a consolidada 159,9 mi-
lhões de dólares e aos atrasados

CLUBES AGRÍCOLAS
AJUDARÃO A MERENDA

Colônia Penal Cândido Mendes, foi

Marcilio Dias Ypiranga Guará-
pais, Msrcelio Dias Ipiranga Guará-
nys, Zeno da Paixão, Daniel.Paladini,
Gelton Paciellò da Motta, Móveis Ci-
mo do Rio de Janeiro Ltda, Severo
Curado Ribeiro, Otto Oficina de~Pre"
cisão; Affonso Eduardo Reidy. A. T.
Tavares, Centro dos Professores do
Ensino Técnico Secundário, Caixa
Econômica Federal do Estado do Rio:
Departamento do Patrimônio da PDF,
Fundação da Casa Popular. Caixa de
Socorros dos Operários Municipais,

M__a______jüeltiLsoulá. Jandyrà v»í.l Centro Social dos Oficiais _da__Pollcia

te, não poderá fazer, pois o con-
triste 6 chocante.-rr- AHáspnessa questão de dia-

reforma das bases, etc.
(Leiam a propósito o tópico j

ga, Amcloa Molina Bastos, Dcollnda
Teixeira França. Isaura Soares Mag-
gioli — Assinadas as apostilas.

Departamento do Pessoal

DESPACHOS DO DffiETOR

Sebastião de Oliveira Castro Júnior
— Indeferido; Theomar Cordeiro «da

l Silva; Jussara Benevides Travassos,

de Vigilância do Distrito Federal, Ca
sa do Policial, Sociedade de Engenhei
ros da PDF. Centro Social dos Ser-
ventes, Contínuos c Trabalhadores da
PDF, Caixa Econômica Federal do
Rio de Janeiro — Pague-se; João da
Matta Miranda, Antônio João Francis-
co de Abreu, Jurandyr Rodrigues de
Souza, Manoel dos Santos Ferreira —
Deferido: Alzira Rodrigues_GulU__i_r_
Dt acordo; A Chave — indeferido, em

CLASSES,...
(Conclusão da última página)

tas, márcio a domicílio
Queir conhecer um desses in-

divíduos queira indicá-lo à
Campanha para que esta o pro-
cure com o fini de promover o
seu primt-iro ajustamento.

A inóicação será dirigida
_________ dc Proa d0 narti-| an fwlnr de—Reabilitação—da

CNERDV sob a orientação do
dr Orlando Massa Fontes, Ave-
nida Pasteur, número 350 (Praia
Vermelha" Fone; 26-8383 — Ra-
mal~2P - Distrito Federal;"

ladas^
do majoritário no sentido de uma
candidatura tíe uniát nacional, co»
mo se fosse posslvtl, uum regime
democrático como p nosso, conciliar

totaUdade-daí-tendínclas-e-simpa-
tias da massa eleitoral, congregando-
aa em torno de um candidato únl-
co. Em virtude da própria dlsparida-
dc dessas tendências e simpatias, ine-
rente, aliás, à psicologia de qualquer
coletividade humana, união nacional
em campanhas sucessórias tó é mes-
mo -possivet—c3ffl-_-_re_itsmo^ eieito-
ral dos regimer totalitários. I pele Serviço do Pessoal, adota

Eis a razão por que costumam fa- dos pela Diretoria Geral da Fa-
lhar tais tentativas nas democracias! zenda Nacional, a respeito das

Entendimentos estão sendo
processados para um entrosa-
mento efetivo entre a Campanha
Nacional de Merenda Escolar e
CÈrripàhhá dos Clubes1 Agrícolas,
do SIA A convite do dr. Wal
ter Santos, que perside a III
Reunião -"e Estudos da CNME,
o dire*ot do Serviço de Informa-
ção Ag"icola do Ministério da
Agricultura compareceu, ontem,
duas vezes, ao plenário dos reV
presentantes estaduais da citada
pampanha, para fazer uma ex-
pojição sóbre Clubes Agrícolas e

ilebater_prohlemasJigadQS_à_çria-_

PROVIMENTO DE CARGOS
CRIADOS PELA LEI 3.520

O ministro da Fazenda trans-
n.itiu ao Senado Federal cópia

de tipo Uberairmorrhénte apôs a ins-
tltuição do sigilo do voto que facul-
ta ao eleitorado plena liberdade de
escolha, Independente dt resoluções
e nomes_ju^_os_partidos pretendam
impor."

informações solicitadas pelo' se-
nador Gilberto Marinho sôbre o
cumprimento da* Lei n.° 3.520, de
30 de dezembro de 1958, referên-
te ao provimento de. cargos cria-
dos pela mesma lei,.

ção, funcionamento e manuten-
cáó de pequenos núcleos_ junto
às escolas primárias rurais, de-
monstrando a sua importância
-riucativa-e-as-possibilidades-de
contribulvem para a alimentação
dós crianças.

Os dirigentes e servidores da
Campanh.. da Merenda Escolar
demonrtiaram interesse em aju-

..._ dar os Clubes Agrícolas, que ne-
dosfoessitam de—maior—assistêneia

técnica lambem o FISI, que já
colabora com a Merenda, esta-
belecerá entendimentos com o
S!A.~T""flm"""de desenvolver aT"
parte educativa de socorro à in-
'áncia, através de diafilmes, pu-
blicações, cartazes, programas
radiofônicos e divulgação por
outros veículos,

Talhado num dIoco de már-
more, em 1933, a estátua tem
ouatro metros de altura e pes^i
seis toneladas Sir Jacob Epstein
doou a estátua à abadia. Seu vi-
gário, JAP. Kent. queria ins-
talar a okra de arte no templo,
a fim dc atrair os visitantes, es-
perando que estes contribuíssem,
generosamente para aumentar
os recursos da abadia. Mas 430
paroquianos. julgando á estátua
feia demais, enviaram uma pe-
lição ao chanceler da diocese de
York, lhe solicitando a interdi-
ção da entrada da obra de Eps-
tein. O chanceler achou que
diante d a oposição generalizada,
era preferível não suscitar dis-
córdias na paróquia, e renunciou
ao presente de sir Jacob Epstein.
iFP) :\  

'

SECRETÁRIO DA ONU
VISITARÁ AMÉRICA DO SUL
NAÇÕES -NIDAS. 22 — 0 Secreta-

rlo-Qeral das Nações unidas, Dsg
Hammarskjold, realizará sua projeta»
da visita à América do Sul em mea»
dos de agôsto próximo, lnformando-s*
que aproveitará a oportunidade para
tomar posse do terreno doado pelo
tüüle para-irco_stt_ç&ò do édiflclcr
da Comissão Econômica para a Amé»
rica Latina (CEPAL), em Santiago.

Hammarskjold, antes dc sua via»
(tem à Europa e Oriente Médio, da.
qual regressou segunda-feira passa-
da, havia aceitado, em principio, um
convite que lhe féz o presidente da
Argentina, Arturo Frondizi, para que
visitasse a essa República Sul-Ameri-
cana.

Fontes diplomáticas latino-america-

ral da ONU. se fôr a Buenos Aires,
visitará também o Drug''ai, o Bra-
sil e o Chile.

Círculos ~dipl-omáUcos 1atino-amerl»
canos disseram <jue Hammarskjold
anunciará .-.manhã, provavelmente,
aos ' Jornalistas, os detalhes de sua
viagem a esses quatro paises sul-ame»
ricanos. (UPI).

r. V... , , ' ____.¦ J^ -A—^ -A±J-
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EMENDA DDS CONSELHEIROS.-..
(Conclusão da última página)

travada «ob- o aspecto'/-da-tramitaçSQ,
o que poderia determinar a Impres-
¦fio de ser prematura, ou mesmo lm-
pertinente a Intervenção do Senado^
no assunto. E prosseguiu:•«tasim seria, se se tratasse de
ouèstSo- meramente regimental, ati-
nente à economia interna.ou às decl-
sõu interna eoworis; djquela r.(3asa
do Congresso Nacional. Trata-se, >>-
rém, de aspecto mais grave, porque
a tramitação das emendas çpnstitu-
dÒnals, na sua parte substancial, tem

'~tal-importância que a própria Cons-
tituição dispôs a respeito, como alias,
acontece não só entre nós, senão tam-
bém na ¦generalidade do» países que
se organizam sob a égide, do Direito.
Entre a vocação jie-durar, que é
próprlaVias constituições, e a neces-
sidade de adaptar-se, Imposta pela
realidade' em constante, mudança,-a
Constituição teve, 6 -cuidado de, es*
tabelecer ò processo.' de . sua' própria
reforma, para que.assim pudesse so-
frer is '«Iterações' necessárias à. sua
sobrevivência, (nas sem a precipita-
ção e -a leviandade dos interesses
passageiros e dos' rumores da hora.  .,
Dai o relevo que assume a tramita-] no Senado ou na Câmara. E Isto se-
cão -das emendas constitucionais, a ria o' mais certo, póls a'iniciativa,
cavafelro dos regiihehtos e das de- -»- *"« "">">•= ->"'= * <"nt"ri»

vras: "Não se trataria de dar por l normas que a. Constituição estabelece
finda a tramitação, porque ainda para sua própria reforma,
havia a hipótese constitucional da Submetido o caso amanhã k Supre-
votação em duas sessões ordinárias'ma.Corte'.''eu,'como simples cidadão,
consecutivas nas duas Casas.do Con- honiem da rua, sofrerel decepção se
gresso, com duas discussões em cada essa Corte não decretar a nulidade de
uma delas". Dai a conAisão do semelhante reformado- Poder Legis-
despacho: "A emenda terá xondiçôes latívo. não é dÍLcrícl?n¥Í0' Porq4e¦ —-- poder discricionário não há nem podepara Beguir a sua tramitação e,: por
tanto, ser-submetida ao segundo pro-
cesso previsto no I.2.P.- do art. S1T
da CohstituiçSo". .

Atende-se nái conseqüências. des-
sa :decisib; Só seconvalida a-int-
ciativa. Tudo" mais vai começar de
novo. A Câmara procede; como se
fosse a iniciadora da emenda e vai
vótá-la segundo'o'processo, comum,
a saber: votará éste ano e esperará
que o Senado, também êste ano, vo-
te, para, na sessão ordinária do ano
que vem ambas as Casas votarem de
novo. Só se prpcura .telvar.- a Int-
clattva, que é a; fase mais simples
e mais fácil. Sô se 

"economiza 
,.o

curto prazo.'para o parecer da' Ço-
missão especial, prazo"tão curto, que
nfio produziria nunca o eefito de
obstar ou perturbar a tramitação in-
tetramente1 nova"da, emenda, se ela
fosse regular e totalmente., renovada

OCORREU NAS RUAS
E NOS HOSPITAIS

claõei. parlamentares ç'sujeitas, .por
Isso, áo controle, judicial.

Eliminando,. por enquanto, o pro-
blema da Iniciativa da emenda, exa-
minemos o da sua tramitação após
sua recepção'em' qualquer dôs: dois
ramo» do Congresso. Tratam dlw0 .o
I 2° e o ! 3> do art. 217 da Consti-
tuição, regulando o que poderíamos
chamar o ptocesso comum e o pro-
cess0 abreviado.- Eis como' te; define
o primeiro: "Dar-se-á- por aceita a
emenda que fôr aprovada em duas
discussões ipela maioria absoluta da
Câmara dos.Deputados e do Senado
Federai, em duas sessões legislativas
ordinárias e consecutivas".'

ísse o processo comum, previsto no
| Z.t>, rEls o processo, abreviado,
constante do 5 3,<>: "Se a emenda
obtiver numa das Câmaras, em duas
discussões, o voto de dois terços dos
seus membros, será logo submetida
à outra; é, sendo nesta aprovada pe-
lo mesmo trâmite,, e por Igual maio-
rias ^dar-se-á por aceita".

No^prlmelro processot exige a
Constltuiçío que a aprovação se dê
«empre em sessões ordinárias; no' 
segundo,, não menciona essa exigên-
cia: Dal a interpretação, conforme a
qual o:; segundo processo (dois têr-
ços) poderá, ao contrário .do primei-
ro, verlflcar-se em sessão extraordi-
nárla. E' a previsão dos casos de' 
urgência, que a Constituição quis re-
aolver, e nos quais, em virtude de
necessidade premente reconhecida
pela niaiorla de dois terços dos con-
greesistas, a reforma constitucional

Íiode 
operar-se numa só sessão legis-

ativa, ainda, mesmo extraordinária.
Essa interpretação prevaleceu de
acordo com brilhante parecer do se-
nador Lúcio'Bittencourt, de saudosa
memória. .

i . .. -NQ CASO.PRESENTE

No' caso em apreço, aconteceu que
a emenda, iniciada no, Senado, aca-
bou logrando aqui a aprovação pôr
dois' terço», mas isto- ocorreu a 14 de
dezembro-, n0 fim da'sessão legislatt-
va, quando não havia mais tempo
oara - p exame, da Câmara,, ha, mes-
ma sessSo: Mas se o Senado, ainda
assim, remeteu a ' emenda á Câmara

nâs suas linhas /gerais,. ,é matéria
também constitucional, prevista que
está no { lv°-:do ãrt. 217 da Cons?'
tituição e, - portanto, sobranceira aos
regimentos, e às decisões dás maio-
rias' parlamentares. 

''....-,..,'..
"A verdade,' poirêm é qúe custaria

multo pouco tempo "a Tenovação to--
tal da emenda, reapreseritada desde
a iniciativa, ao fácil alcance de um
quarto, dos membros de qualquer: das
Casas do Congresso. E se. assim pro-
cede, teimando-se no caminho erra-
do quando é tão simples percorrer
a via' Teta, - resulta' dai uma - penosa
Impressão de capricho, E' o- cáprl-
cho da pressa inútil, do Vão acele-
ramento, do atropelo -desnecessário.
Prefere-se fazer.as, canelados,, como
hoje costuma dizer, o que poderia ser
feito com a mais fácil regularidade;
eni plena obediência aos -requisitos
constitucionais. ¦¦¦.'¦•

. CAPRICHO

haver neste regime. Ninguém pode
ter assento neste Senado a não ser
eleito pelo povo e por determinado
período. Isto é irrecusável. E' o re-
glme na-sua.estrutura, diria na sua
essência, no seu coração, na sua alma.

O nobre senador por Minas Gerais
falou em resistência democrática. E'
precisamente eni nome.desta queve-
nho, senhores senadores, à tribuna.

LEMBRANDO, A CONSTrrUINTE

Fui lider da Minoria na Assembléia
Nacional que elaborou e votou a Cons-
tituição vigente. Era lider da maio-
ria o saudoso sr. Nereu Ramos, cujo
nome não sei declinar sem' o apreço
qúe" lhe votava e hoje rendo è sua
memória/Trabalhava comigo, de par-
te da Oposição — uma Oposição cons-
ütuida por; cento e três representan-
tes —..o- sr. Prqdo Kelly, cuja au-
sência, no Parlamento, é multo de la-
mentar, uma das grandes figuras, co-
mó foi, que já por êle passou;' e, ao
tado do sr. Nereu Ramos, o gr. Be-
nedito. Costa Neto, relator-geral do
Projeto de Constituição, função a que
deu desempenho de modo a fazer jusaos" elogios hue ainda daqui lhe trl-
butó. • ¦' •*'•' ' - v'-

'-'. Á" Assembléia, a principio, era nm
tanto tumultuaria, visto que se reunia
após dilatado» anos de ferias da vida
pública; por outro lado, muito' hete-
rogênea :na'sua 'composição. 

A certa
altura, compreendemos que,' se não
nos entendêssemos, os -' dirigentes da
Minoria e os da Maioria, correríamos
o risco de não ter Constituição. Pas-
samo»,, então, a entender-nòs," e nos
entendemos'multo bem. Há vários
dispositivos na Carta Magna que se
aperfeiçoaram no seu texto por obra
e força desse entendimento. Por
exemplo: havia.Um artigo que permi.
tia, como permite,-.a.prisão de depu
tado e senador durante o estado de
sitio, se provada a sua participação

ACIDENTE E-MORTE -

Quando tentavf consertar, o.tubo
de oxigênio .da geladeira de um bar
localizado na Hua Barcelos Domln-
gos.o- òperárl* Neliori" Gonçalves
Mesquita. (Í3 anos,-caiado, Av. San-
ta Cruz,: 4027). foi; vitima de sério
acidente. Em dado momento o. tubo
expodlu sendo o operário atingido
por vários estilhaços. Com fetlmen-
tos. transfixarite do abdome e tórax
foi removido para o Hospital Rocha
Faria, falecendo ao receber os prl-
metros socorros. , ,

A» autoridades do 28» Distrito.Po-
licisl registraram a ocorrência e fl-
zeram remover o cadáver para o
necrotério 'do Instituto M*dlco Lei-
gal; í 

'

QUEDAS 4

\
quintal de aua residência, tentava
subir numa árvore.

'• -¦> ATROPELAMENTOS- - ;-
'NÓ' "Tabuleiro da Baiana", próximo

a fttli Almirante' Barroso,, o. -.auto
particular - de chapa 3-34-01, dirigido
por.;JoSo, Novais, atropelqu na tarde
de cntem, Antônio Orico (solt,, 33
anos,- func. aposentado do IAPC, Ruá
Saint Roman, 271, apto. 303). Còm
traumatismo craniano 'e vários esco
rlações, a vitima- fól removida,, no
auto atropelador, para o ,Hospltal

CASA DO BRASIL
EM PARIS,PRONTA .

PÀI^A ESTUDANTES •
— "Em Paris só;se inaugura coisa

inteiramente -pronta" — disse o ml-
nfttro Clóvis Salgado, não sem ma-
licia, ao. ser perguntado, se ,,a, *;Mai-
son de. Brasil", por,êle. Inaugurada
na Cidade Universitária da Capital
francesa, já °rr habitável: Declarou
a seguir, ~qué-d ato' Inaugural cons-
titulu'plenò sucesso «.contou:còm a
presença de .três ministros-franceses
e o- fundador da . "Cite Univcrsl-
taire",.André Fradçois Poncet.. Tam;
bém a eSpôsa do presidente da Repú-
blica do Brasil, srà. Sara Kubitschek,
presenciou a cerimônia, que consti-
tulu acontecimento marcante na vida
cultural de Paris.

. COM JANGO

VENCEDORES DE CONCURSO ESTUDANTIL
VIAJARÃO SÁBADO, PARA MINAS

em .atentado .contra o-jregime. lnsur-

As 19 hora» de cotem foi vitima de
quedada rem, na estação! "de S&o
Cristóvão, um menor de côr parda,
vestido com calça cinza, camisa ama-
rela e sapatos pretos. Çom fratu-
ra exposta do,crâpio foi'socorrido no
H.S.A. falecendo, nà sala dé cura-
tivos. As autoridades policial» do
10». t).P'. registraram a ocòrrêijcla;
fazendo removjr o cadáver páraj ,o
necrotério do Instituto Médico .-,Le-
gal. ¦-.-.." - . - - ¦

Geraldo.Matos dè-OUvèlra. ; (op.
cas., 35.anos, Riia .Botafogo, 7i0vGa-
xiás),' ontem, i tarde, em . còmpa-
nhl» de outros- companheiros,: traba-
lhavá sobre . um andaime, fazendo
reparos na fachada de um" cinema
localizado'tia Rua-20, bairro dó Çtr\-
tenárlo, em Caxias,' Em dado- nio-
mento, pisando .nurna tábua solta,

recebia os primeiros curativos. O 'm 
que viajava o sr. Jango Goulart,

motorista culpado foi detido e envia- fugindo, no entanto,, rapidamente das,
multidões qué tomaram de assalto a'
aeronave. Quanto à situação atual da
Casa do Brasil disse q ministro que
a mesma está entregue a uma co-
missão diretora, constituída por três
franceses e três brasileiros e, chefiada
pelo prof. Pérlcles de Madureira de
Pinho.': 

'¦'¦'. ¦" '¦' ¦¦ 
,

— "Nb momento, éstSo sendo elabo-
rados-ó».regulamentos para:a ocupa-
ção da! Casa, uma. vez que e nossa
Intenção àproveltá-la da melhor ma-
neira possível. Não queremos que es-
tudantes dela façam uso a titulo de
pensão .e também não queremos que
estudantes de matérias desinteressan-
tes para o Brasil, ou outras que ,po*
dem ser* estudadas aqui mesmo,
ocupem os lugares preciosos para os
que realmente deles necessitam."

100 APARTAMENTOS
Disse-. o-ministro que a Casa do

Brasil tem 100 apartamentos, dentro
do estilo : e instalações as mais. mo-
dernas. O projeto original de Lúcio
Costa foi, em-grande parte, reorga

Sábado próximo, is 13,10 horas
partirá- dá Estação de D. Pedro II,
com destino de Belo Horizonte, um
grupo de glnasianos desta Capital,
vencedores do concurso de, redação
sobre a Policia Militar carioca. O
certame, que foi promovido pelo
Correio da Manha e a Divisão de
Educação • Extra-Escolar do Ministé-
rio da Educação'em homenagem ao
sesquicentenárlo da fundação- da
PMDF, ofereceu como .prêmio, uma
viagem ás . cidades históricas de
Minas Gerais. ¦ 

'

Os estudantes que chegarão à ça-
pltál • mineira na manhã de domln-
go, cumprirão um programa de vi-
sitas ás tradicionais cidades hlstó-
ricas mineiras. O regresso da cara-
vana está previsto para -a manha
de sexta-feira 31. -

do ao. 5» D.P., cujd comissário .de
dia, aútuou-o em fiagrrnte. O.cadá-
ver, foi recolhido ao necrotério do
Instituto Médico Legal.

, 
'• 

QUEIMADA A SENHORA .

Janirá Siqueira da Silva (28 anos,
casada, R. Mátlas da Cunha, 318) na
noite de ontem; em sua residência--ab
tentar acender um fogàrelro a álcool
o' mesmo explodiu. Em' conseqüên-
cia a senhora sofreu queimaduras de
l»..e 2» graus generalizadas ,- sendo
socorrida e internada no . Hospital
Carlos Chagas. Neste- hospital tam-
bém -fól- medicado um séu vizinho
Pedro Iyn (33 Ynos, casado, R. Co-
tlndiba, 109, casa 4)' vizinho de Jar
nlra, que sofreu queimaduras na mão
esquerda ao tentar spcorre-la.

As autoridades dò-23« Distrito Pd
lidai registram a ocorrência.

Capricho é, aliás, O que se sente
não só na tramitação como no con-
teúdo mesmo; da emenda.' Não' ' é
ainda o momento de analisá-lo. Mas
observe-se a Insistência por uma so-
lução, quando várias outras, mais
aceitáveis,, se oferecem mediante ge-
ral 'consenso é aprovação pacifica.
O objetivo confessado - da emenda
constitucional é assegurar uma situa-
çãó condigna aos ex-presidentes da
República, Pois há - projeto que . a
isso prevê em lei ordinária.— o pro-
jçto apresentado na Câmara pelo én-
tão deputado e hoje nobre Senador
Afonso Arlnos, assegurando aos ex-
presidentes um subsidio que lhes ga-
Tanta a subsistência, como' acontece
nos Estados Unidos. Outra -inspira-
ção da 

' 
emenda, com que ela apa-

rentemente procura justificar-se, é a
criação do Conselho de Estado, re-
mlnlscêncla imperial oil reflexo da
organização da França, através de
órgão útil e talvez fecundo, onde se
aproveitaria > a experiência dOs ex-
presidentes juntamente com a sabei
doria e a autoridade de outros ele-
mentos capazes de influir na orlen-
tação da coisa pública. -Pois existe
desde muitos anos, nas gavetas das
comissões da Câmara, ò projeto Alio-
mar Baleeiro, que, mediante lei oi-

, diriária, institui o Conselho de Es-
e se esta a recebeu e submeteu em tado. Ainda há poucos dias regis-
sessão extraordinária, é evidente que
as duas Casas dó Congresso ' assim
procederam porque optaram, pela
tramitação da emenda swndiv o
processo abreviado do 5 3." (dois têr-
ços) E' qué os dois processos são
distintos '6 não se confundem, ca-
bendo ao Congresso a opção por um
deles. Colhe-se essa lição no já ve-
ferido parecer de Lúcio Bittencourt,
que, a certa alturp, allrma: "A Cons-
tituição adotou, simultaneamente,
dois método?, do|» sistemas, duas so-
luçõés autônomas e Inconfundível»,
deixando sna'e»colha ao critério do
Congresso,--Aceita a emenda por. sim-
pies maioria, requer-se prazo maior
park- séu.exame,, segundo aa, fórmu-
Ia» comuns. Aceita por, dois terços,
de votos, a eficácia dá decisão é
imediata, em têi-mos semelhantes aos
de- outros' estatutos políticos.- Cabe
ao Congresso Optar por uma das «o-
lucões". 

'
No caso, o Congresso optou pelo

processo abreviado dos dois .terços.
Optou primeiro o Senado, remetendo
a emenda 'na véspera do encerramen-
to da sessão 'legislativa ordinária de
1958 «'sem tempo, portanto, .para que
a Câmara a aprovasse por maioria
na mesma sessão, como seria de ri-
gor na hipótese do 5 2.°. Optou a
seguir a Câmara, que submeteu oi
projeto da emenda na sessão extra-
ordinária de janeiro de 1959, saben-
do que, ai, só pela' maioria de dois
têrcos poderia lograr aprovação. .

Não logrou, io que significa que,
segundo o processo pelo 

"qual o Con-: 
gresso optara, a emenda ficou pe-
rempta, ou rejeitada.

Admitamos, ad nrflumentandum,
que'assim não fosse' e que a vota-
ção é que era inefivaz oú inexlsten-
te, cpmo -. decidia o nobre presidente
da Câmara, deputado Ranieri Maz-
zf 111, ¦ fundado na. conclusão do parer.
cer Lúcio Bittencourt. A conseqüên-
cia, -então, nãn poderia a que se
adótòu — aguardar a Câmara a se-
guinte sessão ordinária, que é a
atual,- para ai submeter a emenda
ao processo comum do i 2.". E não
podçüa ser essa a conseqüência, por-
que o primeiro ciclo da tramitação
ordinária, da emenda não se- comple-
tara, Isto é. ela não fora, na mesma
sessão legislativa ordinária, aprova-
da no Senado e na Câmara. O má-
ximo que-caberia à Mesa da, Cá-' 
mara era devolver a emenda ao Se-
nado, para que êster~querendo;—re--
tomasse . a Iniciativa a fim de, na

. presente sessão ordinária, refazer o
primeiro ciclo da tramitação a tem-
po dé, na mesma sessão, ser a
emenda aprovada nas duas- Casas,
para, no ano seguinte, sujeitar-se ao
mesmo trâmite. O que não se com-
preeiide, é que a Câmara conservas-
ee a ernenda rejeitada na sessão ex-
traordlnárla para, na sessão ordiná-
ria seguinte, prosseguir na tramita-
ção como se se tratasse de iniciati-i
vá: do Senado em regular processa-,
mento. Não, porque — uma de duas
— ou se frustrara a emenda, por
não haver obtido os dois terços na
sessão extraordinária da Câmara,- ou
se frustrara a iniciativa do Senado,
por não haver sido a emenda apro-
vada.na Câmara, por maioria, ¦ na
mesma sessão ordinária. Frustrada,
assim, ou a própria emenda ou a
Iniciativa, a emenda estaria peremp-
ta «¦'« Iniciativa seria retomada no Se-
nado- ou tomada originâriamente na

traram os jornais a sugestão do no-
bre deputado Barbosa Lima Sobri-
nho, que propunha a reorganização
do Conselho Nacional de Economia
para que nele tivessem assento, com
eficaz colaboração da .. experiência
adquirida no cargo, os antigos presi-dentes da República;

Nada disso, embora atendendo àsfinalidades -aparentes da emenda,
serve para solução, porque nã real
verdade o.que se pretende (não direi
da parte dos autores da emenda, mas
da parte dos Interessados no seu an-
«lamento atropelado) é assegurar aò
atual presidente a fácil sobrevivência
política, a fim de que ,S.- Exa'-; hão
caminhe paia o nobre desencanto do
retralmento, como' -Wenceslau Braz,
Eurico Dutra e Café Filho, ou não se-
ja forçado a voltar à arena das lutas
democráticas, como aconteceu- a Ar-
thur Bernardes, Para. issç, o que se
cria não é um Conselho, o que seria
perfeitamente razoável, mas sáo con-
lheiros »em conselho, funcionários sem
função, servidores sem Serviços, 'prà-
tlcamente senadores vitalícios, tão
contrários à Índole.do regime repu-
bllcàno e federativo que é o nosso.

CONTRA A REPÚBLICA

Efetivamente, a Federação e a Re-
pública constituem pontos fundamen-
tais da nossa ortodoxia constitucional
e por isso ficaram Imunes à reforma
da Constituição. Mas Haverá nada
mais contrário à Idéia da República
do que os senadores vitallcis? E
será que os democratas da República
vão consagrar aquilo qué tanto com-
bateram os ¦ liberais do Império?
Quando Montesquieu quis caracteri-
zar a República, deu-lhe como traços
distintivos a frugalidade a igualda-
de, em contraste com á monarquia,
cuja característica são as honras, Pois
nós passamos, nesta altura da vida
republicana, a distribuir honras mo-
narqulcas, esquecidos de que hão po
de havei nada de mais Incompatível
oom a idéia ebublicana do que o vi-
talicledade de mandato político, e o
Senado é emlhentéafnte um mandato
político, na sdjrsrJjro^hiissáo de re
presentar os Está-

gimo-nos contra ésse dispositivo, mas
tivemos,, afinal, que transigir, uma vez
que a prisão só pudesse ser efetuada,
mediante aprovação da Casa a que o
congressista pertencesse, pelo voto de
dois terços da totalidade de seus
membros, o que, em todo o caso, me-
lhorou a disposição primitiva.

Lembro-me de que figurava no pro-
jeto.o Estado de Guerra, e a Maioria
tinha poder, é claro, para aprová-lo
Conseguimos a exclusão dessa verda
deira aberração — o estado de. Guerra
em -tempo de paz — que se havia :ln-
troduzido na Constituição anteriot,

O mandato ritesidenclal, já votado
pela Assembléia, era de seis anos. Nós
da Oposição, pleiteávamos a manuten-
çâo do quadriênlo. .

Entramos em acordo para adoção
do qüinqüênio, Se qüinqüênio está na
Constituição, é .em virtude do modus-
vlvendl qüe se. estabeleceu entre Ml-
norla e Maioria, ém busca de melhor
lei ipara o ieglme-, ¦

Recordo-me o o direi em honra-do
general Eurico Dutra — que o Líder
da-Maioria, sr. Nereu Ramos, ponde-
iou que de fato êle já era titulai de
um mandato de seis anos, potque seis
anos já haviam sido aprovados.

Fui ao presidente' da República, ex-
pus-lhe as razões do nosso ponto de
vista, e êle me autorizou a declarar
que hão fazia questão de prazo, Apro-
vou-se, então, por unanimidade, o
prazo de cinco anos.

O CASO DOS CONSELHEIROS

Agora, vamos ao caso dos Conse-
lheiros de Estado. Ao terminar os
trabalhos, a. mim me acudlú a Idéia
— não »el se também a outros, por-
que, na' vida pública, é comum que
uma idéia' ocorra, ao mermo tempo a
vários, e cada um ¦ se suponha autor
da Idéia — a mim me acudiu a idéia
de lijtroduzlr:pa'Constituição um dls-
positivo,, permitindo -a sua lefoima
por melo de emenda, -rapidamente
aprovada, contanto que por .dois .ter-
ços da Câmara-ê do-Senado. Maior
argumento-.era êste: elaborada, como
foi,'a Constituição, no ambiente- que
sabemos era possível que o lnterêsre
nacional exigisse alguma reforma que
se tornasse urgente e imprescindível;
portanto, parecia de bom senío qu»
se .previsse a hipótese. Dal.o dlsposl-
tivo. . . , 

'„ • l
Tenho pena, sr. presidente, de.não

haver sugerido a votaçSo por. três
quartos, que, estou certo, seriam ador
tados, porque o pensamento domlnan-
te era o de' permitir .a reforma, com
rapidez, da Constituição, quando uma
necessidade nacional reconhecidamen-
te Imperiosa o aconselhasse ou o exi-

nizado por Le Corbusier, .sendo adap-
tado o estilo dêste último, que deu
à construção um caráter mais rús-
tico, dentro do estilo moderno.

RECIPROCIDADE
— "Se os franceses desejarem, po-

dera ser construído, nò Brasil, esta-
belecimento idêntico" - afirmou o
ministro, ressaltando que. dentro do
acordo cultural, existe a possibilidade

de reciprocidade de qualquer ato en-
tre o Brasil e a França.

O sr. Clóvis Salgado concluiu suas
declarações afirmando < que, na sua
visita à Itália, Alemanha e Portugal,
manteve contatos com os seus co-
legas da Educação dos mesmos países,
sendo reafirmados os propósitos» de
Intercâmbio cultural constantes dos
acordos existentes. Disse ainda o ml-
nistro. que há. na Europa, mormente
na França, interesse invutgar-. pelo
Brasil atual, bastante apoiado. pelos
nossos sucessos Internacionais em fll-
mes, no esporte e outro» terrenos
culturais.'

' 
PROGRAMA: \/-',

Em linhas gerais será d'«égutat«
o programa da excursão: domingo,
26, pela manhã: chegada e deverei
religiosos; à tarde, recepção na Co-
lônia de Férias do SESC; sefgunda-
feira, 27, visita a Congonha» do
Campo, com almoço oferecido pela
Companhia Siderúrgica Nacional n«
Casa dás Pedras; terça-feira, 28,
excursão a .Ouro . Preto <e M.%riana,
estando previsto tim almoço ofere-
cido aos estudantes pelo .Governo
do Estado; quarta-feira, 29, visita •
Nova Lima e à mina de Morro V*-
lho na parte da manhã, e á tarde,
visita ás instalações da Belgo-Mi-
neira, onde será servido almoço- aoa
excursionistas, e quita-felra,' 30, dia
livre, estando programado o embar-
que de regresso ao Rio, ás 1B horas.

Colaborando com a- Iniciativa, o
Departamento'de Turismo \de -Mlnaa
oferecerá ônibus para ot excursio-
nista». •

PARTICIPANTES . .
Além dos estudantes que .vence-

ram o certame, participarão da ex-
cursâo o representante da Divisão
de' Educação Extra-Escolar, profa-
Maria Barreto, estudiosa de assun-
tos históricos' .- brasileiros e diretora
dà curso de museologia mantido pe-
Ia Divisão; a profa< Carmen-Fll-
guelras; Luiz Bravo,' do-Correio da
Manha, e o representante da Poli-
da Militar do Distrito Federal.
-í . 

'. INFORMAÇÕES'
Todos ds estudantes que( partlcl-

parão da excursão se já não o il- '

zeram, deverão entrar em contato
com ,o sr. Bravo, no Correio dà
Manhd (telefone 52-6156), .para me-
lhores Informações. O encontro doi
excursionistas será - ás 17,30 horas,
na Estação de Di Pedro H, eta
frente 

'da 
plataforma dos -trens par»

o interior. .

perdeu o:equilíbrio e se projetou ao
solo. Em, conseqüência, ficou com
fratura do crânio, contusões e esco-
rlações, generalizadas.- Numa ambu-
iancia do SAMDU local, fbl removido
para o - Hospital Getúlo Varga», ali;
ficando internado!. .As, autoridade»
polclal» de Caxias registraram - p fa-
to!

—Vitima de 'queda em sua real-
dência na Rua E. bloco 52, apto. 104.
IAOC de Caxambl, deu entrada,- na
noite de ontem, no' Hospital Carlos
Chagas, Maria do Carmo Rosa (63
trios, viuva). A senhora que sofrerá
fratura da coxa esquerda depois de
medicada -ficou .internada naquele
hospltali

. —' Com fratura do crânio, foi in-
tomado, na tarde de ontem, no
Hospital Souza Aguiar o njenor fin-
tonio (filho de Ebel Pacheco- -Fer-
nandes, R. Fagundes Varela, 325).
Antônio Vsofrera queda quando, no

glsse. Estávamos todos,de ácôrdo lies-1.
ae particular. Nunca me podia passar
pela cabeça .— testemunha que fui do
modo e da razão por que surgiu o
dispositivo — que o veria hoje uttli-
zado para criar cargos de Conselhel-
ros de Estado; ou de senadores vlta-
Ifclosl .

Ataques
comunistas
a aviões
americanos X:
WASHINGTON, 23 - O Departa-,

mento. da Marinha disse ontem que o

ataque de 16 de junho a: um avlfio-
de Patrulha americano, por vário» ca-

ças Mtgs. em-.éguas ..vizinhas' â Co-,
rela do Norte,'foi urn ato de "ban-

dltismo" com o fim de obrigarmos'
Estados Unidos a" retliar'-se das íe-

glões controladas pelps vermelhos. ,
O Departamento acrescentou que

não tem á Intenção de suspender vôos
de patrulha nas imediações de terri-
tórios comunistas, embora continuasse
respeitando p limite internacional de
três milhas.

Em' um relatório do Incidente ,o De-,
partamento diz que a-Investigação sô-
bre o ataque deixou claro, que o mes-
mo foi realizado por aviões que-sai-,
ram e regressaram à Coréia do Nor.-

Banco Hipotecário Lar Brasileiro, S. fpf
SEDE: — RIO DE JANEIRO j' , [

RESUMO DO BALANCETE EM 30 DE JUNHO DE 1959

Compreendendo as operaçSesi, da Ma triz — Rio de Janeiro e das Agências nas Cidades de Fprtaleza. Recife, Salvador. Niterói, São( fa^o, Santoi,
------ onte e Goiânia; e das Metropolitanas "Bonsucesso", "Cascadura", "Catete, Copacaba-

no Rio de janeiro - "Brás", "Jardim América", "Lapa", "Luz", "Moôcii", "Nove d*Bauru, Campinas,: Curitiba,.Pfirto Alegre, Belo Horizonte e Goiânia; e das Metropolitanas "Eonsucesso", "Cascadura". "Catete", /"Copacaba-

na", "Ipanema", "Madureira", "Méier" e "Tijuca" no Rio de' Jane
Julho", "Perdizes",-"Pinheiros" é "Vila Mariana" em São Paulo e "José Menino" em Santos.

ATIVO

DE ESTARRECER

Lembro-me," sr. presidente, a pro-
pósito, de fato ocorrido ao tempo da
Velha República, que cito para ame-
nizar a exposição; e não me acalorar
demasiado. Naquela época fazia-se- o
reconhecimento dos eleitos na Câmara
dos Deputados, e sabe-se quantos Ibu-
sos eram praticados naquela chama-
da verificação de podêres. Foi eleito
pelo Distrito Federal um deputado.
Aparece nos ",A Pedidos" do Jornal
do Comércio uma espécie de moflna,

Mas a repres'<j>jf*ii$ÍM tíôs Estados no talegando que aquele candidato não
Senado há de ser.igual!—eis Uma ca- poderia ser reconhecido, porque era
racterlrtlca fundamental da< Federação
brasileira, tão fundamental que a
Constituição a colocou, Implicitamên-
te,_entre_os _ pontos_insusceptlvels de
emenda. Pois essa característica es-
tara afetada pela emenda dos Conse-
lheiros, uma vez que, cm última aná-
lise, êle vai desigual.ar a representa-
ção dos Estados no Senado.

Não é êste ainda o momento de de-
bater essas teses. Quaisquer que se-
jam os erro» da tramitação, a emenda
virá de novo ao exame do Senado e
haverá então oportunidade para a
ampla discussão do assunto.' O. que
pretendi fixar foi o aspecto do capri-
cho, que parece caracterizar a traml-
tação que.a emenda vem tendo nesta
fase. como caracteriza o -próprio- con-
teúdo da emenda.- E não é só pela
violência e pela força que se violam
as Constituições, senão também pela
fantasia e pelo capricho dos domina-
dores da hora. contra isso há um de-
ver democrático da resistência, que
nãn compete só â oposição, mas às
próprias maiorias políticas, desde queanimadas de convicção democrática
aincera e arraigada; E' :porquè -faze-
mos à maioria, nesta e na outra casa

Câmara. Isto é.que seria regular, do Congresso, a justiça de lhe reco-
exato O fora de qualquer dúvida.

Aliás, a decisão ao nobre~si
lidente da Câmara, proferida em
questão de ordem levantada na ses-
aâo de 15 do corrente pelo ilustre
lider da UDN, deputado Rondon Pa-
checo, nâo está longe.dessas con-
clusões. S. Excia. reconhece que a
tramitação vai começar tôda de novo,
já agora pelo processo do 5 2."
(maioria absoluta). Eis sua» pala;.

nhecer os sentimentos de amor ao re-
:-4glmerque-para-ela-própria-apelamoSi

a fim de que possa cumprir conosco o
dever de resistência democrática que
se Impõe a todos, em repulsa ao ca-
prlcho para defesa da República,.,..

Mais adiante:
Na ordem econômica e social está o

campo mais vasto ida complementação
legislativa. Onde está a reforma agra

HÉRNIAS
Funda» de vário» modelos
r para todos o» tipo» da

HÉRNIAS';:£ASA 
NEIVA

RUA DOS ANDRADAS, 49
fona: 43-1794 7104<

Louças e
aluiíiínios
Comerem no

O DRAGÃO
REI DOS BARATEIKOS

RUA LARGA, 193
Em frente à Light

Entrega a domicilio
65588

diretor: dà Guarda-Noturna da Gio
rin, e-a Guarda-Noturna era uma For-
ça Armada. Rimo-noe evidentemente
do caso. Pois bem: dias depois, li-lo
seriamente á,Comissão de Verificação
de Podêres, e o homem deixou ae
ser reconhecido.

Essa coisa de se utilizar, para criar
cargos de Conselheiros de Estado, um
dispositivo constitucional Introduzindo
na Carta Magna pela só razão que
eu, testemunha do fato, esclareci, é
também de estarrecer, como o da Guar-
da-Nortuna, que, embora não venha
ao caso, não set porque me era vindo
á lembrança. 

"

O dispositivo só se aplica a assun-
to de Interesse nacional, reconhecido,
notório, hipótese em que todos sem-
pre estão de acordo.. Votar, porém,
matéria de outro gênero, alem do
mais, absurda, em três sessões por
dia, ordinárias, noturnps, extraordl-
náilas, secretas/ Por qte? ¦ .

Reporto-me á resistência democra-
tloa, em cujo nome estou nesta trl-
buna, e a que re referiu, com tanta
oportunidade, o eminente «enador por
Minas Gerais.,. .,.

O LIDER RESPONDERA DEPOIS

O ataque ocorreu ho Mar do-'Japão,-
a timas 45 milhas ao norte da.Corela
Setentrional. O artilheiro do avião
norte-americano, um P. 4M, resultou
ferido pelo,fogo dos Migs.

O, assunto.causou bastante contro-
vérsla lios Estados Unidos em.vista de
qué o avião americano não pôde res-
ponder ao' fogo por faltar-lhe várias
peças aos canhões dianteiros. (UPI).

Caixa e Bancos ;.,,:.,. •.. ¦'.
Letras do Tesouro Nacional ..............'..;.
Titulos e Valores, M.obiliáricls
Titulos.Descontados e Empréstimos em' C/Cor-

rente .."..;.........<-...;••'.••>••¦.........
Agências no Pais ,.....'.;...........;..
Outros Créditos ...v .-. .....,';.....
Financiamentos por ¦• Hipotecas e Promessas

de Venda ..'..:....¦.'...,• .-.
Imóveis Piversos e Construções em Curso ....
Edifícios de Uso dd Banco, Móveis e Utensílios,

Instalações e Materiais

RESULTADOS PENDENTES:
Pertencentes ao semestre, seguinte: *>,

—,-Impòstos ..,.'.:.,./.'.,.!'.j.-.';„. 5.629.071,80
Gerais e Outras ,'"¦!•

.1......'...........- ', 117.589,50

.. Cr$

598.738.746,20
100.000.000,00'
57.563; 767,50

182.334.906,40
2.197.307.598,90

330.194.755,90

3.299.257.946,10
1.776.691.132,90

' 
239.055.817,90

P A S' S I V O

— Despesas
Contas ;.'.

Contas d& Compensação

5.746.661,30

6.842.225'. 641,50

15.629.116.972,60

Capital e Hesèrva? .........:.....
Depósitos -..'...,
Debêntures de n/Emissão •...
Agencias no"Pàis
Ordens,df Pagamento e Créditos Diversos ...
Contratos de.Construções e Incorporaçõtes ..

RESULTADOS PENDENTES:

CONTAS DE RESULTADOS

Crf

380.003.631,00
5.000.373.013,20

140.219.640,80
2.187.627.992,10

163.713.055,60
790;335.720;10

Pertencentes a Semestres
Futuros v....'.'.
LucroF e Perdas (l.0 Se-
mestre)

CONTAS DE COM-
PENSAÇÃO:

Garantias Hipotecárias e
, compromissos de venda

110.615.117,50 ' ,. -. 
^

14.003.160,80 124.618.278,30

5.765.460.947,70
Outras Contas ,. 1-076.764.693,80 , 6.842.225.641,50

. LrilV 15.6297116.972,60.

Antônio S. de Larragoitl Jún.lpr - Presidente. Antônio ErnestoL WaHer ~ Vice-Presid^
tendente. Diretores:'— Álvaro Silva Llmà Pereira, Joáo Borges Filho, José Maria de Ipanema Moreira, Sérgio Bezerra Marinho.
Jayme Bulach — Gerente^Geral. Adamastor Vergueiro da Cruz, Contador-Geral — C.R.C. — DF n.o 2;206. 6038»

Depois dos dois grandes discursos
de combate à emenda dos Çpnselhel-
ros lol à tribuna o sr. Lameira Bit-
tencourt para, manifestando o seu
respeito e acatamento pelas idéias dos
seus colegas, declarar que se permi-
tia "a ousadia de não poder aceitar
pelo menos em todas as suas con-

Na Câmara dos...
(Continuação da 6< página)

o Executivo não está atento aos pro
blemas da lavoura como devia.

Referiu-se o.oradoi ao texto do do-
cumento nubllcado pelo Executivo Mu-
nicipal sôhre a prestação cie contas
do exercido de 1958 e lamentou que
ao capitulo.da agricultura, foram de.
dlesdüs algumas d;zenas rie linhas «
nestas mesmo 0' prefeito dedara que
foram atendidos, durante 1058, apenaç
318 agricultores. E lam^plpu oue Isto
ocorresse, quando no Distrito Federal
há 41) mil hedarea dé' terras aráveis
e seis mil' aprlcultores â espera de
ajuda dos podêres públicos para de-
senvolversm sua produtividade.

OUTROS ASSUNTOS

Um projeto encaminhado pelo sr
Antônio Luvizaro determina a obrl-
ratoriedade de Inclusão da gorgeta de
dez por «nto sôhre o total das des-
oesar nos reítíurpntes, boteis, etc. A
vereadora Lygia Lessa B-sto* reque-
reu a construção de um tini. llp^n-
r"o o« Kairrns de Hlo Comprido e Jar-
dim Botânico. F. o sr. Murilo Míranri-
solicitou nrovlriênclas rio pr;felto. no
fentido de ser convidado, o escritor
frartcêi André Malraux a pronunciar
uma (conferência: no Teatro Mtínl
cipal.i

da nuestâo, de ordem política, qúe o

O estilo Luiz XV. perdura .

iUrávés do tempo como um

símbolo dt elegância. O

mesmo apuro dt bom gosto

inspira aos fumantei exigentes

a predileção pelos Cigarros

Luiz XV, qut aliam i

qualidade requintada a lembrança

dt uma tra de esplendor.

rii? E a repressão aos abusos do poder seqüências e em todas as[jwagj con
econômico? E o regime dos bancos?
E o rrédltn agrícola? E tôda a vasta
programação da legislação trabalhista
e da previdência sotlal em desordem?

Al está, verdadeiramente, !o contei-
do moderno da Carta Magna, indi-
cando as soluções .a adotar e fazen-
do deoender delas o destino da Cons-
tituição e da ordem política vigente.
O programa enunciado pela Constitui-
ção neste capitulo, é o desafio da rea-
lidade lá ameaçadora ás, atuais elites
dirigentes dó pais; ou elas resolvem
os-problemas_indlcadQS_e._qsJran.Bfqr-
mam em soluções concretas e íecun?
das, nu serão devoradas pela inércia
e pela Incompetência.

FALA MANGABE1RA
' O sr. Mangabelra começou, dizendo
que não Ia tratar do assunto sob o seu
aspecto Jurídico, ainda oue, sob êsse
frontò de vista, fosse possível, mais uma
observação. Entretanto, é principal-
mente do ponto de vista político, que
é a minha especialidade, e do morai,
que_deve _ser. a_ espeiiaHda.de de todos;,
que venho aludir ao caso — afirmou,
o orador.

Sob o aspecto Jurídico, — disse —
tenho a Impressão de que se está fa-
zendo obra nula. Havendo,-como há.
neste pais, Supremo Tribunal, nSo
vingará uma emendr i Constituição
criando senadores vitalícios, nem pre-

ml -valecerá tsi emenda, votada fora du

orador disse que oportunamente ana-
Usaria; 

'¦ ' ,'
Poderia dizer, também — continuou

o sr. Lameira Bittencourt — se qui-
sesse antecipar seus argumentos, in-
vocando o testemunho de colegas que
participaram da tramitação da emen-
da no Senado, oue ela não foi apre-
sentada, rie modo algum, ("om o in-
tulto ou-o objetivo de beneficiar aoclusões, as idéias jurídicas e as ma  ,_,,_

nifesiacões políticas por eles formu- nresirlente da República. Os benefic]á
ladas". Mais adiante, disse_ que era I rios seriam outrrs como outros jeran
tal o respeito e a admiração que ti-
nha pelos Brs. Milton Campos e Otá-
Vio Mangabelra, que tôda vez que
uma divergência os separava nos ter-
renos das idéias, das. convicções e das
opiniões, reconhecia a sua própria
fraqueza, chegando a perguntar com
quem estaria a razão, com quem esta-
ria a' verdade.

Houve, nessa altura, uma troça de
apartes, entre o orador é o sr. Fer-
nandes Távora, lamentando o sr. La-
meira Bittencourt ter sido forçado a
se desviar do: rumo que se tinha tra-
çado, Isto é, de querer discutir o as-
sunto no-momento, guatdando-se paia
fazê-lo-em-melhor -oportunidade.

Afirmou, em ,todo caso, que se qui'-
sesse responder desde logo'aos apar-
tes do sí. Távora, poderia dizer que a
tese defendida pela maioria, no caso,
não apresenta essa fragilidade poli-
tica. jurídica e constitucional, que
serviu de base para vários discursos.
A verdade era que a emenda dos"Cõnselliêlfós;'nafclda"tro3enadormui-
to embora tlvesise provocado dlvergên-
cias ao ser apresentada, na sua se-
gunda discussão, quando apareceu em
plenário o substitutivo ailnal_vltoria-
so, jiôs llm ás divergências e a emen-
da fot aprovada pela unanimidade dos
entlo presentes.

Isso, entretanto; era outro aspecto

Só posteriormente é aue surslu
acrescentou -- a convicção, que se
veio a descobrir que a emenda tam-
bém favorecia so atual presidente.

Tanto foi assim, tanto é essa a ver-
dade histórica — e desafio contesta-
ção — que a emenda foi apresentada
nor senador do PSD, que tem mnn-
lido nesta Casa linha de rigorosa ai-
tlvez e Independência política, ape-
nas seguindo os ditames da discipli-"ha 

partidária nas chamadas qúcstõeí
fechadas Impostas pela nossa agre-
mlação. Tanto esta é a verdade, tan-
to essa emenda não foi apresentada
para beneficiar o presidente da Repú-
blica que, entre os que desde loso
mais' entuslàstlcamente. o aplaudiram,
apoiaram e defenderam, contam-se
membros dos mais eminentesde todos
os partidos, inclusive a UDN.

O sr. VUasboas, em aparte, disse
que. o orador se enganara quanto á
unanimidade da votação no Senado
nols que êle, aparteante, não sô com
bailarem discurso a éthéTHIà caitto con-
tra ela votara nos dois turnos retri
mentais, não. tendo havido votos di
vergentes apenas quanto á redação
final --^- —-

Conclplu o sr. Lameira Bittencourt
afiimando que os discursos dos «s.
Milton Campos e Otávio Maniabelra
nio ficarão aem resposta

, __._^^™5K^^?_. O REQUINTE OE ONTEM PARA UMA ELITE DE HOJE

t . .:!. ,'; ( ¦ .,. ..\' Companhia de Cigarros SOUZA CRUZ'.ÍT^Í '¦'"'¦ "¦ 
¦ ¦_ ..~~ZíL—-——-±—-
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: ensino ,
Professores estrangeiros no Segundo" 

Colóquio Brasileiro de Matemática

Engenharia
ALUNOS CHAMADOS

AO GUICHET DO 3.» ANO — Anto-
nio Vilardo, Lueiano B. Tourinbo.

AO QüÍCHET DO 1.». CICtO —
Paulo Esoerldlâa de Andrade; Leyser
Garber, Pedro José Pontes. Jayme
Roldcn P. des Reis e Henrique Bena-

Mestres de Matemática da Bélgica, I tário e defendem a tese da inclusão'vides Velaíco. -
Itália Alemanha. Portugal e da China de uma-cadeira de Álgebra nas'Fa-, AO PROTOCOLO — José Carlos
participam do Ser-ndo Congresso [ culdades de Ciências, da harmoni. ^Eveio ' Travarso-,' Guilherme Badri-
Brasileiro de Mater .tica, que se aca.
ba de encerrar em Poços de Caldas,
onde se encontram matemáticos do
Distrito Federal, Ceará, Pernambuco,
Bahia, São Paulo. Minas Gerais, Pa-
raná e Rio Grande do Sul, O Segundo
Colóquio de Matemática foi realiza-
do por uma Comissão designada pelo
Instituto de Matemática Pura e Apli-
cada, (IMPA) sob os auspícios • do
Conselho Nacional de Pesquisas,
(CNP) do qual o referido Instituto é
um dos órgãos, e da Campanha Na-
cional de Aperfeiçoamento do Pessoal
de Nivel Superior (CAPES). Na reu-
nião inaugural, depois de haver o sr.
David Benedito Ottoni, prefeito de
Poços de Caldas, saudado os partra-
pantes, sôbre " Persepctivas do Dc-
senvolvimento da Matemática no
Brasil"; o prof. Paulo Ribemboim
representando o Conselho Nacional de

MARINHA
PROBLEMAS RELATIVOS À TRANSFERÊNCIA

DO MINISTÉRIO PARA BRASÍLIA
O almirante HélloV Garnler Sam-barão da Passagem bombardeia as

paio, chefe do gabinete do ministro
da Marinha, seguiu, ontem, via aérea,
para Brasilia, acompanhado dos co-
mandantes Carlos Auto de Andrade,
José Geraldo Brandão, Luiz C.rlos
Paihanç Leal, Fernando, Carvalho

harmoni- _ _
zação do treinamento simultâneo r\c g(les''^xinm.-,, Antônio Lopes de M!
professores para as escola-; secunda- rand, R..b:rto Araújo, Luli Fírnan-^èhagas,1 oficiais de gabinete e o cap
dias e de matemáticos profissionais e.d da 8 plnt0 - - - - 
da inclusão de uma cadeira de Ma-; ^' ,temática Aplicada, nas Faculdades de DO_.SI.oiA, c..,._.i, »-,
Ciências e nas Escolas de Engenharia, abert.JS no C-ab!nctc da Secretaria no
com o objetivo de atender à demanda!horário íe 9 cs 16 horas, no período
crescente de técnicos e matemáticos' de 15 a 30 tíe Julho, nara todas as cá-

AT O S REL IGIOSOS

Comendador ALBINO IM DEIRA

profissionais determinada pelo pro-
gresso cientifico e tecnológico do
Brasil. Ésse trabalho provocou ani-
mados e proveitosos debates, dos
quais resultaram sugestões que serão
oportunamente encaminhadas ao Ml-
nistério da Educação e-Cultura e de-
mais órgãos competentes.

Curso de extensão
universitária.

baterias do forte — de SSo Fernando
e da fez do Tebiqucr.r. Paraguai.
+> O presidente da União Católica
dai Militares, almirante José Espin-
do!a, convida' os militares católicos
d_s forças armadas e auxiliarei da]
ativa e da reserva, para a adoração;

tenfJoíé Carlos Rrãngel Urrutigaray. a Jesus S;crc!n?nt-_do ;a?USantÜir|.o|
LTVRF, - lnsc-ic6es!aJuâante-dc^ordens do ministro. da Adorado Perp tua .(rua Santana),LU Rn ln..<. lçees JQ 

^.^^ SamDa|o estudará «In nos dirs 23. 24 e !J. às 22 horaç.-jgj-
leco" problemas relativos à transfe- tes respectivament. a carjo da Aero-náutica, do Ejrércr.o e Forças Auxi-

liares e da Marinha. ÍE>!á, sendo rea-
lizedo o' programa da VI Semana de
Formação Eucaristica, iniciado no dia
20, havendo diariamente às 20 horas,
no salão paroquial do Santuário duas
co."V'erênci'as sóbre temas paipltán-
tei desenvolvidos por oradores sà-
cros dos mais. abalisàdos da arqui-
diocese.

Face â solicitação da Academia

tedras dós diferentes curses.
CHAMADOS A ESCOLA DE ENGE-

NHARIA — O sr. Paulo tíe VEiconce-
los e S'!*"1'

HORÁRIOS DE AULAS d.» E 2.»
CICLOS) — Afixado no pateo inter-

rência do Ministério da Marinha par.i
a nova Capital, regressando amanhã,
via aérea. Na comitiva, do chefe do
gabinete seguiram também os coman-
dantes Luiz Gonzaga Langsch Dutra
da Diretoria de Eletrônica da Ma-
rinha, Jaime Urncr, da Diretoria de
Enjrenharia'- e o civil, engenheiro de

no UuVdT^Tetariar^raTío; eletrônica. Walter Heinnerg.
período'a iniciar-se no dia 1.° de

Acham-se abertas, na Divisão de
Diplomas e Certificados dp-Departa-

^^^t^S^f«!^'mmte|i^tSde Educação e Ensino dá rei-

^S^^feS*^ e_m 
^a^a^rs.dade ^P-«^|prof. Leopoldo Nachbin,

missão Organizadora, sôbre "Estimu-
Io a Matemática no Brasil".

CURSOS

Durante o Colóquio íoram minis-
trados os seguintes cursos: — "Geo-
metria Algébrica", pelos professores
L.-H. Jacy Monteiro, Renzp Piccini-
nl e Alberto de Azevedo —-»Alge-
bras de Banach", pelo professor Leo-
poldo Nachbin; — "Superfícies de
Rlenann, pelos professores Alexan-
dre Rodrigues. Ornar Catunda, Elza
Gomide e Nelo da Silva Aliam; —
«Geometria Diferencial", pelo pro-
fessor Leo Amaral.

Para esses cursos previamente prp-

lha, as inscrições para- os seguintes
Cursos de Extensão Universitária:"TEMAS DE OBSTETRÍCIA" — A
ser ministrada no anfiteatro dp Hos-
pitai Pró-Matre, S Av. Venezuela. n.°
153, 2.o andar, sob a orientação do dr.
Guilherme Carvalho Serrano. Inicio
do Curso 18 de agosto de 1959, sendo
as aulas às 3.»s e quintas-feiras às
15,00 horas. Para médicos e estudan-
tes do 4.° ao 6." ano médico.

"METODOLOGIA DAS CIÊNCIAS
SOCIAIS" — a ser mlnistradp na Fa-
culdade Nacional de Filosofia, sob
orientaçâp dp prof. L A. Costa Pin-
to. Demais ihformaçõLS serão oportu-
namente divulgadas.-"BARRAGENS DE TERRA" sob a

 _. _ orientação do prof. A. J. Costa Nunes.
-gramados foram distribuídos as após- j Demai.j i informações serão oportuna-... ....... Iménte divulgadas."TEMAS DE OBSTETRÍCIA E GI-tilas respectivas.

ENSINO DA MATEMÁTICA NECOLOGIA" sob a orientação do
prof. Jorge Fontes de Rezende e Vic-
tor Rodrigues. Demais informações
serão oportunamente divulgadas."PERSPECTIVAS PIANÍSTICAS" a
ser ministrado sob a orientaçâp da
prpfessôra catedrática Yolanda de
Vitima Fereira e regência drs Docen-
tes Livres Irany Leme, Esther Nai------- _ Lais de

no

agúSt« I -^ — O chefe do gpvêrno assinou
ENGENHEIRO^jjjMjg^ | 

«£*{£¦ %$__$_%g^&fe
Sr^Ta.X1irenan|c^Cdras tf nte médico Rui Machado da Sil-
redevias modernas.

CURSO DE ENGENHEIROS FERRO-
VIÁRIOS — A Drova escrita de Setor
A será realizada- no dia 5 de agosto,
as teses devem ser entregues na 2.»
quinzena de julho. Quanto ao Sstor
B' Locpmoção,' estilo sendo ministra-
das. regularmente, as aulas sôbre
Material Rodante, nõ horário nor-
mal, pelo Engenheiro Sylvb Maga-
lhSes Lustosa, diretor da Empresa de
Equipamentos Ferroviários S/A.

2 o CICLOS DE ESTRADAS — Avi-
sa-se aos estudantes que as aulas se-
rão reiniciadas, regularmente, no dia
24 de julho oom o mesmo horário de
1 o período, acrescido de preleçóes
sObre AEROPORTOS aos sábados.

BOLSAS DE ESTUDO - Ofertadas
nelo Centro Regional de Matemáfca
para a América, Latina, à Jovens gra-
Suados e docentes universitários que
desejam se aperfeiçoar em ">»«»*;
tica moderna. Detalhes no Gabinete
da Secretaria.

Na secção dedicada ao ensino foi
apresentado um trabalho realizado
em colaboração pelos prof.,Elpn La-
ges Lima e Leoppldp Nachbin, sobre
«O Ensino da Matemática nas Facul-
dades de CiSncias. e nas Escolas de
Engenharia do Brasil". Seus autores— 
monuséram algumas alterações noslberger, Glória Lintz Feo e Lais
Minteulos vigentes.através de ai-'Souza Brasil. O curso se iniciará
Zís ífmpl Sés e de ' certos dia 12 de agostoi dè 1959, ta.17 horas.
S-íésãmo™ dc modo a melhorar ai "INTRODUÇÃO A MfCANIÇA
Sondicõcs da formação de professô-. QUANTICA" a ser ministrado no

têmâMtteosTrõTissionais_e de^engenhei-1 cas, sob a orientação
ros " 

" """o"TrabãÍhõ" analisa detidamen-:nio J. da Costa Nunes e regência do
ti. o esnlíSò^aüe°vím"pr~edõminan-!prof."Américo Sussman. Aulas todas
dVVS r/ensiío universi-!.. JM^^S»*

Escola Politécnica

^ — O'Centro de Estudos do lios-
pitai do Arsenal de Marinha do R. J.,
realizará hoje, às 10,30 horas, uma
sessão de cinema.para á qual estão
convidados todos os módicos, dentls-
tas, militares e civis. Serão apresen-
tados os seguintes filmes: a) réani-
mação cardíaca — colorido 25 min.
sonoro; b) Pendlomid glanglioplegi-
que — colorido — 32 min, sonoro.

' 
(M I S S Àj p E 7. » DIA ) • ':'• ¦}/ 

g ]*^
{V Nicolau Manièr convida para a missa de 7,° dia que, pelo eterno

descanso da alma do seu pranteado amiao e companheiro de traba-
Iko, COMENDADOR ALBINO DA SILVA tóNüEÍRA, manda ceí*
breir amanhã, sexta-feira/ dia 24> às 9,30 horaSi no altar de Nossa
Senhora da Conceição da Igreja de São Francisco de Paula, agrade-
ceado desde já á todos que assistirem a êsse ato de religião. 120M

fada.
'A data será

CURSOS, NA ESCOLA FLUMINENSE DE ENGENHARIA,
PARA MELHORIA DA PRODUTIVIDADE INDUSTRIAL

incentivo à. melhoria da produtivlda-
de, pela realização de cursos de for-
mação cm técnicas modernas de tra-
balhp e de administração, pois a ori-
entarão adotada pelo Grupo, é a de
qúe ac Empresas que desejarem au-

j-mèntar' a sua produtividade deverão
jem primeiro lugar íormir seus pró-
prios técnicos.

Para tsnto, com a colaborarão de
professores de Comissariado Francês
de Produtividade, serão renlizados
cursos como: Simplificação do Traba-
lho, Flruejamento e Controle da Pro-
dução, Cronometragem, Contabilida-
de de Custo, Controle de Qualidade,
Administração de Pessoal, etc.

Ò /programa elaborado já conta
cprn a adesão de várias Empresas do
Estado do Hio e Distrito >, Federal e
será apresentado também np II, Semi-
nárib de Produtividade promovido
pelo Centro Nacional de Produtlvl

Visando sua articulaçãp com as.atl-
vldades produtoras estaduais e na-
cionais, a Escola Fluminense de En-
genharia criou 6 Grüpo: de Estudos
de Produtividade Industrial (GEPI).

I O GEPI desenvolverá sua ação de

Faculdade Católica
de Direilo
MONOGRAFIA SOBRE CLOVIS

BEVILACQUA

Foram aprovados, pela Reitoria da
Faculdade de DireitP da PUC. as
InstruçSes preliminares baixadas pele
Dlretpr da Faculdade de Dlreitc Prp-
lesspr Luiz Augusto dc Rego Montei-
ro. mediante a Portaria n.» 2 que
abriu, na nossa Faculdade e entre os
respectivos estudantes, o concurso de
monografias sébre a vida e obra de
^O 

prSppaTa entrega desses tra- dãde ^^átóia^»sta se-
talho, sôbre a obra Jurídica de CM- mima emi Sáo. Jc;é dos Campos, Es-
Vis Be.vilacqua ou sobre aspectos de tado de Sao Paulo.
áua vida, como jurista ou professor |de Direito, terminará a 30 de agosto | .f^eJj(jna g CírUrOÍa

CORSOS DE EXTENSÃO
"Tema de • Obstetrícia e Ginecolo-

gia" Professores Jprge de Rezende e
F. Victer Rodrigues.

Sindromes hemorrágicas do secun-
damento — Diabete da gravidez —
préstimos' atuais do fo-cens — Pato-
logia clinica das aponlexias útero pia-
centárias — Cirurgia conservadora
ginecológica — Clrursla do prolapso
genital — Tratamento de esterlllda-
de feminina — Uma viagem aos Es-
tados Unidos.

Inicio:' 5 de agfcto — Local: Audi-
tóri-a do Centro de Estudos "Paulo
Cézar de Andrade", na Santa Casa de
Misericórdia, à rua Santa Luzia, 208.

Horário, quartas e quintas-feiras,
rie* 20 às 2t Vioi-a?. jiKcrl .tá-i nH Rei-
toria da Uriiversldnrte do Brasil, à
Ave_Jda Pasteur, 250. que cpneederá
certificado aos alunos, com freqilén-
cia regular.

COMISSÃO DE FESTAS — O Pre-
sidente da Comissâp de Festos dos
Doutorandos de 1959 avisa, que de
acordo com entendimento com o sr.
Mafra, ficou resolvida que durante o
mês de Julho, os eclegas pederãp ti-
rar íPtografias, independente de le-
var o cartão de apresentaçáe. Ou-
tnsslm, é aconselhável que cada eo-
lega leve scu Jaleco.

Foto Estúdio: Avenida 13 de Malc,

CONGRESSO NACIONAL DE
ESTUDANTES

Rcpresentpu a EPUC np Congresso
Nacional dos Estudmtes, ora reuni-
do na Universidade Rural, os aça-
dêmicos Wilson Cury (eleito, por in-
dicação do D.CÊ.. • vice-lider da
bancada carioca junto ao Congresso
da UNE) e Sylvio Trivell.-to, t_mbem
credenciado para representai iin*so
D.A. ante àquele crnclave. ||

ESCRITÓRIO DE CALCULO — Os
alunos do 4.» ano Q"= .*l"ise.re"" ,""^'*
tlcipar do nosso escrltório_ de Çálcu-
10 devem fazer as inscrições de 2a.

8a. feira, das Htón.bBjM*
casa VI da vila. Será dada prlori-
dade àqueles que fizerem' logo-as
Inscrições. .....

ENGENHEIRANDOS DE 195? — Al-
bum de fotpgrafias:. a .c.omissãpj de
festas avisa aos colegas que awda
não cempareceram ao fotografo MA-
FRA - Avenida 13.de Maio, 23.- 17-°
sndar — devem fazê-lo o mais bre-
ve possível, nos horários de 9 as
11 hcias e 14,30 às 17 heras.

Oiiseruaçõo: esso algum colega ain

Brasileira de Medicina Militar, o pre
sidente da República expediu aos mi-
nistros de Estado, presidentes de au-
tarquies e órgãos subordinados á pre-
sidência o seguinte telegrama: "De
ordem do sen)ipr presidente- da Re-
pública, comunico vbssência haver sua
excelência dispensado ponto médicos,
farmacêuticos, dentistas e cnfermeir.-s
civis- e militares serviço públicp ci-
vil e autarquias provarem cempare-
cimento II Cphgressp Brasileiro de
Medicina Militar realizasse Porto
Alegre dias 24 a 31 agosto corrente
ano. Dispensa deve abranger não çó
duração conclave como também pe
riodo viagem servidor, considerado
meio transporte comprovadamente
utilizado e observando-se, ainda, uo
qúe .couber disposto circular^2-57",

Aá inscrições continuam à rua Ro-
drigp Silva 30,"nesta Capital e-.Av.
Albertp Bins 612, em íôfto Alegre.
+- O Centro de Esportes da Marinha
fará realizar as seguintes competi-
ções, no mês de agosto de acordo
com o Calendário Esportivo para
1959: Dias 6, 10. 12, 14. 17, 10, 21, 24,
26, 28 e 31-8-1959 — às 13 horas —
Continuação do Campeonato de Futçí.
boi da Marinha (3a. e 4a. Catego-
rias). Dias 5 e 7-8-59 — às 9,00 —
Campepnato de Natação . (Principian-
tes) —3a. e 4a. Categorias. Dias -11
e 13-8-59 — ás 9,00 .horas -rr Campeo-
nato de Box .(Novos) —4a. Categoria
- Pesagem:i'Dia 10-8r59 — Das 9,00
às 11,00 horas no CESM. Dias 18 e
20-8-59 -f. is 9;00 horas — Campeo-

Ji, ,"¦'••'_, _,,. . ._ Inato de Atletismo (Novos) 3a. e 4a
^ - Frii expulso das fileiras dp ICatcsor|as. Dia 25-8-59 - às 9,00 ho-Corpo de Fuzileiros Navais, a bem da _a- _ Campeonatn de Vela (la. Ca

disciplina, per má conduta habith-al. o te„0..,a). e Dja 27-8-E9 - às 9,00 ho-lurileiro Benjamim' Amadeu Trinda-1 r{,;, _ campeonato de Remp — Prova

-m> — Foram assinados decretos de-
mitindo os servidores civis Ivo da
Silva, Milton da Silva Moreira e Wil-
son de Miranda Magalhães.

'? — o ministro, em aviso de On-
tem, comunicou que considerava efe-
tivada, a partir do dia l.o de julho
do corrente ano, a incorporação da
Escola de Escrita e Fazenda ao Cen-
tro de Instrução "Almiránte«Taman-
dará". A incorporação dessa Escola
ao Centro dé Natal, é uma conseqüên-
cia do .plano de reestruturação- ad-
ministrativa, em execução na Marl-
nha, para melhor orglanizá-la, dl-
minulndo-se despesas. A Escola de
Escrita e Fazenda vinha, - anterior-
mente, funcionando em Florianópolis,
no 5.» Distrito Naval. - -

Comendador ALBINO Wk BANDEIRA
(MISSA D E 7 .° Dl A), V

Casa Leandro Martins • Móveis S/À, por sua Diretoria e todos os seus auxiliares,
conviria psra a iiisa de 7.° dia que manda celebrar em intenção da alma do seu antigo
Diretor e amigo Comendador ALBINO DA SILVA BANOf«A, amanhã, dia 24, às 9,30
horas, no aliar de N. S. da Conceição da Igreja de. São Francisco de Paula. Agradece ante-
cpdamenle a todos que assistirem a êsse ato dè religião. 12063
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GR. ÜFF. ING. GIGVANNI GOROSIO
CAVALIERE 

DEL 1AV0R0
PRESIDENTE DA ITALUBLE

(MISSA DE 30.'DIA)
A Direção pára o Brasil da Socielade ITALCÀBLE, convida os acionistas, os' clientes e

amigos, para assistir à função religiosa do 30.° dia, em sufrágio do saudoso seu Funda-
dor e Presidente, que será celebrada, amanha; sexta-feira, 24 do corrente, às ti horas,
na Capela do Centro Assistenziale Cartoiico Italiano S. Pio X, na Rua Álvaro Ramos, 385
(Bolafogo). ¦ ,!;
A Nossa Senhora das Graças*

12071

do corrente ano.
A Comissão designada pelo Diretor

ta Faculdade de Direito c sob a sua
presidência reunir-se-& a 1-.° de se-
tembro para iniciar, o estudo, e julga-
mento das monografias apresentadas
pelos estudantes, devendo estar con-
eluido ésse Julgamento a 15 do mes-
mo mês.

A entrega das monografias será
feita ao dr. Secretário da Faculdade
de Direito, sendo as mesmas assina-
das com pseudônimo e devendo, no
inesmo ato, ser apresentado um en-
felope fechado, contendo a identifl-
ta;ão do respectivo autor.

0 IMPACTO DAfflffii
PSICO-SOCIAIS NA PERSOKA-

LIDADE HUMANA
Conferência do Professor

Dr. Henrique Franco
O advogado, professor, sociólogo e

psicólogo Dr. Henriqne Franco, dl-
retor-presidente do Instituto. Brasi-
lelro de Eelações Humapas, que che-
gou há pouco dos Estados Unidos,
onde realizou estágio.- nos centros
íe EelaçSes Sociais da Harvard Uni-
verslty e no Instituto de Kelaçfies
Humanas da Yale Universlty, pro- ^^ ioiuui%, ._
nunclará amanhã, sexta-feira, às 18"30|-j3' vi^_^fJÍ\ÍyÍÍ7l a 1720. Hora-
horas a primeira de uma série de con- ¦ -.^^ D à_ n horaç e 1430 ^ 17 ^oras,

exceto aos sábados.
/.TENCAO — O3mun'camos aos co-

lcgss ebaixo relacionados compare

ferências franqueadas ao público, sô-
bre o tema "O IMPACTO DAS CIÊN-
CIAS PSICO-SOCIAIS NA PERBDNA-
UDADE HUMANA". Fará o conleren-
eista um paralelo entre programas
universitários e culturais, entre cur- .,,.„.
•os de informaçfio e formaçáo, entre dades estudantis que participaram:
pedagogia e . llderologla. Será mos-' sebastiáo Till, Enj-r Pereira de Al-
trado o problema da unidade dldáti-1 buquerque, Dayle G. Melra, Paulo
ea, do Insight, do condicionamento eiCalarge, Fai)sto Hlppert Vcrdinl, Pe-
as mudanças respectivas de atitude e|dn_ A. Veríssimo da Fonseca, Anto
eomportamento, fatores de transcen- \ nio Fernades dá Paz Filho,

dn não possua os cartões distribui-
dos pela Comissão, podem apresen-
tar-se sem os mesmo para tirar a
fotografia que não haverá atropelos.

LEI DOS ARQUITETOS - A
Diretoria' do D.A., contando ago-
ra. com a colaboração dos colegas
Elias Esses (Diretor do Depariamen-
to de Relações Públicas do D.A.) e
Ruy Flaks Schnelder, traçará novas
normas de ação para, em conjunto"om 

os demais Diretórios de Enge-
nharia do Brasil, lutar • pela rejeição
do projeto de regulamentação da
profissão de arquiteto, já que o mes-
ino virá restri-gir atividades dos en-
genheiros.

DIA DE MARIA CEBOLA - O-too
esperado baile de Maria Cebola que
multo interesse vem despertado em
tóía a Universidade, em vista de sua
originalidade. - já -tem data d|flnWv£
mente acentada — ultimo, sábado de
agosto. .

Informações com: ¦]**}$£_$$_%
(tel. 26-0906), Ferntiido Vieira (tel.

57-9731) e Samuel El-Yachar (tel:
57-0663).

HEVISTA EPUC-ENGENHARIA-
ARQUITETURA — Mais um número
dé nossa conceituada revista encon-
i-a-so a venda nas principais ban-
cas e livrarias do centro da «dade.
Trata-se do número 11 que ja esta
sendo distribuído aos assinantes, pe-
lo correio. Os alunos da. EPUS que
desejarem receber seus exemplares
antes do reinicio I das aulas devem
tratar pelo tel: 47-0475, com Gilber-
to. •

Aguardem duas novas campanhas
publicitárias da' Revista: uma junto
aos'cx-ali'1-is.da EPUS e outra vi-
sande os atuais .

FRATERNIDADE DEUS EM TI
/ ¦ '

Eir. solenidade simples, a Fraternl-
dado Deus em Ti inaugurou ontem,

a sua Sede definitiva, à, Rua Lean-
dro Martins, 45 -1> andar, onde cen-
tinuará exercendo suas atividades às
têrçás e quintas-feiras.-

Escola Politécnica
CONGRESSO NACIONAL DOS

. ESTUDANTES

Representam -a .E.P.Ü.C., no Con-
gresso Nacional dos Estudantes, ora
reunidos na Universidade • Rural, os

dental importância, para a mnturl-
dade de paia, educadores, professores,
diretores, lideres e orientadores em
geral. Mostrará a marcha evolutiva da
personalidade do auto-entendlmento
•o espirito de familia, do.. es

cer ao D. A.A a fim dc receber seus ^£mlcòKKWlíscníCury (eleito, pordiplomas des diversos cursas e ativi- Sgj1^ °j0 
D> c. E„ viec-üder da

bancada carioca junto ao O.ngresso
da UNE) e Sylvio Trlvellato, também
credenciado í>ara representar nosso
D.A.,,ante àquela conclave. •

ESCRITÓRIO DE CALCULO — OS
alunos do 4.° ano que quiserem par-

AVISO — Avisamos aos colegas que j tjcipsr a0 nosso Escritório da Cál-
recebemos: ílâtmilas da E.cola e do|cu]0 devem fazer aa incriçôes de 2.»
Diretório, assim como chaveiros. |a BC!tta-feira, das 14 às 17 horas, na

APOSTILAS — O D. A., comunica; casa VI da vila. Será dada priorlda-

de, c'a "a. Companhia, Regional; em
Belém, Pará. p;-'

-^ — O ministro, se fêz represen-
tar pelo comandante Teimo Becker
Reifschnelder, oficial de gabinete, no.
enterro do tenente Paulo Antônio Si-
mões Lopes. Recebeu, em audiência,
o. comandante . Geraldo' Vila Mala-
falas.

- <+ — Os contra-almirantes Carlos
Almeida da Silva e Moacir Rodrigues
da Costa, assumirão os cargos de sub-
diretor dé'Engenharia Civil e sub-
diretor de Engenharia Naval, respec-
tivamente, .amaphi, àB 14'horas, em
cerimônia proferida peio diretor-ge-
r_l de Engenharia. vice-almirante
Joaquim 'Carlos Rego Mqnteiro.

^ — Nas datas e horas Indicadas
as. áreas especificadas ficarão inter-
ditadas .. navegação. Hoje, das 8 às
12, a área compreendida pelos para-
lelos 22» 44' Sul — 22? 50' Sul e os
meridianos 041" 45' Oeste e 041 52'
Oeste, (tiro real de superfície); hoje
e amanhã," das 10 às- 19 horas — área
delimitada pelos meridianos das ilhas
TI jucás ,e do Recreio dos Bandeiran-
tes, na distância de 3 milhas dá eos-
ta (tiro real antiaéreo) e, das 13 às
16 horas, a área compreendida pelos
meridianos que passam, pelo cabo da
Gávea e o pontal-de Sernambetiba, na
mesma distância (tiro real de super-
ficie); amanhã, das, 13,20 às 16,30, a
área delimitada pelo setor Forte Im-
bui — Ilha Cagarr4s-.-í-Jlha do Pai,
num rato de 6 milhas (tiro real de
superfície): hoje e amanhã, das 8 ás
12 horas o área reservada para exer-
ciclo ao.largo dp pôrto do Rio e das
14 às 16 horas, a área circular em tôr-
no da ilha da Sapata, raio de 3 mi-
lhas, (tiro de superfície e exercício
com- submarinos),

? — O transporte "Custódio de
Mello!' suspendeu ontem a fim de fa-
zer provas de mar, na área Cabo Frio,
São Sebastiãò> anos ¦ a realização de
reparos nas maquinai. — O navio hi-
drográfico "Slrlus" encontra-se em
viagem de Belém para o Rio, com
escala em Recife, anos três meses e
meio de trabalho hidrográficos na re-
gião db Sallnóiiolis,. no Pará. — O
navio hidrográfico "Canopus" suspen-
dérá no dia 30 para sua área de ati-
vldades. ao largo do litoral do Esta-
do do Espirito Santo. O "Taurus"
continua em sondagens, na b.ia de
Tutóia, no Maranhão. — O navio
balizador "Getúlio Lima" encontra-se
em Cabo Frio em missão de apoio ao
farol lá existente. — O transoprte

Ari Pnrreiras" continua no pôrto de
Rio Grande em sua viagem de regres-
so ao Rio, procedente de Pôrto Ale-
gre. — O rebocador "Guarani"
suspendeu de Salvador com destino a
Maceió e escala em Aracaju. O "Gua-
rani" prestará serviços ao Escritório
Téénico Administrativo de Belém, no
Pará, pôrto final de sua viagem. —
O contratorpèdeiro "Pará" continua
môvim.ntando-se, diariamente, ao
largo de San Diego. na Califórnia. —
O mvio tanque "Raza" permaneceem Paranaguá, para ténrino dos re-
paro. iniciados no dia 9 do corrente.— O navio-escoia "Almirante Salda-
nha" retardou de Ü4 horas a sua sai-da psra o norte do pais, em missão
oceanográfica. .-

Agradeço' de Joelho o milagre ob-
tido — NILA.- ¦¦'_' 6406

EDUARDO ,
NAVARRO DE

ANDRADE
(Missa de 7° Dia)

_ Sua familla, sensibilizada, agra-
tora da barra do Rio Grande, em de- domorurtracõ-s ds nesar re-zembro de 1838: Pelo juiz Carlos de «ee as uemonsrraço.s ge pesar re
Miranda: n.° 28S5 j_ água aberta, eebldrs na ocasião dí seu faleci-

l&f^^^^^^^í^:^^ «eus^arentes .
gi-va a reboque tía la_clia-a-niotor amidos para assistirem a missa que,

S^&r^^^G^^-Por sua alma, manda 
Cobrar 

hoie,
ves: n.» 3541 — colisão dó batelão quinta-feira, as 10,30 horas, no ai-
"União" com pau submerso, e conse- tar.mor da |greja Aa Candelária.
quente naufrágio, em Cajueiro,, rio"" "7 

_, ' .,-,.
Mearim, Maranhão, em junho de 1958. Antecipadamente agradece. 47038

Paisnndu" (Novos) — 3a. e 4a. Ca-
legoria,

NO TRIBUNAL MARÍTIMO

Na sessão de hoje, o T.M. julgará
os seguintes processos que serão re-
latados pèlOijuiz Francisco Rocha: n.°
3355 — abalroamento entre o bate-
lão "Jabaquara" e á chata "Jacaré-
guava", a rebooue dà lancha "Nossa
Senhora de Fátima", no pôrto de San-
tos, em junho de 1057. A Procurado-
ria acusou José Simões Seguro, mes
tre do "Jabaquara",' dé responsável
pelo acidente; N.. 3650' — recusa do
rebocador "Punch" a prestar socorro
a navio avariado ("Santo André"),

AGENOR SOUZA

SouzaJúlio Pereira de
(FALECIDO EM P. ALEGRE, DIA .7-7-1959)

A família Dr. Pedro Bemardino Pereira e os amigos cumprem
o doloroso dever de comunicar o falecimento do querido e es-
timado JÚLIO e convidam para a missa que mandarão rezar,
na Candelária, hoje, dia 23, às 10 horas. 617~ar?*m£--*i*--r7?:mms,»ii-i/ml-

PROFESSOR

JOSÉ NEVES COLEN:
José Pinto Colen, Maria José Colen Corrêa e Olavo

Corrêa, filho" e genro do extinto, convidam aos parentes e
amigos para assistirem à Missa de .7.° Dia que por sua alma
será rezada no altar de São José, na Igreja de N. S. de
Copacabana (sábado), dia 25 de julho, às 8,30 da manhã.

Antecipadamente agradecem. 6286

MWÊÊfÈÊÊSÈí
(Falecimento)

A família de Agenor Souza Azeve-
do e Agenor Azevedo & Cja. Ltda.,
comunicam com pesar o falecimento
de seu chefe, ocorrido ontem, e con-
vidam parentes e amigos para o seu
sepultamento hoje, dia 23, às 13 ho-
ras, saindo o féretro da Capela San-
ta Therezinha - Pràçq da República,
89 - para o Cemitério de Inhaúma.
VW;:;.:/.--.; 

¦,:- VVvN- &$&<% -47039

de Albuquerque Souza

Salvador Roncisvalle
(MISSA DE 7.° DIA)

§ Petrona Trindade Roncisvalle, Sículo Lorenzo Roncisvalle,
senhora e filhos, ítalo Miguel Roncisvalle, senhora e filho (au-
sente), Salvador Roncisvalle Filho e senhora (ausente), convidam

para a missa que será celebrada pelo repouso de sua alma, ama-
nhã, sexta-feira, dia 24, às 9 horas,.no altar-mor da Igreja Santa
Margarida Maria, na Lagoa. Aproveitam o ensejo para agradecer
sensibilizados às manifestações, de pesar recebidas por. ocasião
do falecimento. 60023

y (3<|,Vd_a) 
]

Antonietta de Souza e Balbeita Albuquer-
que (Bebe) agradecem as manifestações de
pesar recebidas por ocasião do falecilnento e
na missa dé 7.6 dia de seu saudoso pai —
MARECHAL ANTÔNIO DE ALBUQUERQUE
SOUZA —• e convidam parentes è1 amigos
para assistirem a missa de 30.° dia^ que em
sufrágio de sua alma mandam celebrar na
Igreja daçt£$nta Cruz dos Militares, amanhã,
sexta-fi^PPla 24, às 10 horas, e antecipa-
damente agradecem a todos que comparece
rem a êsse ato de fé cristã. 14126

que Jà se encontra no Departamento
plrito 

" 
de família- ao espirito dei de Apostilas às sepulntes apostll. s.

írupo, trabalho do espirjto, trabalho li." ano- Anatomia Humana e H!í-
ao espirito público ao macro lideran- tologia; 2.» ano.-Anatomia To«grft-
ta, da capacidade para resolver pro- fica; 3.° ano — Patologia Oerr.'. Pa-
blemas de relações humanas a rela- rasitologia e Fsrmacolosla; 4." ano —
e6ea públicas. O transpa_se da com-lScmiologla referente a parte de w-
petição à cooperação. .boratórlo, Semiologla do (Prof. Vai-

AsconfêreKiãr^Ctr^prêi;o-ter-Tr-uVcn)7-Vias-de-Acessn. Anatomia Pato-
¦ar no auditório do I. B. B. H., à lógica: 5.» ano - Urolosia. Terapi-u-
AT. Graça Aranha, n°. 81 — 12<>. an- tica) Clinica Médica, Clinica Cinirgí-
dar, 18,30 hs. das sextas-feiras. (Em,ca e Medicina Legal. 6.» ano — Obs-
frente ao Ministério da Educação), itetricia. Pediatria, Neurologia. Orto-
Ttí. Í8-4656 e 52-3599. Ipedla Infantil. Psiquiatria., Oftalmo-

48869 logia e Qtorrinolarlngologia."" ; 
ÍNTERNATO_EM"PÊtRÓPÕLÍS -

Proporcione a «eu filho a oportunidade dc estudar nnm clima ameno
• num ambiente tranqüilo, matrlculando-o no tradicional --

Instituto Carlos A. Werneck
Cursos: Primário, Ginasial, Clássico, Cientifico, Comercial Básico,

Técnico de Contabilidade. Dactllosrafla e Línguas.
INTERNATO — EXTERNATO - SEMI INTERNATO

Alimentação farta e sadia — Modernos métodos de ensino — Atividades
srira-escoiares — EducaçSo áudlo-vlsual — Corpo Docente selecionado

— ótima praça de esportes. —
—— -^ACEITAMíSE-TRANSFEBÉNCIAS

? Acham-se S disoosicão, no De-TOT-amentó de Assistência Social daDiretoria do Pessoal, a rua Acre 21— 5." andar, os certificados de Segu-rn de Vida ern Grupo, do persoalabaixo: José rendido da Hocha, JoséCardoso da Silva, José Carlos Bom-fim, José CaHos dp 'Costa. José Car-los Magno Costa Nava, José Carlosfia Silva, José Cfrlos da S'ivaPassor,•To.é Carlos de Soi'7a, José CassianoPereira, Jnsé Cavalcnti Albuquer-
oue, .Tní-é Ca'">'ci.nt' C-b-"l, Jos* Cc-valcanti da Silva, José Cazumbá de
Lira, Jos* Cessr P^Tendn' Leal Fer-W"Dícs; Jo;* de Ciccn Júnior. Joré
Cirírco da,Silveirp. Joçé Cirilo da
A?EUmo"Ro,'Jr.í C^u^io Fre'-», Joçí
Coe'hr> Pires, Jo. é Corsino de Macedo,¦Tr-cí Co-delro Linhare», imi Correia
Filho, Jo.é C"rrei= do Nascimento,
José nosh de Almeida, José da Cru_.
José Dant'. de Araúln, José Dionlzlo
Ferreira, Jos* Domin"ues Netto, José
Fduardn dè Fran<-a. José Eduardo da
Silva, Jnsé Ele*b3o de Araújo, José
Ermaii Liomcnl, José Esteia Dantas,
José Everaldo Lemos e Joré Faria Ba-
tista.
m> Dia 23 de .i._l.<. de 1838 — A
escura "Farrounil .a", das republica-
ros sul rlo-gra-denses. Das«a-s« com
t"-da a ruarnirün p'ra. a lcaüâade,

A dlvi-"n do chefe Delphim,

de àqueles que fizerem logo as Ins-
cr'cões. '_•"• 'i '

ENGENHEIROS DE 195!) — Álbum
de foti-eraílas: a comissão d» festas
avisa aos colegas que ainda nío com-
pareceram ao fotógrafo MAFBA —
Avenida 13 de maioo,,23. 17." andar,
devem fazê-lo o mali bTeve possivel,
nos horários de S 4s 11 horas c 14,30
ès 17 'horas.

OBSERVAÇÃO — caio algum cole-
ga ainda náo possua'cs cartóès des-
trlbuldcs pela Comissão,, podem apre-
sentar-se sem os "mesmos para tirar
fotografia que náo haverá atropelos.

LEI DOS ARQUITETOS — A Dire-
toria do D.A., contando agora, com
a colaboração dc» colegas Elias Esses
(Diretcr do Departamento de Rela-
. ôcs Públicas do D.A.) e Ruy Flaks
Schr.clder,! traçará novas normas de
ação para,'em conjunto com os de- j 1F63
rnais Diretórios de Engenharia do .
Bwill, lutar pela rejeição do proje- "|m.epf1iJp Ftf||f|anlil"to ds r.^ukmentação da pro.ls.ão de! JUVenifiae CSlUaolIlll
arouiteto, Já quç o mesres virá rea-
tringlr atividades é:s engenheiros. Recentemente, o programa — "Ju

DIA DE fAK1.. CBBOL* — O tfti , ventude Estudantil" — da Rádio'Na-
esperado ba;le de Maria Cebola que|cTpnal, realizado todas ás quintas-

Josephina de Albuquerque
Gnillobel

(KOIVINHA) >¦ | 
':'

A família de JOSEPHINA DE MBUQÜEPOIJE GUILLOBEL
convida os parentes e amigos para assistirem à missa que por
alma de sua querida NG.Vlf.HA mandam celebrar na Igreja
da Santa Cruz dos Militares, hoje, dia 23, às 10,30
horas, agradecendo a todos o comparecimenlo a esse, pie-
doso ato. \6067

(Av. 15 de Novembro, 264 — Tel. 28-67
Sedes (

(Rua Paulo Barbosa, 81 — Tel. 3410
PETRÓPOLIS — ESTADO DO RIO __au _7i

Júlio Pereira dd Souza
(FALECIDO EM PÔRTO ALEGRE PU 17/7/59)

' Diretores e funcionários de Produtos Veterinários Man*
gulnhos Ltda. convidam parentes e amigos do estimado
JÚLIO para à missa de 7.° dia que mandam celebrar ama-
nhã, sexta-feira, dia.24, às 11 horas no altar-mor da Igreja
N.S. Mãexdos Homens, à Rua da Alfândega n.° 54. Desde
já agradecem a todos que comparecerem a êsseàto re-
ligioso. 8"3

Manoel da Silva Almeida
(MAN ECO) V

(MISSA DE 30.° DIA)
Regina Almeida convida parentes e^ amigos

para a missa a ser celebrada, amanhã/ sexta-
feira, dia 24, às 9,30 horas, no altar-mor da
Igreja da Candelária. Antecipadamente agra-
dece aos í|ué comparecerem a êsse ato de fé
cristã. ; 

* ' 14141

S.S. PIO XII
"SJUDÀSTADEü"

DALILA agradece a graça, alcan- Agrad.ço
cada. ' 27385 J.P.A..

graça alcançada —
911.

muito- interesse vem despertando em

CURSO WERNECK
— COLÉGIOS E ESCQUS M-3-ITÂRES

Ò mais antigo curso especializado e com a maior p:.
centagem de aprovações. Informações e reservas. Pres. Var-

gos n. 446 - 12.° andar, grps. 1204/5. - Tel. 23-5161.
60419

íJ53.ra~'ünivéfsiíIãdê;_ê--nfi-itã"ae sua
originalidade. 34 tem data deünlti-
namente acentada — último sábado
de agosto.

Informaç6es com: Walter Duque
(tetrJS^MSlr^ernando-LacerdirVlel-
ra (tel: 57-9731) e Samuel H-Vachar
(tel. 57-0863.

REVISTA EPDC-ENGENHARIA-AR-
QUITETDRA — Mais uni número de
nossa conceituada revista encontra

feiras, _» 18.3Í) horas, dirigiu ao pú-
Blico o apêlq para o voluntariado
feito pelo Setor de Relações Públicas
do Serviço de Educaçáo de Adultos,
do Ministério da*Educaçáo e Cultura.

Filosofia - UDF

/i

AVISO AOS ALUNOS DO CURSO DE
PEDAGOGIA DA 3.» SÉRIE

De ordem do professor da cadeira
s. a renda nas principais bancas eJHlglene Escolar, comunico ao» alu-
livrarias do centro da cidade. Trata-1 ros, do referido cursooue_ 11 entreg.

do^númem-ll^He^*-^t4-send<rr^*s-»raba'hT'--airfnraô^íerá at* r
'distribuído acs assinantes, pela cor-1dia Ü5 de 1ulh3. na secretaria, â fun-
relo. Os alunos da EPUC que deseja- elc-*rl_» Diva Amoedo das 14,00 àr
rem receber seus exemplares antes do 20,00 horas.
reinicio Jas aulas devem tratar-pelai  CURSO DE DIDÁTICA
lei. 47-0475, com Gilberto. I Os trabalhos de Fundamento Bloló-

Aguardem duas novas campanhas jglcos da Educaçáo poderio ter entre-
publicitárias da Revista: uma junto gues até o dia 25 de julho na secre-
vos ex-alunos da EPUC e outra os taria, à funcionária Diva Amoedo, das
atuais. 114,00 às 20,00 horas.

\ /

MARIA ANTONIETA
RIBEIRO DE SOXJZA

' ^ (Cãfedrátka do Instituto dè Educação)
(MISSA DE 7.° DIA)

Sua família, Impossibilitada de agradecer a todos, cada
um "per si", pelo conforto que lhe deram com a presença
ao enterro, por êsse meio o faz, anunciando que a missa em
sufrágio da alma da querida morta será rezada às 10 horat
de amanhã, dia 24, no elfar-mor da Candelária,, e anledpa
agradecimento-sincero a quantos, comparecerem a êsse alo
de piedade crisfã. .

JOSÉ FREIRE BRUIVIANA
(MISSA DE 7.° DIA) .

VJorge Alves Brumano, Maria Freire Brumàna, Mpe> :5imao e
senhora, Hélio Costa e senhora, e Jorgfe, Francisco, Roberto,
Maria da Penha e Marcelo Brumana, agradecem sensibilizados
as manifestações de pejar recebidas por ocasião do tawcimento
de seu querido e inesquecível filho, cunhado e.irmao — juat
FREIRE BRUMANA — e convidam seus parentes e amigos para

ra missa de 7.° dia que, pòr sua alma, mandam celebrar amanha,
sexta-reira, dia 24, às 8,30 horas, na Igreja de Sao Paulo Após-
tolo/à1 Rua Barão de lpdnema,.em Copacabana. Antecipada-
mente agradecem a todos que comparecerem a êsse ato de té
cristã. 60396

Juvenal Murtiio Nobre

60395

(2.° ANIVERSÁRIO DE FALECIMENTO)
Morietta Thedim Murtinho. Nobre e Manoel Antônio Thedim

Murtinho Nobre convidam seus parentes e amigos para a missa

de 2.° aniversário de falecimento, que mandam-celebrar por
alma de seu querido e inesquecível esposo e pai JUVENAL MUR-

TINHO NOBRE, amanhã, sexta-feira, dia U de julho, ar 10 horas,

rio altar-mor do Igreja de Sáo Francisco de Paula (Largo de São

Francisco). "; jf.%V*.«.- ¦''•:'-V3 ' '¦'. fâ4*'4=—' : - \^",-¦ 
l 
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NOTAS MÉDICAS

f» No próximo'dia ST.slegunda.f ei-,? José Messias, *l*m dos »eu»|
i va'. às ÍI horas, a Ministério da, programas "Variedades José
Educação transmitirá diretamente do'Messias", diariamente, na MetropoU-,
Teatro Municipal um "FesUval de \ una e "Canta BrasU", ás 5as feira»
Música Sinfônica Brasileira", na in- no Canal 6 produz e apresente na
terpretação da Orquestra Sinfônica Rádio Carioca, de cuja emissora é o
Brasileira", «obp;comando de Edo- direter-artisUco, entre outro». "Boa
ardo de Guarrilèri. O programa será j Tarde SenhoriUl", diariamente,
o seguinte: -Henrique Oswald — Sin-'
fonia op. 43} Leopoldo Miguez —
Scherzetto fantástico; Alberto Nepo-
muceno — Sinfonia èm. mi menor.
As' entradas estão sendo distribuídas
nela Rádio Ministério da Educação
(Praça da RepúbUca, 141-A, *"* andar)
e pela Orquestra' Sinfônica Brasilel-
ra. -'- ", ,- • l

*t> Diariamente, a Eldorado leva ap
ar uma seleção de melodias ro-

mânticas do nosso cancioneiro:"Música brasileira de romance"
.*•> Regina Celta, a mais recente

contratada da "Polydor", .ati
aparecendo bem em São Paulo eom
o seu disco de estréia, Mon Oncle'Meu Tio», versão de Crendice», uma

O último capitulo de «Aventu- gjjjj VnídtaSa.
ras em Marrocos",, novela de

•Gastão Pereira da SUva, será tranS-i
Imitido pela Nacnonal. No próximo, Nova atração dedicada a ouvin.

tes pela Copacabana, As segun.-
._»i':. ur. -.W-..mr.t-.Am - «.fltll-lAl**1*

. ACNE EXACERBADA NO PERÍODO PRÉ-MENSTRUAL — A acne
é uma áfecção da pele, que, nas moças em geral, costuma ser exacer-
bada por ocasião das menstruações. E' um problema-sem dúvida
angustiante, principalmente quando a portadora da afecção é dada
a comparecer a festas e reuniões. A acne, por mais cosmétjcos que
se use, sempre consütul um problema enervantc. , ¦

No "A.M.A. Archlves of Dermatology" 78:504, Oct. 1958, o ar.
F. E. Corroía publica o resultado do emprego de um OlurêUco, a
clorotiazlda, como preventivo da exacerbação da acne no período
pré-menstrual. Estudou aquele autor o uso da droga em um grupo
de JO pacientes, muitas das quais, com resultados. variáveis, haviam
sido submeüdas a tratamento com estrogêniq». A clorotiazida íoi
prescrita na dosagem de 500 mg 2 vezes ao dia, ante» do inicio do
período e 3 dias depois. Os resultados, em todos os casos,-foram
excepcionalmente bons e definlUvamente superiores aos obUdo» com
os estrogênios. As perturbações da acne, devido à menstruação fica-
ram suprimidas em 18 casos. ' ' '¦_',¦¦

Isto leva à conclusão de que no período aludido há um acumulo
de liquido no organismo. No trabalho a que nos estamos • referlndo,
o autor assinala.que o único caso em que se registrou efeitos colaterais
era de uma paciente com excesso yde micções.

-—i

VIDA CATÓLICA
SANTO APOLINÂRIO

Quando S. Pedro se transferiu ro, assim convertendo o pai

- / --.-. . - '
DEPARTAMENTO

LOGIA DA POLICL1NICA
(Serviço do prof. J. Ramos e SU-

Viajou para a Europa, o sr. Santos Vahlis, destacado
incorporador de .imóveis, nesta Capital. Ao seu- embarque
no "Federico C", compareceram pessoas de sua família e.
amigos .que £o*ram levar-lhe as despedidas. Na foto acima,
o sr* Santos yahlis aparece, ao, lac^de «ua .esposa,, pouco
antes da saída dof navio. tfcóhlíecWl» hotóem dé comé-rçio,,

passará uma temporada ito éxteitó^íMtfviájíeifa de recrtóéí1

sábado, no mesmo horário, a PRE-8; -.«.{ei-as: «sua Majestade a Mulher'¦! lançará a ;histórta seriada de síria, oroducão e apresentação de va) — Reunião do Corpo clinico ho-
Thebit, «£o&flo o x de-stino onel^* Maria ÇléliaJ com entrevistas, crónl- je, 5a. feira. 23, às 10,30 da manhã.
Desempenho do elenco dirigido por cas, poesias è música romântica. ordem do dia: a) Casos clínicos* b)
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Fazem anos hoje: Delza Falcão da
Fonseca. Odete Mart ns Fernandes,
ÍSbia pacheco Passos, Sônia Lo Feu-
do da Costa, e os srs.' Guilherme de
Almeida*: yanderUno 'Nunes, Carlos
Alberto de Cahtuària'Gama. VirgiUo
Senevenuto, M. Gomes Filho, I/>u-
rival Daliier Pereira, Fernando Pe-
reira da SUva. Apolinário Silva do

hahías'wnvil"làm'';oé Tcoleíás 'e-ánt*-''

gos do to. Nelson Muffarrej a assls-
tirem à missa que mandam celebrar
em». comemoração a .seu aniversário
natallcio, no dia "3 do corrente, às
¦Ü horas, na Igreja,da Candelária.,

-*®-- '
BODAS DE OURO. •

O casal sr. Joaquim de Souza Mo-
Vilar Belmonte, Fernando ítalo, Hans reira Júnior•' 

'• 
ata. Carolina;: Pyrrbl

Kurt Stadthagen, Luis Carlos de
Amorim Santos, Aires Pereira, Mir-
tot Mello Rocha, Nagib -rhaml Cha-
lub, Messias Lauand, Ricardo Afif
Abduclte,\ Valter.-Luce, Valter Rocha,

. Nagib Thami Ghalub, Messias Lau-
! and,, JUcareie- Afif Al-duche. VaRer' LuceWter' de' Almeida, AuréUo

Carmo Barbosa, Dârlo Ferreira da
SUvà, Jorge Carlos Bebár», teru Jay-
mé .tle Andrade, Cflrios, Alberto, de
Castro, Barros,- Sérgio Souza'Tetta-
mantl... Asdrubal Braga, Alexandre
da Silveira Lara.

br. Coriritn* dC Arruda Falcão —
Festeja hoje, o seu! aniversário na-
tallcio óf dr. -: Corirttho de ,nArruda
Falcõo.í dlrefor-e*orr*ercial:?dâ Lurnt-
nosa e-destacado Industrial, hoteleiro
e banqueiro desta capital

Floriano Faissal.

A De segunda a sexta-feira, Wal-
dir Machado apresenta em seu pro-
«an* 'o» mais recentes' sucessos da
música popular, brasileira através das
ondas da Matji. y

«classificação das dermatoficlaa", pe
.* De sua excursão ao norte "to lo or, Antar Padilha- Gonçalves.

pais regressou o comediante Zé
Trindade, que voltará ao mletofone
da rede A-9 e G-3 dentro de pouco,
dias, vivendo um novo personagem
em produção de Haroldo Barbou.

VOVÓ ARTISTA DO ANO

| - ::Í|«eM^^7

Moreira'comemora, no próximo, si'
bado, suas bodas de ouro. Festejan-
do a data, os filhos do casal man-
dam celebrar missa, festiva ,em ação
de graças, às II horas, na Capela de
São Pedro de' Alcântara,' na Reitoria
da Universidade do BrasU, à .Ay.
Pasteur n.'*a0. A noite será ofere-
cida recpção aos-.parentes e amigos
na residência do casal.

¦ •''; ,- '¦-¦'¦rr®- >;"-\-'?l-.'' Itrir
REUNIÕES .

Rotary Clube R. J. —Foi empos-
sado b novo Conselho' Ditetor que
deverá administrar o Rotary Clube
do Rio de Janeiro; no período de ju-
lho -de 1959 a junho de 1960, cuja
constituição é a -Seguinte: ipresiden-
te, Antenor Rangel Filho;' 1- vice-

tira® g#pag.: &mmm^m ?s
cio o sr. Germano Se/arà Machado,
jtretor da Gallus! publicidade Ltdá.

— Está aniversariando hoje o se-
nhor Sebastião Xavier Bastos, sócip-
chefo da A TÔrre Elffel, destacada ti-
gura do nosso comércio.e da socie-
dade carioca. ^

. ...,.,-,,. ... -Sh*. ..
DATAS INTIMAS ¦ ' ''.'¦¦ .

Comemora hoje, o.seu aniversário
natallcW.o jovem Paulo Roberto, fi-
lho do sr. Luso Gomes Botelho, con-
tador-cheíe da Record Propaganda.

..-,, •*,-.-.i... .*-®-y •. *.-,
CAííAMENTOS 7'

trup Filho;. 3". vice-presidente, José
Luis Blancó; 1"' secretário, Mauro Ri-
beiro Viegas; 2o secretário, H. de
ViUemor Amaral Filho; 1» tesourei-
ro. Guilherme Leva: 2- tesoureiro,
Martin Russak; diretores do proto-
colo, Antônio Moreira Leite e Alva-
ro Borgerth Teixeira; diretores: An-
tonlp Ribeiro França Filho e Adhe-
mar Ferreira lima. '

FESTAS
Hoje, no Olímpico Clube, das 19 ás

23 horas, na buate, jantar dançante,
sendo o.traje: passei* completo.

— A Associação A. Vila Izabel
nrogramou para hoje a "Festa do

Nornfa Berbet -^."Aaàmlr Clémentlxadrez", com-a-'entrega de'prêmios
— Na.Matriz de São Lourenço —|aos vencedores do Torneio Carioca,
Alameda Sáo Boaventura — no Fon- tendo a diretoria convidado .o pre-
seca -Niterói, cònsorcia-se no próxi- feito, ministros e,presidentes :d«. en-

um HHÜÜÜ ^^^P
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lA profa. Maria Rosa Moreira Ribeiro, (foto^ com 79 anos de Idade,
eme acabcwde ser eleita a Vovô Artista do ano. receberá h0™'?ge™
«pecials nos programas dedicados aos festejou do DUt*i Vori «£
mliigo próximoI - ztf do Julho). Amanha a profa. Maria Rosa estará
S Mundial no "programa "Para Você Vovó» o sábado em audições es-

ptclais" sábado na Continental e domingo na TV.TupI no^ Clube do
Guri, de Samuel Rosembérg, ao lado de Cordélia FWjtín, B 1"tte
Cardoso, Graciette SanfAnh. (inaUtuldora do DU da Vovó), Leila SUva.
Leny Andrade. A profa; Maria Rosa. apesar_de.TO^avançadaJ**--**
creve e apresenta o programa "Vozes que Encantam^?' as sextwfeir-r-r:
ao microfone da Mundial.

CEI-rTRC; DE ESTUDOS DO HÓS-
PITAL DO ÍAPC'— Reúne-se ama-
nhã, sexta-feira, 24, às 10 h, em ses-
são conjunta com o Colégio Brasilel-
ro de Cirurgiões, na sede do Hospi-
tal, com o seguinte programa: 1 —
"Semlologla radlológica dos tumores
abdominais na criança", pelos drs.
Amarino de Oliveira e Antônio Bia-
soli; 3 — "Alguns aspectos do pré
e do pós-operatório em ' Urologia",
pelo dr. 9tanis.au Kaplan.

Vn SIMPÓSIO ANUAL SOBRE
ANTIBIÓTICOS — Em Washington,
a>. C, de 4 a 6 de novembro do cor-
tente ano, terá lugar o VII Slmpó-
rio Anual sôbre Antibióticos, Mb o
patrocínio de «Anttblotlcs & Chemo-
the-apy" • «Anttblotlcs Medicina tt
Clinicai Therapy". Os trabalhos, ver*
sando sobre antibióticos e iéa em-
prego,' devem ser enviados para o
dr. Henry Welch, diretor da DWI-
ao de Antibióticos da "Food' &
Drugs AdminlstraUon, do U. 8. Dé.
partment of Health, Edueation and
Welfare", Washington, D.C.

SEMINÁRIO ÜE PRAXITERAPIA
(2a. Reunião) — O Centro- Brasilel.
ro de Estudos Psiquiátricos prosse-
guirá amanhã, 24, sexta-feira, às 10
horas, na Colônia Juliano Moreira,
o seü 1." Seminário de, Terapêutica
Ocupacional, tendo como tema prin.

de Antióquia para Roma, levou
em sua companhia ò Santo Apoli-
nário,sagrando-o então bispo. Em
seguida énviou-o para Rovena,
onde devia pregar o Evangelho.

Chegando a Rovena, ali resti-
ruiu a vista a um cego, filho do
soldado -em cuja casa se hospeda-
ra. Dias depois curou a mulher
de um tribuno.

Numerosas pessoas logo se con-
verteram, iniciando-se na ..cidade
um próspero núcleo cristão.

Foi por isso denunciado ao go-
vernador, a quem Íêz a apologia
do cristianismo, desprezando Jú-

DE DERMATO-1 cipal' — -Trabalho imposto e nãoipiter e OS ídolos pagãOS.
ÚNICA GERAL' imposto", assunto a ser relatado pe- Perseguido, pregou em países• -.— ¦»-¦--.- «—...- vizinhos, voltando mais tarde a

Rovena, sendo então chamado
por um nobre para curar-lhe a

REUNIÃO SEMANAL DA CLINICA
SAO CAMILO — Realiza-se hoje,
quinta-feira, 23, às 18,30 horas, a reu*
nião semanal.da Clínica Sto Cami-
lo, com o seguinte programa: 1.* —
"Gastrite hemorrágica", dr. Mario
Miranda; 2.» — «AeldOw reipü-ató-
ria.' Recldlva", drs. E. Bludl e Ama-
do Caminha; 3.» —• «Cineer do pul*
mio. Dlagnfstico por.. influência d*
revista leiga (Caso do prof. Aloyslo
de Pauta)", dr. Edmundo Blnndl; 4.*
— "Broncografta na estado da éste-
no-brônqülca e planejamento elrór
gleo", dr. E. Blundl; S.« — «Diverti
culose entero-cólica", drs. Nelson
Pa5ri»"-'t»e M, Piassoll.

lo dr. Roland Leão Castelo.

*

trezentos pagãos, que logo rece-
bíeram o batismo. y

Êsse incremento. do cristianls-
mo em Rovena provocou maiores
perseguições, sendo o Santo pre-
so e torturado. _'

Metido nuni cavalete, íoi fia-
gelado e .queimado com azeite
íervente e condenado a morrer fie
fome, mas nada disso o íêz rene-
gar a íé cristã. ,7, '.

Exilado na Hiria. ali difundiu a
Evangelho, voltando três anos de-
pois a Rovena. , .

Frêso e levado ao templo de
Apoio, íêz desabar o mesmo. A
multidão investiu contra êle, as-,
sim re consumando seu martírio.

filha. Encontrando está iá morta,
orou fervorosamente,- e conseguiu
ressuscitá-la.

Proclamou ela que o Deus de
Apolinário era o único verdadei-

"O centro da vida cristo e a
alma da fareja é a Santa Euca-
ri-íia".

SAO PIO X

*i

-SANTOS DE HOJE

Libano, Eug«nio, Àpolônio, Rô-
mula, Erondina, Brigida.

EDUCAÇÃO RELIGIOSA PELO
RADIO, EM S. PAULO

OS PROGRAMAS
DE HOJE NÁ TV

CANAL 6: 11.50 — CrôMca semanal;
12,00 — Meio-dia; 12,45 — Rancho ale*
gre- 133 — Tele vespertino; 14,00 —
A casa de campos; 14,30 — Varanda
em festa; 15,00 — Canta Brasil; 15,30
— Desenhos pára você: 16,00 — Clube
do lar na TV; 17,00 — Sersão das cin

NIXON...
(Continuação da Ia. pág)

rendo nas vésperas da chegada do
vice-presidente americano Richard
Nlxon a Moscou.

O "Pravda" diz ainda:
Esta semana se inaugurará a ex-iM\lk*?im-a*i,< iw H-4"" liei*.*.*, jiiauí*-*-.*.-...» -c , v« V"'*-*-"*---  -*¦ i uu UM ua i v , iii**v — ««•*¦¦*¦«' —— v— i»J"- »"-•¦ •-"— -- -" .

rno sábado às 18 horas, a sita. Nor- jtjdad<>s para as solenidades. Traje: ico. 18,oo — Sabatina; 18J5 — Aven-¦ posição americana em Moscou t, tai
 •¦ '-*¦—- --- •"*¦-¦ -- -•- ,- -¦- «--,.-- --I--1-. <-.r.5 r'1"- como espera a opinião publica nama Berbet, filha da viuva sra. Ma- nasseio.

ria, Berbert, é o sr. Alamir Clément, ¦ .___, .Hojei no ciuue Ginástico Por-
fUho do sr. Armando Clément. tuguês, das 10 às 22 horas, disco dan-

Yvonne Ferreira Marques — Car- cante, sendo o traje: esporte com
los Bosco Teixeira-r- No • próximo paletó.
dia 25, sábado, na Matriz do Cristo _ Na A- A. do Grajaú, hoje, com
Redentor, à rua das Laranjeiras sia, ilnjcio ___ 2030 horas, sessão, de cine-
à. 1350 hpras. realiza-se, o etJace à na Bede a adultos. 7„..., ,., h. "'•'*'- Vvorme Fer- . _ realizará notio casai Joa 6_lmo £h_ÚQ . _.u bMe das de.

isutantes dé 59. Com a particlpeção
doi qúe debutaram erh 88, inclusive

reira Marques, filha
quim-Marla Rosa Marques, com o
ar. Carlos Bosco-SCelxelra. filho, do
ar. .Sebastião 3osco Teixeira e se-
nhor. M?ria Teodora de Souza Bos-
co." 6 -7 ¦

Araxá, no Estado de Minas, domin

representantes de clubes, agremia.
ções soClais e desportivas especial,
mente convidadas. Haverá "show" e
oferta .de-prêmiosi-.:^*»rA-.'.-,; ¦•'¦***«>.>*''

MISSAS
go, 28. às 10 horas realiza-se,'p ca» ^.
samento da ' srta. i'Nelia Bittencourt, |V.jnjjo Pereira de Sot»«f-. S „:á reali-
filha do casal. »r.- -luy-aino; A. ..Blt-.^ada. hoje, ás 10 horas, ha Igreja da
tencourt esra* Júricy R«cjJBe .-f"- I Candelária, missa por alma de Júlio
tencourt, com o sr. Expedito Rosa perejra de Souza, mandada rezar por
de Souza, filho do casal sr. João amigos e familiares do extinto.
Rosa de Souza 81 sra. Balbina de °
Carvalho *5pu-#i; ' .... , . .. ..- [-¦—7~r~.—;. T7!" TT Tv 

Màrilené dtf^PÍm — Héiloí ÍPerel-
ra^MiSai-ír-» ^Igreja Bátl|ta Ita-,
cuíussái à Pràçá Barão de' Corumbá,
n. 10, na Tijuca, reaUza-se sábado,
25, o casamento da srta. MarUene
Crispim. ftlha do sr. Manoel • Chris-
pim de Souza, escrivão da; Justiça
MiUtar, e da sra. Germânia Hoff-
man dos- Santas Chrispim< com o
2» ten. da" FAB. Hélib Pereira Ma-
chado, fílho dq. casal cap. Marçelino

¦ J* - _m.-.!_-__.'_. * _\ : _\m-** * t AiIrTAlinn

turas do Capitão Estrela; 18,55 — Clu
be do fltiò; 19,40 — Silvinlia Teles,
20,00 — Repórter; 20,20 — Clube do
sucesso; 20,50 — Teatro de novelas;
21,10 — Espetáculos; 21,55 — Repor-
tágem; 22,15 — Ao redor do mundo;
22,35 — Falando francamente.
CANAL 9: 18,00 — Teverama; 19,00

TV de brinquedo; 19,30 — Reunião;
19,45 — Telesporte; 20,05 — O Câmera
se diverte; 20,30 — .Festival; 21,00 —
Mantenha q Beu sorriso; 21,30 — íste
é o,tema;.22,00—'Telenoticla; 22Í5- —
Vldeorama.
CANAL 13: 14^0 — Oinemlnha; 15.0Ú

Tarde musical; 18,10 — Alegria de
cozinhar: 16,55 — Rio, 5 para as 5;
14,00 18,00 — Espetáculos; 18,45 — Um
programa de fé; 19,15 —. Rio em foco;
19,40 — Esportes; 19,45 — Atualida-
des; 20,05 — Comédias; 21,03 — Car-
taz- 21,40 — Silvio Caldas; 22,10 —
TV... se te agrada; 22,40 — Preto no
branco; 23,45 — Nosso informativo,.

ração comum
l'f(Continuação da Ia. pág)
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tados alemães. Se os meios agressivos
do oeste torpedearem esta solução pa-
clílea, a Polônia e a Rússia assinarão

t,.auu, ...... —- v- — - . ,, ,um tratado de paz com a Alemanha"
Pereira da Cuhha e áfa. Laudellna ocidental e elas estão convencidas de
Machado da Cunha. ' qUe êsse tratado de paz será também

MarUete Chrlsplm — Joel Tang — ] assinado por outros paises interessa-
Consorclam-se na Igreja Batista de;dos realmente no reforço da paz.e,da
Itacurussá. no próximo sábado ;29. às
10 horas, ná Tijuca, a srta. Marilete
Chrispün, flDia do casal «. Manoel
Chrispii-". de Souza, -escrivão da Jus-
tiça Militar, e sra. Germânia Hoíí-
manni-Clirispim-, com o 2» -ten.. da

segurança na Europa" — prossegue a
declaração.

Pronunciándo-se, em seguida, pela
liquidação do regime de Berlim Ocl-
dental,.ou a transformação desta ei-
dade em cidade livre, o comunicado

FAB. Joel Tang. filho do casal': se*^' gHjffii?nhor *Arthur. Tang.: i acrescenta.
'**.-!- ind rie Araeãn — Miguel — Embora a boa vontade da Ale

1.™ L Í»L L ím a senborita'manha Oriental e dos outros países
ÍÍS?. w^íi. áo^r MarSri Jo";socialistas, sé*não se .chegar a llqui*
mflm de. AraeL e dl tra.^ BrasilSa dar a. situação .anormal existente em
S. Aá Âtfelo casa-se no diaT*25 Berlim Ocleíenttili a Polônia e a Rús-
o s^ Migwí Limada Costa, ülho sia dariam seu,apoio à República De-
da £áfodete da Silva Costa e do mocrát ica Alemã, . nò "que concerne
nosso colegade imprensa, sr. Irany aos meios que ela julgasse necessário
Bitosvd" Costa. A cerimônia reli-! empregar no quadro de seus direi os
glosa será efetuada às 17 horas, na, soberanos, paia a Uquidaçao da situa.
Igreja tio Sagrado Coração de Jesus," Ção anormal de Berlin Ocidental -
*-J --' 1- precisa o documento.

As duas partes se pronunciam pela
criação, na Europa Cntral, nos Bãl-
cãs e na Escandinávia, de uma zona
desnuclearizada. Afirmam, a respeito,
que a existência de uma tal zona en*
tre as forças de leste e do oeste,"afastaria o perigo atômico paia os
paises corteiros do mar bállco e a

I Escandinávia",

onde os noivos receberão cumpri-
mento»k-,-...-.M-. ¦• •'.•',- .-;...->-. - ¦ .

Marly Ferreira de sà >-• Agls Men-
donça Pereira r- .'Caia-te no .dia; 25,
com a sénhorlta Marly Ferreira de
Sá, o nosso colega da "Gazeta de
Noticias", sr. . Agls Mendonça Perei-
ra. A cerimônia religiosa terá lugar
às 17,45 horas, na Igreja de Santo
Sepúlcío, em Cascadura1 Dr. Almir Branco
Carmen de Azevedo

relações no interesse da unidade do
campo socialista"."As duas partes acham que uma
conferência dos chefes de governo se-
ria de uma grande importância para
a procura de uma^ solução dos grandes
problemas de nossa época" — lê-se
ainda na declaração comum sovleto-
polonesa. _£ià

As duas delegações acentuam o dl-
reito particular que têm a Tcheco-
Eslováquia e a Polônia de participa
rem da discussão dos problemas con
cernentes á questão alemã e à se-
gurança européia, e todas as confe.
réncias que poderiam se realizar entre
leste e oeste. Lamentam elas, que, a
despeito das propostas reiteredas da
Rússia, as potências ocidentais ten'..am
at*. agora impedido a Tcheco-Eslovâ-
quia e a Polônia de tomarem parte
em tais debates". (FP)

Rússia e nos E.UtA., o aconte/v-imenji
to deveria servir para consolidar a
compreensão mútua e a paz entre as
duas grandes potências. Mas, como
é natural, surge a pergunta de como
reconciliar a mensagem do presiden-
to Eisenhower a Kozlov (prlm-dro
vlce-premier russo) de 14 de Julho
em que manifesta a esperança de um
considerável;melhoramento da com-
preensão níútua entre nossa» Nações
e sua declaração, de 18 de Julho'que
está em contradição com eK*. «ipe-
rança?* j ,¦ -; .. 1),'

* * ¦*

la. JORNADA MÉDICO-CIRÚRGI-
CA DE SANTOS — De 19 a 22 de
agosto do corrente ano será realizada,
em Santos, a la. Jornada Mêdlco-Cl-
rurgica, em comemoração ao lfi cen*
tenárlo de fundação da Sociedade
Portuguesa de Beneficência. Tem o
patrocínio d. Associação do» Medi-
cos de Santo» e apoio da Associação
Paulista de Medicina, Associação
Paulista de Hospitais, da Associação
Brasileira de Enfermeiras Diploma,
daa c outras entidade, hospitalares
do pais. Serão desenvolvido, quatro
temas centrais, três simpósios • te.
mas livres por professores do Bra-
sil, do México, dos Estados Unido,
e Portugal, sendo que os professo-
res da Faculdade de Medicina de
Lisboa pronunciarão duas coníerên-
cias. Também serão realizadas de-
monstrações cirúrgicas e aessões de
exibição de filmes científicos. ,

. * • *

A educação religiosa através do râ-
dio e mesmo por melo de coleções de
discos, será dentro em breve Inicia,
da pela Pontifícia Universldads Cato-
llca de S. Paulo.' Para. êsse üm, a
referida Universidade tem pronto e
elaborado um plano de criação de tim

funcionará em anexo à PUC, e deno-
minar-se-á Instituto Rádio.EducaUvo.

Trata-se de um trabalho pioneiro
que virá suprir, em multas localida-
des e paróquias, a falta de catequls.
tas. Os cursos de educação religiosa
serão elaborados pelo referido órgão,
que providenciará a instalação de.cs-
colas- radiofônicas e utilizará a "Rá-
dio 9 de Julho" para suas transmls-
soes. .

Paralelamente a êsse trabalho de
cawquçse, o novo órgão muito possível»
mante cuidará também . da educação
fundamental pelo rádio, com recepção
organizaria, moldados no plano educa-

órgão especialmente organizado que cional do Sistema Rádio Educativo
Nacional (SIRENA), órgão do Depar.
tamento Nacional de Educação, qua
colaborará com aquele órgão no for-
necimento dos cursos de educação
fundamental, inclusive alfabetlzação,
elaborados e gravado, em .disco,"longplay".

se da nova diretoria da ABH será no
dia 28 do corrente, às 20,30 horas,
no auditório, da Associação Brasilel-
ra de Imprensa. . A nova diretoria
foi eleita no dl. 2 de julho, «Dia do
Hospital", e está asilm constituída:
presidente, dr. Gennyson Amado;
vice-presidente, - dr. Henrique Maia
Penido; diretor executivo, dr. An
gelo Cruz; 1,* secretário, dr.' Ezequlel
Burgos; 2.* secretário, dr. Fernando
Seldl; procurador, dr. Dnlbeto S. Ca*
tenda; representante das Câmaras,
dr. Armando César Leite; represen-1
tanto das Comissões Técnicas, dr, Al-
cldes S. Jardim; e tesoureiro, dr. De-
cio de Oliveira Coimbra. Foi acla-
mado presidente de honra da enti-
dade o .prof. Theófilo de Almeida,

NO DIA 21 A POSSE DA NOVA!um doa pioneiros da organização
DIRETORIA DA ASSOCIAÇÃO BRA- hospitalar no pais e que, há 12 anos,
SILEIRADE HOSPITAIS — A pos.| vinha presidindo, a entidade,

ESPECIAL VENDA DE
,VESTID0S

Os mais lindos modelos —
Leopoldo Miguez 26, ap. 1002»
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Parlamento...
(Continuação da Ia. pág)

recomendou que o exército l.vante. a
proibição de atividades políticas.

Um representante do Partido Mas-
juml, muçulmano da oposição, que
é decidido1 Inimigo político de Su-
karno, manifestou'? crença deique a
situação' politica ria Indonésia não
piorou de modo a justificar sua ati-
tude de implantar o governo abso-
lutista,.

O Partido -Muçulmano Psi pareceu
resumir a situação através de um
de seus porta-vozes, declarando:

"Fomos colocados ante um ,fato
conrurríado e temos que enfrentar a
situação tirando dela o maior bene-
ficio que pudermos".' •' ' ,,

Há poucas semanas, ao regressar de
sua viagem. em torno do mundo, o
presidente Sukarno, com o apoio do
F.xérclto, determinou a volta da Cons-
tituicão dé 1945, que o investe de po-
deres quase ditatoriais que o Parla-
mento se recusara conceder-lhe.
(UPI). '

bado próximo às 17,30 horas, na Ma*
trlz.de. N, S. das Dores, emNite-
rói, o casamento do • médico doutor
Almtr Branco com a professora Ma-
ria Carméh de Azevedo, ambos'per-
tencentes . famílias radicadas no Rio
e em Campos, Estado do Rio.

Margarida dos Santos Silva.e .An-
tonio Carlos Menezes — Realizar-se-á

Prof.» Maria A proposii0 dos países corteiros
Reallza-se sa-. do mar gálUco, o comunicado acha

sábado próximo, ás 10 horas, no San
tuário de N. S. do perpétuo Socor a examinar tôda iniciativa visando

., a afastar a tensão e a garantir a segu-ro, em Campos,. Estado. d£ Rio, o en-. rança. mútua-e.iimá. paz-durável ne».late-í-iátrini^Tal; *fla* srta. Margaridd|Bas*"reglões n
No que concerne ao problema de

Formosa, as duas partes "apoiam pie-
namente o direito justo e soberano do
grande povo- chinês.a libertar. e reu-
nificar seu território, compreendendo

dos Santos; Silva, . filho do casal
Amaro dos Santos SUva, com o' se-
nhor Antônio Carlos Menezes, filho
.dá Viúva Manoel Aguiar Boto de Me-
hezesí»-.-.-». tf Ms .i.»*-ít<, »¦:":. - * **> **

Srta, Norma da Costa — Sr. Ju

que todas as condições necessárias es-
tão atualmente reunidas para que ês-
ses paises desenvolvam entre sl, em
seu interesse próprio, uma cooperação
cientifica, econômica e cultural, e que
criem uma-atmosfera de mútua com-
preensão, a fim de que o BálUco se
torne vm mar de paz

As' duas partes se declaram prontas

ACÔRDO EM GENEBRA..
(Continuação da Ia. pág) da Grã-Bretanha, dos Estados Uni-

dos e França*
matérias-prlma que lhe vêm da Ale-
manha Ocidental. Por isso é que se-
ria Uusórlo pensar que uma nova
ponte aérea estaria hoje em dia em
condições de garantir de modo satis-
fatório .essa indústria em pleno im*.
pulso.Tendo um jornaUsta perguntado ao
presidente Eisenhower, durante a sua
entrevista à Imprensa, se não havia
nenhum perigo em rearmar agora com
engenhos nucleares uma Alemanha
que poderá um dia voltar-se contra o
Ocidente, o chefe da Casa Branca,
afirmou energicamente o seguinte:"Quando nos encontramos na presen-
ça de uma escolha qne contém certas
incógnitas, é sempre prelerivel nos
pronunciarmos a favor da solução que
atende a um interesse imediato. Des*
sa maneira, nas circunstâncias atuais,
a escolha do presidente Eisenhower
recai sem hesitação numa Alemanha

*n_. -_. t __ »___*_ _._. _rt e- _»m ' ie' ritme nnrtne -irir--.nt--.»-i-trealizar-se-á na Igreja de N. S. de
Copacabana (Praça SerzeeJtlo Cor-
rêa) o casamento da srta. Norma da
Costa «om o sr. Jutael Aguiar. Após
a//cerimônia os noivos receberão os
cumprimentos na resldnêclá 'dáI noi-
¦ia.

BATIZADOS
*• Na Igreja da Glória, hoje, 'às 17

horas,' será levado à pia batismal o
menino Max Júnior,* filho do casal
sr. Max Seabra e sra. Míriam Alen-
rar Seabra. sendo padrinhos o senhor
Herbert Alencar de Souza e sra. Ie-
reré Alencar de Souza.

EM AÇÃO DE GRAÇAS-7
br. Nelson Muffarrej — Os fun-

cionárlos da Secretaria Geral de Fl-

As duas partes apreciam. ampla-
mente a contribuição da China,Comu-
nista no reforço da unidade dos paizes
socialistas, e se pronunciam u'na vez
mais pela concessão A china "do lugar
cjüé lhe cabe ria ONU'.
. Na parte ideológica, o comunicado
sovieto-poloni-s declara: .— "As duas
partes se pronunciam por uma luta
sem mercê contra o revistonismo, que
é, no estado atual, o principal pcrl-
gono movimento comunista e òpe-
rário, assim como contra o dogmatis-
mo e o sectarismo que tendem a afãs-
tar do partido as massas trabalhado-
ras".

As duas partes se congratulam em
seguida pelo "aprofundamento da
amizade e da ampliação das relações
entre a Polônia e a-Rússia, entre os
dois partidos comunistas dos dois pai-
ses, e, se declaram pelo reforço das

O Conselho aprovou, especlficamen-
te, a proposta ocidçntal de anteontem
de que se trate do problem* da Ale-
manha formando uma espécie de ce>-
missão permanerite dos "Quatro
Grandes" do Leste e -do Oeste, com
representantes da Alemanha Orien-
tal e Ocidental-como conselheiros.

Ao mesmo tempo, o ministro brltâ-
nico pôs o Conselho a par da segun*
da fase da conferência, como já havia
feito o ministro. francês, Maurice de
MurvtUe, com a .primeira parte da
reunião de Genebra.

Lloyd e Murville regressaram, de-
pois, a Genebra.

Fontes Informadas dls&eram que a
Impressão geral do Consedho é de-que
os russos não recusarão definitiva-
mente a proposta ocidental, de que
diminuíram um pouco as posslbiUda-
des de üm rompimento imediato das

o mais forte possível no quadro da conversações e de que o Ocidente não
aliança ocidental". (F. P.) .._ Icede em sua determinação de manter- "¦-—'- v— Seus direitos e responsabilidades só-

bre Berlim. (UPD.
\

ESCOLHIDAS EM LONG...
(Continuação da Ia. pág.)

para" comparecer ãõ almoço" que
lhes foi oferecido.

Durante' o almoço, cada Uma das
Jovens se pós de pé para saudar, os
comensals em seu próprio idioma.

Miss Peru, Lupe Mariategul Haw-
klns, causou sensação no almoço do
Club Kiwani». - .-.-;•. .•:,-,.

A tarde, Miss Brasil, srta.-Vera
Ribeiro, saiu a compras cm compa*

nhia de Miss Peru e Miss México,
srta; Mlrna Garzia Dazilla.-MEj-BrasU.^-tal-como—Miss- Perijv
disse que não está interessada em
ser artista de cinema c sim "sêmen-
te em casar"., Lupe fêz um sinal
de aprovação, dizendo que professa
a mesma opinião. .. ,-'-''

Miss Brasil disse esperar passar
uns dias em Nova York. e "em se-
guida visitar todos os Estados do
Brasil". (UPI)

Em Genebra, a Rússia prometeu,
hnje»r-Tifin-eÍar_.passo unilateral algum
durante qualquer acordo oe trégua-
sôbre Berlim ou durante as negocia-
ções entre o Oriente e Ocidente que
possam segui-lo.

O ministro dó Exterior da Rússia,
Andrei Gromlko, fêz essa promessa
na vigésima segunda sessão plenária
da conferência de chanceleres.

Disse Gromiko: "Considero neces-
sário manifestar isso: Durante o pcrlo-

do no qual esteja em vigor um acôr-
do. com um tempo-limite fixo,, em
relação àx Berlim Ocidental, e, tam-
bém. durante as negociações que se
seguiriam, a Rússia não dará passo
unilateral algum. Presumimos que é
óbvio que a outra parte do acôrdo tão DB Santiago do Chile — os co-
pouco permitirá violações do mes-:-|j,unistas latino-americanos estão
mi-" .. , . planejando realizar uma reunião em

Grómlko repetiu as anteriores exi. E ..* . .... ..-._.:
gências de Moscou de que haja nego-
ciações—diretas-entre-osjlemães_ldo
Oeste e do Leste.

Disse-sc, imediatamente, em fontes
ocidentais, que o discurso de Gromiko
não representava grande mudança na
posição já conhecida da Rússia.

O secretário de Estado americano,
Christian Herter, recusou, imediata-
mente, a sugestão russa, por julgá-la
Inaceitável.

Disse que os russos se aterravam a
sua idéia dé fixar prazo para uma
trégua e Insistiam no reconhecimento
dos alemães do Leste como iguais.

Disse jue aRússia ainda st propu-
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lega cubano, e isso/ com sucesso,
que renunciasse àquela solicitação,
tendo salientado o fato de que es-
taria tal atitude em contradição
flagrante' com o principio consa-
grado, de não intervenção. (F.P.).

Santiago no próximos mês, coinci-
dlndo com a Conferência Interame-~ rlcan-r-de-ChancelereSr-segundO-in-.

nha rdêr**cofno" ré*ens"os-dol«-ini-
lhões de habitantes da Berlim Oci
dental. (UPI).-

O ministro das.Relações Exteriores
britânico, Selwyn LIoy, obteve, hoje,
a aprovação geral.da Organização do
Tratado do Atlântico Norte, da atuação
ocidental na conferência de Genebra.

Lloyd falou no Conselho em some

formaram hoje fontes autorizadas,
Essas fontes declararam que os

comunistas de todo o Hemisfério
Ocidental; ao lado de alguns ex-
tremistas da esquerda dos Parti-
dos Socialistas, visando ganhar pu-
blicidade.

0 objetivo dos comunistas é, prin-
clpalmente, capitalizar os resulta-
dos das revoluções que» fizeram
surgir os novos regimes de Cuba. e
VenezuelatJjnçanao uma declara-
ção de apoio-a èsséTaõls palseir

Às mesmas fontes disseram que
um dos itens da agenda na reunião
comunista será "encontrar os meios
de formar uma sólida' frente com
os governos e povos" do Cuba e
Venezuela. (U.P.I.).

A Retilinea G-t apresenta em-ieu-jabineto 4-prateleiras de alumínio anodizador

bem espacejadas, sendo duas reguláveis, uma fixa e outra formada pela

junção dai tampas das gavetas*de-!egumes. As duas reguláveis podem ser

ajustadas a 10 posições, permitindo melhor arrumação de alimentos. Deslizam

suavemente e possuem dispositivo de Irava. A Retilinea G-E ainda oferecei

• 11,7 \ Apés cúbicos totalmente aproveitáveis

circulação de ar 15% maia rápida para maior
eficiência ',

prateleiras da porta ajustáveis a 12 posições
-•-gavetas-com-tampas-reinoTÍveis-para-colocaçgo-de

legumes volumosos
• formato externo retilineo que permite aproveitar

melhor o espaço de sua copa ou cozinhai
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COLEÇÃO POPULAR
ESTA* praticamente assentado o lançamento, ain.

da este ano, pela Editora Civilização Brasileira, de
uma coleção popular (tiragens Iniciais de 30 mil
exemplares, o volume sendo vendido à razão de SO
cruzeiros) nos moldes da famosa "Pocket Book". Al.
gumas Importantes editoras brasileiras estarão asso-
ciadas na empresa à Civilização Brasileira. Autores
nacionais cujas obras (reedições) serão apresentadas
Inicialmente: Machado de Assis, José de Alencar,
José Lins do Rego e Jorge Amado.

ENCONTROS v;

AMANDIO CÉSAR

LITERATURA PELO CAMINHO
X

COM o poeta Cassiano Ricardo, da quem acaba
de sair a terceira edição do ensaio "Marcha para \
Oeste": V 

' 
¦ A v

Dois novos livros dt poetas de minha autoria
serão publicados ainda esta ano: "A difícil manhã",
que aparecerá na coleção "Poesia Sempre", db Li.
vros de Portugal; • "Montanha Russa", um dos pro-
ximos lançamentos da editora Cultrlx de São Paulo.

; Informou ainda o poeta que |á fêz a revisão de ."O homem' cordial" (pequenos estudos brasileiros),
programado pelo Instituto Nacional do Livro na "BI.
blioteca da Divulgação Cultural".

Com Maria Anttnia (correspondente literária dos
(ornais paulistas: "A Gazeta" e "Folha da Manhã"):

Estou acabando de receber os primeiros exem.
plares do meu livro de contos "As Ilhas Habitadas",
que a São José deverá entregar ás livrarias nos
próximos dias.

Além de escritora, Maria Antônla é fazendeira
no Interior paulista.

Com Maurltònlo Melra:
Meu livro estará na rua em setembro.

Em "Passagem para amanhã", reuniu Mauritô-
nlo Meira uma série de contos (a uma novela) tendo
como motivo certos aspectos da vida noturna carioca.

VIDA CULTURAL
MELO MORAIS PAI, SUA VIDA E SUA OBRA

).

AMANDIO César, um dos melhores escritores por. ;
tuguéses de nossos dias, poeta, romancista, contista o
ensaísta — também um grande interessado na lite.
ratura-brasileira, que conhece em lidas as suas ma.

nlfestaçôes — acaba de publicar na "Coleção 4 Ven.
tos" (Braga) o volume "Literatura pelo caminho",
onde reuniu alguns estudos dos mais lúcidos sobre ai-
guns romancistas do nosso pais. Aliás, não é esta a pri.
meira vez que o autor de "Reléglos de Sol" dedica
um livro a escritores do Brasil. Dele tivéramos an-
tes: "José Geraldo Vieira e o romance brasileiro
contemporâneo" (publicado em 1954) e "Tasso da
Silveira" — o poeta, e o romancista" (de 1958). Ago.,
ra em "Literatura pelo caminho" reuniu Amándio'
César as seguintes páginas de exegese: "Romaheico
e romantismo na obra de José Geraldo Vleira";l"Ro.
salina Coelho Lisboa — a história viva e a ficção";
"Um romancista do modernismo brasileiro: Plínio
Salgado"; "Vianna Moog — romancista de idéias";
"Do-eterno e do efêmero nos romances de Lúcia Mi.
guel Pereira"; "Dinah Silveira de Queiroz — ou da
transposição de meio em ficção"; "O homem centro
do seu universo nos romances de Ciro dos An|os";
"Amando Fontes — o romance da gente humilde e
das mulheres-damas"; "Gracillano Ramos e o roman. <
ce em tudo". Outros romancistas brasileiros estu.
dados pelo escritor português: Adonias Filho, João
Alphonsus, Permlnio Asfora e Llgla Fagundes Telles.

Prefaciando a obra, escreve Amândio César: "Tal.
vez observem que eu trato dó romance brasileiro e
que poderia ocupar-me do romance português. Sem
dúvida. Mas aquele impresslona.me muito mais do
que este e tal estado de espirito foi-me criado em
Coimbra, pela série de trabalhos de José Osório de
Oliveira que ao Brasil dedicou o melhor da sua aten-
ção Intelectual e do seu carinho humano."

, BRASILEIROS NA POLÔNIA

0 Acaba de ser lançada cm Varsóvia a edição
polonesa de "Dom Casmurro", dc Machado de Assis.
Anuncia-se, ao mesmo tempo, que "O Guarani", de
José de Alencar, sorá editado no próximo ano.

e Em seu último número, a revista "Zwier.
cladlo" (que em português quer dizer: "O Espelho")
divulgou o conto do nosso Orígenes Léssa: "O Chapéu,
zinho Vermelho".

t) 
'Em 

tradução da sra. Janina Wrzosek, a
emissora oficial da Polônia irradiou, recentemente,
a adaptação radiofônica das seguintes histórias de
autores brasileiros: "Ncgrinha", "O Drama da gea-
da", "O Fisco", e "O comprador de fazendas", de
Monteiro Lobato; "Dois dedos", de Gracillano Ra.
mos; "O Negro", de Lia Corrêa Dutra; "A boina
vermelha", "A herança'", "A aranha", "O milho sé.
co" e "Omelete em Bombaim", de Orígenes Lcssa;
"Eu era mudo e só" c "Biruta", de Ligia Fagundes',
Telles.

O iornal "Nowa Kultura", de Varsóvia, es-
tampou em sua edição de 3 de maio último, sob o
titulo "Brasil", um poema de -Ronald de Carvalho,
traduzido por Jerzy Niemo|owskl.

O escritor M. Lcpeckl (que durante quase
vinte anos residiu em Belo Horizonte, tendo regres,
sado recentemente ao seu pais) publicou, numa re-
vista polonesa, um longo ensaio de interpretação da
obra de Euclides da Cunha. ,

SAO PAULO CONVIDA

DA União Brasileira de Escritores (seção paulls.
ta), esta coluna acaba de receber a seguinte carta:
"Tendo lido na sua multo estimada seção do Correio
da Manhã uma noticia referente à vinda ao Brasil
de vários escritores portugueses, por ocasião do pró-
ximo coléqulo Luso-Brasllelro, e também indicando
que virá Igualmente Ferreira de Castro, com demora
de um mês no Brasil, lembramos ao prezado colega
que estimaríamos que São Paulo ficasse incluído no
roteiro da visita desses escritores. Pedimos-lhc, as.'
sim, que providencie os trâmites iniciais para que a
nossa associação, seção de São Paulo, possa ser vi.
sitada pelos escritores portugueses que vierem ao
Brasil na altura doColóqulo e igualmente Ferreira
de Castro. Agradecémos-lhe sc se comunicar conos.
co neste sentido ou se nos indicar a quem devemos
nos dirigir para obtenção do nosso propósito, a) —
João Freire".

Resposta: o convite aos escritores portugueses
que participarão do Colóqulo Luso-Brasileiro foi- lei-
to pela Universidade da Bahia, que patrocinará o
certame; o convite a Ferreira de Castro pelos jor.
nais "Para Todos", ''Jornal de Letras" e União Bra.
slleira de Escritores (seção carioca), sendo que os
últimos entendimentos a respeito estão sendo pro
vldenclados pelo escritor Thlers Martins Moreira, que
recentemente escreveu uma caria ao autor de "A
Selva" acertando detalhes da viagem.

EM POUCAS LINHAS
NAS livrarias (lançamento "O Cruzeiro") um no.

vo livro de Paulo Coelho Netto: "Redenção" — ra-
mance urbano tando como background a Capital
Federal. * * * último lançamento sob a égide da
Vecchi: "Meu sonho encantador", poemas de Luis
Otávio. * # >:< Jorge Amado |á regressou de seu lon.
go giro pelo Nordeste: Bahia, Recife, e, acompanha.
do do poeta Carlos Pena, Campina Grande, cujo mo-
vlmento literário causou ao romancista a melhor
impressão. * * * Continuam chegando votos desti-
nados à eleição do novo "Príncipe dos Poetas Bra-
sileiros. Logo após a viagem que ci redator desta
seção vai fazer ao sul do país — objetivando a or-
ganização do "colégio eleitoral" — será realizada a
primeira apuração pela Comissão Organizadora do
concurso. *"#"* Viajou ontem para Porto Alegre o
escritor Valdemar Cavalcanti, que foi participar do
Congresso Brasileiro de Folclore, reunido naquela
cidade. * * * Esperado no Rio o contista Otto Lara
Resende, que se acha ausente do Brasil — em missão
do Itamaratl na Europa — há mais dè dois anos.
*«tf No Rio o jornalista pernambucano José do
Patrocínio, que está planejando publicar um livro
de reportagens sobre o Nordeste. *#'* Livros na
mesa:' "Um Continente em Busca de uma Doutrina",
de Stefan Maclu (Livraria S. José). * * # Encerrada
(colm o mesmo êxito das anteriores) a Feira de Livros
da Praça Sanz Pena.

¦ 1

Figura notável da historiogra-
fia pátria é, sem dúvida, Alexan-
dre José de Melo Morais, nascido
na cidade das Alagoas a 23 de
julho de 1816 e filho do capitão-
mor Alexandre José de Melo e
de d. Ana Barbosa de Araújo
Morais.

Ficando órfão aos oito anos, foi
levado para a Bahia por dois tios
frades e lá educado, fazendo o
curso de humanidades e depois
o de medicina, que concluiu em-
1810. v

Começou a clinicar em Salva-
dor, dedicando-se à homeopatia,
transferindo-se a seguir para jç>
Rio, onde continuou a praticar
o sistema de Hahnemann.

Dedtcou-se também aos estudos
históricos e geográficos, realizan-
do multas pesquisas, com dedica(-
ção e proficiência exemplares e
deixando numerosos trabalhos dc
indiscutível valia para os estu-
dlosos.' Aparentado com o marquês de
Olinda e com o filólogo Antônio
de Moraes Silva, Melo Morais,
alem da contribuição que deles
obteve, conseguiu, ainda, a de
Vasconcelos de Drumond.

A propósito', assim declarou Sil-
vio Romero: "A' sua enorme co-
lcção lhe proveio de duas fontes
principais: dos arquivos portuguê-
ses, especialmente a Torre do
Tombo,1 por dádiva que lhe fêz o
Conselheiro Antônio de Menezes
Vasconcelos de Drumond, o fa-
moso redator do "Tamolo" e' aml-
go dos Andradas, nosso antigo mi-
nistro em Lisboa; — e, por ou-
tro lado, dos arquivos e secreta-
rias do Rio de Janeiro que lhe
foram mandados franquear, em
tempo, pelo então ministro do Im-
pério, o Marquês de Olinda..."

Além das suas valiosas ativl-
dades de historiador, Melo Mo-
raes Pai também militou na poli-
tica, tendo sido deputado geral
de 1869 a 72.

Em 1853 fixou-se no Rio, aqui
clinicando e escrevendo numero-
sos trabalhos, não só de medicina
como de história.

Dentre os muitos que escreveu
contam-se: "ConsideraçSes fisio-
lógicas sobre o homem e as pai-
xões e afetos em geral"'(tese de
medicina); "Dicionário de medi-
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ITINERÁRIO DAS ARTES PLÁSTICAS
clna e terapêutica", "Os portuguê-
ses perante o mundo", "Corogra-

fia histórica, cronogrâfica, genea-
lógica, nobiliárla e ' política do
Império do Brasil", * O Brasil his-
tórico", "O tombo das terras dos
Jesuítas", "Genealogia de algu-
mas famílias do Brasil", "Crôni-

ca geral e .minuciosa do império
do Brasil desde a descoberta da
América até 1879", "História do
Brasil-reino e do Brasil-impérlo",
"A Independência e o Império do
Brasil", "Gramática analítica; da
língua portuguesa", etc. )

Foi Melo Morais Pai quèm.en-
controu -pór acaso, quando fazia
pesquisas na Secretaria' do Minls-
térlo do Império, os autos da de-
vassa da conspiração de Tiraden-
tes, quase ilegíveis, que publicou
em 1854.

Criou Melo Morais Pai, em 1859,---
exatamente há um século, a pri-
meira .biblioteca pública de Ála-
goas, oferecendo á mesma muitos
volumes de: sua biblioteca parti-
cular. - |

Faleceu Melo Morais Pai a 6 de •

setembro de 1882, no Rio, repre-
sentando a sua mqrte uma gran-
de perda para a história do pais,
a quem êle tanto e tão dedica-
damente serviu.

Além dos assuntos históricos,
geográficos e médicos, Melo Mo-
rais cuidou dos literários, tendo
escrito,, entre outros, um traba-
lho sobre o poeta frei Santa Ri-
ta Durão e seu magistral poema.
Disse êle, a propósito:"Há episódios no poema "Cara-
muru" e narrativas de uma bele-
za indizivel, e descrições origi-
nais feitas em candentes versos.

Dentre os muitos e variados
episódios sobressaem alguns, co-
mo o da metamorfose do Índio
em estátua de pedra, assentado
ná ilha do Carmo, mostrando o
fértil e rico Brasil a velha Eu-
ropa; o de Moema, morrendo afo-
gada, junto da nau francesa, nos
mares da Bahia; a marcha dos
Índios para a guerra e outros,
que são de uma perfeição ineomA
parável." /

Tinha Melo Morais capacidade
critica literária,- como se verifl-
ca desse estudo sobre o "Cara-
muru", que 

"analisou 
proficiente-

mente.
N. C.
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ASSOCIAÇÕES
UNITER

Na próxima 2a.-feira, dia 27 às 17
horas, a UNITER reunlr-se-á em sua
sede à Rua Francisco Serrador 90 1.°,

i a presidência do alm. Olavo Dan-
tas. D. Edith Mendes da Gama e
Abreu, da Academia de Letras da Ba-
hia, fará uma conferência eóbre "O
poeta Junqueira Freire". O presiden-
te, que também é da Academia de
Letras da Bahia, apresentará a con-
terencista.

CASA DA PARAÍBA

A Casa da Paraíba, -festejando a
data 5 de agosto comemorativa da
criação da Paraiba, mandará celebrar
naquele dia, às 9 horas, missa gratu-
latiria na matriz de Nossa Senhora
das Neves, em Paula Matos, Santa
Teresa, promovendo às 17 horas, íima
sessão solene no salão nobre do Sin-

dicato das Indústrias de Fiação e Te-
celagem do Rio de Janeiro, à rua Mé-
xlco 168, 6.°, na qual falará o escri-
tor e jornalista Ademar Vidal. Num
dos intervalos, a declamadora Nisia
Pôiand dirá um número de poesia
alusiva' à paisagem paraibana.

CONFERÊNCIAS °
SOBRE ORATÓRIA LITERÁRIA

Hoje, às 17,30, na Academia Brasl-
leira de Letras, falará o acadêmico
R. Magalhães Júnior sobre oratória
como gênero literário, no curso de
oratória que ali está sendo realizado.

0 Para remessa de livros: Voluntários' da Pá.
trla, 381 — apto. 402.

LEGAIS E NECESSÁRIAS
AS ADMISSÕES NO H.S.E.

Foi então't|ue, em face do ini-
ciativa dc HSE e nos termos
do Decrete n.° 43.925, de 26 de
junho de 1958. e do Decreto-n.0
45.667. Ho 30 de março de 1959,
esclarece'1 que a matéria foi ob-
jeto de cuidadoso exame por
parte deste Departamento. Na
realidade, desde princípios de
1957, isto é. há mais de dois
anos, que a direção do Hospi-
tal dos Servidores do Estado
encarecera a admissão de pes-
soai para os seus serviços. É que
aquela instituição vinha enfren-
tando sócias difit-uldaaes decor-
rfentes i? evasãtf de pessoal téc-
nico-adrrinistrativo para outros
setores acrescentando a esta

PARTICIPOU
DO CONGRESSO
SOBRE FERTILIDADE .
Procedente dos Estados Uni-

dos, regressou terça-feira, a esta
Capita! n. sr. Álvaro Aquino Sa-
les, professor da Faculdade Na-
cionai dt Medicina da Universi-
dade do Brasil O professor Aqui-
no Sale.s participou, em junho
próximo passado, do III 'Con-
gresso Internacional de Fertili-
dade, aa Holanda, onde féz, jun-

circunstância o progressivo m-
mento rios serviços médicos do
Hospital.

Este Departamento indicou a
pxisténc:.a de cargos vagos, cujo
preenchimento constitui objeto
de expediente n.° 1.015, de 19
de maio de 1959 deste Depar-
tamento ao chefe do Gabinete
Civil.

Na r-ontormidadfc daquele ex-
pediente todos os provimentos
ororriios são de caráter interi-
no, na forma do arl. 12, item IV,
'etra C do Estatuto dos Fun-
cionários pois "se trata de cias-
ses iniciais de carreira para as
quais nã*. há candidato habili-
tado em concurso'. Ainda na Os Delegados do Touring Club do
forma ch lei, todos os servidores I Brasil nas diversas unidades fede-
admitidos estão sujeitos a Dres-lrativas do Norte Já organizaram o
tacão de concurso público. |programa de lestas e recepções a se-

.SOPHIA LOREN EM ROMA
HOMA 22 — A atriz cinema-

tográfii-a italiana Sophia Loren
retornou hoje de Viena a Roma
mas se recusou a fazer qualquereomentáno sobre as acusações
de qu<_ o diretor cinematográfi-
co italiano Cario Ponti cometeu
bigamia ao se casar com ela.

A acusação foi feits pela. pri-
meira esposa de Ponti, Giulia-
na Fiastri Ponti.

Cario Ponti se divoiciju de
Oiuliana no México há 2 anos e
se, casou aqui com Sophia.

A Justiça estuda o caso para
decidii-.se o assunto será ou não
objeto dt julgamento. (UPI)

XIX CRUZEIRO TURÍSTICO
AO NORTE

EXCURSÃO ÀS SETE QUEDAS
E FOZ DO IGUAÇU
Aproveitando as férias dè Julho e

pondo em prática seu famoso lema
"cenheça primeiro ó Brasil I", o Tou-
ring Club levará a efeito, nos últl-
mos dias do mês em curso, nova
Excursão, ás Sete Quedas e Foz do
Iguaçu. Viajando em modernos
aviões da Cia. Real, os excursionis-
tas chegarão á Foz do Iguaçu, nos-
pedando-se no Hotel Cassino
Iguaçu. Al visitarão as célebres
cataratas, das mais belas do mundo,
bem como o Marco das Três Fron-
tetras, o Museu de História Natural,
o Parque Nacional do Iguaçu, etc.
Ainda por via aérea, partirão, a se-
guir, para- Guaira. para conhecerem
as famosas Sete Quedas, também dé
impressionante beleza. Em Guaira,
tomarão o navio fluvial "Capitão Hei-
tor", a cujo bordo farão o percurso
no rio Paraná, rumo a Presidente
Epitácio, onde desembarcarão para
tomar o trem de luxo da Sorocabana
que os levará a São Paulo. De Sáo
Paulo, ainda por, via- terrestre, re-
gressarão a esta capital.

Em conclusão, os preenchi-
mentos rpferidos se processaram
dentro das normas legais e se-
í-undo o critério da estrita con-
veniêncic? administrativa".

CURSO DE PUERICULTURA
DA LBA
Encontram-se abertas na Diretoria

dos Cursos da LBA, avenida General
Justo, 275 — 0.° andar,- as inscrições
para mais um Curso de Puericul-
tura para candidatos de nível gina-

tamente com o ptofessor Orlando islal, a iniciar-se no próximo dia 4
Paiochi demonstrações práticas de agosto, com aulas ás 3.as e S.as
do diagróstico precoce do cân-
eer ganital na mulher, utilizan-
do dois aparelhos fabricados,
inteiramente no Brasil — o
colposoópio c a biópsia-rotativa.

feiras, das 16,30 ás 17,30 horas. Os
interessados deverão apresentar 2 fo
tografias tamanho 3 x 4: As matrl
cuias são limitadas ao máximo de
35

Dr. Enrico A. Costa
OPERAÇÕES — 1). SENHORAS — VIAS URINARIAS

RODRIGO SILVA, 30 - 3.» — T. 22-8500 — 14 — 18.

rem oferecidas aos participantes do
XIX Cruzeiro Turístico ao Norte. O
Itinerário abrange as principais ci-
dades do percurso Rio-Manaus entre
as quais Vitória, Salvador, Recife,
Fortaleza, Belém, bem como as pito
rescas cidades ribeirinhas do Amazo-

ias (Óbidos, Parintins, ' Santarém,
etc). A viagem far-se-á no confor-
távcl paquete "Mauá". da antiga li
nha transatlântica do Lóide Brasilel-
ro S|A., o quatfacaba de passar por
completa reforma. O percurso total
é de mais de 6.000 milhas marítimas,
o que torna esse Cruzeiro a mais
completa viagem de turismo que se
pode fazer dentro das nossas fron-
teíras.

"Príncipe...
(Continuação da 3.* pág.)

e Silva; Paulo Bonavides; Renato
Braga; Tomás Pompeu Sobrinho.

Sergipe: Alberto -Carvalho;
Airton Teles; Antônio Garcia Fi-
lho; Amália Soares; Ana- Leonor
Fontes; Clodoaldo Alencar Fi--
lho; Ciarêricio Fontes; Dermeval
Mangueira; Eunaldo Costa; Ja-
cinto rie Figueiredo; J. Góis
Duarte; José Amado Nascimen-
to; José Bonifácio Fortes; Jorge
de Oliveira Neto; Leonardo Fon-
tes de Alencar; Nunes Mendon-
ça; Paulo Lopes; Pyres Wyne;
Renato Nunes; Sales de Campos;
Sevérino Uchôa; Sebrão So-
brinho

VOTOS 1

Encontram-se na Livraria São
José (Hua São José, 38) os vo-
tos destinados aos intelectuais
cujos nomes publicamos na re-
lação dos eleitores que tomaram
parte nr> último concurso pro-
movido poi "Fon-Fon", em
1937, e. também, na relação dos
escritores-eleitores do Distrito
Federal esta divulgada na úl-
tima terça-feira. As referidas
cédulas, devidamente preenchi-
rias, deverão ser devolvidas à re-
riação deste jornal: Av. Gomes
Freire 471. . , .

liHistória do Cinema...
(Continuação da 3.* pág.) etna, pois. achava que cada

uma tinha a sua razão de ser,
Quinquinw". uma das suas mais!considerando inadmissível as to-
hilariantes farsas, ou "Max Co-jniadas inúteis, mesmo pata efei-
lectionneur de Chausures". Tor-] tos de comicidade. Preocupado

54012

CURSO DE RECREAÇÃO
INFANTIL DA LBA
Ao ensejo da entrega dos certifica-

dos às concluintes dé mais um Cür-
so de Recreação Infantil, promovido
pela Diretoria dos Cursos da LBA,
acaba de inaugurar-se uma Exposl-
ção de Trabalhos Manuais no Cole-
gio Servas de Maria do Brasil, no
subúrbio carioca de Jacarépaguá.

nou-se a figura mais importan-
te dos Estúdios Pathé.

ORIGINALIDADE

Após cez anos de cinema, o
liovo começou a camar-se dos
espetáculos da tela, sem inova-
ções, exirindo idéias diferentes.
Y estas idéi&s vieram com as
farsas e comédias de Max Lin-
riPr que formf.do artisticamen-
te no paico fugi> das conside-
rações teatrais. Procurava su-
resso no cinema e realizou tra-
balhos simples, trazendo, com

com a movimentação dos atores
em cena evitava a confusão ve-
rificada nos filmes de seu tem-
po, colocando cada elemento no
seu dsvirtò lugar, sem movimen-
to excessivo.

CRÍTICAS E INFLUÊNCIAS

Linder apareceu numa época
em que predominava na França
uma burguesia rica com #res de
nobreza Surgiam os "elegantes e
os "rafir.és" cheios de mesuras
e delicadezas. Este tipos foram
aproveitados pelo comediante, in-

seu tipr de comédia, a origina-'fluenciando Charles Chaplin.
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lídade exjgida.
^P COMÉDIAS

Ao equematizar as- idéias e
efeitos que desejava obter, Lin-
der anresentou cenas perfeita-
mente encadeadas em seqüên-
rias lógicas, a despeito* da apa-
rência insólita, dos personagens.
Utilizou-se de toda a técnica ci-
nematqgráfica da época, simpli-iseus melhores e mais importan-
ficando a caracterização, mais tes trabalhos. No Teatro da Mai-
interior co que exterior. Dava son de France à*. 18,30 horas e
muita atenção as tomadas de!?l,30 noras, para os sócios das

Aliás, o. próprio Chaplin con-
fessa "ter sido Max Linder o
mestre de suas obras".

HOJK NA'RETROSPECTIVA

O programa de hoje e de ama-
nhã para a Retrospectiva dedi-
ca-se exclusivamente ao gran-
de cônr.co francês, mostrando os

Novos concorrentes ao Prêmio Leirner

Lóio Pérsio e o problema da forma
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Um dos óleos de Lóio Pérsio nas Folhas

Volta a galeria das Folhas em
Sáo Paulo a acolher mais quatro
expositores' que concorrem aos
prêmios anualmente concedidos
pelo industrial Isai Leirner: es-
culturas de Bruno Giorgi, plntu-
ras de Loio Pérsio e. Maria Célia,
desenhos .e Mauro Prancini.
Inauguração concorrldisslma com
toda a páulicéla ]. nem tão des-
vairada, mas intensamente polê-
mica e formal, num clima de ten-
soes, criticas e "gelos" que supe-
ram de longe o ameno antago-
nismn carioca Com exceção de
Bruno GlorgI, què o terrível Ge-
raldo Ferraz diz que nós, cario-
cas, naturalizamos com o nosso
bairrismo (o "nosso" bairrismo, é
boa), todos os demais são abstra-
tos. . . 

" 
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I
QUEM E' LOIO

O Itinerário focaliza ' hoje o
pintor Loio Pérsio que expôs no
Rio em 1953 e alcançou grande
Êxito, sendo Incluído Imediata-
mente no acervo do Museu de
Arte Moderna do Rio e na expo-
sição que enviou para a Europa.
Mineiro de Itaplra, filho e poeta,
iniciou-se na pintura em 1943,
em Curitiba e velo para o Rio em
1949.' quando pela primeira vez
tomou oontato direto com a arte
moderna. Voltou a Curitiba e fun-
dou alguns grupos, passando a
escrever nos jornais sobre arte.
Trabalhou com diversos arti6tas,
cuidando sempre da sua formação

cultural. Bacharelou-se em Direi-
to em 1935. Em 1956 fêz a sua
primeira mostra individual em S.
Paulo, no Instituto de Arquite-
tos, apresentado por José Geraldo
Vieira. Foi aceito ua V Bienal de
São Paulo e reside e.n São Paulo.
Voltará a expor no Rio ainda ês-
te ano, em agosto ou setembro, a
convite de Joaquim Tenrelro, que
é muito exclusivo e seletivo nos
pintores que apresenta na sua be-
Ia casa da rua Barata Ribeiro.

PINTURA E' SOBRETUDO FORMA

Para Loio Pérsio o problema da
i forma sempre foi o ponto funda-
mental da pintura, espécie de ei-

xo sobre que giram problemas
menores. A inteligência da for-
ma, a concepção da forma, diz o
pintor, dá ao artista,eá um: de-
terminada época a sua marca.

— Evidentement- tal fenômeno
existe como decorrência ou como
coincidência com fatores de or-
dem social, filosófica' ou ciehtlfl-
ca. A arte moderna e, especial-
mente,- contemporânea, pela su-
peração do tema e do pressuposto
imitatlvo logrou Inédita indepen-
dência. Clicgou-se, assim, a uma
arte despojada tie elemento;, es-
tranhos (religiosos, literários po-
lltlcos), reduzida ao minlmo de
recursos. Com Isto não se quer
supor W progresso ou "melhor"

dentro do processo das artes, mas
apenas se quer apontar um fato,
que histórica e culturalmente,
identifica a nossa época.

i HUMILDADE, LIBERDADE E
REBELDIA

Prossegue Loio pérsio nas suai
declaraço-u lembrando que, a re-
dução da pintura aoa seus meios
mais próprios como Desenho, Cor
e .Matéria, dados'como programa
para um artista, não excluía por

certo a possibilidade de se reall-
zarem obras de arte sob o apelo
da outras qualidades, mas, pára
êle, representava não apenas um
atitude de humildade e, frisa, pa-
radoxalmente de liberdade,- como
também significativa uma volun-
taria rebeldia ao dogma raciona-'
lista. \que seria á face trágica do
nosso' temo.

Desdenhamos do uesejq secu-
lar de impor ao mundo as nossas
regras de equilíbrio e razão. NSo
tentamos reduzir arte e formas e
fórmulas matemáticas, o que noi
faria produzir máquinas e não
obras de arte.

ASCETISMO PICTÓRICO

O Jovem pintor entende a for»
ma-.como contingente, è n&o *ne«
cessaria. Por isso n&o se socorre
de -formas puras, que o seriam
apenas Idealmente.

valemo-nos de formas que
tendem a desintegrar-se, ou qua
se aglutinam e "so formam". De :
tal Jeito queremos exprimir a
constante contradição existente
nas coisas, e sem a qual as col-
sas não seriam coisas. - : '

Acentua Loio Pérsio que por
outro lado, com o que êle chamou
êsse "proposital ascetlsmo pietóri-
co", com,êsse "desejar que o qua-
dro seja . um objeto a mais no'
mundo", oomo uma pedra, umá
árvore,' uma nuvem, Isento ' de
significados estranhos, pretendia
apenas assinalar a presença do aeu
espirito. ,E conclui, singelamen-
te ambicioso:
_ — Serlá o nosso testemunho do
mundo. «

BIENAL DE S. PAULO
,8. PAVLO, 22 (Sucursal) —O

sr. -Ernest Wolf instituiu um
prêmio de mil dólares para o
mais destacado artista sul-ame-
ricano presente d Bienal. i

Durante a realização- da Bie-
nal, será apresentada também-
uma exposição ¦ patrocinada pela
Uniuersidade da Bahia, com mo-
tivos daquele Estado. A mostra
è organizada pelo diretor da Es-
cola de Teatro da Universidade
da Bahia, e oferecerá aspectos
folclóricos da antiga Saluador.

Está sendo esperado nest.-.- Ca-
pitai o critico de arte japonês,
sr. Kimihide Toleurtaijim, que
representará o seu pais junto d
Bienal.

S. PAULO, 22 (Sucursal) — O
pintor modernista portuguis
Amadeu de Souza Cardoso, terá
uma ¦ sala especial na V Bienal
de São Paulo. Na retrospectiua
do pintor luso estarão expostas
42 de suas pinturas a dleo.

A II BIENAL DE ARTES PLÁSTICAS DO TEATRO

Manifestação única no seu gênero em todo, o
Mundo, a Bienal de Artes Plásticas do Teatro rea-
llzar-se-á pela segunda vez em São Paulo. Alguns
dos países que participarão já enviaram o material
que será exposto a partir de 21 de setembro, no "pa.

vilhão da Bienal"; outros Informaram apenas das 11.
nhas gerais das suas representações; e outros ainda,
que certamente estarão presentes, ainda não revê-
laram todos os pormenores sobre os trabalhos que
enviarão a São Paulo. '" Podemos, no entanto, divulgar desde já, embo-
ra esquemàticamente, as seguintes e breves notas
sobre os palseS que já garantiram a sua presença na
II Bienal de Artes Plásticas do Teatro, indicando si.
multâneamente os temas escolhidos.

Alemanha: enviará uma grande exposição sobre
o Festival de Bayreuth, que é, como se sabe, dedi-
cado a Rlchard Wagner. Reúne trabalhos diversos
— maquetas, fotografias, etc. — de Wleland e Wolf.
gang Wagner, cenógrafos que se têm ocupado espe-
cialmente das óperas de Wagner, de quem são ne-
tos. Ver-se:á, assim, uma retrospectiva dos Festivais
de Bayreuth, desde — 1951 a 1958.

Tcheco.Eslováquia: o Instituto de Teatro, de
Praga, reuniu toda a cenografia tcheca digna de
destaque, desde 1914 até 1959. Entre outras, haverá
montagens de Shakespeare, Mollère, Ibsen, — p'Nell,
Shaw e outros autores estrangeiros e tcheco-eslova-
ços. Espetáculos que vão desde a ópera ao baile, des-
de a comédia ao drama, levados à cena nos principais
teatros do país: Nacional, Municipal e Realista (de
Praga), Nacional de Bratlslava, Artístico do Exército,
de Brno, etc. ,

Estados Unidos: a representação norte-americana
oferecerá uma ampla perspectiva do teatro de Eu.
gene 0'Nell, autor muito conhecido no Brasil, pelo
que despertará esta mostra, naturalmente, o maior
Interesse entre os apaixonados do teatro.

França: solicitou várias salas, pois remeterá
inúmeros trabalhos que oferecerão um interessante
panorama do taetro francês. Além de maquetas mon.
tadas de óperas e bailados (de Carzoa, Cassandre,
Wakhevltch, Ganeau, Buffet, Gischla e outros), figura-
rão também maquetas desenhadas dos principais es-
petáculos apresentados em Paris na. temporada do
1958.59. Com grande relevo, expor-se-ão alguns dos

' mais recentes trabalhos (maquetas e, desenhos do ce.
nárlos e figurinos) de François Ganeau o de Wakhe-
vltch: ^

Inglaterra: o departamento de Teatro do Brltlsh
Council ultima a seleção dos trabalhos a enviar; à
distância poderemos ver as montagens das peças que
obtiveram maior êxito artístico na última temporada
britânica.

Itália: mandou reservar uma sala para os tra.
balhos de Luchlno Visconti, pretendendo ainda en.
vlar uma exposição de cenografia dos séculos XVI
e XVII. : I- aIugoslávia: ampla apresentação dos melhores cs.
petáculos apresentados no país, através de fotogra-
fias e desenhos de trabalhos de Mllari Konjovic, Oto
Gliha, Stane Kregar c Rlko Debenjak, destinado aos
teatros nacionais de Belgrado e de Zagreb, Teatro
Dramátlcp de Belgrado, ópera do Teatro Nacional
Sérvlo dé Belgrado, etc.

Noruega: exposição de trabalhos — fotografias,
desenhos, maquetas dos melhores espetáculos tea-
trais montados na última temporada na Noruega.

Suíça: reunirá na II Bienal de Artes Plásticas

do Teatro os trabalhos dos seus cinco cenógrafos
mais'representativos, desde a ópera ii cpmédla::Teo
Otto, Max BIgnens, Edouard Gunzlnger,' Ary Oechs.
lin e Max Rothllsberger.

CERÂMICA DO BRASIL
NA ÁUSTRIA

Em 7 do corrente mês foi Inaugurada, em Gmun.
den, nc Lago Traumsee, a Primeira Exposição In.
ternaclonal de Cerâmica, com o comparecimento de
18 países. Da América Latina compareceram o Méxl.
co e o Brasil, êstè representado pelos trabalhos da'
professora Tilda Goltz, do Rio de Janeiro. A delega,
ção francesa estava Integrada pelo professor Max
Bouvreil, diretor da fábrica de cerâmica de Valaurls
e pelo próprio Pablo Picasso,'que apresentou várias
obras de cerâmica no stand francas. Os trabalhos
para a participação do Brasil foram organizados pela .
Embaixada do Brasil em Viena, qua se fêz represen-
tar no dia da inauguração oficial pelo Mlnlstro.Con- •
selhelro A. R. de Arruda Botelho. Para se avaliar
a Importância desse certame, basta lembrar qu*
Gmunden tem uma tradição de 20 séculos de arte
cerâmica, e que no seu stand figura a sua mais anti.
ga peça em ma|ollca — o famoso touro de Hallstad,

BRASILEIROS NA V BIENAL
O júri que teve a missão de selecionar ot

trabalhos dos artistas brasileiros enviados para
a V Bienal de São Paulo, prónunclou-se sobre oi
que não pudera ainda apreciar e resolveu admitir
algumas obras dos seguintes artistas inscritos:

146
297
592
593,
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séries A), e A2„ serão apresen-
tados os seguintes filmes: Max
se Tronroe rTÉtage. Max Illusio-
niste, M"ax Professeur de. Tan-
go. Max Virtuose. Max Pédicure
pour Amour, Max Asthmatique,
Max Veut Grandir, Max au
Couve* t. Max et les Sports Max
et le Quinquina.

rOiamcci (yft&reamB de Oflimaò G&mü rf.fà
\
¦) Mais experiência-Melhores serviços.

FILIAL: Rua do Ouvidor, 75

SENHOR CONSTRUTOR!
ANTES DE COMPRAR OS VER6ALH0ES DE
FERRO PARA A SUA OBRA, CONSIDERE QUE:

•

A "COBRAF' é, há mais
de IO anos, a ÚNICA FIR-
MA ESPECIALIZADA! SÓ
VENDE VIRGALHÕISaDE
FERRO REDONDO. 

'-

,\

I
Agora, temos também para pronta entrega:
FERRO HELITOR - Limite de escoamento, mínimo,
de 5.000 ke/cm?; aderência médiat 55 kg/cm2, e
taxa do trabalho: 3.000 err-*, ~

FERRO HELITRAÇO - Limite de escoamento, mínimo,
de 4.200 kg./cm2, '

No seu interesse econômico, e no resguardo de sua
responsabilidade profissional, CONSULTE-NOS:
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COMPANHIA BRASILEIRA DE ARTEFATOS DE FERRO
\Av. Grcsq Aranho, 327-_ Solos 1204/5 • Tol. 52-9051 o 42-2426 ã
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MtiSICA \
/ DORENSKI COM ORQUESTRA

TWnski eom e sem orquestra, lista'. Mesmo a execução da Leo- lampejos das^consecuüvas, solu;
Dorensfci eom e sem o«*£.*•_ Aa n n0 g> de Beethoven, alias.

Os transbordamentos de lubilo üe
um Teatro Municipal superlotado
determinaram que o extraonu-
nário pianista Dorenski se exi-
bisse também, largamente, sem
orquestra, ao fim do pr?e"ma
previsto, anteontem à noite, em
que executou o primeiro Concerto
dc Beethoven e a Rapsódia sobre
tema de Paganini, de Rachmam-
noff. Criou-se de fato ura am-
biente -festivo, carregado de. eflu-
vios, que não seria justo inter-

' tjretar apenas em função da vida
musical carioca,, pois' paiece
transcendê-la, marcando um cies-
ses momentos no qual um artista
jovem reconhece a amplitude ao
próprio destino em face da con-

. sagração que lhe endereça o pu-
blico. É muito importante regís-
trar a envergadura legitima do
ê-ito dêsse jaTnotável concertis-
ta.' Não menos importante, po-
ré-.. será assinalar- a vitalidade
ora mani. -'tada, o instinto cer-
teiro do nosso público,, que tem
aliás, a seu crédito, historiçamen-
te, pronunciamentos de ..vibração
íemelhante, capazes de impulsio-
nar um intérprete em sua carrei-
ra universal. •¦ .„„

Houve um frtor de improvisa-
ção no concerto de Dorenski, que
foi» a orquestra. obr:«ada a tocar

: seivi ensaios suficientes, tal a so-
¦ brecarga das festividades, come-

morativas do cinqüentenário do
Municiai. As duas.obras para
piano e orquestrarão poderiam
§eixar de sofrer, como sucedeu,
por esse motivo. Entretanto, a
segurança profissional do mães-
tro Nino Stinco, e o espírito de
cooperação desenvolvido pelos
componentes do^conjunto, deram
ao' concertista Dorenski a base
musical necessária/firmemente
alicerçada., para que ele sejpudes-
«e expandir com bastante liber
dade expressiva. A orquestra, ao
segui-lo; demonstrou flexibüida-
de rítmica fiel, e suficiente nuan-
çamento dinâmico. Nao deixa
ainda assim, de haver acentuado
desnível, entre o grande amor a
música que nosso pçblico; sabe
demonstrar, em ocasiões anaio-
eas. acorrendo em massa a uma
fala de concerto — como prova
confortadora do relevo da mijsi-
ca na vida social — e asi condi-
ções genéricas das atividades sin-
íônicas em nosso .pais. Contente-
mo-nos em verificar que, desta
vez, a orquestra.colaborou ao má-
ximó, sob regência de Stinco,
gem quê de algum modo empa-
riasse os méritos da produção so-

abrindo o programa, nao deixou
de ter transcurso satisfatório,
bem assim como, se levarmos em
conta as circunstâncias que pre-
sidiram à organização do concer-
to. o Prelúdio do Contratador de
Diamantes, de Francisco Braga,
ao início da segunda parte;

Postas uma diante da outra, as
duas obras-para piano.,e orques-
tra apresentadas exprimem, sob
n ângulo técnico-pianístico. uma
«laçao significativa e transpa- so,
rente. O que se chama de "tec-
nica dos cinco dedos" constitui
os alicerces imprescindíveis e so-
lidos do domínio do. piano, O
Concerto em dó maior de Bee-
thoven, na sua aparente singele-
za. não explora outra técnica. Os
desenhos, 

*cristaUnamente traça*
dos, que nenhum efeito de sono-
ridade vem obscurecer ou camu-
fiar, exigem, dentro das e.xigen-
cias do estilo, uma formação pia-
nistica básica de primeira ordem.
Pode-se conceber esse Concerto
com uma espécie de suavidade
ou graça amável que fazem os
dedos deslizar sôbre o teclado. O
pianista .Dorenski, entretanto,
aprofundou-o, sob o aspecto téc-
nico- Via-se: que é na realidade
ilusória a simplicidade de meios
que b Concerto requer, tal a per-
cuciência de articulação digital
inclusive, ou principalmente, nos
pianíssimos, que Dorenski punha
em iôgo; Êle nos colocou, ao exe-
cutá-lo, em face de um pia-
nismo" severamente caldeaao.
oue sustenta, na sua condição de
estrutura, de solidez magnífica,
da técnica do instrumento, to-
das as expansões virtuosisticas
que daí derivam — sem embargo
de pequenas imperfeiçoes.ocasio-
nais que ocorreram, e. nao con-
tam, no conjunto. A esse titulo,
o Concerto de Beethoven rever-
tido a uma nobr^ dignidade bee-
thoveniana, explica a rutilante
virtuosidade da Rapsódia de Ha
ChAacnÍmunÍcabilidadeintensade
Dorenski, repassada de poeaa,
no movimento lento do Concerto
de Beethoven, se exerce graças
à força de uma natureza musical
que submete o, piano, inteira-
mente, a seu serviço. E desta
feita ô piano era o npvo '<Stein-
way" do Municipal, que corres-
pondeu. pròdigamente, em beleza
e em variedade sonora, as inten-
cões do artista. Depois de.Bee-
thoven, /a Rapsódia 4t,.Hachl2^"
ninoff arrebatou o publico, pelos

ções virtuosísticas, e a qualidade
do "cantabile", a exemplo da Va-

TEATRO
REVELAÇÃO DE NOVO AUTOR NO «FESTIVAL DE SANTOS"

CINEMA
Os burlescos franceses

riação XVIII, que obteve Dprens-
ki. E foi então que se deflagrou
um clima definitivo de entusias-
mo incoercível das densas.ca-
madas de ouvintes do concertista,
em cuja atmosfera eufórica se
inscreveu um recital suplemen-
tar. Trago meu testemunho de
que nunca ouvi antes executar-
se. com tão emocionantes acentos,
o Noturno para à mão esquerda
só. de Scriabine. Também a
"Campanella", de.Liszt rejuve-
nesceu, musicalmente, sob as
mãos'ao consagrado artista. Ad-
mirável, ainda. a-Mázurka em lá
menor, de Chopin,. na sucessão
dos extras que o público, nunca
saciado, arrancava de.Dorenski

Cenas de "A incubadeira", de

jos* Celso Martlnei Correia, se-

gunda-felra última estreada pelo
grupo "Oficina", do Centro XI de
Agosto, da Faculdade -de Direito
de B. Paulo. Arrancou do nume-
roso público que superlotava o

A ENTREGA DOS
PRÊMIOS MUNICIPAIS

Teatro Independência uma das
maiores ovaçoes de todo o ?..° Fes-
tival Naolonal de Teatros de Es-
tudantes. Tem o autor somente
22 anos, é quartanista de Direito
e nasceu em Araraquara. Os per-
srmagens da peça íoram Etty Fra-
zer, Edsel Brito, Renato. Borghi,
Maria Alice Almeida, Dora Mlart.
Clóvis Beznos, Marco Antfinip Ro-
cha. José Haroldo Silveira, Jairo
Arco e F.exa. Na parte técnica

Martinez Correia coloca-se entre
um dos mais cotadas candidatos
ao "Prêmio Schiller", doado pe-
lo Instituto de Cultura Brasil»
Alemanha, para autor inédito bra-
sileiro. Etty Frazer por sua atua-
ção em "A lncubadeira" é talvez
a mais forte candidata ao titu-
lo da "melhor atriz" do Festival,
enquanto Amlr Haddad figura no
lista «Ws diretores Jovens, nio
profissionais; oom possibilidades

EURICO NOGUEIRA

Em cerimônia a ser realizada tér-
ca-feira próxima, àa 11.30 horas, no
palácio Guanabara, o prefeito s»
Freire Alvim fará entrega dos Prê-
mios Municipais de Teatro aos vence-
dores do concurso do ano passado. Oa
laureados sáo os seguintes: Lulz.Iglé-
sias, Abílio Pereira de Almeida. José
l.*agalh&es Graça, Sérgio Cardoso, Ni-
cette Bruno, Glauce Bocha, Beua
Paes Leme, NapoleSo Muniz Freire,e

FRANÇA'José Maria Monteiro.

CONCERTOS l ESPETÁCULOS LÍRICOS NO TEATRO MUNICIPAL
DE NITERÓI

A tarefa dé descentralizaçSo das
nossas atividades musicais, no sen-
tido de levar, a diferentes pú-
blicos, espetáculos de ópera e con-
certos. Irá agora beneficiar o
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Professora Adelmana Torreão

Teatro Municipal de Niterói, corn,
o plano traçado pela professora
Adelmana Torreão, de oferecer ao

¦¦

P'¦¦¦¦

TECIDOS"*"* n I
l*\ y^

para o Sweepslake

M Rfc^-FX-K _____ (
__r^___^_fA \_____\**

^ftfcW 8 *m \ lf tB| <¦

púbüco da Capital fluminense,
uma temporada que promete re-
vestir-se de vivo Interesse. A pro-
fessôra Adelmana Torreão que,
além de pianista, é diretora.da
seção do Estado do Rio da 'Ju-
ventude Musical Brasileira", e um
dos membros de maior destaque
da Comissão ArtisUca do Teatro
Municipal de,Niterói, está orga-
nizando, nessa casa de. arte, recl--
tais e espetáculos líricos.

Os espetáculos aliás começaram,
no setor do Teatro, com o alen-
tador êxito que obteve a com-
panhia de Tônia Carrero, na in-
terpretaçSo de "Seis Personagens
à procura de um autor", de Piran-
dello. Segulr-se-So, dentro em
breve, os concertos de, entre our
tros, os seguintes artistas: Dorens-
ki, que tocará a 2 de agosto,
Jacques Klein, Cristina Maristany.
Arnaldo Estrela, Ivy Improta. E
os concertos se intercalarão com
as óperas, cuja temporada estrea-
rá com "Cosi fan tutte" de Mo-
zart, que conta, no elenco, o .
soprano Lia Salgado.

Em declarações que nos pres-
tou, sôbre sua valiosa iniciativa,
a professora Adelmana.. Torreão
fêz ressaltar o apoio do prefeitp
de Niterói, sr. Wilson de Oliveira,
tornando viáveis essas manifesta-
ções musicais, que ainda volta-
remos a comentar, com maiores
detalhes.

GUITARRISTA
SAINZ DE LA MAZA
A Cultura Artística apresentará a

seus associados no próximo dia 29,
ás 21 horas, no auditório da A.B.I...
o íamoso guitarrista espanhol Regino
Safnz de la Maza, êmulo de Scgóvla
O "Herald Trlbune", de Nova York,
publicou o seguinte parecer: "O que
Sainz de la Maza fêz em seu concerto
foi real e autêntica criação musical"
Henri Collet em "Le Menestrel" (Pa-
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•'Oficina" contou com a colabo-
ração de Amir Hadad, diretor;
Acácio Assunção, cenógrafo; Do-
ra Miarl, figurinos. José Celso

de ganhar o "Prêmio França»,
que n i : ¦ . . ,
ta a Europa e uma bolsa de eatu-
dos da França.

O QUE DESEJEI COM "OS FANTASMAS»
Com "Os Fantasmas". dcGullhejr- alunos

me Figueiredo, a Escola Dramática
Martins Penna abriu a série de es-
petáculos do 2." Festival Nacional de
Teatros de Estudantes em, Santos.

Guilherme Figueiredo explicava no
programa. O que desejei com Os
Fantasmas", o que ora transcreve-
mos:

Ninguém melhor do que o ilustra
diretor professor Jorge Kossovskl po-
deria para minha satisfação montar
"Os Fantasmas". Porque esta é uma
«>eça didática ieita com intenções
didáticas como uma contribuição para
a cadeira de História do Teatro que

„.„.  para a filosofia mauêutlca
socrática e platônica, transportando-a
a um plano dramático. A inexistên-

: A$ últimas novidades em tecidos Unos e exclusivos
para o grande prêmio

f AVENIDA COPACABANA, 774 (Ao lado de Herminio Modas) 
j

^mkRTAZ DE HOJE
BUATES

m "Le Menestrel- li-a- „ no conservatório Nacional d<
Seu estilo íevela o fun- exerço no 

Nacional de Tea-

nas puras tradições espanholas."
Informações: Largo da Carioca, 5 —

Sal* 417 - Tel: 22-1516.

PROGRAMA DE
LEONOR MACEDO COSTA

,Hoje, às 20 horas, pela Rádio Minis-
tério da Educação, a pianista Leonor
de Macedo Costa se apresentará num
programa especial oom (musica de
Chopin.

Nacional de
ris) escreveu: Seu estilo íevela o fun-it,"".;" •*- 

gereTçi
do castelhano de sua raça, nutrido\^*"°0 Rio de janeiro. Neste traba-

lho procurei baseando-me nos Dià-
logos de Platão que precedem a mor-
te de Sócrates o "Teetcte", o "Euti-
fron", a "Apologia" "Criton" e sobre
tudo o "Fédon", c mais em alguns dos
problemas socráticos abordados na
"República", nas "Leis" e no "Sym-

posium". despertar a atenção dos

Asrtnu "mm - "N" — *?$Z\ZS™ -29"4136

ARPÈRGB - 57-4624 - ;'Waldir Cal-

ÁTBONGOüRMÍTt' 
"Murlllnho

e Quarteto de 2*é Maria".
BACARAT — "Marlza e Jean Pier-

¦ÔrI PLA2A - (Avenid._P«do
Júnior, n". 258) — 57-1B7» —. *""
min da Orquestra Loui* *Arms-
trong"? - (Dia útil «em Couvert.
sem Consumação).

rANGACEIRO — "Música ao Piano •
CLUBE 36 - 37-4790 - "Variedades

e Strip-Tease".

&iN^fm^m*ic* .pan-

DR1NK - "Djalma' Ferreira e seu
Conjunto". - (Apresentação de

' Passistas e Ritmistas). .
FRED*S - 57-9789 - "Gregorio Bar-

GOLDÉN-ROOM - (Fechado).
HI-FI - (Avenida Princesa Itabel n".

63). i partir das 17 horas. - "Mú-

èicáe Dança". - (Dia_ útil sem
Couveri, sem Consumação).

LA BOHÍME -' (Avenida Nossa Se-
nhora de Copacabana, n°. 14) —

Leme. - «Nora Ney. Trio Ipaea-
ral". - (Res. 37-5016).

MA GRIíTE - B7-5611 - "Dora Lo-
pes e Bola Sete".

KEY-BOITB — "Fafà Lemos .
MAXIM-S - 37-8644 - «Danças •

Música" - com Ari Mesquita ao

piano.
MEIA-NOITE - ,_,'¦¦: cir.„
PIGALLE — "Variedades e Strip-

NIGHt"'aND DAY - 42-7119 - -BM

Miíion-Dóllar Baby" - (de Carlos

VOVÓ MUNDO — "Jantares Musica
dos".

XACHA'S — 37-6208 - "Sacha e aeu
Conjunto» 1 (com Murilinho de
Almeida, Mlrzo Barroso a George

TUDO AZUL — "Américo ao Plano".

TEATROS
TEATRO GINÁSTICO _ 42-4521 -

"Panorama visto da Ponte".
TEATRO DE BOLSO -«-JB-

"A Compadecida" - (de Ariano

TEATrTcOPACABANA - 57-1818 -
•'Brasileiros em Nova York —
(com os "Artistas Unidos ).

TEATRO CARLOS GOMES -22-7581
"Mulher... sô daquele Jeito! .
(Cia. Joana D'Arc).

TE.1TRO TIJUCA - "Pedro Mico"
(de Antônio Callado),

TEATRO MESBLA - 22-7622 - "Cia.

Tônia-Celli-Autran) -. em "Nego-

cio de Estado". .
TEATRO RIVAL — 22-2721 — Çltt-

derèla em Caxias".
TEATRO RECREIO - "Tem BUbubú

no BObobô" - (Cia. Walter Pln-
to). i *'

TEATRO Mt/MCIPAL -
TEATRO SERRADOR - 42-6442 -

"Playboy" — (com Eva, Adriano
Rey, André Vilon e Beatriz Veiga).

TEATRO UNMO - (Estúdio 531 -
"Antcinette, A Gaivota e a Ilusão .
(Res. 36-25791. - Somente ás
sextas, sábados e domingos.

TEATRO SÃO JORGE - 45-9051 -
"A Ratoeira" - (Teatro do Rio).

TEATRO SANTA ROSA DE LIMA -
26-2851 — "O Pássaro e a Feiticei-
ra" — (cóm "Os Duendes") Aos
lábados e domingos ás 16 horas. —
(Rua Voluntários da Pátria, n".
110).

TEATRO DA PRAÇA - "Está lá fo-
ra um Inspetor," — (reservas: dia
_ 32-3893 — i noite: - 37-370». -
Aa quartas quintas, sextas, sába-
dos e domingos).

TEATRO DA TIJUCA - 28-1939 -
TEATRO JOÃO CAETANO — "Co-

migo é no Caracaxá" — (Cia. Sil-
va Filhoi.

REPUBLICA -
MAISON DE FRANCB — (Fechado).
ZAQUIA JORGE — (Madureira) —

"Minha sogra é da Fofoca".

PARQUES DE DIVERSÕES
tJUINTA DA BOA VISTA — "Parque

Shangal"

CINEMAS
LANÇAMENTOS
"TARZAN E A TRIBO NAGASU" -

com Gordon Scott - Eve Brent.
— Colorido (Produção americana).

«A VOLTA AO MUNDO EM 80 DIAS"
_ com Cantinflas - David Niven
— Robert Newton. — Colorido. —
(Produção americana). __„„„«UM HOMEM TEM TRÊS METROS
DE ALTURA" — com John Cassa-
vetes — Sldney Poitier. — (Produ-
ção americana). _'-._.«'.

"TESTEMUNHA DE ACUSAÇÃO —
com Tyrone Power — Marlene Die-
trich — Charles Laughton. - (Pro-
dução americana). _i„.„l"BANCANDO A AMA-SÊCA"1 -
com Jerry Lewis - Manlyn Max-
well — Colorido — (prod. ameri-
cana).

«AMOK DE ALUGUEL" — com Ing-
mar Zeisberg — Claus Holm — Ue-
ne Mann. — (Produção germano-
dinamarquês). '

"WEEK END DE AMOR" — com Ma-
risa Allasio — Nino Manfredi -
Lyla Eoccó. — (Produção italla-
na).

"NO CORAÇÃO DA FLORESTA" —
Desenho Colorido. — (Produção
americana).

"UM ESTRANHO NOS MEUS BRA
COS" — com Sandra Dee — Jeff
Chandlcr — June Allyson. — (Pro-
duçãb americana).

•ESTRANHA COMPULSÃO" — com
Orson Welles — Dean Stockwell
— Bradíord Dlllman — (prod.
americana)..

"CONTRABANDO DE ARMAS" —
com Audle Murphy — Eddie. Al-
bert — Patrícia Owens. — (Pro-
dução americana).

"SAI DA FRENTE" — com Mazzaro-
pi — Ludy Veloso — Leila Farisl.
_ Reapresentaçãç. — (Produção
nacional). •**

"AS FAÇANHAS DE HÉRCULES" -
com Steve Reeve? — Sylva Koscl-
na — Gianna Maria Canale. — Co-
lorido Reapresentação. — (Pro
dução italiana)."SEM FAMÍLIA" — com Gino Cer-
vi — Pierre Brasseur — Joel Fia-
teau. — Colorido. — (Produção
francesa)."UM PIRATA DO OUTRO MUNDO"

Dá Floresta _
ALASKA - (Copacabana) — "Con-

trabando De Armas.. -
AZTECA - 45-6813 - "Inferno Nas

ALVORADA - 27-2936 - "Um Ho-
mem Tem Três Metros De Altu-
ra" V

BOTAFOGO - 26-2250 - "Contra-

bando De Armas".
CARUSO-COPACABANA - 27-5150

_ (Em Reforma).
COPACABANA — 57-5134 - "Sai Da

Frente".
DANÚBIO - 37-1960 —
FLÓRIDA - 37-7141 - "Sem Faml-

lia".
FLORESTA — 26-6257 - "A Deusa
Branca" „.,. .

GUANABARA - 26-9339 - "Minha

Vontade É Lei".
IPANEMA — 47-3805 — "Contraban-

do De Armas". _
LEBLON - 27-7805 — "Um Estranho

¦Nos Meus Braços".
LEMi? —
METRO-COPACABANA - 37-9898 -

"Tarzan EA Tribo Nagasu'.
MIRAMAR — (Leblon) — "Sal Da
Frente". .

NACIONAL — 26-6072 — "Bancando

Ã Ama Seca". .
PAX — 72-6621 — "Tarzan E A Tri-

bn Nagasu".
POLITEAMA — 25-1143 — "Mara-

villioso Mascarado".
PIRAJÁ —; 47-2668 — . "Estranha

Compulsão".
RIAN — 47-1144 — "Um Estranho Nos

Meus Braços".
RICAMAR — 37-9932 — "No Cora-

ção Da Floresta".
RIVIERA — (Copacabana) — "Infer-

no Nas Alturas".
RO/AL — (Copacabana — "Bancan-

do A Ama-Sêca".
ROXY — 27-8245 — "Estranha Com-

pulsão".
SÃO LUIZ - 25-7459 - "Um Estra-

nho Nos Meus Braços'.

GUAHACÍ — (Rocha Miranda) —,
"Bancando A Ama-Sêca".

WPERATOR —. (Méier) — "Estra-
nha Compulsão".

IRAJA — 29-8330 — "Q Homem Do
Sputnlk".

LEOPOLDINA — (Penha) — "Sim-
had E A Princesa".
MADUREIRA — 29-8733 — "Fabrl-

cantes De Medo". j
MARAJÁ — 2S-7494 — "Fora Das

Grades".
MAUA — 30-5556 —
MASCOTE — 29-0411 — "No Coração

Da Floresta".
MELLO — 30-3077 — "Amor De Alu-

guel",
MEIER — 29-1222 — "Tarzan E A

Tribo Nagasu".
MONTE CASTELO — 29-8250 — "A

Fúria Do Destino".
MOÇA BONITA — (Padre Miguel)

— "O Homem Do Sputnik".
MURIAê —. (Hlglenópolis) — "Os

Setn Samurais".
NOVO HORIZONTE - (Coelho Neto)
ORIENTE — 30-1131 — "Inferno Nas

Alturas".
PARA TODOS - 29-5191 -
PALÁCIO HIGIENÓPOLIS - "Tar-

zan E A Tribo Nagasu".
PALÁCIO SANTA CRUZ - Vinga-

dor Sem Piedade".
PALÁCIO VITÓRIA — 48-1971 — "O

Filho Pródigo".
PARAÍSO — 30-1060 — "Inferno Nas

Alturas".
PADRE NÓBREGA - (Cascadura) -
PEIVHA — 30-1121 — "Inferno Nas1

Alturas".
PILAR — 2D-6460 —
RAMOS — 30-1094 — "Na Areia Do

Circo".
REGÊNCIA — (Cascadura) — "Ban-

cindo A Ama-Sêca".
REAL — 29-3467 — "Sinfonia Cario-

Inferno Nas

-i com Simplicio — Cole — íris Del
Mar. — Reapresentação. — (Pro
dução nacional).

CINELÂNDIA
CAPITÓLIO - 22-6768 — "Jornais"

— "Desenhes" — "Curiosidades"
IMPÉRIO.— 22-9348 — "Testemunha.

De Acusação".
METRO PASSEIO — 22-6490 — "Tar-

zan E A TRIBO NAGASU"
MESBLA — 22-7622 — (Fechado).
ODEON — 22-1508 — "Sai Da Fren
te.". i

PALÁCIO — 22-0838 — "Estranha
Compulsão".

PATHÉ - 22-8795 — "Amor De Alu-
guel".

PLAZA - 22-1097 - "No Coração Da
Floresta".

VITÓRIA - 42-9020 _ «A Volta Ao
Mundo Em B0 uias".

RIVOLI - "Um Pirata Do Outro
Mundo".

REX - 22-6327 — "Um Estranho Nos
Meus Braços

CENTRO
CINEAC TRIANON — 42-6024 -

(Até às 18,30 horas — "Jornais" —
"Desenhos" — "Variedades"),--—
As 20 e 21,40 horas: — ' "Inferno
Nas Alturas".

COLONIAL — 42-8518 — "No Cora-
ção Da Floresta".

FLORIANO — 43-8074 — "Minha
Vontade É Lei".

iDEAL — 42-121» — "Maravilhoso
Mascarado".

ÍRIS — 42-0763 — "A Grande Cor-
rida".

MARROCOS - 22-7979 —
PRESIDENTE — 42-7128 — "Um Es-

tranho Nos Meus Braços". /
POPULAR — 43-1854""^

ZONA NORTE
AMÉRICA — 48-4519 — "Sai Da Fren-
te". i .

AVENIDA — 48-1667 — "No Mundo
Da Lua".

CARIOCA — 28-8178 — "Um Estra-
nho Nos Meus Braços".

ESK1-E-TIJUCA — 23-5513 — "Amor
de Aluguel".

ESTÁCIO DE SA — 32-2923 — "Cal-
vário De Uma Rainha".

FLUMINENSE — 28-1404 — "Simbad
E A Princesa".

HADDOCK LOBO — 48-0610 —
MADRID — (Tijuca) — "Estranha

Compulsão".
MA11ACANA — 48-1810 — "O Ho-

mem Do Sputnik". .
MARIANA — 28-1357 — "Fronteiras

do Inferno".
METRO-TIJUCA — 48-9970 — Tar-

zan E A Tribo Nagasu".
OLINDA — 48-1032 — "No Coração

Da Floresta"'.
SANTA ALICE — 38-9993 — "Um

Estmiho Nos Meus Braços".
TIJUCA — 48-4518. — "Contrabando

De Armas".

ca .
ROULIEN — 49-5691

Alturas".-
ROSÁRIO — 30-1889 — "Inferno Nas

Alturas".
SANTA CECÍLIA — 30-1823 — "In-

íerno Nas Alturas".
SANTA HELENA — 30-2666 — "As

Sete Colinas De Roma".
SAO LUCAS — "Satélite Artificial".
SAC PEDRO — 30-4181 - "Bancan-,

do A Ama-Sêca". \
SÃO JORGE — (Maria das Graças)

— "Amor De Aluguel".
TRINDADE — 49-3838 — "Hino De

Uma Ccnsciência".
VAZ LôBO — 29-8108 — "Sai Da

Frente".
GOVERNADOR
ITAMAR — 159 — "O Espirito De

Forco".
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cia de dados referentes-à-vlda__do_fl-
lósofo me permitiu certas liberdades
de imaginação; em outros pontos,
guieiíme por alguns volumes sôbre
o assunto, tais como "The death of
Sócrates" de Romano Guardlni (tra-,
dução do alemão de Basil Wrighton),
o "Sócrates" do professor Antônio
Tovar, da Universidade de Salaman-
ca, das obras de T. Gomperz, Wila-
mowitz-Moellcndorf, John Burnet,
Léon Robin, V. Goldschmidt, P. M.
Schuhl, Maurice Croiset e G. Grote.
Quanto aos textos dos diálogos, ser-
viram-me de auxilio as publicações
greco-írancesas da coleção | "Belles
Lettres". as greco-latinas publicadas
pela editora Firmin Didot, a tradu-
ção inRlêsa de F. J. Church para o
volume "Trial and Death of Sacra-
tes", a francesa da editora Garnièr e
o texto grego da Universidade de Ox-
ford. Aqui devo ressaltar a inestimável
ajuda do professor e eminente hele-
nlsta Felisberto Carneiro, sem a qual"Os Fantasmas" não teria sido et-
crita, -

O volume, .publicado gíaças n Ed-
mundo Monlzk Diretor do Serviço Na-
cional do Teatro, depois de a peça
ter sido incluída na revista "Anhenv
bl", esperou dois anos até encontrar
o generoso entusiasmo do professor
Kossovskl que, durante meses segui-
dos, ensaiou a peça com os seus alunos
da Escola Martins Penna, da Prefeitu-
ra do Distrito Federal. Foi um traba-
lho de erudição, de talento e de devo-
lamento, graças ao qual creio que o
meu humilde labor encontrou o seu
destino — o de aproximar os estu-
dantes de teatro das letras e da filo-
soíia clássicas.'"

Max Ilusionista (1913) o
» "Os Burlescos franceses dominara)**, o mundo ie 1800,o 1»14.

paris foi então a capital da comédia dnematoord/lca, como seria maii ^
tarde Hollywood. A lembrança daqueles filme» era tio viva que per-

sistiu mesmo na época em que /oi injustamente esquecido tudo o cie-

ina de 1914 paro trás, Mort* Sennett e Chapiin considerado» ot sucesso-

tíj de Durcnd, Deed < Mar Ltnder. ,
"A comedia cinematoord/ica tem a mesma oriflem em todo» os pai-

*ei* o circo, o muslc-hait, a pantomina burlesca na qual a influência

Inoiêsa tomou o lunar da italiana durante o século XIX. E muito dt-

íicil. portantOi determinar se a Escola Francesa fot um fenômeno pu-

ramente local ou se, como acha Gcoroe Sadoul, os. cômicos franceses-

tiueram -por modelo os filmes inoléses da Escola de BrlfMon, qu«

prosperou entre 1897 e 1904.
"A idéia da perseguição que te adapta tão ,bem ao cômico ao tri-

pico, vitaüza os gags. amplifica o riso pcla sucessão dat cenas; de car-

«ria, com suas queda», sua» catdstrji/cs. (...) Assim nasceu a Idéia

do gag dc rípettçao: Une Malson Bien Arrosée, de Bozettl, para «

Pathc*, eiplóra até o abusurdo o tema do arroseur.
"André Dtcd e Max Linder estío entre o» primeiros dos cômicos

franceses. Max dana les Airs, um do» filmes do começo da carreira

de Mai Linder, é um lllme de perseoulçdo; Boireau Domestlque »•

baseia tm repetição do gag e, quanto mais o aceito se repete e mal»

adivinhamos o que vai acontecer, mais nó» rimos.
"Baseados numa trouvaille explorada até o limite tndxtmo pu nu-

-ma sério de variações cômicas em torno de um gag central, os bur-

lescos franceses procuraram as leis do riso propriamente cinemato-

orá/ico e as encontraram, com a ajuda de todas as possibilidades qu»
lhes dauam a trucaaem".

Esta breve introdiiçfio ao estudo dos Burlescos franceses é de au-

toria de Henri Langiois, secreldrio-aeral da Cinemathèque Françaue,

em cujos crqiiivos se encontra uma coleção quase completa dos fil-

mes realizados por Romeo Bozctti, Jean Rurand, Georaes Monca, Non-

óuet, Louls Gasnier e o» atoes André Deéd e Max Linder - na» sé-

ries Bolreuu (Deed), Calino, Rigadin, Little Moritz. Onéstme e Max.

Os filmes do gênero incluídos na retrospectiva do cinema francét —

ora em curso no Festiúãrõrgimlrado-pelo-Mujett-de-Arte Modernardo-

Rio de Janeiro - pertencem aos arquivos da Cinemathèque Fraticai-

ti e da Cinemateca Brasileira.

Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro
"HISTÓRIA DO CINEMA FRANCÊS"

4.? Programa
Míi* Linder

Max se Trompe d-ltase i
Max llluclonlstt
Max Professeur de Tango
Max Virtuosa
Max Pédlcure pour Amour
Max Asthmatlque ,
Max Veut Crandir
Max au Couvent
Max et lei Sporti

.. Max et le Qulnqulni
* Ho|e, no Teatro da Malson de France, Is 18,30 (léria A-l) •

21,30 horas-(séria A-2).

190!)
1913
1*12
1912
1912
1913
1914
1914
1913
1912

CÔMODAS AVULSAS
PREÇO DA FÁBRICA

MÓVEIS CIMO DO RIO DE JANEIRO
R. INVÁLIDOS, 139

"No Coração Da Flores-

Ricardo Bandeira na criação de
"Bonifácio vai ao baile". Com
scu grupo (le mímica Ricardo
Bandeira, que é de S. Paulo e Ja
se exibiu na capital paulista e
em outras cidades do Sul, fará
brevemente uma temporada no

Rio.

RON DA
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NITERÓI
CASSINO

tá".
CENTRAL — 3807 — "Minha Vonta-

de É Lei".
ÉDEN — 6285 — "Triângulo Passio

nal".
GRILL — 4555 —
ICARAt — 3346 — "Um Estranho Nos

Meus Braços".
IMPERIAL — 3120 — "Cidade Sem

'¦Lei'*.
ODEON-NITERÓI — 2-2707 — "Con-

trabando De Armas",
SAO JORGE — 2-2934 — "Bancando

A Ama-Séca",
SAO BENTO — "Bancando A Ama-
Seca". \

I0HH HERBERT

RIO BRANCO — 43-1639 — "Ban-
cando A Ama-Sêca".

SÃO JOSÉ — 42-0592 — "Contraban-
do De Armas".

ZONA SUL
ART-PALACIO - 57-2795 - "Week

End De Amor'

SUBÚRBIOS
ART-PALACIO-MEYER — (Ex-Es-

kye) — 29-6704 — "As Façanhas De
Hércules". \

ABOLIÇÃO — (Lg. da Abolição) —
"Calibre 45". '•'""',''„

AC/.RI — "Meus Amores No Rio .
ALPHA — 29-8215 — "O Ladrão De

Bagdad".
BANDEIRANTES — 29-3262 — ¦
BARONESA — J.ÍTAr628"=~"Alma-r

Maculadas".
BFLMAR — (Engenho de Dentro) —

"O Homem Do Sputnik".
BONSUCESSO — "A Mulher X".
BRAZ DE PINA — 30-3489 — "O Ho-

mem Do Sputnik".
CACHA MBY. — 49-8401 — "Simbad E

A Princesa".
CAMPO GRANDE — C.G.R. 828 —

" Espadas Implacáveis". •
CARMOLY — (Vila da Penha) —

"Assassinos Em Fúria".
CENTRAL—! 30-3652  "TaveriUL
MaIdita". _ D. PEDRO — 3100 — "Festival,

EST. DO RIO \
GLÓRIA — (São Jnão de Meriti)

— "O Homem do Sputnik".
ÍGÜAÇV.—tfSltíli:
IMPERIAL — "A Ultima Canção".
NILÓPOLIS — 2927 —
VERDE —
CAXIAS
CAXIAS — "A Força Do Amor".
PAZ-CAXIAS — "Clima De Violên-

cia".
POPULAR — "Caravana Do Ouro".
PETRÓPOLIS
ART-PALACIO — "Escapada**.
CAPITÓLIO — *"0 Homem Do Sput-
—nik"-

COIMBRA — (Ricardo de Albuquer
que) —

COLISEU — 29-8753 — "Um Estra-
nho Nos Meus Braços".

DEL CASTILLO — "Esta Noite Ou
Nunca"

"OS DUENDES" estrearão a 3 de
setembro "AS PROVAS DE AMOR"
de João Bethéncourt no Teatro da
Matriz de Laranjeiras (Rua das La-
ranjeiras n.? 519). "OS DUENDES'
deixaram o Teatro Sta. Rosa de Li-
ma devido as dificuldades de dar
espetáculos à noite.

O TBC anuncia que manterá "Pa-
norama visto da rnntc" em cartaz
até os primeiros dias de agosto,
quando a peça dc Artliu*- Miller
completará o seu segundo centenário
no palco do Teatro Ginástico. Es-
treará em seguida "O Anjo de rc-
dra", de Tcnncssee Williams, dirigi-
da por Geraldo dc Queiroz. Leonardo
Vilar e Natalia Tlmbérg, protagonls-
tas de "Panorama" estarão também
em primeiro plano cm "O AnJo_d
Pêara*'7_ao- lado - de— Suaana - Negrl
Jorge Dinlz, Liana Duval, Mirlan
Mchler, Myrian Carmen, Paulo Padl
lha e muitos outros,

* Delorgcs está doente e n&o pôde
trabalhar nos últimos espetáculos de
"Cinderela de Caxias",. a engraçada
comédia que Álda Garrido vem apre-
sentado no Teatro Rival. Foi substi-
tuldo, em cima da hora, pelo critl-
co Agnello Macedo, que é o tradutor
da peça.

conhecido ostro do TV ,e do cinema -

tnmhÁm acha QU9

ii É BOM OUVIR TELESPARK
O íbom-g/òsto de John Herbert se evidenciou,

úma vez mais, quando êle preteriu o TRANSAIR-III

da TELESPARK - o menor e melhor rádio portátil

de transistores com onda» curtas. Com 3 faixas

de ondas, funcionando com pilhas comuns^de lan-

terna, dotado de um alto-falante de 4" e com

antena, desmontável de aço, o TRANSAIR-III ofe-

rece, sempre uma audição clara e límpida, quer

das emissoras locais guardas émlssorasfeda-'foro-);ff>7fe;: 
',
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Um
Filme Por Dia"

ESPERANTO —
PETRÓPOLIS — "Vidas Separadas'
T. RIOS
REX — "Domador De Motins"¦

VEJA NA 17.° PÁGINA DO 2.° CAD. H0RARJO5 | PKOAIMaS ESTRÉIAS

• Não há noticias de mudança no
cartaz do Teatro Serrador, continuan
do em cartaz "Playboy", a comédia
satírica que Luiz Iglezias escreveu
para Eva Todor e í"* tem também
no elenco, os atAres André Villon,
Adriano Reyi, Paulo Navarro e as
atrizes Beatriz Veiga • Elizabeth
Horn.

. e~graças aos trõhsistpres-*-que-consomem

quantidade muito pequena de energia - cada jò-

go de pilhas dura 400 horasí Para que o seu

conforto seja sempre completo, onde quer que

você vá leve o seu

uma

/fe

TRANSAI RH II
mais um produto

SUPERIOR PELA QUALIDADI

^«íjaí^»»—. HEEBH
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DIRETOR
M. PAULO FILHO

Avenida Gomes Freire, 471

I '

^N io da Manha JOSfi V. POBTINRO

N. 20.344 —- ANO LIX
REDATOR-CHEFE

LUIZ ALBERTO BAHIA RIO DE JANEIRO, QUINTA-FEIRA, 23 DE JULHO DE 1959 GERENTE
ALINIO DE SALLES

Conseguiu a Oposição adiar a entrada
em pauta da emenda dos conselheiros

Obteve niais um êxito a oposição
na batalha parlamentar que vem pro-
movendo contra a emenda dos
senadores vitalícios, na sessão sc-
creta dc ontem da Câmara. Assim c
que, depois dc derrotada pelo contin-
gente numérico da maioria, em ques-
tão de ordem suscitada pelo sr. Carlos
Lacerda conseguiu o adiamento até
segunda-feira do exame da matéria, a
fim de quc fôsse publicado e distribui-
do entre os deputados o avulso da
emenda dos conselheiros.

VOTAÇÕES

A reunião ordinária íoi secreta. É
que embora aprovado, na sessão no-
turna. anterior, o requerimento do «r.
Armando Falcão, mandando inserir
em Ordem do' Dia do reuniões extra-
ordinárias noturnas a emenda dos
conselheiros, não ficaram prejudica-
dos os destaques dc expressões conti
das nesse pedido, nem, muite menos,
ki propostas da oposição vencidas por

essa preferência. Para essas votações
foi que sc realizou a sessão vesperti-
na dc ontem.

Não tendo "quorum" à hora regi-
mental, a' reunião íoi suspensa por
uma hora, rcabrindo-se às 15 horas, -

REQUERIMENTOS -

Três foram os requerimentos que o
sr. Rondon Pacheco, lider da UDN,
mandou à Mesa para serem considera-
dos;-_o-_p_ameirg__rcferia-se ao desta-

DEFENDE A DEVOLUÇÃO
DO DISTRITO FEDERAL
AO ESTADO DO RIO
Lendo expediente encaminhado

pelo secretário dc .Justiça ao
governador, em torno da mudança
da capital do pais para Brasilia, o
sr, Dail de Almeida, lider do PDC,
teceu comentários a respeito, dcícn-
dendo á devolução do antigo Tcrri-
tório Neutro ao Estadp do Rio.

No referido expediente, depois de
citar artigos das Constituições. fede-
ral e estadual, o sr, Mário Guima-
rães sugere ao sr. Roberto Silveira
o cumprimento das disposições cons-
titucionais, para realização de. pie-
biscito, que venha solucionar a pen-
dência,

Por sua vez o sr. Dail de Almeida
afirma que, com á efetivação' da
mudança da capitai; não sendo o
Distrito Federal devolvido ao Esla-
do do Rio, êste deve ser indenizado,
tal como tem acontecido com áreas
de outros Estados

que das expressões "sessões extradffll
nárias" constante do pedido do sr.
Armando Falcão de inclusão d> cmen-
da dos senadores vitalícios ria Ordem
do pia e dc convocação dc reuniões
extraordinárias (quantas fossem ne-
cessárias) para a votação da proposi-
ção; o segundo era para quc o plcná-
rio consentisse na divulgação dc uma
parte, pelo menos, da primeira sessão
secreta realizada, segunda-feira últi-
ma, c durante a qual, como já era
público, o sr. Pedro Aleixo, em nome
da bancada oposicionista, pronunciara
impressionante discurso, cujo teor,
não só a maioria, como a oposição, cn-
tendiam que devia ser conservado em
sigilo; o terceiro, finalmente,,pedia a
divulgação dos nomes dos deputados
que subscreveram o requerimento do
sr.j Rondon Pacheco, líder da UDN,
deíerido pelos líderes de partidos, na
reunião de sexta-feira última, em vir-
tude do qual a Câmara vinha funcio-
nando em caráter secreto.

TUDO REJEITADO

O primeiro requerimento foi rejel-
tado por seis votos apenas acima do"quorum" mínimo. O segundo foi
aprovado. Em 6eguida íoram aprova-
dos. o terceiro requerimento e a ata,
encerrando-se á sessão,

Diante disso, somente na próxima
segunda-feira passará a constar das
reuniões extraordinárias a emenda dos
conselheiros, estando Inscritos mais
de quarenta representantes da oposi-
ção para discuti-la ã~õ_lspondõ cada
um, noventa minutos para examina-
la.

JUSCELINO QUER LOTT
MAS FICARIA NEUTRO

O presidente Juscelino Kubi-
tsçhek declarou ontem à impren-
sa que está inteiramente soli-
dário com o PSD na escolha do
marechal Lott, como candidato
à sucessão de 1960, mas que se
manterá neutro durante a cam-
panha.y y .. ..' Afirmou, q presidente.. da Re-
pública que todas, às yètés qüe
o governo intervém nas eleições
o_pai§visie-_í_um_ambiente--de
verdadeira revolução

Durante cerca de 20 minutos, o
presidente da República conver-
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Eis um dos trechos da principal rodovia (a Estrada, do
i Inferno) que liga o Norte ao Sul do país'

RIO-BAHIA — A ESTRADA DO INFERNO

II Congresso para Pavimentação
a realizar-se em Teófilo Otôni

•m Territórios Federais

No próximo dia 31 será ins-1 tagens intituladas "Rio-Bahia —
talado em Teófilo Otoni íMi- A Estrada do Inferno", propug-nas Gerais) o II Congresso Pró i nou pelo pronto asfaltamentò da
Pavimentação da Rio-Bahia. A! rodovia.
iniciativa, partida da Prcfeitu- j .No Congresso, que terá a du-
ra local, conta cnm a colabora- ração de três dias, serão debati-transformadas I ção do Correia da Manhã, jor- dos os pontos ifundamentais da
nal que numa série dé repor- questão, abordados por todos

Dólares a jato para os "cotias"

carta a ferros para ílplõnw¥vêfpha
Em nossa edição de onlem

divulgamos a carta que o minis-
tro da Fazenda, interino, dirigiu
ao deputado Vasconcelos Torres,
procurando justificar-se de ha-
ver enviado à Europa, cm.agra-
dável companhia e regiamente
pago em dólares, o sr. Raul Fon-
tes Cotia, dirctor-gerjl da Fa-
zenda Nacional.

Pela carta do próprio ministro,
ficou evidente qiic o sr. Fontes
Cotia foi encaixado, à última ho
ra, na comissão incumbida
regularizar, no estrangeiro,

nismo do Ministério, nem mesmo
o Conselho Técnico de Econo-
mia e Finanças, órjjão incumbi-
do do assunto, e sua designação
se féz 25 dias depois de nomea-
da a comissão, nessa altura já
dc malas prontas para seguir
viagem.

Nessas condições, ou o sr- Co-
lia se indicou a si mesmo — o
que é mais provável — ou foi o
próprio ministro Sebastião Paes
dc Almeida quem o pôs na co-
missão, para livrar-se expedita-
menlc, embora por bom preço,

dc de um auxiliar incômodo, de
a quem. desejava desembaraçar-se

dívida do Brasil. Seu nome não E a prevalecer essa última alter-
foi indicado por nenhum orga-inativa, teremos, dentro em bre-

Galeão virou arraial
na chegada de Jango

Seguramente mais clc mil pes-jda República não conseguiu pro

ve, novas sangrias no erário,
para custear viagens, em comis-
soes improvisadas, do sr. Ibe-
ré Gilson, chefe do gabinete, ou
do sr. Brígido Borba, "alter-ego"
e substituto do sr. Cotia.

Também foi o próprio minis-
tro Paes de Almeida quem se
incumbiu de demonstrar a in-
coerência da explicação que deu,

(Conclui na 8.» página)"COTIAGENS"
ANULADAS
PELO PRESIDENTE
DA REPÚBLICA
O presidente da República as-

sinou ontem decreto revogando
os atos que transferiram para a
Alfândega 60 funcionários de di-
ferentes repartições do Ministé-
rio da Fazenda.

I O outro decreto do chefe do
i governo, também, ontem assina-
do. anulou a transferência ilegal
para a Alfândega do cargo de

quanto têm estudado o proble-ma. Representantes de todas as
cidades servidas pela "Rio-
Bahia" estarão presentes inclu-
sive deputados federais e esta-
duais, que pretendem j discutir o
assunto no plano nacional,
incluindo o asfaltamentò da ro-
do via na Openo.

O CONGRESSO '
O Congresso será realizado

nos dias 31 de julho; 1 e 2 de
agosto, em três sessões diárias
(9, 14 e 20 horas). Do progra-ma consta: Dia 31 às 9 horas —
Conferencista Engenheiro Amà-
ro_Eerreira--da-Silva, chefe da
Comissão Especial da Rodovia
Belo Horizpiitè-BrâsiHa; Tema:
A Pavimentação; da BR-4 è-.a }i~gação imediata do Nordeste com
Brasília via Belo Horizonte. As
14 horas — Conferencista dr.
Maurício Joppert. Tema: "O
Vale do Mucuri e, a pavimenta-
ção da BR-4". As 20 horas —
Conferencista cel. José Lopes
Bragança. Tema: "A Pavimenta-
ção da BR-4 e a Segurança Na-
cional".

Dia 1 de agosto — 9 horas —
Conferencista deputado San
Thiago Dantas. Tema: "A BR-4
e a sua importância em relação
a São Paulo e Belo Horizonte".
Às 14 horas — Conferencista
engenheiro Armando Godói Fi-'
lho. Tema: "A Pavimentação da
BR-4 e a Lei 2.975". Às 20
horas — Conferencista deputado
Tristão da Cunha. Tema: "Mi-
nas e a Pavimentação da BR-4".

Dia 2 de agosto — 9 horas —
Conferencista deputado Vasco
Filho. Tema: "A Pavimentação
da BR-A e a construção da
BR-5". Às 14 horas — Confe-
rencista um dos diretores da
USIMINAS. Tema: "A pavi-
mentação da BR-4 e a Siderur-
gia Nacional". As 20 horas —
Conferencista dr. Celso Furtado.
Tema: "A pavimentação da
BR-4 e a Operação Nordeste".

Como convidados, especiais

sou com os jornalistas, ainda de
fraque, depois de receber as
credenciais do1' novo embaixador
norte-americano no Brasil, sr.
John Moors Cabot.

DE WASHINGTON LUIS
A J, ,K,

O presidente dá República,
condenafroo a' interferência dos
governos nas eleições, lembrou
c exempio de Washington Luiz
em—1930—de-Getúlio-Vargas-em
1951 <í o caso de 1955 quando
tle se candidatou "dois presi-dentes foram afastados".

O país estava num clima
de revolução. Não pretendo re--.leti-lo. Manter-mei-ei neutro a
fim de oue a campanha e as
eleições se processem na paz e
na tranqüilidade e assim trans
mitirei a faixa àquele que o
povo eleger meu sucessor.

Fêz ver que a "eleição deve
ser um ato de rotina, nada ten
do de especial, desde que o go-
vêrno se mantenha neutro."

Categórico:
Não admitirei agitações no

país.
A REFORMA

O presidente Juscelino ' Kubi-'
tschekk disse que a nomeação
do embaixador Amaral Peixoto
para o Ministério da Viação e
a. do sr Lúcio- Meira, para o
P-ànco Nacional do Desenvolvi-
«lento Efonômico foi uma "re-
soluçãc repentina", adotada de-
pois de ?ua conferência no Clu-
be Militar ¦ _ *¦ - -

Informou depois que as ou-
trás alterações virão oportuna-
mente e sôbre a salda do sr. Sá
Freire Alvim, .declarou que pri-meiro iria estudar a situação
política do Distrito Federal.

A EMENDA

O presidente da República es-
cusou-se de falar sôbre a emen-
da dos Conselheiros, ponderando:Estou fora da questão, i

Passou em seguida a comentar

(Conclui na 8.» página)

O PREÇO DA IMPUNIDADE

EMBAIXADOR
AMERICANO
ALMOÇOU5
NAS URANJEIRAS
A convite do presidente Jus-

eclino Kubitschek, almoçou on-
tem fio Palácio das Laranjeiras
o novo embaixador norte-ameri-
cafip'no Brasil, sr. John Moors
Cabot. Ao àlmôço-também esti-
Verám presentes o, ministro Ne-
grão de Lima e o almirante Er-
nani do Amaral Peixoto.

A impunidade que o sr. Juscelino Kubi-
tschek está perseguindo através da pressão sô-
bre o Congresso para votar a emenda consti-
tucional dos conselheiros, tem um preço. E
como todos os preços de todas as aventuras do
sr. Juscelino Kubitschek, êle está sendo pago
pelo povo. Ontem, o. sr. Armando Falcão, líder
do sr. Juscelino Kubitschek, conseguiu compro-
meter a Câmara dos Deputados, a partir da pró-xima segunda-feira em sessões noturnas éxtra-^
ordinárias e consecutivas, tantas quantas forem
necessárias, para perpetrar o atentado ao regime
e acobertar o se,u chefe dos efeitos penais das
devassas em sua administração, 

"fi i;

Até\ o presente momento, a emenda dos con_-_
-selheiros-já-custou-8-milhões" de cruzeiros ao

Tesouro Nacional. Oito milhões para a Câmara
dos Deputados se manter, suspensa, impedir de
legislar, com a maioria tocaiando a fadiga da
minoria para desfechar o golpe contra o regi-
me republicano, a Constituição vigente, o Código
Penal e a moralidade pública.

As sessões noturnas extraordinárias e conse-
cutivasdosr. Armando Falcão, na melhor das
hipóteses, quadriplicarão aquela quantia. A fes-
ta da impunidade do sr. Juscelino Kubitschek
não ficará por menos de 30 milhões de druzeiros,
devendo-se contar mais de uma quinzena, ou cêr-
ca.de um mês, de discursos e obstruções, até sc
esgotar a discussão regimental da matéria.

E é. o povo quem paga; já rião basta pagar a
inflação, suportar a miséria e a fome, já não
basta o imposto extorsivo, já não bastam as
falências eo desemprego — é preciso pagar a
impunidade do sr. Juscelino Kubitschek. Êle
é um homem rico, imensamente rico, cada dia
mais próspero afrontando a massa anônima dos
brasileiros empobrecidos; não lhe seduzem os
71 mil cruzeiros de subsídio. Não é o dinheiro
o que vislumbra na senatória vitalícia: é a
imunidade; é a impunidade.

Interpelado por repórteres sôbre a- emen-
da dos conselheiros, o sr. Juscelino Kubitschek
disse que está à margem do assunto. E' um
marginal, não da emenda dos conselheiros, mas
da sensibilidade moral.

* * *

Premida, espremida, e talvez constrangi-
da, a maioria governamental está sendo levada a
enxertar na Constituição a nulidade dos seus
jjróprios preceitos. Vejamos, por exemplo, a.
Seção III, do Capítulo III da Constituição vi-
gente, que trata da responsabilidade do Presi-
dente da República. O presidente será subme-
tido a julgamento perante o Supremo Tribunal
Federal nos crimes comuns ou perante o Sena-
do Federal nos de responsabilidade. Declarada
a procedência da acusação, ficará o presidente
suspenso das funções. Êste preceito consíitu-
cional já se encontra disciplinado em_lei_qrdi_*_-.
nária: o presidente da República é destituído
do cargo,
aprovai-,
nha o título de senador vital(ciq,.,jíèrá um»^'
mio,pelo crime comum ou péipérimé1 deréiir
ponsabilidade que cometer, No paso do crime,
de responsabilidade, passará instantaneamente

?o.- Se vingar a anomalia^oRe.sí!-intenta,.
f,íò presidente perde¦ o''láanciato eigaJ

da condição de réu à de integrante da Corto
que o,acabou de julgar e condenar. Não pre-
cisará nem mudar de. lugar. Já se encontra na
Senado como criminoso, no Senado permanece-
rá como conselheiro. *

A partir dessa emenda, a dignidade' do car-
go presidencial se poderá degradar em refú-
gio indevassável para os inescrupülosos; e pa-
ra toda sorte de aventureiros, previamente ga-
rantidos contra os efeitos das leis que próte-
gem a sociedade. Como presidentes, ainda po-
dem ser destituídos do cargo, havido por eleição
e limitado no tempo, - ressarcindo-se o eleitor
do sufrágio enganoso. Mas comoileonselheiros,-

-sem-eleição;—senTmandato e~seitt> tempo? Te-
remos a democracia: a funcionar para. á produ-
ção de situações aberradoras dos seus princí-
pios, a funcionar deixando o povo à margem —
o povo, sim, é que está e ficará à margem, sem-
pre, da emenda dos senadores vitalícios. Será
a República produzindo privilégios monárquicos.

' . ' •- . *J i * *

Reza a emenda qüe os conselheiros, ao con-
trário dós senadores eleitos — e reduzidos, por i
isso, a senadores dé segundaj classe — terão di-
reito a foro especial. Serão julgados. lias po-
derão ser condenados? Poderão perder, alguma
coisa, sé o que têm é vitalício, inàrredáivel, in-
suscetível de perda? A que os poderá cor_.de-
nar o Supremo Tribunal Federal, se eles foram
deificados pelo Congresso, se eles forem co-
locados acima da lei?

O povo os poderá julgar, mas assim como
o Supremo Tribunal, também não lhes poderá
aplicar qualquer sanção. A sanção popular se
exerce através do.voto, negando reeleição aos
maus governantes, Quando os maus governan-
tes não mais precisarem de, votos, porque se pi-
lharam vitalícios sem mandato popular, o povo
só poderá aplicar-lhes a sanção do julgamento
moral. Mas nem todos os conselheiros têm sen-
sibilidade moral para sentir esse julgamento.
Ai está o caso do sr. Juscelino Kubitschek, que
se declara à margem do escândalo, quando se
encontra dentro dele. ¦'

Está claro que uma emenda como essa dos
conselheiros somente poderia ocorrer no Pais em
um periodo como o atual de /decadência do
senso moral. Em outras condições jamais se
apresentaria. Um homem de senso moral ja- I
mais procura se furtar ao julgamento dos conci-
dadãos que o elevaram, pelo voto, à direção doa
negócios nacionais. Está na raiz de sua, cons-
ciência a necessidade de ser julgado fora do
poder, em toda a perspectiva histórica do seu
periodo presidencial e no exame mais detido e
arduamente documentado, de cada um dos seus
atos,' decisões e providências, para o-coiifronto
rigoroso dos mesmos com p interesse, a'inspi--
ração ou o móvel público que os tenha Jdeter-
minado.. .^brayura e a. ^ honestidade jçjós ex-
presidentes se rej.iel.ern tia capacidade éna ini-
ciativa pessoal de suportarem esse julgamento
desarmados, desguardados, expostos à opinião
coletiva no recolhimento das'.. suas vidas pri-
vadas. i 

"'"'

i

Emenda dos conselheiros pulverizada náenado
pelos srs. Milton Campos e Otávio Mangabeifa

•oas conseguiram ter acesso ao|nunciar uma írasc sequer,
_.««!» rir, ™.,„„k,..,_. j ¦_- i - iscr as de cumprimentos ode retn-pátio de manobias do Galeão, |buição às s^dacòes que )he vi.
¦pesar, da rigorosa proibição, (nharn de todos os lados. Apertou
qúandq o avião quc trazia o sr. |a. mão de centenas de pessoas,

a não tesoureiro e seu ocupante. (Conclui na 8.» página)

"Por isso chamamos caprichosa a
emenda dos conselheiros. Entre tan-
tas leis ordinárias que é necessário
elaborar o que não se elaboram, en-
tre tantas medidas importantes a
tomar e que não se tomam, a íábrl-
ca legislativa escolhe uma emenda
constitucional dc restritíssimo inte-
rêsse e nela trabalha a plena carga.
Quc c isto/ senão capricho, e capri-
cho dos mais írivolos?" disse ontem
o sr, Mjlton Campos no Senado.

"Talvez também perigoso, porque,
na hora em que sobe das camadas
profundas o clamor do mal-estar,

abraçou outro tanto, enquanto,
do jipe, íoi transportado, na ex-
pressão exata da palavra, ipara
um caminhão, quo afinal oi car-
regou rumo à cidade.

." o Goulart, da Europa, aterrls-
¦ou na pista.' Alegando falta de policiamen-
to, o pessoal da -Aeronáutica

mostrou-se incapaz de conter os
"penetras", que transformaram o
espaço reservado em autêntico
¦rraial, com faixas, foguetes,
banda de música, flores e papel
picado em profusão. Jango saiu
do avião em primeiro lugar e
foi envolvido, ainda na escada,
pela multidão que invadiu a ae-
ronave, sendo carregado aos em-

finalmente . coloSS^^g^

IVO MTJWDO POLÍTICO

purroes e
em cima de um jipe, junto com

-Roberto-Sílrtrira7-fceonel-BrKzoia4dência.

• outros amigos, além dc foto-
grafos e cinegrafistas.

APENAS ABRAÇOS

Inteiramente tomnrio pelos cor-
ftíigionários, o vice-presidente

MARECHAL LOTT

No momento que a escada do
avião foi colocada junto ao seu
bojo, a multidão compacta foi
rompida por alguns soldados,
que, entre êlcs, conduziam o mi-
nistro da Guerra. O marechal
Lott conseguiu, afinal, subir a
bordo e ser o primeiro a abra-
çar João Goulart, descendo em
seguida. A multidão 

' 
presente

deu—vivas—a_-LoltT exclamando
e saudando a

para a Presi-sua candidatura'

I . ESPOSA DE JANGO

1 Sendo o sr. João Goulart in-
teiramente inacessível e incapa-
citado a dar qualquer entrevista,

Entre dois fogos
Emenda inflacionária
Atitudes díspares

(Conclui na 8É> página) i fato consumado

Apesar de a exoneraçlo do sr Roberto Campos da presidência ds
BNDE figurar nos planos do governo, a sua antecipação nío foi, como
se supõe, o ponto de partida para a reforma ministerial ampla, que Irá
armar o governo para as preliminares da lucessio. A reforma virá.
Apenas não começou com a nomeação do embaixador Amaral Peixoto
para o Ministério da Viação e do sr. Lúcio Meira para o BNDE.

Dois foram os fatíres primordiais que contribuíram decisivamente
para a degola do executor da politica governamental naquele Impor,
tante setor: a emenda dos conselheiros vitalícios da República e a ne.
cessidade de entregar, ao sr. Amaral Peixoto, um posto de remarcada
influência política.

O sr. Armando Falcão — Informa-se agora com segurança — deu a
conhecer, ao presidente da República, as suas dificuldades para condu.
ilr as~dlscussães-parlamentares-da-emenda~dos~(_ãn»IHelrõs, diante dà
reação dos "nacionalistas" da Câmara, o que poderia agravar, mais ain-
da, os seus problemas no plenário. Os "nacionalistas" pediram a ca.

Ju_-Ça do sr. Roberto Campos, como condição para—apoiar—a-emenda -«-
facilitar a sua tramitação.naquela casa do Congresso. E o sr. Falcão,
recebendo ultimato assinado por oitenta "nacionalistas" colocou o pro.blema nas mãos do presidente da República.

O sr. Juscelino tem sede de imunidades. E o sacrifício do sr. Ro-
berto Campos seria uma dificuldade a menos.

A nomeação repentina-do sr. Amaral Peixoto para o MVOP, vi-sou também a Impedir possíveis dificuldades a serem criadas peleo pre.sidente do PTB. o sr. João Goulart, ao chegar ao Brasil, encontrou um

EM 1958: --'''v,.' ; . \v [ !
Elevado em 589,7 milhões de dólares o saldo devedor dos

financiamentos registrados com prioridade cambial
-J^ §25 ";um"'0cde n?3!0 "Hl- idos financiamentos registrado? nai específicos — que de 512,8 mi-
?f^' _? B™-a da SuRer"itendcn- Superintendência da Moeda ele- lhoes de dólares em 31-12-57
/WMnrwiL6 ,o° C,rec,''t0 ,vnu-sc' eT 589.7 milhões de dó- passou a 920,4 milhões de dóla-(SUMOC) revela que, no trans-Uai es. Tal cifra resulta do ete- re;- em 31-12-58 — e de 182,1
eurso de 1958, o saldo devedor .hj do saldo devedor em 31-1.2- j milhões de dólares nos financia-
do principal (juros exciuíaosi ",' us,s 1'5811!.8 mil c'om ° mentos relativosi;a/operações dê"' - PJ^alecentc em 31-12-1957 -regularização cuio saldo de--:USS 991.988 mil. 'vedor passou de 479.2 milhões emfar elevação resultoui por sua! 31-12-57 para 661,3 milhões dc res resultou do" aumento de 44Ò>yez, do aumento de 407,6 mi-;dólares cm 31-12-1958. Imilhões de dólares nos créditoslhões de dólares no saldo devedor em 1958: USS 679 MILHÕES DE,abertos Para financiamento de

do principal (juros excluídos) NOVOS CRÉDITOS EXTERNOS Pr°Íetos específicos (saldo em
dos financiamentos para projetos' Em 31 de dezembro de 1958, oi (Conclui na s.» págüu)'

CULPO SEGURADOR

valor dos créditos abertos no ex-
terior, por conta de financia-
mentos registrados com priorida-de cambial na SUMOC (exclusi-ve juros) atingia a 2-114,3 mi-
lhões dè dólares (contra 1.435,3
milhões em 31-12-57). Êste agra-
vamento de 679 milhões de dóla-

"RIO DE JAHEIRO"."RECIFE"
Av. Bio Branco, 91 - $.• andar.

EMENDA INFLACIONÁRIA

Até agora com poucos menos dc
uma semana de discussOes, a emen-
da dos conselheiros vitalícios já eus-
tou ,ao Tesouro Nacional, uma mó-
dia de 8 milhões dc cruzeiros. A
propósito, o deputado Carlos Laccr-
da informava, ontem, aos Jornalís-
tas. que essa cifra se elevará muito
mais com o programa de' sessões cx-
traordinárias Já convocadas pela II-
derança dá maioria. Havendo_alndjL
cerca ae 30 ou quarenta oradores

(Conclui na 4.» pâijlna)

não temos para dar ao povo senão
esta consolação: os conselheiros da
República. E' como sc lhe dissesse-
mos: "Não vos podemos dar, por en-
quanto, melhores condições de vi-
da, nem alimento nem roupa, nem
casa, nem instrução, nem saúde;
mas, como proya de nossa boa von-
tade, aqui estão os senadores vita-
licios; consolai-vos com êlcs". ''.*

Frivolo capricho. Capricho perigo-
so. Conta-se que perguntado por
um jornalista sôbre o que iria fazer
depois de deixar a presidência, o
sr. presidente da República respon-
deu, com sua graça habitual: — Vou
morrer de tédio.

Ésse dito bem humorado nos dá
a chave da; emenda dos conselhei-
ros. S. Excia. quer prevenir-se
contra o tédio e por isso movlmen-
ta o Congresso, tentando transfor-
má-lo cm farmácia onde se mani-
pulem, através de laboriosa emen-
dá constitucional, as pílulas tranqüi-
lizantes ou estimulantes contra o té-
dio que o ameaça. E' ^natural esse
cuidado de S. Excia. consigo mes-
mo. Mas não é interessante para a
República, nem conveniente para o
Congresso".

Por sua vez, o sr. Otávio Manga-

e é cada vez mais tenra embora mui-
ta gente ainda. se UvyJa,_jBJlÍDndo-»-
sólida—e^consollüãdã^; ' . :

O MOTIVO DA INTERVENÇÃO
. DO SENADO

Começou o sr. Milton Campos dl-
zendo que, por enquanto, o debate ,
salva a emenda dos conselheiros e ÍI

beira declarou: "Estão matando esta ] comparei a uma plantinha tenra —
democracia, matando-a: aos poucos. 

'

É' uma democracia golpeada. Os in-
cumbidbs de preservá-la, atacam-na',
mutilam-na, degradam-na, desmorali-
zam-na. Isto, sr. presidente, numa
época em que os descontentamentos
populares estão a transbordar, é um
desafio à nação.

Agora, ; o ponto de vista moral;
Tudo isso em proveito ou aprovei-
tando o próprio chefe de Estado em
exercício do poderl

Onde estamos? Para onde vamos?
Reflita bem o sr. Juscelino Kubi-

(schek, S. Excia. esta brincando
com fogo. Pessoalmente em causa,
num caso de tal natureza, apelo, sr.
presidente, para êle próprio. Se es-
ta emenda ' fôr aprovada dò modo
como está sendo, repito aquilo que
disse quando se pretendeu cassar o
mandato do deputado Carlos Lacer-
da^ é mais uma fogueira que ,se vai
armar neste pais. O escândalo é
evidente, e há-de bater-se à porta
da Justiça, para . que esta também
desabe, e então a Nação tenha a
impressão de que nada funciona
neste país senão para o mal, senão
para destruir estas pobres institui-
ções, esta democracia que certa vez

Classes produtoras definem-se
_sôbre sucessão presidencial—
— "As claises produtoras nacionais. Ldldaturas potenciais.—para—«s-ouals

se voltam as preferências dos gran

MENSAGEM NA GARRAFA
VEIO EM BUSCA
DE AMOR

MACEIÓ, 22 — Ontem, no Pbr-
ío Francês, r srs. .Eueroldo Al*
ves e João Messias encontraram
uma parra/a contendo uma men-
sagem.

Em vão, tentaram .abri-lo, pois
estava lacrada com resistente
podaffo de matiria plástica.^ Por
isso, aqueles senhores resolve- '
ram quebrd-Ia. Escrita em in-;..
glès, alemão e espanhol, a- men-
sagim foi remetida para esta
Capital, onde foi traduzida.

Dií ela; "Sou um marinheiro
alemflo, louro-escuro, com 1,71
de altura e ->sci .no dia 16 de
janeiro de 1937. Procuro corres-
ponder-me com uma mocinha,
se jàr possível em alemão. Esta
garrafa /oi lançada (ao mar) a
1.» de junho de 1959 — 10.» —
Sul e 35.° — Oeste, dc bordo do
tiavio alemão "Stephamitor",
Wilheirn Morisclie Brake. Vlun*
ferweser Grunes-trass, 1/ — Ale-
manha." (Asp.)

não sendo uma comunidade adstrita
a uma orientação programática oú
ideológica mas constituídas, como tô-
das as . classe sociais, de elementos
de diversos matizes partidários, con-
ciliam, porém, os seus pontos dc vis-
la em
tais de ordem econômica: liberdade
dc açáo para a iniciativa privada
com o mínimo Indispensável de con-
trôle estatal; eqüidade cambial: faci-
lidades e estímulos para o comércio
exterior e repulsa a "naclonalisnros"
extremados e . unilaterais, que hos-
ttlizem e afugentem os capitais de
nações tradicionalmente Integradas
rio Intercâmbio econômico com o
Brasil", Eis o que resulta o editorial
da "Revista da Associação Comer-
ciai", manifestando-se em nome' des-

des partidos: a do Ministro da Guer-
ra, marechal Henrique Dufles T«i-
xeira lott e do ex-governador de
Sáo Paulo Jânio Quadro."

CHOQUES DE CORRENTES

(Conclui na 9.» página)

PETEBISTAS CONTRA
CONSELHEIROS

O sr. Aarão Steinbruch, do
PTB fluminense, declarou ontem
aos jornalistas que votará ina-
pelàvelmente contra a emenda
dos conselheiros vitalícios, "mes-
mo sem apreciá-la no mérito" —¦
acrescentou. ' Explicando os mo-
tivos de sua inabalável decisão,
disse êle:"Em primeiro lugar, a inclu-
são, agora; na Ordem do Dia, da
emenda dos conselheiros, peca
pela sua inoportunidade, quando
há matérias de inegável urgência
e de real interesse público, para
as quais não se providencia a in-
clusão na pauta dos trabalhos da
Câmara dos Deputados. Em se-
gundo lugar, nunca se viu uma
alteração constitucional ser vo-
tada assim tão açodadamente. co-
mo se estivéssemos diante_de_
üma_calamidade-tráblica7~As~cãii-
telas de que a Lei Magna cercou
a tramitação das emendas cons-
titucionais têm justamente õ ob-
jetivo de impedir qúe tais refor-
mas se processem a "toque de
caixa". Que irá pensar o povo a
respeito do Poder Legislativo,
quando seus mais urgentes pro-

(Conclui na 8.» página)

alguns princípios fundamen-1 Prosseguindo — _'So, e rtlaçáo. a
esses dois nomes ilustres, não há
ainda decisões unânimes nos parti-
dos em que é mais sensível a recep-
tividade de um • de outro; se os
entusiasmos de determinados grupos
e alas se chocam com as hesitações,
reticências e dubíedades de elemen-
tos ponderáveis das próprias agremla-
ções. é que tanto no PSD e PTB como
na UDN há fortes correntes de
opinião propensas a candidaturas que
surjam de suas respectivas fileiras.
Mas como òs pronunciamentos finais
dos partidos dependem sempre, em
última análise, da fOrça das Inclina-
ções populares, não poderá haver dú-
vida quanto à homologação das duas

sas classes sôbre oa candidatos ao j candidaturas que, incontestàvelmen-
te, polarizam a consciência eleitoralfuturo pleito no pais. I

CANDIDATURAS * POTENCIAIS

Iniciando, diz — "J se esboça,
através de decisões e indecisões das
cúpulas partidárias a respeito a. es-
colha de nomes definitivos no pro-
blema da sucesâo presidencial di
República. Até agora hi duas can-

da Naçio.'

CANDIDATURA CNICA

Outro trecho: 'Como se verificou
durante a última campanha presiden-
ciai, noticiam os jornais vagas de-
marches que estariam sendo entabu-

rrnnr.liil n* ta r.iiln«l
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Em defesa de seu futuro!

FUNDO
MERCANTIL
ANHANGUERA
RIM S. BENTO, 370-SÃO PAULO
FONES, 34-3704 t 37-8870

ESTA SOCIEDADE PAGOU
AOS SEUS PARTICIPANTES
23,6% a.a. NO ÚLTIMaP
SEMESTRE E, COM LUCROS
REAPUCADOS, LHES PRO-
PORCIONOU UM CRESCI-
MENTO DO CAPITAL DE
55,5% EM DOÍS ANOS.

Faça-nos uma visita ou
peça' o folheto, explicativo.

REPRES. NO RIO DE JANEIRO
EDGARD DE OLIVEIRA
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ALINIO DE SALLES

A façanha do "Pimm"
nas regatas de Kiel

Segundo colocado entre 34 competidores, após
sete disputadíssimos confrontos — Os resultados

completos
KIEL — ALEMANHA (De Jorge Carneiro, enviado

especial do "Correio da Manhã') — Retardado — Sem
. dúvida alguma a temporada de vela mais importante da

Europa é a SEMANA DEj KIEL, onde vários países, ou
^^jôelhorT-quase todos os países dò velho mundo comparecem

para, num ambiente da mais aha esportividade, camarada-
gem, velejarem com os seus afinados e belíssimos barcos,
demonstrando o alto índice técnico dè que são possuidores.

Kiel é úma cidade que está
situada no norte da Alemanha, e
banhada pelo Mar Báltico; du-
rante a guerra foi um importante
porto militar e. até hoje, ainda
pode-se ver os escombro» dos
famosos abrigos contra ata-
quês aéreos para os submarinos. -

Durante a última semana do
mês de junho, desde o ano de
1896, a cidade de Kiel vive real-
mente dias maravilhosos. Ban-
deiras de todos os países partici-
pantes são hasteadas pelas ruas,
ejn frente aos clubes, à Casa.
da Municipalidade e nos parques.
Éste apo tive o prazer de ver
a nossa Bandeira tremular en-
tre outras quinze (15) que foram
os paises que compareceram
nessa grande festividade náuti-
co esportiva Ao lado da compe-
tiçSo, a Municipalidade organiza
e programa, exposições de ar-
te, festas, conferências etc... O
presidente da Alemanha compa-
rece às festividades como tam-
bém, assiste a' disputadíssimas
regatas, as quais não deixam de
ser um belíssimo espeta-
culo poise cerca de 450 (quatro-
centos e cinqüenta) barcos ali-
nham-se com suas velas colori-
dos ao tiro de partida. A pre-
sença de S. Exa. mostra qufio
importante para a Alemanha
essa Temporada de Vela.

Neste ano,- além dos países eu-
! ropeus, Bélgica, Inglaterra, Dl-

namarca, França, Holanda, Itá-
lia, Noruega, Áustria, Polônia,
Suécia, Suíça, Hungria e Alemã-
nha, compareceram 3 paises sul-
americanos: Brasil, Argentina e
Bolívia. .

A Argentina na classe 5,5-m
com o conhecido iatlsta R. H.
Sieburger obteve na classifica-

(Continua na 2.a Página) .
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Trafico de homem no futebol

PASSE CONTRARIA A LEI TRABALHISTA
Impossível tolerar semelhante anomalia

Da Alemanha, tf nosso enviado Jorge Carneiro nos
enviou estas fotos das regatas de Kiel, apresentando: 1)
As bandeiras dos países participantes, tal como ficaram
içadas durante todo o desenrolar das regatas; 2) O yen-
cedor da prova, o oficial da Marinha italiana Straulino,
"afinando" o seu vitorioso "Merope III"; 3) O represen-
tante da Inglaterra com Walter von Hutschler, timoneiro
do "Pimm" e 4) Após a última regata, Walter von Hut-
chler e Jorge Caíneiro, atrelando o barco brasileiro, para
iniciar viagem rumo aos Estados Unidos.

'Como existe hoje — revelou-nos o ministro
Osçor Saraiva — o passe constitui direito
real sobre pessoas, quando êsse direito só

pode incidir sobre coisas" — Necessária
uma nova regulamentação

. Constitui aberração contra o direito, a venda, de "passe" do |oga.
dor de futebol, terminadas as suas obrigações contratuais. O regime <
de escravidão, embora dourada, como disse • muito bem, o catedrático
de Direito do Trabalho,' Evaristo de Moraes Filho!

E' uma situação anormal, e, portanto, urge sofrer uma modificação,
no sentido de ser dispensado um tratamento mais humano ao proflsslo.
nal de futebol, assegurando-lhe direitos e não apenas obrigações.

A propósito da palpitante questão, apresentamos hoje, o pronuncia,
mento do ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Oscar Saraiva, uma
voz acatadfssima sobre o assunto. Como os demais juristas ouvidos, o
ministro Oscar Saraiva é radicalmente contrario ao regime vigente da
venda do "passe".

Assim manifestou-se o ministro Oscar Saraiva:

"Considero Ilegítima a manuten-
çãç do regime do "passe". E'
contrário a tfldas as normas ju-
ridicãs manter um contratante
vinculado ao outro depois de ter
terminado o contrato. E o que
é mais odioso é a semelhança que
o regime do "passe" oferece com
a venda da criatura humana.

O "passe", como existe hoje,
constitui verdadeiro direito real
s6bre as pessoas, quando, em ver- j
dade, êsse direito sá pode incidir
sobre coisas.

... O direito do trabalho tal como
existe e que abrange os jogado-
res profissionais de futebol,- não ;
poderia tolerar semelhante ano-
malta. O próprio Código Civil,
què é de 1916, já proibia que os
contratos por tempo certo tlves-
sem obrigatoriedade por mais de
quatro anos.

Já tive, aliás, anos atrás, en-
sejo de elaborar longo parecer,
em que sustentei que não deve-
riam mais prevalecer usos ou

. costumes esportivos contrários aos
preceitos da lei trabalhista vi-
gente. E o "passe" é sem dúvida
um deles.

Se é de Interesse que o regime
do "passe" deva sobreviver, mis-
ter se torna uma nova regulamen-
tação que venha a adaptá-lo á le-
glslação em vigor sóbre o traba-
lho."
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EDMILSON REAPARECEU
ENTRE OS TRICOLORES

Pinheiro sentiu entorse, mas enfrentará o Bon-
sucesso — O treino dc ontem ¦'•]

Sentindo uma antiga cnlorsc, Pinheiro deu o seu lugar a Roberto,
no coletivo de ontem' dos tricolores. Mas o zagueiro nao vai com ttuir
problema para o quadro. Apenas foi poupado no treino, « sua escala,
çáo é certa para o próximo compromisso do Fluminense.

Durante setenta minutos os jogadores do Fluminense realçaram um
proveitoso coletivo para o jogo contra o Bonsucesso, em Teixeira de
Castro. ¦¦' .

No final do treino, o "placard" marcava 2 a 0 para os titulares, ten-
tos dê Valdo e Jair Francisco, tendo o técnico Zezé Moreira colocado
em campo o seguinte quadro: ,Mmii«ni. ¦«saa«fcra«s_u-ffiüi» M—

João Saldanha e Paulo Amaral quando convenciam Pampolini a jogar domingo,
vinte e quatro horas após seu casamento

EDMILSON REAPARECEU

A novidade do treino de ontem
dos tricolores foi o reapareclmen-
to de Edmilson, que foi suspenso
por um jogo por Zezé Moreira,
£or desobediência às ordens do
técnico, fato por nós amplamente
noticiado.

Desta' vez, Edmilson treinou a
„contento c, como titular da equi-

pe. será escalado por Zezé Mo-
relra contra o Bonsucesso.

No ataque tricolor destacaram-
se Valdo, Jalr Francisco e Escuri-
nho como os melhores no coletivo
Na defesa, Castilho esteve sem-
pre seguro. Marinho também tol
um bom elemento, e Pinheiro,
apesar de sentir' a entorse que,
pSr «iBíií?í#njiM. *•*•,&; *tS;
íeâo lio* 'pouco», mlputos que
trelnoí. AUalí if treinou pouco
tempo, tendo sldò poupado por
medida de precaução..

SEM PROBLEMAS.

Está. assim, o quadro de Álvaro
Chaves sem problemas para o jo-
go de domingo próximo em Tei-
xclra de Castro contra o Bonsu-
cesso.

CONVOCADOS
OS JUVENIS

PARA CHICAGO

PAMPOLINI CONTRA O BANGU
CONCORDOU EM ADIAR A LUA DE MEL

TRIBUNAL
LIBEROU FUTEBOL

FEMININO

Ministro Oscar Saraiva

MOACIR E COPOLILO
ausentes contra o Olaria

Contundido o zagueiro e sem condições físicas
o dianteiro rubronegro

Estréias do Rio e de São Paulo
disputarão uma partida de futebol,
na capital paulista, em face de medi-
da liminar concedida, ontenr, pelo
juiz José Júlio Leal Fagundes, em
exercício na 2.a Vara da Fazenda Pú-
blica, no mandado de segurança im-
petrado pela Casa do Ator de São
Paulo, contra o Oonselho Nacional

O Jogo em questão deverá verificar- Real MâtlC. QU8r IT13ÍS (lOÍS
se, dentro de 40 dias. . . j

jogadoresC.N.D. LIMITOU-SE A IMPEDIR

Quarentinha, eni grande forma, a atração do
treino alvinegro — Chicão contundiu-se; Belo

de sobreaviso
Depois de uma eonvresa de alguns minutos João Saldanha e Paulo

Amaral, Pampolini consentiu em adiar por 48 horas a sua lua de mel
a enfrentará o Bangu. Resolvido êste problema, resta ao Botafogo
solucionar o "caso Didi", para poder lançar t sua força máxima no

próximo domingo. _, _,__._.
Tião Macalé será o mela armador, no caso de se confirmar a

transferência de Didi para o Real de Madri. Para os demais postos,
João Saldanha |á tem os nomes escolhidos, que serão os mesmos que
atuaram no primeiro |6go do certame, contra a Portuguesa.

SOLICH CHEGARIA
COM DIDI

Copolilo não iogará contra o Olaria, em face da contusão por oca-
sião da pele|a contra o Vasco. O seu retorno aos exercidos somente está
previsto para a semana vindoura. ¦. -. e

Devido ao impedimento de Copolilo, Décio será o seu substituto na
peleja de domingo. Aliás, o citado laguelro está em boa forma'e, por
conseguinte, habilitado a desincumbir-se a contento ds missão que lhe
será confiada.

fe

MOACIR. SEM CONDIÇÃO
FÍSICA

O atacante Moacir também não
participará do encontro de domin-
go O seu afastamento foi ditado
peias más condições físicas em que
se encontra. Rico é o elerpento
escolhido pela direção técnica pa-

—ra- substitui-lo.
DEQUINHA E FERNANDO

FIZERAM INDIVIDUAL
O goleiro Fernando e o centro-

médio Dequinha, que náo haviam
tomado parte nos jogos cm Goiâ-

L1ERTE
PREFERE FICAR

NO RIO
Depois de cumprir um ano de con-

trato com o Esporte Clube Bahia, o
ponteiro Llerte, ex-defensor da Por-
tuguêsa de Desportos, de São Paulo
• da Vasco da Gama, pelo qual foi
campeão em 1956, retornou ao Rio.
disposto a Jogar por um clube cario-
ca, apesar de ter recebido propostas
para continuar Jogando em Salvador.

Em palestra com o nossa reporta-
gem. Llerte declarou-nos que símen-
te por motivos de falta de adaptação
de seus familiares na Boa Temi não
continuará na Bahia, onde foi exce-

•lentemente tratado. Prefere — dis-
ge-nos IJerte — prestar seu concur-
(o a ura clube desta capital, pois
somente assim não terá problemas
com sua família.

Esclareceu-nos, ainda, o ex-pintel-
to cruümaltino que sua transfeién-
cia para qualquer clube carioca não
constituirá grande problema, uma vez
que seu passe cu&iari apenas cem
mil cruzeiros.

NO FLAMENGO
Pinalmcnte. adiantou-nos Llerte

aue o Flamengo, ao que parece, es-
ti Interessado em aproveitá-lo, sen-
4o ejue Ji foram entabqladps os en«
tendlmentoa preliminares nesse sen-
Udo.

MADRI, 22 — "Marca" adiantou
Com o Intuito de angariar fundos e_ta manhâ a hip6tese de que Fleitas

para a ^nstruçâo 
de «^ hospita trcinador paraguaio con-a Casa do Ator de Sao Paulo resol- ... , „„_„, w„j_,„ „i,„o_,rS

véu-realizar urna partida de futebol tratado pelo "Real Madri .chegará
no Pacaembu, entre as vedetas do com o jogador brasileiro Didi,..entre
Rio e da capital paulista. Ao tomar os dias 8 e 10 de agosto próximo,
conhecimento de tal Iniciativa, o acentuando a êste respeito a afirma-
C.N.D. proibiu a realização do pré- Uva do secretário técnico do clube
Ho. Inconformada, a Casa do Ator Samitier, que "o presidente já tinha
de São Paulo Impetrou mandado de convcrsado anteriormente com Didi.
segurança ao Juízo da 2.» Vara da c aue não se espcra que haja nenhu-
Fazenda Pública. Ontem, o juiz J.J. ma dificuldade".Leal Fagundes, em exercido naque- ¦ ¦ ... ,,_, ,„ ., ¦¦
la Vara, resolveu conceder a liminar Alem de Dldl, o Real está em

Assim ao aue tudo indica am- para a realização do Jogo entre ve- negociações com outros dois jogado-
bos eíurto a posta, 

"52 
peleja delas. Disse o magistrado, a propó- res, cuja identidade permanece se-

contra o Olaria, domingo. (Continua na 2.a Página) rreta. (F.P.) ,

nia, por estarefn em precárias con-
dições físicas, participaram do in-
dlvidual realizado ontem, na Gá-
vea.

Assim, ao que tudo indica, am
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FLEITAS SOLICH DESPEDIU-SE DO "CORREIO" — Fleitas Solich esteve ontem no «Correio da
Manha" Veio despedir-se dos nossos companheir os, pois embarcará dentro em breve para B. Aires
riVnnlt Assunção ci finalmente, a capital espanhol a, a fim de reassumir a direção técnica do Real
Madri toSSE aeíindo ium próprias" palavras, não*queria deixar o Rio talvez deíiniUvamenfe (em-
1 ora não seja êste o seu verdadeiro ponto de vista), sem antes visiUr de novo o "Correio", onde,
iesde o seu Ingresso no Flamengo, em 1953, encontrou sempre bons amigos. O conhecido técnico
víin .romnanhado dos seu amigo Emílio Malissa. Jantou com nossos companheiros e por mais de
duas 

"omPabo7dou 
assuntos o", mal, Interessante ,, tanto do seu tempo como treinador rubngr

quanto das suas recentes atividades, como responsa vel pelo tetracampeão da Taça da Eu opa D i tudo
que se conversou, ficou-nos mais uma vez a Impressão de mP^J?^^^,^?^^Sii
lelro por força das circunstâncias. Adiantou-nos, n a oportunidade, que, antes da viagem, P"t««
despeSir.se de toda a equipe do Flamengo. No flagrante, um aspecto do Jantar com Fleitas Sollch,

em nosso r estaurante.

DEPOIS DO SOL CAIR ,

O Botafogo só inicia seus trei-
namentos depois que o sol so
põe, Não é novidade, pois na
temporada passada .loíio Saldanha
já adotava esta prática.

— Não há rnz.io para fazermo,.
nossos jogadores perderem dois
ou três quilos num treinamento.
Num jogo oficial, é inevitável,
mas podendo-se evitar nos trei-
nos, acho sempre aconselhável —
foi á explicação do técnico alvi-
negro à nossa reportagem.

QUARENTINHA EM FORMA

De Um modo geral, iodos ns
componentes dà equipe principal
alvinegra deixaram boa ímpres-
são. Quarentinha, no entanto, foi,
a nosso ver. a maior figura do
ensaio. Atravessa a melhor [ase
de sua carreira. Dc jogador ler-
do, de "pique" retardado, conver-
leu-se em "ponta de lança" id"al.
Correndo como nunca c chutai.-
do de qualqueí distancia com as
duas pernas, o meia alvinegro
constituiu ontem, o maior perigo
para a retaguarda reserva.

VENCERAM OS ASPIRANTES

.Os titu.ares enfrentaram dois
"sparrings", no ensaio de ontem.
Na primeira etapa, contra os re-
servas, não conseguiram marcar,
mas também não permitiram ne-
nhum tento contra. Na íasc final,
íoram derrotados pelos aspirantes
por 1x0, tento de autoria da
Amoroso.

A equipe alvinegra atuou com
a seguinte formação: Manga: Ca-
ca. Jorge e Chicão (Beto): Pam-
polini c Nilton Santos; Garrincha,
Didi (Tião Macalé l, Paulinho,
Quarentinha e Kagalo.

CHICÃO CONTUNDIU-SE

A nota triste da! prática alvine-
gra foi a contusão do zagueiro
lateral Chicão, Num choque com
o goleiro Manga, Chicão sofreu
ligeira entorse. Em principio, não
parece grave a contusão, mas a
palavra final só será dada esta
tarde, depois dc novo exame.

Beto foi o substituto dc Chicão
no período complementar do Irei-
no e jogará domingo caso sc con-
firme o impedimento do titular. \

VITÓRIA DO BOTAFOGO
EM LIMA
LIMA, 22 — A equipe feminina de

'Volibol do Botafogo, do Rio de Ja-
neiro, derrotou à noite passada por
2x1 o quadro peruano do Regatas,.
Os escores foram de 15x9, 12x15 • ..
15x8. (UPI)

DE W TACO A OUTRO...

COMEÇA COM OITO GOLFISTAS
CAMPEONATO FEMININO DO GÁVEA

Querelos foi para a Alemanha — Gatos: duas
derrotas em quatro dias — Paulistas invictos na

temporada carioca — Itanhangá se modifica
HERIDAN
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O Conselho Técnlto de Futebol da
CBD, cm reuniáo levada a efeito,
ontem, pela manhã, aprovou o se-
gulnte critério ; :ra a convocação
do jogadores para os III Jogos :Des-
portlvos Pan-Amcricanos de Chica-
go: e eliminatórias para os Jogo»
Olímpicos de Roma:

1) Inclusão de Jogadores amadorM
pertencentes As equipes de aspran-
tes do Botafogo, Flamengo, Flumi-
nense e Bangu; ,:..,{ ':r'-i r

2) solicitar da Federação Minei»
de Futebol a lndlcaç&o de 3 Joga-
dores Integrantes de sua seleção de
amadores. vice-campe& do Torneio
João Havelange;

3) solicitar da Federação Paulista
de Futebol a Indicação de 3 elemen-
tos de sua equipe de amadores e ter- |
ceira colocada no Torneio João Ha-
velange; ,

4) convocar os Jogadores da sele-
ção da Federação Metropolitana d*
Futebol que Integraram a equipe qua
disputou a partida final do "Torneio
João Havelange";

5) convocar os 11 jogadores tltu-
lares da equipe do Fluminense F.C.
paia complementar os treinos da se-
lcção.

e) ante as resoluções acima (item
"d"), resolveu o Conselho Técnico de
Futebol convocar os seguintes Joga-
dores:
. Aspirantes: do Bangu A.C. — Jo-
sé Maria e Ademir da Guia; dn Flu-
minense F.C. - Darl Baptlsta e
Hercules Torres: do CR. do Flamen-
Kl — Manoclztnho, Roberto e Hum-
berto; do Botafoso de F.é R. — Pau-
lisllnha e China.

Equipe finalista do Torneio João
Havelange: Edniar. Manoel. Hllton.
Ouracl. José Rlbnmar, Edilson, João
José, Gerson, Beirute, Viladónlca ¦
Germano.

Equipe do Fluminense F.C: Ed-
sdn, Nelson. Rubens, José Luiz, Fran-
coso, Carlos, Edson Emílio Altlno,
Walter, Manoel, Martins e Antônio,

e) solicitar das Federações Mineira
c Paulista, a indicaçáo dos seus Jo-
gadores, rtos termos do critério cs-
tabclccldo acima;

g) marcar s data dc 28 do corren-
tc, às 15 horas, para a apresentação
dos jogadores, no Estádio do Flumi-
nense F.C;

h) sugerir à Federação Metropoll-
tana de Futebol a suspensão do Cam-
pconato dc Juvenis, a partir de 28
do corrente;

1) de acordo com sugestão do téc-
nico Newton Cardoso, estabelecer o
seguinte programa de treinamento:

J) Dia 28, às 15 horas — Oonjunto;
Dia 30, às 15 horas — Conjunto; Dia
l.o, às 9 horas — Conjunto: Dia 3,
às 15 horas — Individual: Dia 5. às
15 horas — Conjunto: Dia 6, às 15
horas — Individual: Dia 7, às 15 ho-
ras — Conjunto; Dia 9, às 9 horas
— Conjunto; Dia 11, às 15 horas —
Individual; Dia 12. às 15 horas —
Conjunto; Dia 13, às 15 horas — In-
dlvidual; Dia 14. às 15 horas — Con-
Junto e dia 16, às 15 horas — Con-
Junto.

Os treinos serão realizados no Es-
i tádio do Fluminense F.C, nos ho-

rários estabelecidos e os atletas, pa-
ra essas atividades, deverão se apre- '
sentar com a devida antecedência.

J) solicitar a colaboração do dr.
Maurício Dourado Lopes para os exa-
mes médicos, no Impedimento do dr.
Hilton Lopes Gosling:

k) anotar os oferecimentos dos
massagistas Santana c Marinho, per-
tcnccntcs respectivamente ao Botafo-
go dc F. c R. e CR. do Flamen-
go:

1) oficiar ao Fluminense F.C, dan-
do ciência das atividades da sele-
ção e agradecer a colaboração que
emprestou à Confederação Brasileira
dc Desportos ao ceder todas as suas
instalações para o preparo da seleção
que participará dos Jogos Dcsportl-
'vos Pan-Amcricanos, em Chicago •
Eliminatórias Olímpicas.

ARCHIE MOORE
ADIOU A LUTA

Marybcll — a capita — vai enfrentar Betty Osward

Pelo Campeonato Feminino, |ogam amanhí, no Gávea Colf, as gol-
flstas classificadas em volta realiiada a outra semana t noi seguintes
"matches":
PRIMEIRA CATEGORIA:

Chave A — Betty Osward x Maryball Waldon
Pilar Gsnzátez x Peggy Mickli

Chava B — Alice Machado x Vera W«it
Dórls Junqueira x Nata 0'Connill

Aredltajt qut teremos ai semifinais entra Bilty • Plllir • Alice

(Continua na 2.» página)

MONTREAL. 22 — O campeenato
mundial ce box rios pesos semipesa-
dos entre Archie Moore e Yvon Du-
relle, primitivamente marcado para
15 do corrente e adiado paia 29 des-
te mês foi novamente traníferldo e
será realizado a 12 de agosto próxi-
mo.

Com efeito, sabe-se que a espôs*
tle Atchic Moore sofreu uma delica-
da operação e que o medico que a
está tratando chamou o pugilista para
Junto da cabeceira da enferma.
(F.P.) .
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Beldaâes do Rio vão desfilar na Gdade de Bananal
Embora faltem mais de trinta dias,

é grande a espect ativa na cidade de
Bananal, Sãp Paulo, pelo destile a
ser realizado num dos últimos dias
«de agosto, no cinema a ser íiiàugii*
rado no dia 15 daquele mesmo mès.

O desfile, que será de elegância,
contará com a participação de vá-
rias misses que concorreram ao ti-
tulo de "Miss Distrito Federal", cn-
tre \ as quais podemos mencionar a
presença das Misses, dos Tatuis, do
Clube Leblon, da AABB e do Amé-
rica. Além dessas a I Soberana das
Bainhas dos clubes amadoristas do
"Esporte Menor", e também as rai-
nhas de várias agremiações como se-
J«m: da Associação dos Servidores
do Hospital dos Servidores do Es-
t»do, do Grêmio Recreativo Correio
da Manhã, do Teresôpolis Atlético
Clube, dn Humai'* Atlrtirn Clllbp o

i outras beldades especialmente con-
vidadas.CIDADE ANIVEHSARIA

Agosto será para os bananalense
um mês dc testas, já que assinala

Ia data da fundação da cidade, Tam;
; bém no mesmo mês estarão come*1 morando o dia do seu padroeiro.
! O Departamento de Festejos da
i Prefeitura de Bananal, organizou
uma Comissão para programar as so-

| Unidades, com inicio no dia 1." e
, término no dia 30, com uma partida
| de futebol entre ;a seleção daquela
cidade contra uma equipe do Bio,
ainda não escolhida.

j Dentro do programa, existem vá-
rios acontecimentos notórios, isto se

| deve, é verdade, à maneira com que
I o programa foi planejado e a boa
! vontade daqueles que receberam a

nnmbcncia de executá-lo,

Equipe do INES . .
Êstc ano espera reabilitar-se •

III OLIMPÍADA nacional de surdos
Comissões reunidas hoje, às 17 horas

Dando prosseguimento . aos traba- Ição de Surdos para tornar parte na
lhos para a realização dn III Olini- próxima Olimpíada, com todas as suas
piada Nacional dc Surdos, estarão: equines masculina e feminina, nas
reunidas na tarde de hoje, no Institu-j diversas modalidades de esportes. A
tó Nacional de Educação de Surdos, i nossa reportagem cm palestra man-
is 17 horas todas as Comissões con;
tltuldas. Na reunião de hoje é de se
.esperar que assuntos importantes se-
jam resolvidos, notadamente o quc
se relaciona com a vinda das dele-
gações dos Estados, já que êsté é um-
assunto que muito preocupa aos or-
ganhadores da maior festa dos nos-
sos irmãos deficientes do aparelho |
auditivo.

Como é de conhecimento cerni.
Questão acima referida se toqiou ês
te ano ainda maior

tida com pessoas ligadas ao departa
mento esportivo do referido Instituto
pode se inteirar que as equipes, já
se encontram praticamente prepara-
das, notadamente a de futebol, bas-
quetebol, voleibol e atletismo, sen-
d as três últimas de ambos os se-
xos.

OUTRAS INSTITUIÇÕES

Outras Instituições.do Rio, também
problema, pelo vêm se organizando a fim-de parti-

Brande número de delegações a par-jciparem da III Olimpíada, entre as
ticipar da Olimpíada, competição que,quais podemos mencionar a Asso-
ji se tomou tra-''r'r*ial entre usíriacSo rie Surdos-Mudos da Praça da
surdos dc todo o Brasil. |Bandeira, cuia equipe de futebol foi

PREPARA-SE O INES a campeã na modalidade 11a última
Prepara-se o Instituto de Educa- Olimpíada.

A FAÇANHA DO...
,- ¦ (Continuação da 1.» pág.)

çSo final, o segundo (2o) lugar.
Correram com um barco que man-
ciaram construir na Suécia e que
•ra verdadeira beleza.

O boliviano dr. B. Elsncr com-
petiu na classe Flying Dutch-

. man, porém não foi muito feliz' no resultado final.
Nós brasileiros com o nosso"star" PIMM construído no Bra-

(il, obtivemos entre os 34 com-
petidores dessa classe a 2a colo-
cação .no resultado final, depois
de 7 (sete) disputadissimas rega-
tas, as quais pasto a relatar as
Impressões técnicas das lutas tra-
vadas na dura raia das regatas.

Na classe "star" os paises que
¦e apresentaram foram:

Brasil — PIMM numerai 4.077 .
Walter v. Hütschler c Jorge
Costa Carneiro — I.C.R.J.

Inglaterra — Twincle — 3.917
R. Mitchell e sl esposa Mrs.
Mitchell — R.C.Y.C.

França — Gam II — 3.490 —
Th. Chancercl — c.V.P.

Frip — 3.898 — dr. Pissani' — C.V.P.
i Itália — Merope II 3.810 —

A. Straulino — S.V.M.M.
Áustria — May Be — 3.854 —

H. Musil — B.Y.C.
Hanna — 4.014 — Prof. H.

\Knob.och — B.Y.C.
Suécia — Flying Star — 3.,"12

— L. Berg — K.S.S.S.
Humbug III — 3.915 — P. Pct-

terson — G.Y.C.
Suiça — Blue Lei III — 3722

i — C. Joss — Y.C.R.
Hungria — Pegasus I — 2897

J. Telegdy — B.S.C.
Garaboncias II — 3529 — G.

Bcharbert — E.S.C.
Rosset —' 3.927 — J. Galam-

bos — B.S.C.
Alemanha — Os alemães se

apresentaram com 20 barcos, po-
rém, os mais rip-t**cados são:
Paka VIII — 3 963 — Bimmy
Fischer. — N.R.V.'

Mechthild VI — 3.965 — Pan-
kofer - B.Y.C.

BeUatrix VIII - 4.147 —' B.
Bplieth — K.Y.C.

Pétrea IV — 4.148 — Dr. Han-
iohm — K.Y.C.

As classificações das sete re-
gatas e o respectivo tempo gas-' to pelos concorrentes estão repre-
sentados no quadro anexo.

1* Regata — Percurso — • 13
milhas.

Vento — N-NE — força 3 para
4.

Mar — agitado. Tempo —
bom. Tempcrp.tura — 12° c.

Tiro de partida 11,10 — Pétsi-
ma partida — Saímos cm 12? —
montagem 1D bois 7o lugar —
percurso longo permitiu n! rc-
cuperação — o barco caminhava
bem — no segundo contrnvento
terminamos em 3o lug-.r e t:rmi-
namos a regata em 2o lugar.
Colocações e tempo como tam-
bém os pontos. ver quadro anc-
xo.

2» Regata — por excesso de
vento e mar essa regata foi.
transferida para- quarta-feira dia
24 de junho, juntaminte com-'
eutra regata no mesmo dia.

3* Regata — Percurso — 9
milhas.

Vento — N-E força 5.
Mar — forte — Tempo — bom

temperatura 12° c*.
Ainda sob muito frio vento e

mar a regata teve o seu per-
curso encurtado devido as condi-
ções atmosféricas loca ir. umn vez
que grande foi o número de
avarias em vários barco*. Obti-
vemos novo 2o lugar porém aço-
ra o Io colocado foi o italia-
no Straulino.

As demais regatas foram trans-
corridas sob um vento mais cal-
mo e na sexta e sétima regatas
chegamos a ter um pouco de
calmaria.

Pelos resultados assinalados no
quadro anexo V e reparando pa-
ra diferença dos tempos poderão
notar como foram disputadissi-
mas as chegadas das Hs regatas,

Com quatro. 2? lugares, um
terceiro, um quinto e um séti-
mo, nossa pior classificação con-
seguimos alcançar o cômputo ge-
ral a 2' colocação.

Ficamos satisfeitos com o rc-
sultado obtido e ainda mais em
verificar que o nosso barco de
construção nacional correspondeu
plenamente as nossas expectati-
vas. Após', a última regata des-
montamos o barco, c preparamos
para percorrer mais de 5C0 km
rebocado atrás do nosso carro,
a fim de ser embarcado com des-
tino a Los Angeles onde dispu-
taremos o Campeonato Mun-
diai de Classe Star.

O resultado final da regata foi
o seguinte:

IP Merope III — Itália c três
vezes campeão mundial de Cias-
se.•*•* Pimm — Brasil.

3° Gam II — França.
4" Pnka VIII -- Alemanha.
59 May Be — Áustria.

Tribunal...
'Continuação a !• na«tnai

sito, que o C.N.D. insurgiu-se con-
tra a realização do prélio, sem on-
tudo oferecer à Casa do Ator cs fun-
dam-entos legais da impugnação, nem
Justificar os motivos da negativa. •

MORALIDADE E' COISA DIVERSA
Disse, finalmente, o Juiz J.J. Leal

Fagundes que a sua decisão não há
de prejudicar o controle policial,
quanto à moralidade do espetáculo,
que, afinal não há de ofender a
moral nem os bons costumes.
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Tatuis visitou o "Correio"
"Ida a Bananal mais uma vitória"

INSTITUTO PROFISSIONAL QUINZE DE NOVEMBRO
Sua equipe de futebol vai à Paraíba do Sul

Grande vem sendo o trabalho de
preparação dentro do Instituto Pro-
íissional Quinze de Novembro para a
execução, a ser realizada pela sua
equipe de futebol juvenil, no dia

Z" de agosto próximo á cidade dc Pa-
raiba do Sul, dará combate ao es-
quadrão dc igual categoria do Ria-
chuelo Esporte Clube, daquela cida-
de.

A peleja terá inicio às 10 horas,
ficando os integrantes da delegação
livres na parte da tarde, quando de-
verão serem homenageados pelo clube
local.

ESPECTATIVA GERAL

Entre os jogadores de Instituto, rei-
na as maiores expectativas não só

pela viagem como também pela rea-
lização da peleja, estando todos con-
fiantes na vitória,

Para assegurar o sucesso da equi-'
pe o técnico Carlos de Souza leva-
rá a equipe integrada com todos os
titulares, estando para tal convoca-
dos,os seguintes alunos atletas: Meh-
des, José Luiz,. Evaldo, Enildo, Au-
réllo, Alexandre, Darly, Jayme, Pau-
linho, Da Costa, Manoel, Pereira, Os-
mar, Jorge e Anésio.

CHEFE DA DELEGAÇÃO
A delegação seguirá em caminho-

nete especial, sob a chefia do pró-
prio diretor do Instituto dr. Walter
de Toledo Flza, indo na chefia do
serviço médico o dr. Ademir da Sil-
vá, e como juiz o sr. Orlando Reis.

Natação

QUATRO RECORDES
MUNDIAIS

EM TÓQUIO
TÓQUIO, 22 — Quatro recordes

mundiais caíram na competição de
natação de três dias realizada entre
equipes do Japão e dos Estados Uni*
dos e terminadas, hoje, nesta capi-
tal. <

Três deles pertenciam a austrália-
nos e os entendidos acreditam que a
supremacia desse pais na natação
está, agora, em perigo.

Não obstante, cabe assinalar que
uma das novas marcas foi estabeleci-
da por um australiano, Murray Rose,
que veio como convidado especial.
Rose cobriu os oitocciitos (800) metros,
estilo livre, em 9 minutos, 8 segun-
dos e 6 décimos, baixando, assim,
quase 6 segundos o recorde de 9:14 —
5/10 detido, desde 1958, por seu com-
patriota John Kcnrads. Essa marca
foi superada, também, pelo segundo
colocado . na eompetiçSo, Tsuyoshl
Yan-anaka, que obteve 9 minutos, 9
segundos e 1 décimos. . .

Cabe assinalar, no caso dos 800 me-
tros livres, que Konrads superou sua
marca reconhecida em janeiro pas-
sado, com 8 minutos, 59 segundos e 6
décimos, melhor tempo que o dé
Rose, mas seu esforço não foi reco-
nhecido oficialmente, por enquanto,
como recorde mundial.

No revesamento de 4x100, estilo
livre, a equipe dos Estados Unidos

¦*? AViACAó >.y '-S

AVISO AOS AVIADORES
A Diretoria de Rotas Aéreas

informa:
Bauru (SP) — Radiofarol pre-

fixo BU, freqüência de 295 quilo-
ciclos, operando às segundas e
sextas-feiras no horário. H-18
(de 5 à 23 horas, local) e nos de-
mais dias no horário diurno.

Curitiba — Alonso Pena (PR)— Pista-de-táxi, de acesso à pis-
ta 33, impraticável.

Campina Grande (PB) — Pista
33 impraticável nos primeiros 230
metros.

Manaus (AM) — Rádio Ma-
naus, recepção na freqüência de
126.7 megaciclos, restabelecido.

Oiapoque (AP) — Todas as fa

bateu o recorde de 1958 dos austra*
lianos, obtendo o tempo de 3 minu-
tos, 44 segundos e 4 décimos. O re-
corde dos australianos era de 3 mi*
nutos, 46 segundos e 3 décimos. '

Np revesamento de 4x200, a marca
australiana de 8 minutos, 23 segun*
dos e 6 décimos íol reduzida para 8
minutos, 21 segundos e 6 décimos por
uma equipe japonesa,

O quarto recorde mundial da com-
petição íol o estabelecido nos 200
metros, estilo livre, por Yamanaka,
já .mencionado, com 2 minutos, 2 se*
gundos e 3 décimos. O mesmo na-
dador japonês detinha o recorde an-
terior desde o ano cassado, eom 2
minutos e 3 segundos, (UPI).

0 REALENGO HOMENAGEARÁ 0 "CORREIO"
Soberana e rainhas estarão presentes

Reina ansiedade sobre as festivi-
dades a serem realizadas na noi*e
de sábado próximo, no Realengo F, C,
quando o clube estará prestando a
sua homenagem à I Soberana das
Rainhas dos clubes amadoristas do
"Esporte Menor" srta. Wilma da Sil-
va pertencente ao Orfeão Portugal
do Rio de Janeiro, e a srta. Neuda
Alves, rainha da Associação dos Ser-
vidores do Hospital dos Servidores do
Estado, primeira a se inscrever pa-
ra participar do concurso' para a es-
colha da II Soberana das Rainhas.

Conforme já tivemos a oportuni-
dade de noticiar em outra edição a
nossa reportagem em visita feita ao
referido clube da estação que lhe
empresta o nome, pode se inteirar
do que está sendo preparado para
as sr-lenidades programadas, e por
antecipação podemos difcef* que uma
vez a festa realizada deverá cons-
tituir um grande acontecimento, o
que deverá marcar época na vldá da
tão simpática agremiação da estação
que lhe empresta o .nome.

APRSENTAÇAO DAS
CANDIDATAS

Também deverá constituir um dos
maiores acontecimentos na noite já
esperada com certa expectativa, a
apresentação das candidatas ao tltu-
lo de rainha do clube. Aquela que
tiver a honra de ser eleita estará au-

tomàticamente inscrita para partici-
par da festa do Correio da ManhS de
1960. ...

O pleito que será dentro do poucos
dias iniciado no Realengo F. C. será
disputado entre cinco candidatas,
Quanto os nomes não nos foi possi-
vel apurar, pois é do pensamento da
diretoria do clube, somente dar a co-
nhecer por ocasião da íesta. Toda.
via podemos assegurar aos associa-
dos do Realengo que entre as candi-
datas a serem apresentadas qualquer
uma delas estará em condições para
ostentar b titulo de rainha, já que
todas reúnem qualidades para o tão
henroso posto de representante
beldade máxima do clube.

da

Pelos Clubes e Entidades
¦ •

Foram Indiciados para julgamento, amanhã, no Tribunal de Justiça
Desportiva da F.M.F., os seguintes jogadores: \

Clóvis, (Fluminense) e Djalma (América), desrespeito; ¦ — ••
Valença e Tinoco (América), agressão;
Gerson (Flamengo) agressão e ofensas morais.
Botafogo e São Cristóvão estão acusados de atraso de jogo.
O auxiliar de técnico do Vasco, Antônio Moreira, responderá por In-

vasão de campo e por ter dado Instruções a jogadores.

*' 

'.•"*"'• 
¦¦'-•»

O Madureira solicitou à F.M.F. o passe do Jogador Jorge Farah.

* * I •

Os jogos de juvenis Fluminense x Bonsucesso, no campo do primeiro
e Botafogo x Bangu, em General Severiano, foram antecipados para o
próximo sábado, às 15h e 30m.

SANTA BRANCA 2 x
MESBLA 1
Realizou-se sábado último no Cam

po do Penha F.C, a peleja entre os
quadros principais da Santa Branca e
Mesbla, terminando com a vitória do
primeiro pelo escore de 2x1. Os ten-
tos da Santa Branca íoram consig-
nados pelo meia-esquerda Mello, o
quadro vencedor formou, com a se-
guinte constituição: Gibi; China e
Aurélio; Mulato, Teixeiral e Mendes;
Adilson, João, Teixeira II, Mello e
Zezo,

DE UM TACO A OUTRO...
(Continuação da Ia. pág.)

contra Dórls, estando essas quatro creditadas ao primeiro lugar, nessa
mesma ordem em que sio citadas. O |oelho de Alice vem-lhe dando pro-
blemas, a i possível qua sela batida por Dória; caso Bstty « Pilar sa

enfrentem na semifinal, vamos ter |4<jo difícil t árduo para as duai, de.
flnindo-se mais ou menos com esta partida,' a vencedora do campeonato.
No esso da Alice passar * semifinal, então, muda tada a perspectiva.
E vamos ver os |ogos das outras ealsgoriss;

Segunda: C. Geysel x E. Junqueira
E. Smith x Marlana Nogueira

Moxie Dlelschis x S. Pouchot
M. Caraballo x Sofia Abreu.

Terceira: Brantley x Bourbon
Fowley x Fisch
Jaggre x Conjuan. .

América sem problemas
Lúcio poderá jogar

Impressionou Délio Neves no seu primeiro cole*
tivo — 5x1 para os titulares

Délio Neves dirigiu seu primeiro
coletivo, no América, desde há muitos
anos Impressionou pela voz de co-
mando e a intensa atividade que de-
senvolveu e obrigou a desenvolverem
seus comandados.

Suas exigência maior foi sempre a
de "bola no chão". Fêz questão que
a bola, desde a defesa até a área ad-
versaria, íôsse mantida no terreno.
Exigiu também velocidade nos passes
e máximo de objetividade.

Não íêz modificações na estrutura
da equipe e pretende manter a mesma
formação que enfrentou o Fluminen.
se, para o compromisso com o Canto
do Rio.

REAPARECEU LÚCIO
"Embora um pouco gordo, reapare.

eeu Lúcio no ensaio de ontem. Jogou
de quarto zagueiro, substituindo Lefi-
nidas, que extraiu um dente e não
pôde praticar.

Sua escalação para domingo, de-

penderá dos treinos seguintes e da
forma em que se encontrar na vés
pera do encontro, t mais certo que
fique de fora ainda desta feita, rea-
parecendo contra o Madureira.

E A 1 TITULARES

Os titulares golearam a equipe re.
serva por 5 a 1, depois de 90 minutos
de atividade. Antoninho (2), Hilton,
Canário e Nilo marcaram para os ven-
cedores, cabendo a Sérgio II oi ponto
de honra dos suplentes.

As duas equipes atuaram com a se-
guinte formação: Titulares — Milton;
Jallton (Jorge), Décio e Wilson San-
tos; Amaro (Jallton) e Lúcio; Cana-
rio, Antoninho, Hilton, J. Carlos. (Ca.
lazans) « Nilo. Suplentes — Ari;
Zèzinho, Tinoco e Ivan; Paulo e Djal.
ma; Marco Antônio, Mlldo, Domlngul
nho, Valença e Sérgio II.

Mais tarde, foram feitas várias subs-
tituições. entrando Pompéia, Hélio e
o restante do plantei.

PERMANENTES
FALSIFICADOS

NO MARACANÃ
A presidência da Federação Metro-

polltana de Futebol recebeu informa-
ção de fiscais que funcionaram do-
mingo passado no Maracanã, de quc
tinham \ constatado, sem apreender,
permanentes falsificados para a Tri-
buna Especial, constando que foram
os memos fornecidos pela ADEM.

Por isso mesmo, a entidade guana-
barina Já está providenciando a con-
fecçáo dc "tickts" com a finalidade
tíe substituir os plásticos distribuídos
pela F.M.F. para a referida depen-
dência.

CONVÊNIO COM A ADEM \
Ontem a ADEM enviou á . entidade

guanabarlna cópia do convênio para
a. cessão do Estádio do Maracanã.

Hoje, a Comissão da F.M.F., In-
tegrada pelos srs. Medrado Dias, Jor*
ge Frias de Paula, Hilton Santos
Clóvis Monteiro Filho e Antônio do
Passo, estará reunida para proceder
à redação final do documento.

Caso haja algum assunto carecendo
de decisão dos clubes, a Assembléia
Geral da entidade carioca será con-
vocada para se reunir na próxima
segunda-feira.

No trabalho elaborado, está esta-
beleeido o número de 6C0 Ingressos
cratultos para distribuição pela
F.M.F.

O «PROFESSOR"

QUERELOS NA ALEMANHA

Ainda na' temporada européia,
o profisisonal J. J, Querelos de-
verá competir éste fim de sema-
na na Campeonato Aberto da
Alemanha, conquistado em 58 pelo
argentino Fidel De Luca, c cujo
recorde — 68 — em 18 buracos
pertence a outro argentino, An-
tonio Cerdá.

DE TACO A TACO — G6LFE

:': Em fase de transformações,
continua o Itanhancá Golf Club.
Or. terceiro nvoe buracos estão
sendo feitos, valorosamente, pois
grama não costuma crescer dc-
prpssa. Soubemos que seis "greens"
estão prontos; não os vimos, to-
dos, porém, estivemos no do bn-
raco -, ainda bem ralo embora
verdejante. A saída do 2, com a
terra revolvida, mostra a grama
apontando aqui e ali; no green,
a grama de regular tamanho, fal-
ta cobrir alguns claros. A saida
do 3 será perigosa para novatos
ou mestres em "shank": fica bem
perto do rio; depois, o terreno do"falrway" prossegue do outro la-
do, formando ângulo reto com o
campo Interno de pólo. Não en-
contramos o "green" dêste buraco
e ali paramos nossa excursão. O
que nos pareceu o "tee" do hu-
raco 4, estava dói lado 

' 
do outro

riacho c, apesar da muita eurlosl-
dade, sem encontrar ponte, não
ousamos perturbar o sossego ves-
pcrtlno das plabinhas...

* Golfe é mesmo um jogo cs-
tranho de desafio: se vccô joga
mal, tem raiva, quer querbrar os
tacos e desistir de tudo... mas
volta no outro dia para dominar
o campo. E, às vezes acontece
que você o domina mesmo. E, seu
escocre "sensacional" (seja você
plxote ou astro) o absolve de tó-
das as más jogadas anteriores.
Sente-se assim tão identificado ao
campo, à bola, ao taco, ao jóco
bom que não compreende o golfe
sem você... E. por um e out-o
motivo continua jogando — fe-
lizmente — e fazendo noticia.

E, sobre boas e más fases, há
o caso recente do sul-afrieano
Gary Player — vencedor do Aber-
to Britânico — e figura famosa
nn golfe mundial. Jogou êle o
Aberto de Greensoro, em abril
último, juntamente com Pcte»
Thomson, Dave Thomas, e Bruce
Crampttm, integrado a delegação
estrangeiro naquele torneio ame-
ricano. Mas, o sul-afrlcano player
não quis terminar os 72 buracos.
Desistiu ao término da segunda
rodada, quando somava 149. Do-

ze semanas depois, na Inglaterra,
sob condições atmosféricas difi-
cèis, transforma-se no mais Jo-
vem campeão do Aberto da Grã-
Bretanha. Há quem entenda?

O melhor, mesmo, é continuar
jogando. Dia de golfe bom, pode
coincidir com torneio importante,
e você mostrará com quantas ta-
cadas se chega a campeão... E'
prossegui- no desafio.*ü Multa gente não sabe: nos
campo do Estoril Golf Club de
Portugal, com 4.932 metros de ex-
tensão e par-68, permanece recor-
dc amador o escore de 61 tacadas
feita por Mário Gonzalez antes de
se tornar profissional. Também
em 1948, Mário Igualou famoso
recorde, nos primeiros nove bu-
racos do campo de Sandwlch —
Inclp.tcrra. Juntamente com o
amador Charles Stov.e, na quar-
ta volta. Mário fêz o percurso em
31 tacadas (nar-35), repetindo o
escore recorde marcado em 1914
por Charles B. Macfàrlane. E pa-
recla mesmo, que rs'-» marra du-
rara multo: o norte-americano
hlck Chapman, na onnrtunidad».
quebrou-a, estabelecendo em 29
golpes o novo recorde, neve ter
s'do um dia .movimentado, este
de 1948, nos links ingleses! .*'» Mais doze sócios admitiu o
Itanhangá Golf Club, na última
reunião do Conselho Administra-
tivo. A piscina está em acaba-
mentos, haverá mais um campo
de golfe, modificações foram fei-
tas na sede, e, naturalmente, mui-
ta gente se sente atraída nara in-
gres«a- ros ouadros do simpático
Itanhansá. Tté sòhrc os eliuvei-
ros do vestiário masculino (assun-
to tabu para o esportivo pr»siden-
t» há quem diea aue estão me-
lhores, com mais água e agora
quente...

F. falando em presidente. Ar-
mandlnho Paudt «¦'Oliveira Filho,
o earôto Welsshnhn p Carlinhos
Borges Filho têm sido os mais
constantes meninos Interessados
pelo üólfe, naquele clube. Aos
fns-de-sema.na, na naclêncla que
lhes é possível, os dois primeirosficam na salda do buraco — 1—
?.T!>a-d»ndn ordens do profissional
Alfnin Coelho para o bate-bola no
campo.

ATRAS DAS TÁBUAS — PÓLO
Prosseguindo ns amistosos en-

tre eouines carioras e a naulista
ompidada po* Francis Sampaio
Moreira, iogou-se ontem no Ita-
nhangá Grilf Club. O "team" lo-
cal foi o dos Gatos que, dando
dois. "goals" de handicap aos
paulistas, perderam justamente
por essa diferença com o escore

CONTINUA DIFÍCIL
a volta de Bellini

Chegou ontem o Vasco, trazendo i Também Coronel e Sabará ainda
em sua bagagem mais duas vitórias i não foram liberados pelo Departa-
e um lindo troféu. Orlando reapare- mento Médico, embora tenham me-
eeu em forma e parece ter assegura-1 lhorado bastante. Sabará reúne
do a sua escalação para o compro- j maiores possibilidades do que Coronel
m-isso de sábado com o São Cristo-; de atuar, mas sòmente sábado será
vão.

Os Jogadores vascainos se apresen-
tarão. esta noite, ] às 21,30 hs. para
a concentração. Farão individual
amanhã e sábado, pela manhã, quan-
do serão encerrados os preparativos.

BELLINI DIFÍCIL
Falando à nossa reportagem, n&

noite de ontem , Gradim declarou
que Bellini dificilmente poderá en-
frentar o São Cristóvão. Continua
sentindo a antiga dlstensâo na coxa
e provavelmente será substituído por
Viana.

dada a palavra final. Russo o subs
tituto de Ooronel se este não puder
atuar.

WILSON INTERESSA

Embora reservadamente, o Vasco
estuda com carinho a possibilidade
do retorno de Wilson Moreira às
suas fileiras. Espera apenas que- o
jogador resolva sua situação com o
Bétls logo isso suceda, entrará em
entendimentos com êle, visando à
compra do seu atestado Uberatórlo,
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FLAMENGO x OLARIA
EM GENASEVERIANO
Finalmente, ontem, resolveu-se o caso da Indicação do local para o

Jogo Flamengo x Olaria, no próximo domingo.
Os dois clubes nào haviam chegado a acôrdo. O grêmio rubronegro,

inicialmente, havia demonstrado preferência pelo campo do Botafogo.
O grêmio da rua Bariri queria o do Fluminense. Por Isso, ontem,
procedeu.se o sorteio.

Com a circunstância de que o Olaria, desta feita, Indicou o do Vasco.
Acabou a "bola" apontando o campo do Botafogo.
Por isso mesmo, hoje, o departamento técnico da entidade guana.

barina deverá proceder vistoria da praça de esporte de General Sevc-
iiano, a fim de constatar as suas condições, pois há pouco tempo
sofreu reparos.

de 7 a 5. Entre os visitantes,
Guite Bueno é o que impressiona
mais, jogando pólo bem superior
ao seu nandicap-2. Depois dele,
Fernando Dhelome é outro que
se destaca, completando o quar*
teto com Francís Sampaio Mo-
reira e Caio Figueiredo. A equipe
derrotada, jogou' com os mesmos
elementos de domingo, isto é, Mi-
guel Faria — ainda aquém do que
po*tíe jogar — Tony Veiga, Xan-
dinho Pereira e Chico Calmon —
o melhor na tarde de ontem-.

No próximo sábado, no campo
do Itanhangá, jogam os paulistas
contra os Tigres. Vão. assim, de-
frnntar-se as duas equipes que
esta semana impingiram derrota
ao "team" dos Gatos.

Domingo, o jogo será contra o
Gávea, no campo dêste.

:!: Cnnta-nos o paulista Francis
Sampaio Moreira ter sido muito
fraca a temneroda de pólo, na
Canital bandeirante, em 1958.
Multas brigas e poucos torneios.
Para éste ano, pretendem orga-
nlzar-se melhor. Das três compe-
tiçfjes disputadas, duas vitórias
couberam k enulpe do Francis,

a Sociedade Hípica Paulista. O"team" ganhador do terceiro tor-
nelo, foi o de Laerte Assunção —
veterano e de jogo ainda muito
bom. Quando retornarem a Sio
Pa.ulo, prosseguirão em competi-
çôes, e, à espera de visita dos ca-
riocas. Sobre temporada eom
equipes estrangeiras, não hi pers-
pectiva nenhuma: as dificuldades
no pólo continuam as mesmas, e,
dá imenso trabalho organizar tem-
porada internacional. *-

» Com a presença dos paulistas,
aumentou em muito a freqüência
elegante e feminina do clube. En-
tre os-polistas "atrás das tábuas",
havia um deslizar permanente de
sehhoristas.- A turma solteira
nlo sabia como olhar o jogo...

LEVANTAMENTO
ESTATÍSTICO DE CEGOS
A Campanha Nacional de Educa-

ção e Reabilitação dos Deficitários
Visuais, instituída pelo Decreto n»
44.236, de 1* de agosto de 1918, com
a finalidade de promover a educa-
ção e a reabalitaçào de cegos, em
idade pré-escolar, escolar e adulta,
em todo o Território nacional, vai
realizar, em colaboração com as Pre-
feituras municipais do pais, um le-
vantamento estatístico de cegos,
existentes em todo o Brasil .através
de questionários oue serão distri-
buidos por interméáio das Preíeitu-
ras. a fim de que os deficitários da
visão, de cada município, respon-
dam tos quesitos formulados.

De posse desses Indispensáveis es-
clareclmentos oferecidos. poderá,então, a Campanha pôr, em exe-
cuçio suas metas de trabalho, que
já mereceram a devida aprovação
do ministro da Educação e Cultura.

"COSME I DAMIÂO"
TAMBÉM EM MANAUS
MANAUS. 22—0 delegado de

trAnsito, sr. Júlio Selxas, manteve
demorada conferência com o co-
mandante da Policito Militar do Es*
tado, cel. Assis Peixoto, eôbrc w
assuntos relacionados eom o trate-
go da cidade.

Serio postos à disposição, ainda
este mês, vários elementos da Dele-
gacia de Trânsito, que formarão a
dupla "Cosme • Damião", que se-
rão treinados e orientados a fim de
exercejem nas ruas da cidade, a
mesma função que exercem os guar-
du da trafego. (Asp.)

àlidadésr "çâtlio, da Diretoria Ro-tas Aéreas,* operando, provisória-mente, das 10 às 13 e das 17 às20 horas Z.
Recife (PE) — Pista 18 impra-ticavel nos primeiros 200 metros.
Rio de Janeiro (DF) — Cance-lar o Notam n° 967, de 21-7-59.
SANTOS (SP) — Radiofarol

prefixo ST, freqüência .de 375
quilociclos, e Rádio Santos, trans-
missão na freqüência de 37 quilo-ciclos, restabelecidos.

7taja£ (SC) — Acrescentar, na
MP-R-204:: para descer do nl-
vel de cruzeiro para o nível de
início, afaste no QDR 284 no^mí-
nimo 3 minutos, e regresso no
QDM092».

MULTADOS POR- VÔOS
RAZANTES
Por ter efetuado vóo a baixa altu-

ra sóbre a cidade de Presidente Fru-
dente, estando ainda com vistoria
da aeronave (marca PT AAN) ven-
cida, íol multado em Crf 2.000,00.,
devendo provar o recolhimento dessa
multa dentro de 30 dias, o sr. Éden
de Arruda Albenaz.

Foram Igualmente multados - em
Cr* 2.000,00, pela DAC, os pilotos
civis Geraldo Munari, residente em
Sio Faulo, por ter efetuado vôo ra
sente sobre a cidade de Erechim
Estado do Rio Grande do Sul, no
comando. da aeronave PP-ITH; El-
ber Pereira, residente em Minas Ge-
rais, por ter efetuado vôo a baixa ai-
tura sobre o Parque de Aeronáutica
de Lagoa Santa, pousado sem fazer
o tráfego de aproximação e pilota-
dn a aeronave PP-RUT com seu
exame de saúde vencido, e com o
prazo de - vistoria do aparelho tam-
bém vencido: Allto de Oliveira, re-
sidente em São Faulo, por ter pilo-
tado a aeronave PT-ATP estando
com seu exame de saúde vencido e
o sr. Rafael Tosto, residente em Sal-
vador, Estado da Bahia, na impor-
tincia da Crf 3.000,00 por ter uti-
lizado as aeronaves PP-DBY è PP*
BDA, sem possuir licença de pilo-
to, com a agravante de efetuar tá-
xl-aéreo clandestino o Interior do
Estado da Bahia.

PULSO-JATO NACIONAL
COM TRAÇÃO
PARA MAIS DE 100 KG.
Um pulso jato de dimensões

relativamente grandes, construí-
do. sob orientação do sr. H. Frank,
chefe do Departamento de Moto-
res do Instituto de Pesquisas e
Desenvolvimento do Centro Téc-
nico de Aeronáutica foi posto em
funcionamento, pela primeira vez,
esta semana, em São José dos
Campos. Êsse motor, descendente
dos que acionavam as famosas
bombas V-l alemãs, mede mais
de 3 metros de comprimento e
nas primeyras provas ultrapassou
a .tração de lOOkg. para a qual
fora projetado. Trata-se de motor
simplíssimo, inteiramente cons-
truído no Brasil, não envolvendo
peça móvel. Tem, mesmo grande
futuro para o acionamento de
aviões teleguiados, especialmente
nos usados como alvos.

RECORDE NA VIAGEM
A JATO DE BUENOS AIRES
A NOVA YORK
O Clipper 707 da Pan-American"World Airwys que Inaugurou o no-

vo serviço a jato entre os Estados
Unidos e a América do Sul chegou
ao Aeroporto de Idlewild. em Nova
York, ás últimas horas' da noite de
têrçá-feira, reduzindo em 11 horas
e 21 minutos as 20 horas de vôo exi-
gidas pelos aviões a pistão proce;
dentes de Buenos Aires.

Estabelecendo novos recordes
durante toda a viagem, o Boeing
707 cobriu o percurso de 8Í760 kms.
entre Buenos Aires e.Nova York em
10 horas e 39 minutos de vôo. In
cluindo as escalas, em Assunção e
Caracas, o tempo . total da viagem
foi de 12 horas e 38 minutos.

AFLUÊNCIA NO REEMBOLSÁVEL
Havendo grande afluência de con-

sumidores ao Reembolsável Central
de Intendência nas datas imediata-
mente seguintes ao do pagamento
do pessoal, á chefia daquele serviço
está aconselhando aqueles que dese-
jarem ser prontamente atendilos, a
efetuarem suas compras no periodo
de 10 a 22 de cada mês, quando o
movimento declina sensivelmente.

O chefe do RCI, capitão Lenine
Calvente está comunicando que
quaisquer reclamações ou sugestões
poderão ser apresentadas ao tenente
Ivan de Faria, pessoalmente ou pe-
lo tel: 22-4796.

MONITORES DA ESCOLA
DE ESPECIALISTAS
Foram designados para servirem

como monitores da Escola de Espe-
ciallstas de Guaratinguetá os sar-
gentos Eisner Bartelli, Sebastião
Pereira de Castro, Nelson Soare?,
Fernando Rocha Carneiro, Cctóudio
Francisco Cardoso, Luís Iamaguti,
Orelides Tavares dos Santos, Adel
Teles de Menezes, Ariovaldo Ferrei-
ra Monteiro, Jandir de Moraes Fei-
tosa. Carlos Artur Abreu Marins,
Moacir Osmar Assumpção de Andra-
de e Raimundo, Nonato Fampolha
Lima.

ATERRISSOU SEM RODAS
GOIÂNIA, 22 - Avião, de treina-
mento avançado da Força .Aérea
Brasileira, sofreu acidente no cro-
porto internacional desta Capital,
motivado por um defeito no trem
de pouso, fazendo com que a-aero-
nave aterrisasse sem rodas. Foram
grandes os danos materiais. Entre-
tanto, os dois ocupantes do avião,
capitães Infantes, comandante, e o
sargento Rubens, segundo-pilôto,
nada sofreram;. (Asp).

FREQÜÊNCIA A ESCOLA
SUPERIOR DE GUERRA
Mereceu aprovação do chefe da

Nação a indicação do tenente-coro-
nel-médico Paulo de Vasconcelos
Abrantes, da FAB, para matricular-
se no Curso de. Estado-Maior e Co-
mando das Forças Armadas da Es-
cola Superior de Guerra.

EQUIPAMENTO
AER0F0TOGRÁFICO EM C/45
Mediante autorização presidencial

o ministro designou o primelro-te-
nente-av. Antônio Guerra Neto e o
sargento Lourival Pinto Saraiva pa-
ra irem aos EE.UU, com tripulantes
do avião FAB-C-45-F-2.888 perten-
cente áo primeiro Grupamento de
Engenharia, que naquele Pais ami-
go será submetido à troca de mo-
tores e revisão e Instalação do equi-
pamento aerofotográflco.

MANIFESTAÇÃO V:í!
AO EX-DIRETOR DO DAC
Por motivo de sua demissão do

cargo de diretor do Depatamento
de Aeronáutica Civil do Mlinstério
da AeronáuUca, o brigadeiro Dário
Azambuja recebeu ontem uma ma-
nifestação de apreço dos diretores
desse sindicato dos aeronáutas e
Aeroviários. A manifestação foi rea-
lizada na própria residência do bri*
gadeiro homenageado.

SUBSTITUIÇÃO NO POSTO
DO CAN PE LA PAZ
Para substituir o suboflcial An-

tônlo Ribeiro da Costa, nas funções
de chefe dò posto do Correio Aéreo
Nacional (CAN) em La Paz, Repú-
blica da Bolívia, o ministro da Ae- 

'
ronáutica .designou o seu colega Car-
los- Cardoso de Andrade.

NO GABINETE MINISTERIAL
Estiveram, ontem, com o ministro

Francisco Mello, os brigadeiros Al*
varo Hecksher, Edgard Corrêa, Hen-
rique Castro Neves e Renato Rodri*
gues e ci coronel Aldo Weber Vieira
da Rosa:

INSCRIÇÃO DE CARNE -
O chefe do Reembolsável Central

de Intendência, está avisando aos
inscritos no consumo de carne verde,
que a renovação da inscrição para o
mês de agosto, deverá ser feita no
peiodo de 23 a 30 do corrente.

COMEMORAÇÃO
DOS INTENDENTES
Os oficiais Intendentes da turma

de 1944 comemorarão, nó próximo dia
29, o 19.» aniversário de formatura,
mandando celebrar missa em ação
de graças na Igreja' da Santa cruz
dos Militares e servir um almoço de
confraternização. Está articulando a
participação do pessoal.da Aeronáu*
tica o major Celso Viergas de Car*
valho da Diretoria do Material que,
pelo telefone 42-9317, aceita adesões
e presta quaisquer esclarecimentos,

DIPLOMAÇAO NA ESCOLA
DE ESPECIALISTAS ; 1-
Está marcada para hoje, a. eerlmõ*

nia da dlplomação. da 13'l.a Turma
de Sargentos Especialistas da FAB.
Em Guaratlnguetá, na respectiva Es-
cola, haverá uma festa, compreen-
de.ndo missa em ação de graças, pela
snanhãl, e solenidade militar, com
inicio as 10 horas, a que comparece*
rão altas autoridades civis e mili*
tares, convidados e jornalistas. Do
programa consta entrega de meda-
lhas de diploma aos novos, espeeia*
listas da FAB e desfile.

AVIAÇÃO CIVIL BRASILEIRA"MAIS ADIANTADA QUE
A NORTE-AMERICANA" .
PORTO ALEGRE, 22 — 0 major

Guntar Joseph comandante civil da
Air Patrol, ontem chegado 'a esta
Capital, declarou: "A aviação civil
brasileira atualmente está mais adi-
antada que a norte-americana. A
razão disso é que nos Estados Uni-
dos a rede de estradas é tão boa e
tão eficiente que não justifica a ne-
cessidade tão intensa de viajar pelo
ar como ocorre no Brasil, óbvia-
mente tenho realizações e o adian-
tamento da avição civil são conside-
ráveis como meio de comunicação.''
(Asp). 

;

AINDA DESAPARECIDO,",
0 TECO-TECO" DO
AEROCLUBE DE S. PAULO
SAO PAULO, 22 — Desconhece-s»

até 6 momento o paradeiro do "te-
co-teco" de prefixo PP-HGP, que no
dia 18 do corrente, pilotado por Lu-
mir Krau, levantou vôo do campo
de Marte, para sobrevoar a cidade.

Apurou-se que o aparelho pousou
no aeroporto da Praia Grande, onde
se reabasteceu de gasolina e depois
prosseguiu viagem, desaparecendo,
possivelmente, em direção a Tau-
bate.

O Serviço de Buscas e Salvamento
mobilizou seus aviões e realizou
várias observações em todo o lito-
ral do Estado e no Vale do Paráiba.

Calcula-se em 960 quilômetros a
autonomia de vôo do aparelho e as-
sim poderia ter alcançado no Sul,
Florianópolis-, à Sudeste, Londrina;
para o Nordeste,, Uberlândia e ao
Norte, Macaé, no Estado' do Rio.
(Asp).

ASSEGURA VAGAS NAS
ESCOLAS DE SAÚDE .
Sancionou o presidente da Repú*

blica lei do Congresso Nacional, que
o ministro Farncisço Mello referén-
deu, assegurando aos oficiais do
Quadro e sargentos das Forças Ar-
madas, com mais de cinco anos da
efetivo serviço nas siias corporações,
diplomados em medicina, odontolo-
gla, farmácia e veterinária, por es-
colas ou faculdades oficialmente re*
conhecidas, 607o das vagas anual-
mente existentes nos Cursos de For-
mação de Oficiais da Escola de Saú-
dc daquelas especialidades de suas
respectivas corporações.

Só gozarão dos benefícios da lei
ora sancionada os candidatos julga-
dos aptos em Inspeção de saúde rea-
lizada por junta médica especial e
que contarem menos de 38 anos *le
idade referidas à data do encerra-
mento das inscrições. Os candidatos
pertencentes à Aeronáutica, potado-
res de diplomas de cirurgiões den-
tistas, ficarão agregados ao quadro
de oficiais médicos da Aeronáutica,
até a criação dos respectivos
quadros,

PAGAMENTO DE VENCIMENTOS
O pagamento de vencimentos, alu-

guéls de casa, pensões provisória»
e manutenção de familla, relativos
a» corrente mês de julho, processar-
se-á na Tesduraria-Geral' do Minis-
tério da Aeronáutica, obedecido o
seguintes calendário: dias 27 e 28 —
pagamento das Unidades na Tesou-
raria-Geral, após ás 16 horas, obs-
decida estritamente a ordem de re-
cebimento das requisições na Sub-
diretoria e'do respectivo processa-
mento; dia 28 — Papamento dos c«-
vis e militares da ativa,, que perre*
bem pela Subdiretoria; dia 39 — Pi-
gamento dos inativos e pensionistas,
que percebem pela Subdiretoria de
Finanças ,e dia 6 e 7-8 — Pagamen-
to de aluguel de casa e manutenção
dc família.

A partir dos dias 29 do corrente
Inclusive os militares inativos e as
pensionistas, já poderão movimentar
na Caixa Econômica e suas Agên-
cias,, os respectivos créditos oriun-
dos dos proventos e pensões refe-
rentes ao aludido mês.

O Banco do Brasil (Agência Cen-
trai), atenderá, aos tesoureiros das
Unidades, nos dias 28 e 29 no-hora-
rio le 7 as 9 horas.

CLUBE DE AERONÁUTICA
CONVITE

A Diretoria do Clube de Aeronáutica convida os senhores itclos e
Exmas. famílias para assistirem à cerimônia de posso da Diretoria e
Conselho, dia 24 do corrente, is 21 horas, eleitos em Assembléia Geral
Ordinária realizada no dia 26 de junho do corrente ano, para o biênio
1999/1961. «0418



r

2_° Caderno CORREIO DA MANHA, QUINTA-FEIRA, 23 de Julho de 1959 3

B0URG06I-EEM COHDECÕES DE CONQUISTAI. NOVO TRIUNFO
O defensor dó Stud Seabra continua bem e a turma não inti*
mida - Estréia Bandolin cercado de grandes esperanças -
Brother traz a força do retrospecto - Programa - Montarias

oficiais - Forfaits - Palpites
Um programa regular foi oVganiiado para • tarde de ho|e, composto

de oito provas /equilibradas e cheias de inseri..... Bourgogne, que es-
treou na Gávea num cômodo triunfo, volta a competir, agora em tur.
ma mais forte. Isto porém nio constitui Irhpeellho para o defensor
do stud Seabra, que em Sio Vicente/ -atuava nas' primeiras turmas. As
melhoras que apresentou nesta semana foram grandes e tudo Indica

COORDENASCÓPIO N ° 87 - QUINTA-FEIRA, 23 DE JULHO DE 1959 — Por P. Lanzillott.
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que Bourgogne vença novamente, pois tem categoria para tal, multo
embora estivesse melhor situado em percurso maior.

Eneida, também defensora da vertical preto e verde, continua a ins-
pirar confiança. E' verdade que a presença de Galga constitui ameaça,
porém Ene|da melhora cada vez mais e como a distlncia diminuiu acre.
ditamos em novo triunfo, que será o terceiro consecutivo. Os páreos dos
bettings estão equilibrados, sendo que no primeiro encontramos o entre-
ante Bandolin, que vem de SSo Paulo com credenciais para brilhar nesta
companhia, poi_*regula para melhor com Gandulo. Umirl, Angu e Ulano

Íirometem 
boa disputa no páreo seguinte e na carreira de encerremen*

o as preferências estão com Canotier, que volta com trabalhos satls-
fatórios. ' .

A reunlio está marcada para as 13 horas e 40 minutos e • último pá-
reo será corrido is 17 horas. Até is.18 horas de ontem eram conheci,
dos es seguintes .forfaits: Parbleu, White Face (6.) e Fogarelro.

PALPITES
UCA — CORDILHA — J Ü JUBA
BARACCHINE — CRUZ DE ACERO — KALMÉA
BROTHER — BAIONÊS —¦ WHITE FACE ;
BOURGOGNE — URÜPÁ — GRAVE
ENEIDA — GALGA — CHARMAINE
BANDOLIN — TRISTAO — DOM GRAÉLL /
UMIRI — ANGU — ULANO '

CANOTIER — HAGEN — PAI TIAGO

Da Leitura dos Relógios
l.o PAREÔ 1

CORDILHA — 360 em 25", suave. , ¦
UCA — 700 em 46". \>'
REAL DELIGHT — «00 em 40". .

2.» PAREÔ
..H" ¦ --. I .- -, ¦ I; .

CRUZ DE ACERO — 400 em 3i". '.. 
' 

,.
GONOA' — 700 em 45".
FIBO — (00 em 52"2/5, bo» açlo.
DJINN — «00 em 39".

GANDULO — «00 em 38"2/5. .
BARACHINE — «00 em 39".

3,o PAREÔ

MISTER X - 1.40. em »J"2/3, algumas sobrai.
BAIONIS — «00 em 39".
RUBIROSA — 1.200 em 80"2/5, firme. ,

I
4.0 PAREÔ

BOURGOGNE 
- «00 em 37".

RUPA' — «00 e-n 37"2/5.
5.0 PAREÔ

CHERMAINE — 1.200 em 79", algumas sobras.

«.o PAREÔ

TRISTAO — «00 em 37", bem.
CASCADOR — 360 em 23"2/5. '
BANDOLIN - 700 em 46".
BOULEVARD D'OR — 1.100 em 10", com sobras.
FOLGUEDO — «00 em 37"2/S.

7.o PAREÔ

SOUVENIR - «00 em 41". /
ALARIDO — 600 em 38"2/5.

8.0 PAREÔ

REYEL — 1.300 em 86", firme.
HAGEN — 1.500 em 100", com sobras.
URCO — 1.400 em 92", firme.
CANOTIER - 1.400 em 92"2/5, com sobras.
UGIACO - 1..00 em 106", earreirio.

3.
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RATEIOS

No quadro acima a coleção coordenada de 25 acumuladas numeradas de duplas. O leitor que nio teve tempo para estudar o programa,
pode escolher uma ou mais acumuladas da coleçSo e' Inverter em 2 e 3. Os páreos com as respectivas duplas, acima coordenadas, sao

os seguintes: TERCEIRO PAREÔ: 12, 13, 14, 24 e 34. QUARTO PAREÔ! 12, 13, 14, 24 e 31. QUINTO PAREÔ: 12, 23, 24, 14 e 34. SEXTO PAREÔ:
12, 13, 14, 23 e 34. SÉTIMO PAREÔ: 11, 12, 13, 22 e 23. OITAVO P AREO: 13, 23, 33, 34 e 24. ; . ' '

PROGRAMAS PARÁ SÁBADO E DOMINGO
CORRIDA DE SÁBADO

1* páreo — às 13,15 horas — 1.000
metros — cr$ 80.000,00 — (Pista de
Grama). .:];• . , •

Montarias oficiais e forfaits

— 1 Vagalumé, O. Ulloa
2 Faster, H. Vasconcelos,..

— 3 Bom de Bico, R. Filho....
4 Grisbf, A. Ricardo.......

—5 Fair Jet, A. Nahlfl
6 Zangado, A. Marçil

— 7 Kllarney, D. P. Silva....
'8 Pampo, A. G. Silya  55

2° páreo

Ks.
. S5
, 55
. 53
. 55
. 55
, 55

55

às 13,40 horas — 1.000
Cr$ 80.000,00 — (Pista de

1!_ ^ÉWÈÍv ^^i^lilliíitíiil
UCA corria multo ho final outro

dia. Agora a distância aumentou e
a defensora do stud Peixoto de Cas-
tro vai correr muito mais,

CORDILHA está sempre conftr-
mando e continua a Inspirar
fiança. Tem grandes possibilidades
de vitória.

JUJUBA continua bem, embora te-
nha contra si o aumento da distância,
Mas vai de "Bequinho", o que sem-
pre inspira confiança.

BARACCHINE foi muito espalhado
antes do páreo e terminou no quln-
to posto. Agora, a turma ficou mais
fraca com salda dos vencedores 'e,
como vai com um jóquei que o bem
entende, deve ser encarado como
uma das forças,

CRUZ DE ACERO corria bem nos
metros finais,, vindo ameaçar o se-
gundo posto de Nüxla. Continua
bem, sendo forte adversário.

KALMÉA volta em boas condições
e pela corrida de Nuxia nesta tur
ma, apresenta possibilidades de vi.
tória.

BROTHERS correu multojio amea.

MONTARIAS E ÚLTIMAS PERFORMANCES
\. 1" PAREÔ — AS 13,40,HORAS - 1.500 METROS — CR. 50.000,00. .

— 1 Cordilha, A. Bolino 56 Em
— 2 Jujubá, M. Silva.... 60 Em

3 Joraie, J. Silva. 54 Em
I—4 Urca, A. RicarcH 54 Em

5 Jaune, J. Portilrm 60 Em
4 — 6 Prosa, P. Fontoura 60 Em

7 Real Delight, F. R. Araújo 54 Em
.i

16- 7-50 2°/ 8 de Meluslna e Jujubá em 1.300 AL 85 1/5.
16- 7-59 7»/ll de Meluslna e Cardilha em 1.300 AL 85" 1/5.

2- 7-59 "Vil de Eneida e Cordilha em 1.400 AP 91" 3/5.
16- 7-59 4"/ 9 de Meluslna e Cordilha em 1.300 Ap 83" 1/5.

7- 7-59 6V11 de Eneida e Cordilha em 1.400 AP 91" 3/5.
5r 3-59 VI 7 de S. Light e Ringleira em, 1.300 AL 83" 4/5.

14- 6-59 VI 8 de Insígnia e Annette em 1.300 GL 80». 4/5.

2' PAREÔ. — PARA JOCKEIS ATUANTES NO HIPÔDROMO BRASILEIRO, SEM MAIS DE 5 VITÓ
RIAS NA PRESENTE TEMPORADA — AS 14,05 HORAS — 1.400 METROS — CR. 60.000,00:

— 1 Cruz de Acero, L. Vaz... 56 Em
Malzbir, o. Fernandes.... 54 Em
Gongá, L. E. Castro 53 Em

— 4 Febo, A. Nahld 53 Em
Djinn, F. G. Silva 56 Em
Gandula, O. Palenr.o 5.1 Em

3^—7 Tio Ernesto, J. Craçn.... 56 Em
Castor, D. Moreno .... 5'J Em
Jonvislon, Jos. B?'íica.... 53 Em

4 • 10 Barachine, J. A. Silva.... 53 Em
11 Emok, J. Barros 50 Em
12 Kalméa, M. Teixeira 54 Em

16- 7-59 3o/13 de Bourgogne
16- 7-69 6"/13 de Bourgogne
16- 7-59 10O/13 de Bourgogne
16- 7-59 4V13 de Bourgogne
16- 7'53 8»/13,de Bourgogne
16- 7-59 11 ..13 de Bourgogne
16- 7-59 flVll de Bourgogne
31- 7-58 14V18 do Tamplco e

e Nuxia em 1.300 AL 84" 4'5.
e Nuxia em 1.300 AL 84" 4/5.
e Nuxia em 1.300 AL 84" 4/5.
e Nuxia em 1,300 AL 84" 4/5,
e Nuxia em 1.300 AL _4" 4/5.
c Nuxia em 1.300 AL 84" 4/5.
e Nuxia em 1.300 AL 84" 4/5.
Carvão em 1.300 AL 81" 2/5. •

9-4-59 10»/U de Narciso e Penstock em 1.300 AL 82" 2/5.
16- 7-59 5°/13 de Bourgogne e Nuxia cm 1.300 AL 84" .4/5.
16- 7-59 7"/13 de Bourgogne e Nuxia em 1.300 AL 84" 4/5.
25- 6-39 3"/ 8 de V. Benedita e Nuxia cm 1.200 AL 77" 3/5

3« PAREÔ — AS 14,30 HORAS 1.500 METROS — CRS 50 000,00:

1 — 1 Brother. I. Souza 60 Em
2 Mister X, J. G. S.va 60 Em

. 2—3 Baionês, J. Carlinc'.. 50 Em
4 Marrssch.no, p. Fvtcura. 58 Em

I — 5 Gilvus, D. Moreno 5S Em
6 Marciano, A. Hodecker.., 60 Em

4 — 7 White Face, W. Meirelles.. 58 Em
Rubirosa, A. Santos 54 Em
Gorse, M. Silva." 54 Em

14- 6-59 5-/11 de G. d'Or e Brother em 1.300 GL 80" 3/5.
16- 7-59 4»/10 de Uriri e Brother em 1.300 AL 84". ..
16- 7-59 2-/10 de Umirl e Rublcon em 1.300 AL 84". • '.) ¦
16- 7-59 7O/10 de Umirl e Brother em 1.300 AL 84".
25- 6-59 8-/10 de Moneador e Roscoff em 1.600 AL 102" 3/5.

9- 7-59 8«/IO de Hunding e Ruston em 1.BC0 AL 125".
18- 6-59 4V12 de Boulevard e Brother em 1.500 AP 97" 2/5.
2- 7-59 5V12 de Asilado e Fogareire em 1.4Ú0 AP 91" 2/5.
2- 7-59 3V12 de Asilado e Fogarelro em 1.400 AP 91" 2/5.

çar a vitória de Umiri. Continua
bem, sendo a força da carreira.

BAIONÊS progride a olhos vistos
e, da última feita,'foi'quarto lugar
correndo bem. Tem chance de vitó-

con- ria.
WHITE FACE volta mais firme dos

locomotores e sempre correu bem na
raia leve, Tem retrospecto para
derrotar esses adversários.

BOURGOGNE está em condições de
repetir o feito de outro dia. A di-
ferença de turmas 11*0 lhe mete mê-
do, embora estivesse melhor 

'era 
dis*

tância maior. 1
URUFA volta em boas condiçfies de

treino e em companhia camarada.
_ perigoso na atropelada',-

GRAVE continua em ótima forma
e a distância multo lhe favorece.
Competidor certo. .

ENEIDA • pronta para a terceira
consecutiva. Vem de boa vitória e
o decréscimo da distância lhe é fa
vorável.

GALGA melhorou muito última,
mente, sendo forte competidora de
Eneida,

CHARMAINE volta em condições
regulares e sempre figura nesta com-
panhia. Um bom azar.

BANDOLIN estróia' em turma
acessível, vinda de São Paulo, onde
venceu uma carreira recentemente.
Da força de Gandulo que aqui ven-
ceu na semana passada, aparece cer-
cada da grandes esperanças.

TRISTAO melhorou multo após,seu
último triunfo, tanto oue deixou óti-
ma impressão na partida. Vai cor,
rer bem, sendo um dos prováveis
vencedores da carreira.

DON GRAELL é o antigo Commo-
dore que reapareceu outro dia, cor-
rendo bem, A turma está acessível e
deve ser encarado como adversário.

UMURI reapareceu na Gávea ven-
cendo firme. Agora- subiu dé turma,
porém continua a inspirar confiança.

ANGU vem melhorando a olhos
vistos e, a confirmar a derradeira
atuaç&o, é um dos nomes da carrei-
ra.

ULANO vem de boas atuações na
turma, sendo sempre perigoso. To-
davia, estaria melhor numa raia pe-
sada.

CANOTIER volta com bons traba-
lhos e a turma não lhe mete, medo.
Adversário de primeira linha.

HAGEN correu pouco outro dia
quando reaparecia, mas vai melho-
rar agora. Trabalhou bem e, na
areia, corre mais

PAI TIAGO oufro dia foi multo
apostado na grama e não correu
mal. Na areia, seu rendimento é
maior, sendo uma das forças da car-
reira.

4« PAREÔ — AS 15,00 HORAS.— 1.200 METROS — CR$ «0.000,00:

1 — 1 Bourgogne, F. Iri.oyen... 58
"Parbleu, Não correrá 58

1— 2 Brltish Flier, A. £-'__... 58
Lord Affonso, C. C.lleri.. 58
Garganta, S. França 58

I — 5 Urupá. G. Alme'.';! 68
6 Arrebitado, J. F—re* 53
!' Gato Lindo, D. "nreira... 58

4 — 7 Jeton, A. Porti:ho....V... 53
8 Grave, J. Portllho 58" Isleros, A. Ricardo 53

Em 16- 7-59 ,1 »/13 de Nuxia e C. de Acero em 1.300 AL 84'
Em 16- 7r59 3»/. 7 de Ichabô e B. Flier em 1.400 90" 1/5.
Em 16- 7-59 2"/ 7 de Ichabô é Parbleu em 1.400 90" 1/5.
Em 20- 6-59 3»/ll de Sahid e Ichabô em 1.500 AP 99" 4/5.
Em 27- 6-59 12"/14 de Canivete e Grave,em 1.300 AL 83".
Em 17-1-59 4»/10 de N. Bay e Clume em 1.400 AL 88".
Em 16- 7-59 6V 7 de Ichabô e B. Flier em 1.400 00" .1/5.
Em 9- 7;59 13V14 de Parbleu e Grave em 1.300 AL 82" 2/5.
Em 4- 1-59 U/12 de Gardcn e N. Bay em 1.500 AU 95".
Em 9- 7-59 2°/14 de Parbleu e Penstock em 1.300 AL 82" 2/5
Em 9- 7-59 9V11 de Parbleu e Grave em 1.300 AL 82" 2/5.

4/5.

5° PAREÔ — AS 15,30 HORAS — 1.400 METROS — CR. 50.000,00:

1 — 1 Eneida, F. Irigoyen 58 Em 18-7-59
2 Nazaré, D. Moreno 54 Em 16-7-59

I — 3 Galga, A. Ricardo... 56 Em 16-7-59
Bola Spnrtsman, I. Souza. 56 Em '2- 7-59
Atalia, J. Barrns 54 Em 16-7-59

8 — 6 Charmalne, J. G. Sllv?.... 60 Em 2-7-59
1 7 V. Camblnda, J. M-rinho. 54 Em 2- 7-59

\\i 8 Sea Venom, A. Santos 52 Em 16-7-59
4 — 9 Rígida, P. Fontoura....... 58 Em 16-7-59

10 Tendrcsse, S. Reis 60 Em 25-9-58
11 Kzerade, E. Rangel 53 Em

IV 9 de Galga e Rígida em 1.500 AL 97» 1/5.
6V 9 de Eneida e Galga em 1.500 AL 97" 1/5.
2»/ 9 de Eneida e RI.Ida cm 1.500 AL 97" 1/5.
4"/14 de Jacoará e Charmaine em 1.200 AP 78".
7V 9 de Eneida e Galga em 1.500 AL 97" 1/5.
2"/14 de Jacoará e V. Camblnda em 1.200 AP 78".
3V14 de Jacoará e Charmaine em 1.200 AP 78".
4V 9 de Eneida e Galga em 1.500 AL 97" 1/5.
3V 9 de Eneida e Galga em 1.500 AL 97" 1/5.
1»/ 8 de Sarava e Charmaine em 1.600 AL 102".

2-7-59 5°/15 de Jacoará e Charmaine em 1.600 AL 102"

f PÁREO — AS 16,00 HORAS — 1.400 METROS — CR$ 50.000,00 — (BETTING):
1— 1 Trlstão, L, Rigonl.... 58 Em 9-7-59

2 V. Jerônirto, C. Paranhos 52 Em 9- 7-59
— 3 Iskander, P. Tavares 60 Em 2-7-53

Cascador, C. Cr.llcri 54 Em 16-7-59
Itamo, I. Souza 56 Em 9-7-59

—6 Bandolin, A. Hcd-ckpr... 54
Boulevard, d'Or, M. Silva 54 Em 2- 7-59
Hivam, .T. Barros 60 Em 12-7-59

— 9 Commodore, W. Andrade. 54 Em 2- 7-59
10 Folguedo, J. Baffica 60 Em 16-7-59
11 White Face, Não correrá.. 50 Em 18-6-59

IV 8 de Histórico e Baleno em 1.900 AL 125" 1/5.
4°/10 de Hunding e Ruston em 1.900 AL 125" ..
IV 9 de Rafai e V. Jernônimo em 1.200 AU 77"
9V12 de Gandulo e Angu em 1.500 AL 96" 1/5.
5.V10 de Hunding e Ruston em 1.900 AL 125".

ESTREANTE
6V 9 de Souvenir e Ulano em 1.200 AP 77" 3/5.
4V15 de Urco e Cachlto em 1.600 GL 08" 1/5.
4V 9 de Iskander e Rafai em 1.200 AU" 3/5.
U/12 dc Gandulo e Angu em 1.500 AL 96" 15.
4V12 de Boulevard e Brother em 1,500 AP 97"

3 5.

2 5.

- PAREÔ — AS 16,30 HORAS — 1.400 METROS — CR. 50.000,00 — (BETTING);.
1 —lUmlri, J. Marchant 54 Em 16-7-59

2 Angu, L. Dlaz 56 Em 16-7-59
2-3 Ulano, I. Amaral.... 54 Em 16-7-59

Dovar. J. Portllho 52 Em 6-6-59
Gudrum, J. Carlindo 54 Em 14-6-59

3 — 8 Souvenir. O. Palermo.... 58 Em 9- 7-59
7Undalo. M. Silva 54 Em 2-7-59
8 Promombó, E. Ran_el 54 Em 2-7-59

4— 9 Fogarelro, Não Correrá.... 50 Em 2-7-59
10 Galeón d'Or. I. Souza.... 54 Em 16-6-59
11 Alarido, L. Vaz 52 Em 9-7-59

1V10 de.Brother e Rubicon em 1.300 AL 84".
2V12 de Gandulo e Ulano em 1.500 AL 96" 1/5.
3"/12 de Gandulo e Angu em 1.500 AL W- 1/5.
60/ 9 de Urânio e Iskander em 1.600 AL 102" 4/5.
4"/ 8 de Cáchito e Campl em 1.400 GL 85" 4/5.
7V10 de Hunding e Ruston em 1.900 AL 125".
30/ 9 de Souvenir e Ulano em 1.200 AP 77" 3/5.
7"/ 9 de Iskander e Rafai em 1.200 AU 77" 3/5.
2°/12 de Asilado e Gorse em 1.400 AP 91" 2/5.
lo/ll de Brother e Undalo cm 1.300 GL'80" 3/_.
VI 9 de Trlstão e Histórico em 1.900 AL 125" li.

V PAREÔ — AS 17,00 HORAS — 1.500 METROS — CRJ 50.000,00 — (BETTING):

— 1 Reyel, J. Quintanilha 55 Em
2Hagen,*-M. Silva 56 Em
3 Sea Prince. I. Souza 54 Em

— 4 Urco. J. Marchsnt 60 Em
Canotier. J. Tinoco........ _.s Em
King Admirai, C. C?llcri.. 52 Em

— 7 Bergerac, P. Fcr-loura 54 Em
Ugiaco, L. Rigoni.... 54 Em
Lalo J. Carlindo 6" Em

4. 10 Equivoco, J. G. Silva.,.. 54 Em
11 Pai Tiago, M. Henrique... 51 Em
12 Orizon. P. Gomes 54 Em

• Melo Mundo, A. Ricardo.. 58 Em

41- 2-59 5V 8 de Jugurtae Compatriota em 1.600 AL 100"
12- 7-58 11V15 de Urco e Cachito em 1.600 GL 98" 1/5.
12- 7-59 12V15 de Urco e Cadjíto em 1.600 GL 98" 1/5.
12- 7-59 io/15 de Cachito e Janczur em 1.600 GL 98" 1/5.
11- 6-59 3-/10 de Bacarat e Pai Tiago em 1.400 AU 90" 4 5.
25- 6-5S lCo/14 de Equivoco e Locatário em 1.500 AL 96" 4 3.

4- 7-59 4o/ 9 de V. Carirl e Equivoco em 1.3C0 AP 83" 4/5.
11- 6-5D 9710 de Bacarat e Pai Tiago em 1.400 AU 90" 4 5.
47- 7-59 3°/ 9 de V. Cariri e Equivoco em 1M0 AP 83" 4/5.

4- 7-59 2V 9 de V. Carirl e Lalo em 1.300 AP 83" 4/5.
1?- 7-59 ../15 de Urco e Cachito em 1.600 GL 98" 15.
25-6-59 5'/14 de Equivoco e Locatário em 1.500 AL 96" 4/5.
25-6-59 60/14 de Equivoco e Locatário em 1.500 AL 96" 4/5.

metros
Grama).

Ks.
— 1 Myrica, J. Martins.  55

2 Madrilhennha, G. Almeida 55
— 3 Be Gay, J. Tinoco..  55

4 Lua Bonita, E. Gibson..,. 55
— 6 Pena Branca, I. Souza.... 55

6 Malta, A. Ricardo..; , 55
— 7 Petra, R. Filho ¦ "55

8 Granadera, W. Andrade., 55
"3" 

páreo — às 14,05 horas — 1.500
metros — Cr$ 50.000,00.

Ks.
— 1 Sinliô. A. Ricardo  52,

2 2 Helvétlco, S, Frnnça  54
— 3 Compatriota, Não correrá';' 60

4 Desplante, Não correrá 60
— 5 Vesta, E. Castillo  56

6 Ronsard, O, Ulloa  54
— 7 Tio Carlos, P. Fontoura... 60

El Valientc, J. G. SUva,. 58
Tento, Não correrá  50

4o páreo — às 14,30 horas — 1.400
metros — CrÇ 50.000,00. 1

Ks.
— 1 La Moracha, E. Castillo... 52

" La Ballerlna, A. Ricardo.. 50
- 2 Violeta, O. Ulloa 50

3 Slcillana, M. Henrique...; 52
— 4 Kuty. J. G. Silvo 54

3 Ujará, J. Marchs.it 50
6 Onaya, C. Dias 50

— 7 Vovó Tereza, L. Santos... 50
8 Biella, P. Fontoura 54
"Tia Mimi, J. Tinoco 50

5° páreo — às 15.40 horas — 1.300
metros — CrS 80.000,00.

— 4 Halifax. L. Rigonl .' 86
Loureiro, Não correrá 86

— 6 Ukase, O. Ulloa 86
7 Disco, A. Bolino 56" Quinsol, W. Lima 56

30 páreo — às 14,05 horas — 1.000
metros — Cr$ 80.000,00. . 1

Ks.
— 1 Guerrilha, E. Castillo 55

22 Qualquer H. Vasconcelos. 55
— 3 Vandale, C. Dias 55

. Molia, J. Martins 55
— 5 Miss Boneca, P. Gomes.,.. 55

KoriSta,-A._G. Silva 55
— 7 Ponta Negra, A. Ricardo.. 55

Nicole, I. Souza.. 55

4o páreo — às 14,50 horas — 1.300
metros — CrS _I0.000,00,

¦ Ks.

— 1 Xira, J. Tinoco 56
» Dlbdin, A. Bolino 56

— 2 Peregrina, 'R. Rl.oni 56
Xeré, D. Moreno.... 56
Messilia, H. Vas-oncelos.. 56

4 — 5 Umbaúba, O. Ulloi 56
fi Miss Elegante, L. ,F-Mos.. 56
7 Quetalona, F. G. Silva..., 56

4 — 8 Monteguia, C. D^s 53
Êxtase, A. Ricardo 56

10 Xilosc, J. Marchant 56

— 3 Orange, M. Henrique 52
Cantarelle, Não correrá.. 58
Guaiuna, A. Ricardo 60

— 6 Pedra Bonita. X 60
Xaira, I. Souza...v 50
Êgira. Não correrá 52

10 Namoradeira, P. P. Silva. 56
11 Uslnga, O. Ulloa 52

" Urupèma, A. G. SUva.... 51
" Tzarlna. O. Ulloa......... 60

9" páreo — às 17.00 horas — 1.200
metros — Cr$ 70.000,00 — (Bettlng).•¦'- . ' ¦ " Ks.

— 1 Dlvlnum, E. Castftlo...... 58
" Gorgorano, O. Ulloa....... 58
2Rlf„l. J. Silva  56

— 3 Oiram, D. P. Silva  56
Olimpo, W, Andrade...... 56
Xilo. L. E.. Castro......v. 56

—6 Platino, R. Filho  56
7 Loureiro, F. G. Silva..... 56
8,Rio Mississipe, H. Henrl.. 56

— 9 Rebate, A. G. Silva  56
10 Martinez, L. Rigonl  56
11 Vividor, A. Rica.do....... 56

5" páreo — às 15,00 horas
metros — Cr$ 70.000,00.

1.300

Ks.
— 1 Xaca, J, Marchant  56

" Xiba, J. Silva  58
2 Chlmbolê, (•) J. G. Silva 56

— 3 Tio Rainha, I. Sou.a.  56
4 Dórlco, Não correrá  56

.-, 5 Passatempo, H. Vasconc, 56
— 6 Useful, A. Ricardo

Tordo, L. Dlaz
Jimbo, A. Bolino

— 9 Kaiser, D. P. Silva
Í0 Cyghus, A. M. Caminha
11 Fuiilura, E. Castillo....
12 Pabllto, L. Vaz

Ks.
— 1 Clcsa, A. Bolino  55

2 Igaçaba, D. P. S'lva  55
—3,Vendagc, O. Ulloa  55

4 Maba, R. Filho  55 1
— 5 Zarza, J. Marchant  551

Zunlnga, R. Urbin.  55 14
Intriga, A. Ricardo  55 |

— 8 Ma Grise, J, Tinoco  5$
9 Icangá, W. Andrade..,,,. 55
" Bambi, D. Moreira | 53

8" páreo — às 15,30 horas —
metros — Cr$ 80.000,00.

— 1 Clever, E. Castillo
2 Muscarl, J. Carlindo...,

— 3 Volpl, O. Ulloa
4 Tio Ricardo, A. Ric.rdo.

Reward, A. Reis.

1.300

(0) Ex-Nilo Azul.

6° páreo — às 15,30 horas — 1.400
metros — CrS 85.000,00.

Ks.
— 1 Tender, O. Ulloa 55

2 Itabino, N. Severlno 55
— 3'Palssandu, W. An-'.vclc... 55

Lucho Gatlca, E. -ãntlllò1, 55
Bronzeado, A. Ricardo..,. 53

— 6 Kill, L. Rigonl 55
7 Czar, I. Souza 55
a Tio Godoy, C, Paranhos.. 55
9 Ptolomeu. M. Henrique... 55

10 Mercúrio, L. Dlaz 55
" Monje Branco, F. G. SUva 55

7o páreo — às 16,00 horas — 1.200
metros — Cr$ 70.000,00 — (Betting).

Ks. |i _ l davlna, L. Rigonl
. 55 2 Vespertina. D. P. Silva,
• 551 3 Sans Risque, E. Castillo
. 55 i 2 _ 4 G. W. the Wind, L. Santos
. 55 j 5 Kobyla. J„ G. Silva

551 . 6 Orlcana, J. Silva..
3 — 6 Epson, A. Bolino...  55 3 _ 7 Serena, J. Baífíc^..

Zovo, J. Marchant 551
Mondo, Não correrá 55

10 Curriculum, A. Marcai.,.. 551
11 Zil, A. G. Silva 53 4

Ks.
56
56
56
50
56
53
51
56
38

UM CAVALO NO
RELÓGIO

CANOTIER retorna em boas
condições de treino, Tem um bom
trabalho a semana passada — 1.300
em S_"l/5, de carreirfio — e, esía
semana, apresento melhor.* ao re-
glstrar 92"2/J nos 1.400, com sobras
uislueis. Com este exercício, candi-
data-se' a uma prande atuação na
tarde de hoje, e acreditamos que
Iene a melhor sobre seus adversa-
rios, \

Em sua última atuação, quando
ainda ndo se encontrava no melhor
da forma CANOTIER foi terceiro
de Baccarat e Pai Tiago. Figurou
na carreira até os metros finais,
quando esmoreceu por faltar
aguerrlmento. Agora, está na con-
ta e a turma 6 a mesma do outro
dia. Dcue, portanto, correr muito
mais e como na raia leue sou ren-
dimento _ maior, è uma das boas
indicações do programa.

71 páreo — às 16.00 horas — 1.400
metros — CrS 60.000,00 — (Bettln.):

. Ks.
— 1.Avela, A. Ricardo  60

Rami, L. Santos...  52
Tâmisa, C. Calerl

— 4 M. Ncgrinha, J. Crc.n....
5 Gercbalta, XX 
fi Sea-Mew, F. G. SUva,:.'.

— 7 Jouvcnce, Não correrá
Miss Grilo, H. Vsscnn.clos
Gualisca, I. Souza

- 10 Enssia, J. G. Silva
11 Vac. R. Urbina  58
12 Kovidara, R. Filho  56
13 Helen Blalr, P. Fontoura. 62

8" páreo — às 16,30 horas — 1.400
metros — Cr$ 60.000,00 — (Bettlng)."" Ks.
1 — 1 Cocai, I. Souza  58

Borboleta, G. Queiroz.
Zezeca, H. Lima" Zézinho, J. Tinoco 56

10 Míislca, I. Souza..... 55
11 Itollle,' P. Fontoura 56
12 Gallgaé, A. Ricardo 56 ,J" Corvette, E. Gibson 56

8" páreo — Prêmio "Raphael de
.Barros" — às 10,30 horas — 1.600 me-

5- tros — CrS 180.000,00 — (Betting).
58 |

Ki.
1 — 1 De Tróia, L. Rigonl  85

" Xlmbauva, J. Marcn-nt"'. 83
2 Clair, N. Severlno  52

Garden, F. G. Silva
2 Acidentado, J. SUva

Frlcotelro, I. Pin'- 
'o....

— 5 Sauternc, J. G-, r'va....
Guarda, A. Ri'—!.
Vclito, W. And- 
Saravando. G. Piicrioz...

— n Noddy, O. Ullin
10 Vim?o, L. S*nt'-
11 Karbon, P, Fontoif^" Continental, NSo r^- — rá,

4-12 Intrometirtn, A. Av-H.oV.i
13 Sahid, N."o correr'
14 Newton, J
15 Nabab, A. NaHd  52

" Canivete, A. Marcai  52

Diário do Prado
• Terá lugar na próxima semana, nos dlci 27, 21 • 25; do cor*

rente, na Escola «Mockey Club Brasileiro", um Congresso de Stud
Books, que contará com a presença dt representantes suj-amerlca*
nos t europeus. Isst congresso vai debater assuntos de grande Inte.
rêsse para as entidades turflsticas, notadamente o que dli respeito à
unlforml-açio dos serviços dos Stud Books sul-americanos. Os tra»
balho» serio acompanhados polo sr. Domlnlque Cecheau de Xa Fon*
ta, diretor di Union National t Inttrprofesilontlle du Chtval, tnti-
dtdt máxima do turfe trances, t que recebeu um convite especial
para participar do conclave.

0 Por ocasião desse Congresso, o representante do Jockey Club
de Sào Paulo, sr. Thomaztnho AssumpçSo, pretendo «entrar em en.;
tendlmentos com os 

"dirigentes 
do Jockey Club Brasileiro para tra.

tar de uma questão que há multo vem preocupando os mentores da
entidade bandeirante, ou seja, a revisão dos programas de turfe
da Gávea e de Cidade Jardim. Consideram os paulistas que é ne.
cessaria uma programação mais racionai no que diz respeito às da*
tas, evitando-se coincidências de disputas prejudiciais eos dois cen.
tros turfistlcos. O sr. Thomazlnho de Assumpção, que, é autoridade
em asssuntos ligados ao turfe, estudou cuidadosamente o problema
relativo aos programas e vai apresentar soluções para o caso, sub.
me tendo-as à apreciação do Jockey Club BrasUelro. '

t Referindo-se a esta missão do handleapeur oficial do Jockey
Club de São Paulo, o nono confradt do "Estado dt São Paulo" es.
crtveu onttm um tópico tm. que afirma: "O rtpreientanta paulista
a nada » oporá. Ptlo contrário, o Jockey Club dt 5So Paulo mostra.
st disposto, inclusive, alproceder uma revlsio Imediata tm seu
calendário, no sentido dt facilitar os entendimentos, ainda que pos.
sa redundar tm beneficio da sociedade de corridas do Rio dt Ja.
neiro. Do contrário, seria o caso dt o Jockey Club dt São Paulo
marchar sozinho., faztndo precttsar, com» é do pensamento dt ai-
guns dt saus diretores, um rta|ustamento em sua chamada clássica,
aumentando dotações t criando plena Independência, como de há
multo está tm condições de fazê-lo".

9 As noticias correntes sobre o G. P. ^Brasil", até o mo-
mento, podem ser assim resumidas: a representação estrangeira ofi-
cialmente convidada para tomar parte na carreira se compõe, se.
gundo Informou o diretor Adalr Elras de Araójo, dos argentinos
Atlas, San Matlas e Fâmulo e dos uruguaios Ml Tocayo c Rlvoll.
Esses animais aqui estarão na segunda-feira, às 17 horas, vindos em
avião fretado pelo Jockey Club Brasileiro. Outros estrangeiros cuja
presença também é assegurada são Hlsna e Coyaiqul. E provável,
mente Ojal. Atlas terá a condução de O. Nardi, o mesmo quo o dl-
rlglu no G. P. "São Paulo". Quanto a San Matlas, é possível que
seja pilotado por J. Ortiz Tapla, o jóquei de Espiche no G. P.

"Brasil" do ano passado. Mas sobre isso, nada ainda se sabe.com
segurança.*

e Oaudeemus mancou t foi afastado de tntralnement, mo.
mentántamtnft. Em vista disso, Bequinho foi eonvldado 1 aceitou

a montaria dt Xavtco. Estará portanto bem montado na grande car.
rtira o frl-campeão das estatísticas.

. _ No mais, há o tradicional otimismo em torno das posstblll-
dades dos nacionais frente aos argentinos. Em cada véspera de
Grande Prêmio "Brasil", as vitórias dos nacionais c os trabalhos en-
tuslasmam os observadores, as manchetes se tingem de verde e ama.
rclo e, na hora da carreira, o totallzádor acaba refletindo o júbilo
patriótico. Pouco' depois, vem a realidade, diante da supremacia pia.
tina. Por Isso, talvez seja aconselhável um pouco de ceticismo, prln-
clpalmente quando já começam a endeusar o Escoriai. O tríplice,
coroado é um excelente parelhelro, mm é bom nâo esquecer que
perdeu para Atlas o "Derby Sul-Amcrlcano" e para Narvlk três se.
manas depois o G. P. "Jockey Club". Dizem os entusiastas de Esco.
rial que Atlas ganhou "com tudo" e que Narvlk só venceu porque
Irigoyen deixou. Qualquer dessas duas hipóteses é mera suposição.
O que se viu foi Atlas ganhar com autoridade. Além do mais, ó
bom não esquecer principalmente a lição do ano passado, quando a
representação nacional, tão bem armada, fêz o fiasco que se viu:
Dulce, Narvlk e Vândalo esmagados pelos argentinos.

VIDA Tl/R iSTICA
o

Banco de Crédito Hoteleiro
Não é a primeira vez que acentua-

remos a necessidade de o Governo,
se deseja realmente ajudar o turls-
mo, conceder crédito à hotelaria.
Achamos multo mais razoável o Go-
vêrno conceder empréstimos a pes-
soas ou empresas com real oapacl-
dade hoteleira do que conceder isen-

jjjí; ção de impostos.
531 Há dias recebemos da França, no
S!) j-ticia' sobre o crédito hoteleiro. A

Tinoco  53 1 política do governo de um pais tra"" 
dicionalmente conhecido .orno de tu
rismo, comprova a nossa assertiva.

"Na França, é a noticia que in

VÁRIAS TURÍSTICAS

8" páreo — A- 17.00 horas — 1.400
metros — CrS 50.000,00 — (Bettine).

K*.
— 1 Maoa Mundl, A. Reis  54

" Dlck, A. Cardoso ., 53
2 Tento, C. Dias  54

— 3 Tanfiuá, Não cnrrr".  54 • A convite da Associação Co
Abílio, W. And—-'-.  54 mercial, Industrial e Agrícola de
Pértlgo, A, Ri"^rc'i  521 Nova Friburjo, passamos o último

— 6 He de France, I. Miar-l. 58 fim de semana na cidade serrana
7 El Bacan, J. G. f.'lva  51 fUimincwe. Frlburgo continua a
B Locatário. L. San'05  5n | se.r cidade hospitaleira, apeíar de

— 0 Vovô Carirl, A.- G. Silva... 50,reu crescimento horizonte e tam-
M bém verlcal, que - o pior. A Praça10 Baccaratt P. Fontoura...

Béiruth, J. Tinoco.

CORRIDA DE DOMINGO

1» nâreò — à° 13.15 horas — 1.C00
metros — Cr$ 80.000,00.

Kn
— 1 Esteio, li Sou?"  55

2 Labor, .7. Marf--.t ,'. 55
— 3 Moonseed, R. FH.o  55

4 Mister Moncy. . . r. S:'lva 55
— 4 Mustard, A. R'cnrdo  55

6 Loyd. A. Bollr."..  55
— 7 Revolto, A. Rritn ,55

8 Juiz dc Paz, G. Almeida..; 51
0 Poncho Negro, D. Moreno/ 55

2" Páreo — às 13.40 horas — 1.300
metros — CrS 70.000.001

— 1 Aílo. A. Rlr-ardo." Encombre, E. Castillo...
— ?¦ n<>drinhn, L. E. Castro...

3 Numantlno, J. G. Silva..

5" 15 te Novembro (nós também ainda
n&o acostumamos a chamá-la de
Getúlio Vargas) é ô símbolo da ci*
dade, com os trilhos da Leopoldlna
cortando-a numa de suas extremi-
dades; seus velhos e altos eucallp-
to.; cs seus coretos (domingo sem
banda) e seus sempre procurados
bancos. Frlburgo ainda é a cidade
qu: todos os brasileiros deveriam
conhecer, nem que fosse por um dia
apenas.

• Rlcamos triste com o estado de
abandono da, Fonte do Suspiro. Uma
das nessas primeiras preocupações
fo! levar o presidente da Combra.
tur, o dr. Abellard França, a conhe-
cer a Fonte. Mas que desaponta
mento. Estava quase seca. Os Iri-

{hurguenses, os amigos de Frlburgo

foi ma, os créditos hoteleiros destina-
dos ao desenvolvimento do turismo
estão reservados para estabelecimen
tos que, por sua situação e seu . ê
nero de trabalho, recebem a íregue-
sia turística, e particularmente a
freguesia estrangeira".

Continua a noticia:
"Os fundos são concedidos pela"Caixa Central de Crédito Hoteleiro

c Industrial", cujos recursos são for-
necidos pelo Estado, por recursos
próprios (capitais e reservas), por
adiantamentos do Fundo de Desen.
volvlmento Econômico e Social (Fo
des)". •

A solução encontrada pelos fran.
ceses para oferecer meios flnancel
ros para a construção, ou mesmo mo
dernização de seus hotéis é a mais
razoável. Seria o caso de seiorganl
zar aqui no Brasil, um Banco Ho
teleiro, tese aliás já multo defendi
aa nos congressos hoteleiros.

Jâ se pensou na colaboração do
Banco de Desenvolvimento Ecnnüml.
co, entretanto tal auxilio é impossl
vel, uma vez que o decreto que o
Institui não considerou a hotelcria

REUNIÃO TURÍSTICA
EM NOVA FRIBURGO
Como part» do programa da "res.

ta Turística" de Nova Frlburgo, or-
ganizada pela Associação Comercial,
Industrial e Agrícola do município
fluminense, foi realizado na manhã,
dc domingo último, uma mesa re-
donda sobre turismo. Presidiu a
sessão, o dr. Abellard França, presi-
dente da Comissão Brasileira de
Turismo. Participaram da reunião,
que durou duas horas, destacadai
figuras de Frlburgo,

Assuntos debatidos: aplicação da
taxa de turismo nn local de sua ar-
recadação; conclusão de um trecho
de 12 quilômetros de estrada entre
a cidade de Casemiro de Abreu e
o. distrito frlburguensc de Lumiar.
Cnm esta conclusão ser„ possível o"Circuito das Praias c Serras do Es-
tado do Rio", pois saindo do Rio da
Janeiro se poderá ir a Petrópolls,
TeresópoUs. Friburpo, Macaé, Cabo
Frio, Araruama e voltar ao Rio.

_.. „-.._. ... .... O sr. Amadeu Villa, presidente da
pu mesmo o turismo, como indu.«tria;Câmara de Vereadores informou

que numa das próximas reunlóes da

Os que voltam na tarde de hoje
PROSA — Não corre desde março

quando fechou rala num páreo ven-
cido por Star Light e Ringleira. An*
tes vinha de boas atuações na tur-
ma e agora volta descansada, em
condições satisfatórias. Apresenta
algumas possibilidades de vitória.

OASTOR — Ê o antigo Vito que
aqui andou correndo sem sucesso.
Volta de São Vicente, com um re-
trospecto fraco, porém em turma
superior a que hoje enfrenta. Deve,
portanto, ser encarado com algum
otimismo.

JONVISION — Esteve inscrito ou-
tro dia fazendo forfalt. Não corre
desde abril, quando foi dos últimos
colocados nuni páreo vencido por
Narciso e Pénstok. Seu retrospecto
é dos mais fracos e não acredita-
mos em suas possibilidades.

URUPA — Não corre desde janel-
ro quando foi quarto colocado num
páreo vencido por Nice Boy e Clú-
me, Volta em boas condições de trel-
no, tendo 37" 2,5 na partida, com boa

J. 1 deveriam fazer .um movimento para
WJ1 restituir a Fonte do Suspiro, o seu
51 ercanto de anes atrás-.
56 • Ficamos hospedado no Hotel

Sans Soucl. _ sr. Carlos Kohler,
proprietário da empresa, e lider ho-
teleiro de Frlburgo ,e também» da
simpatia. Atualmente trabalha para
que no próximo verão posja ofere-
cer mais apartamentos aos que pro-
curam a'sua segunda cidade. Sábado
e domingo.últimos não havia um só
quarto vago. Nos outros hotéis a
situação era Idêntica.

ação. A turma está aces.Kel e de-
ve ser encarado como u-:._ das for-
ças da carreira.

JETON — Não ervre de. Je janeiro
quando fechou ra'a num páreo ven-
cido por Garder e Nl.e Boy. Nâo
vimos seu traba ho r-.as retorna em
turm. fraca e ei.-, distância de seu
agrado, pois è multo ligeiro. Tem
possibilidades.

TENDRESSE - Não corre desde
setembro do ano passado, qu.ndo
derrotou Sarava e Charmaine, ao
reaparecer de longa ausência. Vol-
ta com trabalhos suaves, tendo 40"
n_ reta, sem apurar, e a turma está
fraca para seus recursos. Todavia
vai de montaria esquisita o que nã
anima muito.

REYEL — Não corre desde fev
retro quando entrou descolocado
num páreo vencido por Jugurta
Compatriota. Volta na mesma tur-jdã^prVvi.egTa^a", região serrana
ma. com 86" nos 1.300, firme, mss . ^Quinta-feira 

prfelma esta sivai ficar para outra oportunidade
mais favorável. i (Continua na 7* pigloi)

l

Regressou ontem, da Europa, o
ir, Emílio Lourenço de Souza, pre-
sldente da Associação Brasileira da
Indústria de Hotéis. Em companhia
de sua família, o sr. Emílio Lou-
renço visitou vários países, aprovei-
tando para observar o progresso da
Indústria hoteleira.

A Comissão Regional de Turls-
mo da Serra da Estrela convidou um
técnico austríaco para proceder ao
estudo da montagem de um tele..-
rico que ligue a Nave de Santo An-
tônio e as Penhas da Saúde á Tor-
re — no Intuito de desenvolver os
desportos de inverno e o turismo

básica
Portanto só há duas soluções: ou

se modifica o decreto que crlcu o
Banco de Desenvolvimento Ecnnôml-
co, quase Impossível, ou se cria um
estabelecimento de crédito hotelei-
ro. Enquanto o problema não JÔr
equacionado, o turismo no B.rsil se-
rá apenas boa vontade, mas apenas
boa vontade não contrói mundo.

Câmara apresentará sugestão para a
constituição de Uma comissão de ve-
readores que estudará a isenção ds
impostos para a hotelaria.

SWEEPSTAKE
Estola vlson lindíssima, particular

vende — Tel: 27-0859. 26595

Jockey Club Brasileiro
ACUMULADAS MISTAS

Terá início na reunião de sábado, 25 do corrente, a venda
de "Acumuladas Mistas".

. Poderão ser feitas, num mesmo talão, indicações em um
ou mais páreos das diversas reuniões da semana, cada talão,
porém, exclusivamente dentro da mesma modalidade de após-
ta - VENCED.OR, DUPLA ou PLACÊ.

As "Acumuladas Mistas" obedecerão ao mesmo Regula-
mento das acumuladas comuns.

As "Acumuladas Mistas" poderão ser "abertas", de um dia
para outro, até duas horas antes da realização do 1.° páreo da
reunião seguinte.

Tanto nas acumuladas mistas, como nas comuns, as com-
binações que ficarem reduzidas a um só páreo por qualquer

motivo de "forfaits", retiradas, etc, serão equiparadas às pules,
sem direito a qualquer bonificação.

INVERSÕES
Não haverá limite para o número de inversões, podendo

ser indicado, quer nas acumuladas comuns, de uma só reunião,
quer nas "Mistas", 

qualquer número de páreos. 60170
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Balanço de pagamentos
no período 1948/1958

Era seu número de maio úl-
limo, o Boletim da Supeíin-
tendência da Moeda e do Cré-

. dito (SUMOC) publica um le-
vantamento estatístico relativo
ao balanço de pagamentos do
Brasil no periodo 1948-J95&
Neste lapso de tempo, o defi-
cit global de nossas transações
externa» totalizou 1.414 mi-
lhões de dólares. Resultou da
soma algébrica dos deficits
anuais de 1948 (US$ 24 mi-
lhoes), 1949 ,(US$ 74 mi-
lhões), 1951 (US$ 291 mi-
lhões), 1952 (US$ 615 mi-
lhões), 1954 (US? 203 mi-
lhões), 1957- (US$ 203 mi-
lhões) e 1958 (US$283 mi-
lhões), bem como dos supera-
vits verificados em 1952 (US$
50 milhões). 1953 (US$ 16
milhões), 1955 (US$ 17 mi-
lhoes) e 1956 (US? 194 mi-
lhões). Em resumo, os deficits
de nosso balanço de pagamen-
tos, no período 1948-1958, to-
talizaram 1.693 milhões de dó-
lares e os superavits 279 mi-
lhões de dólares.

Detalhando a análise do le-
vantamento em questão, cons-
tata-se que, no período em cau-
sa, a balança comercial (ex-
portações e importações FOB)
apresentou um líquido favorá-
vel da ordem de 2.137 milhões
de dólares, que resultou dos
créditos havidos cm 1948 (US$
278 milhões). 1949 (US? 153
milhões), 1950 (US$ 425 mi-
lhões), 1951 (USS 67 mi-
lhões), 1953 (US? 423 mi-
lhoes), 1954, (US? 150' mi-
lhões), 1955 (US? 320 mi-
lhões), 1956 (US? 436 mi-
lhões), 1957 (US? 107 mi- 

'

lhões) e 1958 (US? 64 mi-
lhões) e do déficit apurado em
1952 de (US? 286 milhões).
Os "Serviços", compreendendo
(viagens internacionais, trans-
portes, seguros, renda de in-
vestimentas e outros serviços,
apresentaram, no período 1948-
1958, um déficit global da or-
dem de 4.092 milhões de cru-
zeiros, assim distribuído: 1948
(US? 315 milhões), 1949
(US? 271 milhões), 1950
(US? 319 milhões), 1951
(US5 535 milhões), 1952
(US? 421 milhões), 1953
(US? 392 milhões), 1954
(US? ¦ 380 milhões), 1955
(US? 344 milhões), 1956
(US? 418 milhões), 1957
(US? 393 milhões) e 1958
(US? 304 milhões). Para
aquele total negativo de 4.092
milhões de dólares apurado na
conta de "Serviços", durante o
periodo 1948-1958, contribuí-
ram significativamente as sub-

contas de "transportes", com
1.592 milhões de dólares, "Via-

gens internacionais", com 181
milhões de dólares, "seguros",
com 102 milhões de dólares,"renda de investimentos", com
1.344 milhões de dólares, "ser-

viços governamentais e outros
serviços", com 863 milhões de
dólares. Contribuindo, por sua
vez, os "donativos" com o re-
sultado negativo de 80 milhões
de dólares, em todo o período
cm questão.

No ,que diz respeito aos ca-
pitais particulares, observa-se
no período 1948-58, o ingres-
sb de 1.378 milhões de dóla-
res, sobre as seguintes rubri-
cas: investimentos — 456 mi-
lhões de dólares; reinvestimen-
tos — 468 milhões de dólares;
empréstimos e financiamentos
— 637 milhões de dólares e,
outros. — 84 milhões de dóla-|
res, por sua vez houve, no pe-
riodo, amortizações da ordem

\de 267 milhões de dólares.
Os capitais oficiais, exclusi-

ves os relativos a financiamen-
tos compensatórios, apresenta-
ram, no período 1948-1958, um
déficit de 551 milhões de dó-
lares, que resultou de emprés-
timos e financiamentos da or-
dem de 621 milhões de dóla-
res e de amortizações de 1.110
milhões, bem como ouro subs-
crito no FMI e no'BIRD
(US? 37 milhões) e outros
(US? 25 milhões). Na rubri-
ca de "erros & omissões" foi
classificado um saldo negativo
da ordem de US? 206 milhões,
correspondendo a saldos positi-
vos de 256, milhões e negativos
de 462 milhões, no período era
questão.

Em resumo, podemos classi-
ficar como contas que, no pe-riodo 1948-1958, contribuíram
com saldos positivos para o
Balanço de Pagamentos, as re-
lativas ao balanço comercial
(mais US? 2.137 milhões) e
capitais particulares (maisUS? 1.378 milhões), totali-
zando US? 3.515 milhões de
dólares. As contas de resulta-
dos negativos foram: serviços
(menos US? 4.092 milhões),
capitais oficiais (menos US?
551 milhões), donativos (me-nos US? 80 milhões) e erros
& omissões (menos US? 206
milhões), somando 4.929 mi-
lhões de dólares, donde o saldo
negativo global para o perío-
do de 1-.414 milhões de dóla-
res, que foi "financiado^ ini-
cialmente pelos 

"atrasados co-
merciais" e posteriormente pe-
Io financiamento oficial com-
pensatório.

REDUÇÃO DAS DESPESAS MILITARES DE MEIO A 4%
E DOS ÓRGÃOS ECONÔMICOS DE 15% A 90%

— Um perfunetório exame do"Resultado Final do Plano de
Construção", constante do Balan-
ço Geral da União, das contas
em exame, revela- desde logo,
que as pastas da Aeronáutica, da
Guerra e da Marinha, cujas do-
tações somaram em conjunto,
mais de 38.801 milhões, concorre-
rara, para êsse plano, na propor-
ção de 4%, 0.5% e !%, respecti-
vãmente, das dotações que rece-
beram, enquanto o Ministério da
Agricultura, a Comissão do Vale
do São Frahcisco, da Valoriza-
ção Econômica da Amazônia e
do Plano de Valorização Econô-
mica das Fronteiras Sudoeste,
cujas, dotações somando apenas
13.892 milhões, estão destinadas
ao estimulo da formação de no-
vas riquezas, íorám atingidas em
30%, 15%, 28% e 90%, respecti-
vãmente.. Tal íato evidência que
os itens do programa orçamen-
tário relativos à prosperidade e
ar- bem-estar íoram sacrificados
em íace aos itens atinentes à se-
gurança internacional, num pe-
riodo em que nenhuma ameaça
pairava sobre tal segurança. Tam-
bém a participação dos Minis-
térios da Saúde e Educação com
11 e 14%, respectivamente, de
suas verbas ou dotações, revela
que houve mudança nos progra-
mas relativos a essas pastas que,
de perto, dizem respeito;a pro-
blemas sociais palpitantes e, al'
buns, angustiosos. Especialmente
no terreno da assistência clamam
contra as reduções das verbas de
auxilio tôdas as entidades públi-
cas e particulares que, em vir-
tude da ampliação da área da
pobreza e da elevação dos custos
de seus serviços — dada a ascen-
ção constante da carestia — agora
mais necessitam de subsídios.
Podia'o Governo abandonar, sem
audiência do Legislativo, o enca-
minhamento das soluções enfei-
xadas no orçamento, sobre tais
itens?

Estas palavras estão contidas
no relatório do deputado Hamil-
ton Prado, do PTN de São Pau-
lo, à Comissão de Orçamento e
Fiscalização Financeira, sobre a
prestação de contas do presiden-
te da República, relativas a ....
1958,

CÓDIGO DE CON-
TABIMDADE

da

INDUSTRIALIZAÇÃO
DO NORDESTE

SAO PAULO, 22 — Na reu-]pêro. Mas, para a reintegração
mao do Clube dos 21, a quei do Nordeste na economia nacio-
compareceu como convidado dei nal, dando-lhe condições de so-
honra, o ex-governador de Ala-,brevivência, numa tarefa gigan-
goas sr. Arnon de Melo, íoi sau- tesca, patriótica e generosa,dado por vários oradores, tendo aprestam-se os paulistas. É querespondido em discurso, expondo Rão Paulo não' poderia faltar ao
a situaçãc do seu Estado e do seu destino histórico, tendo, noNordeste. Como se sabe, o Clube
dos 21 é integrado por elemen-

passado, auxiliado a expulsão dos
flamengos, que no século XVII

tos de destaque da vida paulis-1 teimavam em se apropriar da
ta, entre os quais os srs. Lucas
Nogueira Garcez, Francisco Ma-
tarazzo-Sobrinho, Renato Costa
Lima, Menotti Del Picchia, depu-
tados Ulisses Guimarães e Cunha
Bueno, professor Antônio C. Pa-
checo e Silva e Benedito Mon-¦ tenegro.

quele território. Relembrou que
ura saudoso industrial paulista
preconizava a urgência da re-
cuperação do Nordeste,, visando
à preservação da nossa unidade
econômica e política, assinalan-
do a importância de tal provi-
dencia para a ampliação e o for-

Nessa reunião, em homenagem talecimento do mercado interno
ao Nordeste, o sr. Arnon deMelo fêz um estudo comparati-
vo entre o custo de vida atual
do Nordeste e do Sul, e demons-

. trou que a paridade do salário-
mínimo é desastrosa para a in-
dustrialização nordestina. Acen-
tuou que o êxito da industria-
lização depende do íortalecimen-

' to do mercado interno, não sen
do possível ao Centro—Sul dei

. xar de considerar a importância
„.do mercado de consumo do Nor-

deste, onde vive uma população
de 19 milhões com a sua capa-cidade aquisitiva reduzida pelo
tubdesenvolvimento. Relembrou
palavras de Epitacio Pessoa ao|
Congresso, apresentando seu pia-
no contra as secas, em que afir-

. mava:/'Não é .somente um pro-
, blema econômico; é também um
» dever de humanidade". O plano

de Epitacio findou-se com o seu
governo e a "hora do Senhor",
segunde as palavras de Duarte: Coelho, a Dora João III, em 1542,
não soou ainda para o Nordeste.
Entanto, pode-se dizer que o
Brasil nasceu e se fortaleceu
com o açúcar de Pernambuco.

.- yieira acentuava que sem o afri-
. cano não haveria Pernambuco é

rem Pernambuco não teria ha-
vido o'; 
Pernambuco era a cana-de-açú

, «ar, base de nossa economia in-•cipienta. Perdida a importância
do açúcar, face à mineração, à
borracha e ao caíé, o Nordeste

;flcou ao desamparo e ao aban-
. dono, atú o ponto a que hoje

chegou; uma situação de deses-

do país. tanto o mercado inter-
no é fundamental para o desen
volvimento da indústria nacional,
do que são exemplos frisante os
Estados Unidos. A cooperação
dos paulistas para o desenvol-
vimento do Nordeste — salien-
tou, por fim — tanto atende ao
seu espirito progressista, como
reafirma a sua legenda de pio-
neirismo (Asp.)

A CONFEDERAÇÃO
RURAL
E A REFORMA AGRÁRIA

O sr. Virgílio Távora, presiden-
te da Comissão de Reforma Agra
ria da Confederação Rural Brasi
leira, em nome dessa entidade, di-
rigiu oficio ao ministro Mário Me
neghetti, cumprimentando-o pela
exposição que o titular da Agri-
cultura fêz sobra Reforma Agra-
ria, no Senador Salientou o sr.
Virgílio Távora que o ministro
colocou a apreciação do problema
em termos realistas e sensatos,

, ., . ... .contribuindo, assim, de maneiraBrasil, significando que decisiva, para restabelecer a con-' ' " """ 
fiança das classes rurais, justa-
mente sobressaltadas ante as ma
nifestações -subversivas dos que,
ao invés de orocurarem proteger
o homem do campo e oferecer
condições para o aumento da pro
dução, parecem desejar, pelo con
trário, arruinar nossa economia
agrícola pela exposição e espolia-
çao dos proprietários rurais.

ESTÍMULO A CULTURA
DA SERINGUEIRA
NA BAHIA
SALVADOR, 22 — (Do corres-

-ptmdente) — O setor técnico da
Seringueira, da Estação Central

• 'de Experimentação do Cacau, em
Uruçuca, Bahia, dando continui-
dade ao seu programa de desen-

¦ volvimento daquela cultura, está
«.fornecendo mudas sementes e pro-

- movendo a enxertia de seringuei-
ras com borbulhas de clones sele-
cionados, procedentes do Instituto
Agronômico do Norte do Pará.

.V- >\ :\ / 
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EXPOSIÇÃO AVÍCOLA
PERMANENTE
O Serviço de Informação Agrf-

cola está organizando exposição
de fotos sobre vários setores do
Ministério da Agricultura no sa-
guão do edificio-sede, no Largo
da Misericórdia. A fim de colabo-
rar com a SIA, a Comissão Nacio-
nal de Avicultura está solicitando
aos senhores avicultores que re-
metam fotos de suas instalações
e aves criadas, bem como dados
de produção, os quais serSo in-
cluidos naquela exposição.

O Código de Contabilidade
União (Dec. n° 4.536 de 
28|1|1922) no seu art. 43, depois
de fixar a obrigação do Governo
de enviar à Câmara dos Deputa-
dos, até 31 de maio de cada ano,
a proposta de fixação da despe-
sa, com o cálculo da receita, para
servir de base "à iniciativa da
Lei do Orçamento", estabeleceu
no seu § 1.° que ao governo é liei-
to retificar a proposta em mensa-
gem especial. " enquanto depen-
dente de discussão no Congresso
o projeto de orçamento". ,

Pode-se-ia inferir a contrariu
sensu que, votada, a lei orça-
mentária nãó pode mais sofrer
qualquer retificação. Não vamos
tão longe em nossa conclusão. A
nosso ver o dispositivo vale
para indicar o grau de colabora-
ção que deve existir entre os dois
podêres, na elaboração do orça-
mento. ..! .

Se este orçamento não pode ser
confeccionado sem o exame e
aprovação do Legislativo, se a
intervenção do .Executivo, para

o efeito de retificar sua proposta i define, nas receitas e despesas ção, como sejam os serviços de
só se pode verificar durante o que estabelece, um programa que «"¦"""» « ÁA,;*.«ASr. v,s« n>»
processo de elaboração, como é
possível que, depois de transfor
mado em lei, venha a'ser altera-
do ao arbítrio do Executivo?

Não sè diga que o "Plano de
Contenção" e o "Fundo de Re-
serva" rião implicam em modifi-
cação do orçamento. Esta não é
uma simples enumeração arit-
mética de receitas e despesas das
quais uma ou outra parcela pos-
sa ser suprimida por conveniêrr
cias eventuais.

Orçamento é um plano de ad-
ministraçSo pública que interfe-
re nos negócios, na. prosperida-
de e bem-estar dos indivíduos
nas relações destes com o Estado,
nas relações das classes sociais
entre si, e no próprio poder do
Estado.

O orçamento, quer considerado
como lei ou como ato-condição
do ponto de vista jurídico é,
também, um plano, um iprogra-
ma de Governo que deve aguar-
dar uma elasticidade que convém
ao dinamismo de sua função so-
ciai. Assim, não tem êle a rigi-
dez de uma obrigação .formal e
vigorosa ao Executivo para êste
cumprir tôdas suas previsões, mas

o governo não pode modificar,
mesmo à base de razões de ordem
pública, sem prévio entendimen-
to com o órgão que o elaborou
também à base de razões equiva-
lentes' — O legislativo e os planos de
poupança: — Não levamos nos-
sa crítica à iniciativa do Govêr-
no de criar o "Plano deConten-
ção" eb "Fundo de Reserva" por-
.que admitimos que alguma pro-
vi dencia tendente à modificação
do "processo" de desequilíbrio
permanente do orçamento devia
ser tomada. Porém o Legislativo
devia ter participado do exame
e aprovação de tais medidas, que
implicaram numa restrição às
atribuições de sua competência.

Tal erro cometido no, passado
não deve ser reiterado no futu-
ro, mesmo porque ..admitimos ser
possível, dentro dessa colabora-
ção necessária dos dois podêres
políticos na República, alcançar-
se que também as dotações orça»
mentárias destinadas aos setores
da administração pública que
respeitam aos estímulo e desen-
volvimento da riqueza nacional,e
ao maior bem-estar de popula-

assistência e educação, não pre
cisem sofrer cortes tão drásticos
como sofreram em 1958 e 1959.
Acreditamos, mesmo, que, para
tanto, bastará ¦ sejam f melhor
cumpridas as leis que formalizam
os pagamentos das /despesas
públicas e, concomitantemente.
sejam adotadas outras — como
serão.no final'sugeridas — que
melhor fiscalizem e | melhor
garantam a perfeita aplicação
dos dinheiros públicos.

O grande mérito do Instituto
da tomada de contas no regime
democrático, é o de permitir que,
ao ser processada a mesma pelo
Legislativo possa êste, pelo exa-
me das deficiências eventualmen-
te notadas nessas contas qu no
regime a que está subordinada,
ampliar a colaboração que deve
à administração pública, aprè-
sentando sugestões ao Executivo
e mesmo "elaborando 

novas nor-
mas necessárias para garantir a
melhor aplicação dos recursos
públicos. Tal colaboração, toda-
via, não é só útil, como necessá-
ria .também, face aos fundamen-
tos político-doutrinários e legais
do instituto dè gomada de con-
tas. ':¦•',¦.

Prejudicadas as lavouras de café pela ação
da broca e irregularidade de chuva

O tr. Renato da Costa Lima, pre-com base em quotas de exportação,
sidente do IBC, antes de embarcar revelou à imprensa haver percorrido,
para os EE.UU,, ond* ae encontra, no fim da semana passada, as regiões
no momento, a íim de participar da produtoras de SSo Paulo e Norte do
reunião que hoje se reinicia para a Paraná, verificando que o Estado das
elaboração do Convênio Cafeelro lavouras não é bom, em virtude da

A DIREÇÃO DE EMPRESA EXIGE
APRENDIZADO LONGO E DIFÍCIL

RENDIMENTOS
DE PROPRIEDADE
AGRÍCOLA E PASTORIL
Solucionando consulta da Fe-

deração das Cooperativas de
Arroz do Rio Grande do Sul sô-
bre arrendamento de proprieda-'des agrícolas a Divisão do Impôs-
to de Renda aprovou o seguinte
parecer do S. T.: "Em relação aos
rendimentos tributáveis de quem
arrenda a terceiros a sua proprie-
dade, no todo ou em parte, não
resta dúvida quanto a exclusão
do valor dos bens arrendados, no
cálculo do valor da propriedade,
para fins de tributação na cédula"G", uma vez que os rendimentos
decorrentes do arrendamento são
tributáveis na cédula "E".

Já em relação à pessoa que ar-
renda de terceiros uma proprieda-de destinada à exploração agrico-
la ou pastoril, a tributação dos
rendimentos decorrentes dessa
atividade não é regulada por dis-
posição particular. Por êsse mo-
tivo a autoridade local teria en-
tendido que os rendimentos se-
riam tributáveis, nesse caso, me-
diante classificação na cédula "E".

A nosso ver — sustenta a
D.I.R. — os rendimentos da. ex-
ploração agrícola e pastoril, des-
de que seja feita individualmente,
mesmo, em propriedade arrenda-
da, devem ser tributados na cé-
dula "G" das declarações de pes-soas físicas:

a) pelo lucro arbitrado em 5%
do valor da.propriedade;

b) pelo lucro real, quando fôr
êste apurado conforme as pres-crições legais.

Assim — concluiu — nos casos
de exploração de propriedade
agrícola arrendada de terceiro,
para os efeitos da opção, que a lei
faculta, cabe áo contribuinte apu-
rar o lucro real. Não havendo essa
opção o contribuinte será tribu-
tado da mesma forma que se fôs-
se sua a propriedade, uma vez
que do rendimento arbitrado não
e permitida qualquer dedução".

SAO JOSÉ SOS CAüáVS. 22 -'IA multiplicação dos grupos sociais
em todos os domínios da sociedade
deu origem a uma procura de dlrl-
gentes — que aumenta constante-
mente —capazes de organizar o tra-
balho doa grupos humanos, tendo em
vista a realização de objetivos eer-
tos" — declarou, em palestra hoje
feita para os membros do II Semlná.
rl0 de Produtividade para Professo,
res de Administração, o prof. André
Vlerick, catedrático de Ciência de
Administração da Universidade de
Gand e convidado pela Confederação
Nacional da Indústria para participardesse certame. "Até pouco tempo" -
continua o prof. Vlerick — "acre
ditava-se, principalmente no mundo
dos negócios, que aa qualidades de
chefia eram inatas e, nos meios esco.
lares, ainda há uma certa confusão
entre matérias i pertinentes à forma,
ção para direção e ensino de certas
ciências aplicadas".

EFEITOS DA ULTIMA GUERRA
Somente depois da última guer-

ra — continua o prof. belga —' i
que se começou a reconhecer a dlre-
ção, o managoment, como profissão
especializada, que exige formação
adequada, Contribuiu em parcelaimportante para essa transformação
de conceito a influência dos próces-
sos de produção adotados, em gran-des porções pelos EE.UU, Contudo

adverte o prof. Vlerick — consl-
derando o fato de ser á direção és-
sencialmente uma prática, é na em-
presa que se há de completar o fu-
turo dirigente, no próprio exercício
das funções e percorrendo etapas
sucessivas, que lhe darão experiên-
cia e ao mesmo tempo lhe indicarão
suas necessidades de aperfeiçoamento.

A passagem pelos cursos do ensino
médio e superior, a essa altura, for-
neceu ao candidato à direção as ca-
pacidades essenciais, que precisamser aprimoradas,

ATUAÇÃO PRATICAA primeira experiência práticados jovens nas empresas dá-se ge-ralmente entra e os 25 e 30 anos, nalinha da especialização universitáriaadianta o prof, Vlerick. Nessa
fase, o conhecimento teórico adqui-
rido no centro de ensino superior
deve transformar-se em aptidão, a
fim de que eles possam atuar efi-
cazmente na prática. Êsse períodoé um teste de importância capital,
pois ensina tratar de negócios em
profundidade, a levá-los a bom têr-
mo e faz nascer no futuro dirigente
a indispensável confiança em sl «es-mo. Desse contato do candidato com
o mundo real dos negócios vai sèr-vir-se a empresa para pôr à provasuas qualidades. No período subse-
quente, trinta a quarenta anos, já

em exercido de encarregados de ser-
viços, divisSes ou departamentos, e
portanto com responsabilidade de di-
reção, impõe-se um alargamento de
horizontes para que o indivíduo.
Identificado com os objetivos gerais
da empresa, colabore com outros
serviços e departamentos, o que lm-
plica em certa "despeclallzação". O
mesmo se aplica aos chefes de em-
presa, sendo aconselhável a esses um"retiro" periódico, durante o quad
pode aprender novas idéias, rever
atitudes e mesmo modificá-las.

PROGRAMA DE APERFEIÇOA-
MENTO

— Para corresponder a essas neces-
aidades de melhoria de padrões, sur-
gem, nos diversos nfveis citados, pro-
gramas apropriados de aperfeiçoa-
mento, organizado dentro das em-
presas, ou fora do seu Âmbito— de-
clarou em sua preleção o prof. Vle-
rick. No nível dos quadros médios
— "middle manager" — eles visam
A "despeclallzação" para o estudo
sistemático do conjunto das funções
de direção e uma consciência mais
apurada da ação especifica db chefe.
No nivel dos diretores e chefes de
empresas — "advahced" e "top-wna-
nagement" — esses programas visam,
primeiro, a melhorar as capacidades
dos chefes com0 responsáveis pelas
diretrizes da empresa e como condu-
tores de homens, e, segundo, a lhes
dar melhor compreensão do papel
da empresa na sociedade.

Concluindo a preleção, o prof. da
Universidade 'de Gand lembrou quea formação pára direção constitui
um dos problemas fundamentais do
progresso de nossa civilização, queé de difícil e longo aprendizado, su-
põe da parte do dirigente da em-
presa uma observação regular de sl
mesmo e um esforço de aperfeiçoa-
mento que vai apoiar-se na sua pró-pria experiência; e que essa forma-
ção de dirigentes deve figurar entre
as preocupações de maior relevo da
alta direção das empresas, como ele.
mento essencial da política geral. —
(AN)

Irregularidade das chuvas e da ação
da broca. Creio —. disse — que a
safra 1960|G1 sofrerá as conseqtlên-
cias desse estado de coisas, devendo
ser inferior a atual.

Relativamente ao Cohvênio a ser
negociado, de acordo com o esque-
ma já estabelecido, cada pais poderá
exportar uma quota anual correspon.
dente A média das exportações du-
rante o último, decênio. .0 Brasil fl-
cará, assim, com direito a exportar
17,5 milhões de sacas pára os merca-
dos tradicionais; .

OTIMISMO

Antes de embarcar, o sr. Renato
da Costa Uma manifestou A Impren-
sa seu otimismo em relação A ade-
são dos produtores africanos a ésse
acordo tornando-o assim mundial.

«REGRESSO
O presidente do IBC pretende vol-

tar de Washington dentro do quatro
ou cinco dias, com a decisão sóbre
o futuro acordo cafeelro uma vez
que o atual, de caráter latino-ame-
ricano, terminará a 30 de setembro
próximo.

Ao embarque do sr. Costa f.imaestiveram presentes os srs. Sebastião
Paes de Almeida, ministro da Fa-
zenda, Rui Gomes de Almeida, Adol-
ío Becker e Newton Ferreira de
Paiva, diretores do iBCi Floriano
Peçanha dos Santos, presidente do
Centro do Comércio do Café e re-
presentantes da lavoura e do co-
mércio dt café.

CAFÉ NOS PORTOS
DE EXPORTAÇÃO
No dia 4 de julho do corrente, fo-

ram negociadas, com o exterior,
62.S33 sacas de café sendo 32.542
em Santos, 5.413 no Rio, 10.708 em
Vitória, 13.870 em Paranaguá.

Naquela mesma data foram despa-
chadas, 32.398 sacas, sendo fl.843 em
Santos, 8.558 no Rio, 3.626 em Vltó-
ria, 10.571 em Paranaguá.

Ainda no mesmo dia' os embarques
para o exterior atingiram a 60.972
Sacas sendo 34.423 em Santos, 15.549
no Rio, 8.500 em Paranaguá e 2.500
em Angra dos. Reis.

Até a. data em referência foram
embarcadas, da safra, 60.972 sacas,
sendo 80.972 para o exterior, e vendi-
das, no mês, 62.533, havendo Um sal-
do de 4.177.744 sacas.

AUMENTOU
A
DO IMPOSTO DE RENDA
NA CAPITAL PAULISTA
SÃO PAULO — Worma-

ções colhidas Junto à Delegacia
Regional do Imposto de Renda;
mostram que em relação ao mês
de junho de 1958, a arrecadação
de junho do corrente ano, subiu
na inesperada percentagem de
74 por cento.

Assim é que enquanto no ano
passado, a Delegacia do Imposto
de Renda arrecadou em junho,
cerca de 1 bilhão e quatrocentos
milhões de cruzeiros, em junho
deste ano os recolhimentos alcan-
çaram a alta soma de 2 bilhões e

A POLÔNIA COMPRARÁ
CARNE CURADA
DO BRASIL
Em entendimento havido entre

o Subgrupo de Gêneros Alimen-
tícios do FOEXP (Equipe de Car.nes e Derivados), que funciona
no Conselho Coordtenador do
Abastecimento, e o conselheiro
comercial da Polônia, ficou evi-
denciado o interesse desse paisna aquisição de carnes curadas
brasileiras. Como medida preli-minar, assentou-se a vinda de umtécnico polonês para proceder averificação da qualidade do produto, condições técnicas do seu
preparo ; e estado sanitário.

A proibição dá importação do
produto pelo governo norte-ame-
ricano trouxe sensíveis prejuízosàs indústrias nacionais, que não
puderam embarcar seus estoques
dentro do limitado prazo de to-
lerância concedido. A procura de
novos mercados ê a solução, que
entretanto não se apresenta fácil,i
pelo acentuada preferência às im-
portações de carnes frigoriflcadas,
resfriadas e congeladas.

PDA COM A HOLANDA
SERA LIQUIDADA i
AMSTERDAO 22 — O Brasil esta

procurando liquidar um empréstimo
em florlns holandeses feito há 38 anos
pelo Estado de São Paulo e, segundo
fontes informadas, espera-se que o
anúncio respectivo se faça breve-
mente.

O chefe da delegação brasileira que
trata da liquidação dás dividas brasi-
leiras na Europa, sr. Valentlm Bou-
ças, visitou, recentemente, a Holanda,
para as negociações finais com- um
consórcio bancário que financiou o
empréstimo feito em 1921. Um.por-
ta-voz do Banco de Llppmann, Ro-'
senthal & Co., um dos que participa-
ram do consórcio, disse, hoje: "Espe-
ramos que êsse assunto fique resol-
vido dentro em pouco.. Não se pode,
ainda, dar a conhecer a base das ne-
goclações, mas ela poderá ser dada A
publicidade dentro de uns dias. A
Associação' dos Corretores de Bolsa
paralisou as negociações sóbre os ti-
tulos desse empréstimo, á espera de
uifla decisão final".

Noticias do Rio de Janeiro dizem
que o Banco Rothschild, de Londres,
fornecerá os fundos necessários para
a liquidação dos títulos.

Antes de se paralisarem as tran-
sações dos titulos, que tinham juros
de S por cento, eles estavam cotados
a 94-l|4 por cento do valor ao par,
em comparação com 93-114, que era o
preço tempos atrás. (UPI).

DÍVIDA COMERCIAL
DA AMÉRICA LATINA
NOVA YORK, 22 — A divida co-|

COBRANÇA
DO IMPOSTO DO SELO
SOBRE AUMENTO
DE CAPITAL
Face à medida liminar deferida

pelo Juiz de Direito da 43 Vara da
Fazenda Pública, resolveu o dire-
tor da Recpbédoria do Distrito
Federal recomendar aos chefes
dâs Seções de Preparo da Arreca-
dação; da Preparatória do Julga-
mento e de Fiscalização; e das
Agências da Penha e Bangu, que
se abstenham de praticar atos vi-
sando a cobrança do imposto do
selo da Sociedade Anônima Com-
panhia Cervejaria Princesa, sobre
6 aumento de seu capital social,
mediante, reavalização do ativo
imobilizado.

CLASSIFICAÇÃO
DE ALGOÒÃO
EM SÃO PAULO

CAMBIO E MERCADOS
O mercado 'de 

câmbio livre abriu, ontem, em condições estiveis. •
acessíveis. Os Bancos sacavam para remessas a Crf 154,00 por dólar' •
compravam a Crf 150,00, regulando a libra a Cr» 433,00 e Cr| 421,00,
respectivamente. Depois, revelou-se menos acessível é os Bancos passa-ram a sacar a Cr* 155,00 por dólar e compravam a Crf 151,00. A libra
regulava a Crf 438,00 e a Crf 424,00, para venda e compra, respectiva,
mente. Fechou o mercado em condições irregulares.

O marco regulou com vendedores a Crf 36,80 e compradores a Crf
35,80; o franco suíço a CrfU,70 e Crf 34,80; a lira a Crf 0,248 e Crf
0,241: o franco francês a Crf 0,315 e a Crf 0,303, respectivamente e oes-udo teve vendedores a Crf 5,49, sem compradores. ,

LEILÃO DE DIVISAS
Ontem, na Bolsa de Valores desta praça, foram oferecidos dólares-convênio com a Argentina, Uruguai e Turquia, que não tiveram lldtan.tes. Sem limites de oferta foram licitados dólares-convênio com a Espa-nha, Noruega, Tcheco-Eslováqula, Hungria e Dinamarca. Em outro local,damos completo noticiário desse leilão.

BOLSA DE VALORES

Esteve a Bolsa de Valores,»ontem, relativamente movimentada, ve*rlflcando'-se negócios de maior vulto nos papéis em evidência. Cotaram,se as apólices da União e as Obrigações de Guerra, sem alteração da
preços, o mesmo sucedendo com as do Tesouro Nacional. As estaduaisde renda e as de sorteios, de.S. Paulo • da Minas, estiveram sem alte-ração de Interesse e fecharam calmas, bem assim as municipais (Lei 820)
planos A e B. Regularam as ações do Banco do Brasil estáveis • lnalte.radas. As ações de Companhias funcionaram bem colocadas e acusaramnegócios apreciáveis em um número maior de ações. As da Mesbla, daBelgo Mineira, da C. Brahma e de outras em trabalhos foram neiocla-das sem alteração de importância' nas cotações, que se mantiveram cai.mas. Durante os trabalhos da Bolsa ontem, registraram-se vendas nototal.de 1.848 ações da Cervejaria Brahma preferenciais aos preços doCrf 845,00, Crf 548,00 e Crf 550,00; 2.129 nas Docas de Santos portadoraos de Crf 930,00 e Crf 940,00. 2.928 nas da Mesbla ao de Crf 227,00 •2.874 Willys Overland Ordinárias a Crf 100,00.

- v '.
CAPE'

Ainda ontem funcionou bem colocado e firme o mercado de café dis-
ponivel. Com efeito o tipo 7. subiu Crf 5,00 por 10 quilos ¦ foi cotado àbase de Crf 345,00, na pedra. Nfio houve vendas declaradas sóbre odisponível, fechando o mercado em posição de prosseguir na alta do
prçço. Entradas não houve. Embarques 31.644 sacas, sendo 4.384 paraa Europa; 4.760 para a América do Norte • 22.500 para a América doSul. Existência 375.033 sacas. Café despachado para embarques nio re.

. cebemos. A Bolsa de Café a termo desta praça nio funcionou. O mer-cado disponível de Santos funcionou estivei, com alta dt Crf, 3,80 notipo 4, Estilo Santos, ficando Inalterados os tipos 4, Estilos Santos Ria.do e o sem descrição. A Bolsa de café a termo de Santos contratos "B"
• "C" ficaram inalteradas «paralisadas. .

NOVA YORK

NOVA YORK, 23 —No mercado de café pira entrega Imediata; •Santos 4, caiu meio ponto, fechando a 381/3 centavos de dólar, a libra,
piso. Os tipos colombianos subiram um ponto, recuperando o qu» ti.nham perdido ontem, fechando a 45 centavos e 8/8, porém ot mexlca.nos permaneceram com a mesma cotação de 43 centavos • 1/2 de dólar
por libra. , .

No mercado termo, o Santos "B" antigo fechou com baixa dé 40
pontos, venda de 22 contratos; o novo fechou com baixa de 38 pontos,venda de 138 contratos; o antigo fechou com alta de 34 pontos, conf ven.das de 2 contratos;' o novo com.baixa de 25 pontos, venda de 51 «on.tratos. (UPI)

CACAU,' 

¦ i ¦

NOVA YORK, 22 — A bolsa de cacau cotou hoje, no disponível, o" Ba.hla superior a 34 centavos e 45 centésimos de dólar, a libra-péso, alta de4 pontos. No fechamento do més passado o cacau foi cotado na Bolsa d*Nova York a 32,25. (UPB "... ..i.
AÇÚCAR

Continuou ontem o mercado de açúcar em conilções estiveis • semalteração nas cotações. Entraram 12.438 sacos do Estado do Rio a sai.ram 21.500, ficando.em depósito nos traplches 303.390 ditos. Em ter-nambuco o mercado funcionou estivei, com o cristal mantido a Crf700,00 • o demerará a Crf 690,00 por 60 quilos. '

ALOODAO

Esteve ainda ontem o mercado de algodão em rama calmo e lnal.terado. Entraram 124 fardos de Minas e sairam 310, ficando armazena,dos nos traplches 6.966 ditos. A Bolsa de algodão em São Paulo abriue fechou paralisada e não cotada. O mercado do disponível funcionouestável e inalterado. A Bolsa de. Nova York fechou estável, com altade 1 a 6 e baixa de 1 a 2 pontos. '

GRANDE CRISE NA INDUSTRIA
DO FERRO EM MINAS GERAIS
BELO HORIZONTE, 22 (Su-

cursai) — Trinta industriais de
ferro-gusa dirigiram-se. ao Rio
para se avistar com o presiden-
te da República, alarmados com
a pior crise que vêm enírentan-
do;;.nesses últimos anos. A fina-
lidade dc.encontro é fazer com
que J.K. se interesse pelo pro-
blema que os aflige, represen-
tado na brusca queda de venda
do ferro-gusa, desde que a in-
dústria automobilística de São
Paulo, sua principal consumido-
rá, baixou acéntuadamente. as
suas compras. Os industriais es-
tiveram, antes de viajar, reuni-
dos em assembléia, quando de-
cidiram pleitear a intervenção do
governo para a solução da crise.
Apesar do subconsumo inespe-
rado ainda não baixou o preço
do minério, já que os industriais
estão estocando o produto não
solicitado. Mas ao que tudo in-
dica, a retração exigirá uma
queda do preço do ferro-gusa,
que será prejudicial para os in-
terêsses da. indústria e deverá
acarretar dispensa em massa na
mão-de-obra. As indústrias atin-
gidas pela crise são sobretudo as
que se localizam no<-Oeste de Mi-
nas, principalmente nas cidades
de Itaúna, Divinópolis, Pltangui,
Bom Despacho, Cláudio e Ma-
ravilha.

As grandes siderúrgicas, como
a Mannesman, Belgo Mineira,
Acesita, Ferro Brasileiro e Com-
panhia Brasileira de Usinas Me-
talúrgicas. que têm-mercado eer-
to, até agora não se ressentem da
crise que atingiu sobretudo os
pequenos alto-fornos.

A solução aventada é a união
de tôdas as pequenas e médias
usinas siderúrgicas do Oeste de
Minas, formando uma coopera-
tiva de produção. Atualmente,os
pequenos' fabricantes estão com

20 mil toneladas de ferro es-
tocadas e vêem baixar o preçoem mais de 25 por, cento. Es-
tuda-se. a possibilidade da for-
mação de uma central de aços,
para aproveitamento de tôda a
produção de. gusa numa grande
aciaria., Ap; invés- de exportar
ferro gusa pata SSo Paulo, se-
ria processado equi mesmo o
produto, exportando então o .aço
em «lingotes. A implantação' da
central de aços, evidentemente,
não é uma solução a curto prazo,
já que a construção e montagem
de fornos convertedores exigi-
ria pelo menos 18 meses. Mas
os idealizadores dessa solução
entendem que a atual crise é
apenas um prenuncio de fases
piores, já que se espera um ex-
cesso de produção muito breve.

CHEQUES "VISADOS'

PARA PAGAMENTO
DE IMPOSTOS
Avisa a Recebedoria do Distri-

to Federal que, na' conformidade
da Circular n.° 8, de 10 de julho
de 1959 (in D.O. de 17 seguin-
te), cujo prazo de vigência foi
fixado na de n.° 9, do .dia 17
subseqüente (in D.O. da mesma
data), ambas da Diretoria Ge-
ral da Fazenda Nacional, — a
partir do dia 15 de agosto vindou-
ro somente serão aceitos, em pa-
gamento de impostos, taxas, ou
outras importâncias devidas à Fa-
zenda Nacional, inclusive Impôs-
to de Renda, para aquisição de
estampilhas, em depósito ou cau-

§ão, 
cheques que estejam devi-

amente "visados".

REDE FERROVIÁRIA FEDERAIS. A.
¦ . ' 
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ESTRADA DE FERRO LEOPOLDINA

A Polônia manifestou, tam-'m=rclal da América Latina, decorren-
bém, interesse pelas importações
de :oja e laranja, produtos cujas
culturas o Brasil vem incremen-
tando e dos quais já é exporta-
dor. Pretende, ainda, o menciona-
do país iniciar a importação de
aparelhos elétricos nacionais.

ADIADA PARA 27
ASSEMBLÉIA DO
BANCO DO BRASIL .
A Assembléia do Banco do Bra-

sil, que deveria ter sido realiza-
da anteontem, íoi adiada para o
Dróximo dia 27, em virtude da
falta de número legal.

Confere-se especial Importan-
cia a esta reunião, pois que um

quatrocentos milhões de cruzeiros,dos assuntos a ser'debatido e re
aproximadamente nesta Capital, jsolvido é o do aumento dp Ca-
(Asp.) Ipitai da instituição.

te de contratos, elevava-se, em fins de
junho, a 148,1 milhões de dólares,
com aumento de 1,7 milhões cm rc-
lação à cifra de fins de, maio, A dl-
vida dos importadores de 13 paises
diminuiu tendo aumentado a de ou-
tros 10. O valor dos contratos pagos
em junho elevou-se a 41,7 milhões,
com aumento de 4,9 mllhOes nesse
mês. Os pagamentos de.nove países
ausnemtaram, principalmente os do
Peru, de 1,4 para 3,6 milhões.. Os no-
vos contratos expedidos por exporta-
dores dos Estados Unidos para impor-
tadores da América Latina diminui-
ram de 04 milhões, Indo para o novo
total de 40 milhões. O total du car-
tas de crédito confirma que as coloca-
ções em favor dos exportadores dos
Estados Unidos se elevavam, em fins
de junho, a 207,4 mllhOes de dólares,
com diminuição de 2,1 milhões quan-
to à cifra de maio. Quanto â Argen-
Unia, a cifra diminuiu de 2,3, indo
para 25.2 milhões, e a da. Venezuela
de 2.7 indo para 84 milhões.. Quanto
a Cuba, o montante aumentou de 2,4,
Indo para 14,9 milhões. (FP).

SAO PAULO, 22 — 0 boletim da
Bolsa de mercadorias deste Estado,
informa que o total de algodão da
safra 1958-59 do Estado de São Paulo,
classificado oficialmente no período
de 1 a 15 do corrente mts, foi de ..
33.369 fardos, com 8.229.502 quilos
brutos. Somando-se essa cifra ao pro-
duto classificado até o dia 30 de ju-
nho, verifica-se que o total geral ele-
va-se a 928.756 fardos, com 179.921.62S
quilos brutos..

As fibras registradas durante •
quinzena passada foram: a máxima
de 30 mm e a minima 25 mm. (Asp.)

CONSTRUÇÃO
DE UM'ESTALEIRO
EM ARATU
SALVADOR. 22 — Segundo anterior-

mente havíamos informado, conf ir-
mamos agora a aprovação pelo GEI-
CON (Grupo de Estudos para a In-
dústria da Construção Naval), da
construção de um estaleiro em Aratu.

O projeto, em detalhes, está enqua-
drado nos planos da CODENO, pre-
vendo a inversão de cento e setenta
e oito milhões de cruzeiros, inclusive
duzentos e sessenta mil dólares', de
maquinaria e equipamentos, a serem
importados brevemente, independen-
te de cobertura cambial, que figurará
como investimento estrangeiro da"CanUara Navala-Cassaro", de Messl-
na, Itália. (Asp.)

!s AVISO
A Diretoria da Estrada de Ferro Leopoldina comunica que, con*

forme resolução da Diretoria da Rede Ferroviária Federal S/A, o
trecho compreendido entre as estações de Três Rios e Porto Novo do
Cunha, que pertencia à Estrada de Ferro Central do Brasil, Incluindo
as estações de Santa Fé, Penha Longa, Chlador, Anta, Sapucaia, Ben-
jamln Constant, Teixeira Soares e Simpliclop foi Incorporado a esta
Regional. .

O serviço de transporte de passageiros, que vem sendo realizado
por' intermédio daquela Estrada, passará a partir do dia 27 do corrente
mês, à responsabilidade desta Regional, de acordo com os seguintes
horários:

A
¦

PARTIDA
IDA.. Três Rios

107 —Misto —Diário 7hs.l0'
23 — Expresso — Diário 10hs.48'
27 — Expresso — Diário Hhs.10'
41 — Expresso — Diário 19hs.40'
39 — Noturno — 2as., 4as. e 6as lh. 10'

PARTIDA
VOLTA Três Rios

28 — Expresso — Diário Shs.30'
42 — Expresso — Diário 10hs.30'
24 — Expresso — Diário Hhj.OO'

108 — Misto ! —Diário 16hs.31'
40 — Noturno — Sas., Sas. e Sábados .. 0h. 45'

CHEGADA
Perto Novo

lOhs.04'
12hs.5»;
16hs.30"
21hs.40'
3hs.l5'

CHEGADA
Pírto Novo

7hs'.4*
13hs.l4*

, 16hs.l3' .
19hS.2S'

2hS.3S<

Para conhecimento do público estão afixados, em tôdas as estações
do referido trecho, avisos indicando as horas de chegada • partida
desses trens. (0337



•!*•- Caderno CORREIO DA MANHA, QUINTA-FEIRA, 23 de Julho ie 1959

\IBA COMERCIAL
CÂMBIO OFICIAL

V mercado de câmbio, oficial fun-
•cionou ontem, em çondicSes estiveis
com o Banco do Brasil.comprando le-
trás de cobertura a Cr? 51,6173 sobre
Londres e a CrS 18,36 sabre Nova
York.

Aqufile banco para cobranças ven-
cidas em geral para remessas e quo-
tas autorizadas declarou vender 11-
bras á vlsta para entrega pronta a Crf
53,1974 e dólares, a-Crf 18,92.
. Fecjiou' inalterado, . -

.Foram afixadas as seguintes taxas:

Vend. Comp.

Libra  ,, 53,1974 51,6173
Dólar. ........ .. 18,92 18,36
Urá.. 0,0305 0,0296

-Peso. uruguaio .. ,. 1,8210 1,76*54
Franco francos ., ,, 0,0386 0,0374
Franco belca 0,3793 0,3678
Marco  .. .. 4,5257 4,3899
Escudo  ., 0.6660 0,6444
Franco suiço 4,3913 4,2595

Coroas suecas .. ..
Coroas dinamarquesas
Coroas tchecas .. ..
Florim .. .. " 5,0195
Schiling  0,7335

3,6591
2,7477'
2,6278

3,5490
2,6658
2,5500
4,8691
0,7)11

OURO FINO

O Banco do Brasil afixou para
compra do ouro fino 1.000/1.000, o
preço de Crf 20,8176 por grama.

BANCO DO BRASIL

CAMBIO LIVRE . .

Vend. Comp.

Dólar argentino
Dólar convênio .
rolar chileno..

148,90
134,00
148,90

145,50
130,90
145,50

(NOTA — As cotações de câmbio
livre, na 4.* página, na seção Cambio
e Mercados).

CÂMARA SIN DlC AL

Médias cambiais fixadas em 18 de julho de 1959

PAÍSES

América do Norte — Dólar 
Alemanha — Marco
Argentina — Peso 
Áustria — Schiling 
África Ocidental Francesa — Franco
Bélgica — Franco belga 
Bolívia — Peso ,
Canadá — Dólar
Colômbia — Peso .,
Chile — Peso
Dinamarca — Coroa 
Espanha — Peseta 
França — Franco
Holanda — Florim
Inglaterra — Libra 
Islândia — Libra ....,
Itália - Lira
Peru — Sol

. Noruega — Coroa 
México — Peso 
Portugal — Escudo -.-..
Suécia — Coroa ..!
Suiça — Franco ....'..:
Uruguai — Peso 
Venezuela —l Bolivar

MERCADOS

I I
Oficial | Livre | Moedas

I I

150,00
36,00

1,90

18,92 152,65
36,32
2,00
5,27 ;

25,00

0,0386 0,3098 0,31
39,20 40,00

430,00 421,84

5,34 : 5,24
"29,50

35,30
15,50

I

35,00
15,20

BON IF I CAÇO ES
Tabela de Bonificações afixadas pelo Banco do Brasil, de acordo com

a Instrução da SUMOC n.° 185 de 29/6/1959.
I

MOEDAS 1.» Categoria I 2.» Categoria

Dólar  57,64 81,64
Dó lar convênio  57,64 81,64
Libra ...V.. 161;392 228,392
Libra convênio '. 151,392 228,392
Franco suiço  13,1809 19,0748
Coroa sueca  11,1489 15,7911
Marco •.  13,7280 19,4381
Florim '.'.  15,1684 21,4842
Franco francês  0,1267 0,1654
Franco belga  1,1528' 1,6328
Coroa dinamarquesa  0,0922 0,1306
Áustria  2,2169 3,1400

Câmbio no Estrangeiro
NOVA YORK, 22.
Abertura — Nova York. sobre

Montreal livre por $ 1.0425 comp.
e 1.0428 vend. Rio de Janeiro livre
por CrS 0.63 comp. e 0.65 vend.
Buenos Aires livre por P. 1.17 comp.
e 1.18 vend. Montevidéu livre porP. 9.50 comp. e 9.75 vend. Berna
livre por F. 23.20 comp. e 23.21
vend. Estocolmo livre por Kr. 19.33
comp. e 19.34* vend. Madrid livre me
dia por P. n/c Lisboa livre porEsc. 3.51 çomp. e 3.52 vend. Amster-
dam livre por Gr. 26.52 comp. e 26.53
vend. Londres oficial por £ 2.8114
comp. e 2.8117 vend. Paris livre porF. 20.38 comp. e 20.39 vend. Bél-
gica livre por F. 2.0035 comp. e
2.0045 vend. Alemanha Ocidental porM. 23.91 comp. e 23.92 vend. -

NOVA YORK, 22.
Fechamento — Nova forlt sobre:

Montreal livre por $ 1.0415 comp.
e 1.0418 vend. Rio de Janeiro livre
por Crf 0.65 comp. e 0.66 vend.
Buenos Aires livre por P. 1.20 .comp.
e 1.21 vend. Montevidéu livre porP. 9.50 comp. e 10.00 vend. Berna
livre por P. 23.20 comp. e 23.21
vend. Estocolmo livre por Kr. 19.33
comp. e. 19.34 vend. Madrld taxa
média por P. n/c Lisboa livre porEsc. 3.51 comp. e 3.52 vend. Amster-
dam livre por Gr. 26.52 comp. è 26.53
vend. Londres oficial por £'2.8113
comp. e 2.8116 vend. Paris livre porF. 20.38 comp. e 20.39 vend. Bél-
gica livre por F. 2.0035 comp. t
2.0045 vend. Alemanha Ocidental porF. 23.91 comp. c 23.92 vend.

LONDRES, 22.
ABERTURA - Londres, a vlsta

por £ sóbre Nova York por 2.8114
comp. e 2.8117 vend. Alemanha Oci-
dental por M. 11.7550 comp. e 11.7560
yend. Amsterdam i por F, ' 10.5990
comp. e 10.6010 vend. Bruxelas porF. 140.310 comp. I e 140.340 vend.
Roma por F. 1.74465 comp. e 1.74490
vend. Paris por t. 13.7880 comp.
e.13.7900 vend. Copenhague por Kr.19.3615 comp. e 19.3630 venci. Esto-
colmo por Kr. 14.5410 comp. e 14.5435
vend. Canadá por $ 2.6965 comp. c
2.6975 vend. Oslo por Kr. 20.0090
comp. e 20.0110 vend. Lisboa por Es-
cudo 80.15 comp. e 80.25 vend. Berna
por F. 12.1145 comp. e 12.1165 vend
Montevidéu por P. 29.30 comp. e
29.60 vend. Buenos Aires por P-.
238.00 comp e 239.50 vend. Rio de
Janeiro por Crf sem comp. e 422.00
vend. Praga por Kr. 20.00 comp. e
20.25 vend. Madrid por P. n/cot
Viena por Sch. 72.53 comp. e 72.56
vend.

- Debêntures:

2 Idem CrS 400 ..
26 Idèm Crf 1.000

327 Idem .....\..'....
500 Cia D. Santos ',',

65 Bco. Prefeitura

223.00
560,90
570,30
98,00

630,00

OFÜETAS

Apólices da União:

Uniformizadas 5% ,.
Div. ini: nom. 5% .-;'•(
Div. Emissões Crf

1.000 por 5 % port..
Idem, antigas
Idem, cautelas .. ..
Obras do Porto, 5 %
Pecuárias, c/ 5 sem.
Reajustamento Econ.

de Crf 1.000,00. 5 %
port. .*.. ..... ..
Obrigaç&es i

Reaparelhamento Eco-
nomico Crf 1.000 .

Idem Ex/nom ',
Grau 1, 7 % ,s lm-
pôsto

Grau 1, 7 % '..- .. ..
Grau 1, 5 %, nom. ..
Grau 1, S'%4. ....
Ferroviárias .. .. .,-
Emp. 1939, 7 % .. ...

De Guerra, 6 %:
De CrS 5.000.00
De Crf 1.000,00

Letras;

Tesouro Nacional,
port. 9 1/2 % (360
dias) 

Idem, 8 1/2 % (180
dias) 
Estaduais:

Veud
Cr»

comp
Crf

540,00
540,00

740,00
730,00

720,00
750,00

535,00
535.00

735,00

720,00
700,00

740,00 730,00

550,00
435,00

870,00
740,00750,00

570,00
800,00
770,00
750,00

3.800.00 3.780,
.730,00 725,00

' 980,00

990,00

2^——«¦—¦•—«^»|
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LONDRES, 22.
FECHAMENTO - Londres á visto

por £ sóbre Nova York por 2.8113
comp. e 2.8115 vend. Alemanha Oci-
dental por M. 11.7550 comp. e 11.7360
vend. Amsterdam por P. 10.5995
comp. e 10.6005 vend. Bruxelas porP. 140.320 eomp. e 140.J40 vend.
Roma por L. 1.74470 comp. e 1.74480
vend. Paris por F. 13.7870 comp.
e 13.7885 vend. Copenhague por Kr.
19.3590'comp. e 19.3610 vend. Esto-
colmo por Kr. 14.5415 comp. e 14.5425
vend. Canadá por $ 2.6965 comp. e
2.6975 vend. Oslo por Kr. 20.0095
comp. e 20.0115 vend. Lisboa por Es-
cudo 80.15 comp. e 80.25 vend. Berna
por F. 12.1145 comp. e 12.1160 vend.
Montevidéu por P. 29.30 comp. e
ÍÍ38.O0 comp 239.50. vend. Rio de
239.00 comp. e 241.00 vend. Rio de
Janeiro por CrS sem comp. e 422.00ir,On 1 r-«vend. Praga "por Kr. 20.00 comp. e {£:20.25 vend. Madrld por P. n/cot n„Viena por Sch. 72.5250 comp. e 72.55
vend.

BUENOS AIRES, 22.
Fechamento:
Sóbre Londres à vista por £:
Taxa de compra (P) — 232.50.
Taxa de venda (P) — 232.80.

-. Sobre Nova York a vista por
dólares:

Taxa de compra (P) — 8.270.00.
Taxa de venda (P) — 8.280.00.
MONTEVIDÉU, 22.
Sóbre Londres a vista por £
Taxa de compra (P) — 28.80.
Taxa de .venda (P) — 29.00.
Sóbre Nova York à vista por 100

dólares: . -r
Taxa de compra (P) — 1.025.00
Taxa de venda (P) — 1.030.00.

Energia e Transporte.
1.» série

Energia e Transporte,
2.» série .. 

Est. do Rio Grande
do Sul, Rod

Minas, Crf 1.000,00,
5 %, ant. nom -
7  420,00

Idem, decreto 1.177 ., 510,00
Idem. Popular, 5 % 210,00
Minas, de CrS 200.00.

5 %, port. 1.» série —
Idem 2.» série ..'..
Idem. 3»,série... ..
Paraná, 7 % .... ..
Pernambuco, 5 % ..
Recup. Econômica, 1.»
série  955,00

Recup. Econômica, 2.»
série  955,00

Recupcr. Econômica,
de Crf 1.000,00, 7 %,
port. 3* série .. ..

Rio, 1 n. m. 8%
Rio - Rodoviários de

Crf 200,00, 8 % ..
Rio Elet., 2.» série ..
Sâo Paulo de Crf

200,00 5 % port. .,
Idem, 6 % unificadas
Idem, uniformizadas,

I  -
São Paulo, 4.o Cente- ,
nário  407,00

São Paulo, Ferfoviá
rias

— 475,00

480,00 460,00

35,00
930,00
930,00

950,00
400,00' J •

1.100,00
340,00 290,00

1.000,00 ' —

l.'60O,0C
600,00

—'2.100,00

230,00

240,00

220,00
*»

205,00 200,00

220,00 —

450,00
200,00 —

1.100,00

1.000,00 . -

210,00 
" 
-

200,00
220,00 -

850,00 —
700,00
227,00228,00

820,00

82,00
65,00

800,00
25,00

955.00
480,00

198,00
450,00

197,00
615,00

250,00
403,00
500,00
185.00

80,00
80,00

20,00

950.00

950.00

950.00
450.00

193,00
420.00

195,00
610,00

820,00

405.00

- 625,00

100

Municipais:
8 <*!,.. ..

2.097, ', %.'. ..
1.948. 7 <*¦,.. ..

Dec. 1.550, 7 %.. ,,
Dec. 1.931, porl. ,, ..
Emp. 1917 port
Lei 800, 5 <**„ port ..
Lei 820, Plano A ..
Lei 820, Plano B ..
Idem, em cautelas...
Niterói, Crf 600,00,'

port., 5 
Niterói, Crf 200,00,

8 %, port
Pref. Duque de Ca-
xias 

Nova Friburgo .\ ..
Pref. de Belo Horl-

zonte, CrS 1.000,00
Pref. Juiz de Fora..

192,00

177,00

150,00
550,00
628,00
620,00
625,00

195,00
175,00
180,00
145,00

510,00
625,00
615,00

Bancos (Ações) t

LOTERIA DE MONTEVIDÉU
EXTRAORDINÁRIO GRANDE SORTEIO EM 24 DE

AGOSTO DE 1959
Jogam Sòmente 10 MIL BILHETES com 974 Grandes

PRÊMIOS
Grande Prêmio

$ 2.000.000 OURO URUGUAIO
Equivalente a* 250.000 dólares

BILHETE INTEIRO Cr$ 11.600,00 ou 81 dólares
VICÉSIM0 " 750,00 ou 5 "
PEDIDOS, Aceitamos cheques em dôldrct e cru.ciroj tobre Ban-
co» E.U.4. « Brasil. Também aceitamos cheque» pe»»oal» contra *
conta corrente particular. Todo* ot pedidot, imediatamente de
recebido; tao remetidos por VIA AÉREA REGISTRADA. Etr-
gurado no dia seguinte ao do sorteio será enviada a Lista oficial .
dot premiot, LIVRE DE DESPESAS. Ot premiot eom ot quais jiejam favorecido» o» nono» amigo» do exterior serão pago» iu-
tegralmente e sum.nenhuma dificuldade, porquanto o Uruguay
• Suica da América» nao impede a livre entrada e saida decapitai»

Sob reciproco confiança, foca e seu pedido já mesmo via aéreo

GIROS Y ORDENES A LA AFORTUNADA CASA
VICTOR RUFFO MORALES
CERRIÍO 558 CA5ILLA 301 MONÍEVIDEO R.O. URUGUAY-

Sfock Exchange
de Londres

LONDRES, 22.

-Compradores:
Plano B:
Estaduais-

Hlo de Janeiro, 1937, 7 %.. 48.0.0
Títulos diversos:
Bank of London & South
América  1.17.0

Cables & Wireless Ltd. or-
dinárias, ex-capltallsation O.M.Ui

Ocean Wilson & Co. (Hol-
dlng), ordinárias ........ 0.5.4'j

Imperial Chemical Indus-
tries Ltd  1.14 3Lloyd's Bank Ltd. ("A
Shares  2.6.6

Rio Flour Mills & Grana-
ries Ltd  / 1.7.0

Sâo Paulo Railway, Co. Ltd
(ações de 10/.), ex-Caplta-
lisatlon  n 1.714

City of São Paulo Impro-
vements and Freehold ... 0.6.9 Idem, pref. ,.
Títulos estrangeiros: Lowndes S. A.

Consols. 2 1/2 %  53.0.0 Moscoso Castro

30,00

60,00 -

900,00 . —
180,00 —

300,00
300.00 -

Americano de Crédito 150.00 —
Aliança do Rio de

Janeiro 500,00 450,00
Andrade Arnaud .. .. 1.000,00 800.00
Borges, S/A 800,00
Boavista _ 1.100,00
Brasil S/A 1.550,00 1.500,00
Comércio S/A, nom. — 310,00
Comércio, port 340,00 330,00

Bco. Com. e Ind S.
Paulo - direitos .... — 100,00

Comercial e Industrial
do Brasil 271,00 269.00

da Capital — 80,00
Casa Bancária Santa
Cruz 200,00 —

Casa Bancária "A
Compensadora" .. 1.000,00

Cidade do Rio de Ja-
neiro.. ., — 200,00

Crédito Mercantil ... 250,00
Crédito Pessoal, pref. 135,00 125.00
Crédito Pessoal, ord 150,00
Crédito Real de Mi-
nas _ 416,00

Irmãos Guimarães .. 3.200,00 2.100,00
Lar Brasileiro .. .. 270,00 240,00
Lavoura de Minas Ge-

rais, ord,

Partes beneficiárias . —
Docas Santos nom, ... —
Docas Santos port. ., 940,00.
Distribuidora de Co-

mestlveis "Disco'" . 1.050,00
Docas da Bahia, nom —
Eletromar Ind Elé-
trica ., ,.'erro Brasileiro ...."•d. Brasileira de
Poupas 'Jne Material do Bra-
sil

Lab. Moura Brasil.
Lojas Americanas ...
Força e Luz de Mi-

nas Çerais
Fôrça e Luz do Pa-

raná .. .... ... ..
Fab Nacional de Mo-

tores. ord. 
Fôrça e Luz Nordes-

te do Brasil .. '..
Harkson, Ind. e Com.,

Kibon, ord
Idem, pref
Hotels Palace
Hidrelétrica do Sâo

Francisco .-.
Industrial Sul Mi-¦íeira'
Industrial Cataguazes
Marvin S/A
Manutaf. Brinquedos

I Estréia 
Moinho Fluminense.
Mesbla S/A
Obras Industriais ord.
Idem pref. .. .... ..
Parafusos Santa Rosa
Pneus General, ord

nom. .'. ,. Li 1.500,00
Pneus General pref.. 800,00
Paulista de Fôrça e

Luz .. .. .... ,.
Petróleo Brasileiro S.

A. Petrobrás pref. .
Ref. Petróleo União.
pref

Refinaria de Mangul-
nhos

Sid. Nacional .. ....
Sid. Belgo Mineira ..
Idem Novas .. ....

Idem, C/ 80% 
Slder, Mannesmann,

ord. ,.!
Sidcr. Mannesmann,
pref 1.140,00

Sul Mineira Eletrlci-
dade, ord — 150,00

Idem Pref  150,00 / 120,00
S, A, Marwln .. ..
S. A. White Martins
Silva Araújo Roussel
Tel. de Minas Gerais,
ord

Ultragás, pref. ....
Idem, preferenciais ..
Vale do Rio Doce,
nom ¦., ,. 560,00

Vale do Rio Doce,
Port .:. ., 600,00

Valéria 1.» (ex-div) ,
Valéria S.»
Valéria 3.»
Valéria 4.»
Willys Overlandrpor-
tador , ,, 102,00

Idem nom  102,00

2.450,00
2.400,00

120,00

210,00 200,00

140,00 - '

3.500,00 3.300,00

S - 1.800,00
260,00 240,00

1.000,00 1.850,00
1.860,00 1.850,00
1.650,00-1.580,00

1.220,00 —

COTAÇÕES POR 60 QUILOS
Branco cristal  650,00 a 680,00,
Mascávinho  450,00 a 480,00

EM PEHNAMHUCO
RECIFE, 22.

Posição — Estável.
COT/VÇOES POH 60 QUILOS -!

Cristais, Cr$ 700,00 e Demerara, Cr$;
690.00.

Entradas — Ontem: 2.426; desde
Io de setembro, 8.553. 752..

Exportação: 23.198.
Existência: 2,175.027.
Consumo': 2;000.'

AL G~Õ~Ü AO
Em posição calma e sem alteração

nos preços, regulou ontem, êsse mer-
cado.

COTAÇÕES POR 10 QUILOS
Em Cruzeiros

Entrega próxima:
Fibra longa:

Seridó. tipo SM....
Fibra média:

Sertões, tipo 3-4.,..
Ceará, tipo 3/4

Fibra curta:
Matas,, tipo 3/4
Paulista, tipo 5....

900,00 , 950,00

755,00 a 800,00
740,00 a 780,00

700,00 a 710,00
720,00 a 730,00

220,00
285,00
1.200,00

160,00

245,00
240,00
240,00
112,00

160.00
140,00
140,00

550,00

225,00
220,00
220.00
102,00

100,00
100,00

Transportei!
E. F e Minas Sâo Je-
rônimo ,1..

Idem, pref. .... .. .,
F, C, Jardim Bota-

nico, Int
Frota Carioca
Panair do Brasil .. ,'.
Paulista E. Ferro ,.
Motorista União Co-

mercial e Imp
Serviços Aéreos Cru-

zelro do Sul ',

Debêntures:

30,00

220,00
100,00

29,00
28,00

- 215.00
122,00 —

5:000,00

EM SAO PAULO
. ;S. PAULO, 22.
MESES Abert. Fech.

Outubro, 1959 ... N/c. N/ç.
Dezembro, 1959 ... N/c. N/c.
Março, 1960. . . -., . N?c. N/c.
Maio, 1960. . . ,-\;.| N/c. N/c.
Julho, 1960 . . . ... N/c. N/ç.

VENDAS — Na abertura, não hou-
ve; no fechamento, não houve.

Posição — Na abertura, paralisada;
no fechamento, paralisada.

Tipo 4 .... 
 64,66, :

Tipo  61,33
Tipo  56,66

EM PERNAMBUCO
RECIFE, 22.

Mercado — Estável.
COTAÇÕES POR K0 QUILOS

Matas, tipo 5, CrS 990,00 — Ser
tipo 5. compradores, CrS 1.090.00

Entradas — Desde ontem em fardos
de 60 quilos 630; de 1° setembro,
252.288.

Exportação: Nada,
Existência: 5.031.

. Consumo: 700.

NOVA YORK, 22. '.
Am Futuras:
Entg. em:

MESES Abert. Int Fech.
Outubro, 1959. . 32,32 N/c. 32,36
Dezembro, 1959. 32,33 32,35 32,33
Março, 1960 .... 32,56 32,61 32,56
Maio, 1960 .... 32,71 32,75 32,73
Julho, 1960 . . 32,29 N/c. 32,29
Outubro. 1960 . 30,29 30,32 30,20
Ap. Middgs. Uplds ,'¦—¦ 34,35

NA ABERTURA — Mercado calmo,
com alta e baixa de 1 a 2 pontos.

. NA INTERMEDIÁRIA - Mercado
calmo, com alta, de 1 a 3 pontos.

NO FECHAMENTO - Mercado
estável, com alta de 1 a 6 e baixa de
1 a 2 pontos,

T"*^-LmMfr i

¦Pi f-<K»9H h»%^Bh Hhíéí ImIs li ** i

VISITA O BRASIL TÉCNICO INDUSTRIAL DE LON-
DRES — Procedente de Londres, chegou ao Rio, o sr.
Claude Weiiy técnico, industrial da fábrica Gcstetncr, âe
Londres, fabricante dos duplicadores Gestetner e perten-
ces, representada no Brasil pela Remington Rand dp Bra-
sil S. A. O sr. Claude Wcil, em sua visita ao nosso país,
completa estudos do mercado, sul-americano, especialmente
ligados | à expansão da Gestetner no Brasil. No clichê, o
visitante ladeado por dirigentes da Remington Rand, quan-
do era recebido no Galeão. ' '

Falências & Concordatas
FALÊNCIA REQUERIDA.— J. SOU

ZA BELONIA — No Juizo da 16> Va
ta-Cível foi requerida por dependen-

Sertões ela a decretação da falência do nego-
ciante supra, estabelecido à rua Vis-
ronde do Rio Branco, '29, por parte de
Com. Ind. Mecânica Wiloon. S/A.
credora de Crj 14.310,00.

DESPACHOS EM CONCORDATAS
— 1.» Vara Civel — S/A. FABRICA
COLOMBO — Ao dr. Curador os au
tos de habilitação dc crédito de Ban
co do Brasil S/A.

NOVA YORK,
MESES

Julho, 1959. .
Setembro 1959
Dezembro 1959

9nnnn Março, 1060. .200,00; Mal0i im _ .

CACAU
22.

Brasileira de Roupas
série 7 

Brasília
Cotonificio Gávea ..
Docas de Santos ..
F. e L. do Nordeste

do Brasil .. .. ..
Hotéis Palace  900,00
Lar Brasileiro 2.» sé-
rie  128,00

Petróleo Brasileiro, S,
(Petrobrás)

C. Brahma
Sul Mineira Eletr. ..

1.010,00
1.000,00

190,00
100,00

400,00 -

570,00 560,00
4.200,00
100,00

-Letras- hipotecárias:

Banco da Prefeitura..
Colonização — Banco

Uo Brasil .. ... ..

640,00 630.00

700,00

Abert. Fech.
32,00 32,03
31,80/31,82 31,95
31,05 31,10 31,16
30,69 30.75
30,63 30,65

VENDAS — Na abertura, 42 con-
tratos; no fechamento, 342 contratos.

NA ABERTURA — Mercado está-
vel, com baixa de 2 a 45 pontos.

NO FECHAMENTO - Mercado
apenas estável com alta parcial de 1
e baixa dc 22 pontos.

CHICAGO, 22.
Fechamento:

MESES
Julho, 1859 . . .
Setembro, 1959 .

ITABORA1 IND. NAC. DE CERAMI-
CA S/A. — Ao dr. Curador das Mas
sas os autos de crédito Impugnado de
Casa Wolff Com. Ind. Prod. Qulml
cas Ltda.

CIA. INDUSTRIAL EXPORTADO-
RA'INEX — Deferido as fls. 47 dos
autos de restituição formulado por
Bates Valve C. of Brasil.

7." Vara Civel — CIA. CONOTRU-
TORA BELA VISTA - Nos autos de
cfédito impugnado de Banco Comer-
ciai S/A. atenda-se.

INSTITUTO CORAÇÃO DE JESUS
— Aos Impugnados os autos de hablli-
tação.de crédito de Egon Bernardo
Lichtcnfels; Francisco Silva Garcia
e Zahi Toutoundji. Nomeado os cre-
dores do Banco de Crédito Real'de
Minas Gerais e Banco Português do
Brasil para informar os créditos dc
comissário. ,

14.' Vara Cível - MERCANTIL AU-
TO ELÉTRICA S/A. — Deferido o pe-

! dido de fls, 122.

M. LOBO - ESTEVES — Intime,
se para cumprimento do despacho d»
fls. 89. , :

1 EM FALÊNCIAS — 4.» Vara CivelELETRO MECÂNICA CONSTRU-
TORA ELMECO S/A. — Homologo Q
contrato de serviços profissionais d«
advogado, de fls. 860/1.' 2. Ao «fndl-
co,- sobre a prestação de contas, ds
fls. 863.!

9.» Vara Cível — IMPORTADORA
BR1GIDO DE AUTOMÓVEIS - N«
forma da promoção.

LABORATÓRIOS RAUL LEITE S/A
Digam os interessados a respeito

das contas do leiloeiro.

11," Vara Cível - ANTÔNIO DI
SANTO —| Aguarde-se,

14.» Vara Cível - LA BOHEME BAR
LTDA, — Selados e preparados.

15.» Vara Civel — ANTÔNIO BAR-
BOSA PEREIRA — Ifcnego o pedido
dc concordata, suspensiva, porque o
falido deixou de recorrer a sua fa-
lenda nn prazo do art. 8 (Art. 140
n da Lei de Falências) o que levou

meu ilustre antecessor a também
indeferir a concordata preventiva re-
querida nestes autos (fls. 426). Prós-
slga-se, na forma do art. 182 da Lei
referida.

16.» Vara Civel — INCOMET S/A.
INDUSTRIAL COMERCIAL META-
LÜRGICA — Diga o sindico sobre os 1
termos da petição de fls. 367.

290,00
280.00

Emp. de Guerra Britânico
2 1/2 % 1928/47 67.5.0

Shell Transport Trading .. 6.17.3
Canadian Eagle AU 4.43
Royal Dutch Petreleum .. 15.0J)

Bolsa de Valores
VENDAS

UNIAfJ
241 Unif

7 D. Emis. Nom.
39 Idem 
50 idem port, ,.
30 Idem Antigas

5 Idem C 

510,00
225,00
200,00

220,00

535,00
535,00
540,00
745,00
725,00
740,00

COMPANHIA MOGYANA
DE ESTRADAS DE FERRO

EMPRÉSTIMO DE Cr$ 130.000.000,00

AVISO
PAGAMENTO DO 36.° CUPÃO

;-/:

Os portadores de debênfures de empréstimos da Com-
panfiia Mogyana de Estradas de Ferro de Cr$ 130.000.000,00

,são avisados de que o Banco Mercantil de São Paulo S. A.,
por sua filial nesta cidade, pagará a partir do dia 22 do
corrente os juros correspondentes ao 36.° cupão, sendo res-
gafados simulfâneamenfe os cupões atrasados.

Rio de Janeiro, 18 de julho de 1959. 60357

Obrigações:

339 Reaparelhamento Eco-
nomico '530,00

67 Idem C/ 600,00
300 Grau 1-7% pt 740,00

77 Idem 745,00
104 Guerra Cr$ ItOOO 725,00

Estaduais — Apólices

3 Minas 1834 pt. l.a série 80.00
9 Idem 3.» sérit 85,00

11 Idem 87,00
999 S. Paulo - Uniformiza-

das 820,00

Municipais do D. Federal

582 Lei 820 do Plano A .. 625,00
171 Idem 627,00

1.130 Idem 628,00
450 Idem 630,00
418 Idem Ex 600,00
622 Lei 820 do P/ A Caut. 625,00

58 Lei 820 do P/ B 615,00
50 Idem 616,00
80 Idem 618,00

Moreira Salles
Maüá S. A. .. .. ..
Mercantil do Rio de

Janeiro .. 320,00
Mercantil da Metrô-

Pole .. 150,00
Com. Ind de Minas. 380,00
Nacional de Minas .. -
Oliveira Roxo .; ... -
Prefeitura do D. Fe-
deral 320,00

Predial do Rio de Ja-
neiro 400,00

Português do Brasil,
nom 320,00
Português, port 350,00
Regional 120.00
Ribeiro Junqueira ... 260,00
Real Unido --1.000,00
Sotto Maior 1.000,00 —
Comércio de Café .. - 200,00
Operações Mercantis. 110,00 -

310,00

350,00
210.00

300,00

350,00

300,00

Sociedades civis:
Club de Regatas do

Flamengo 15.000,00
Soe. Hípica Brasileira 80 000*íio de Janeiro Coun-

try 'Club 360.000

Mercadorias
CAFÉ

Funcionou ontem, firme c acusou
nova alta nos preços.

COTAÇÕES POR 60 QUILOS
Tipo 2
Tipo 3
Tipo 4
Tipo 5
Tipo 6
Tipo 7
Tipo 8

PAUTA
Gerais;

Café comum
Café fino .

, Estado do Rio:
Café comum

Café a têrmn -
tem

425,00
415,00

 405,00
 395.00

.. ..... .. 385,00
 375,00
 365,00

Preço: Estado de 'Minas

TRIGO

Hoje Ant.
1.86,50 1.86,75
1.89,37 1,89,62

ESCUDOS. DOLAKES CHtt- IQUÊS DE VIAGEM OU I
_ n MOEDA, LIRAS, PESOS. IV.S SEMPRE ENCON.

TRARÁ NO

Xo I BANCO I
ÍTALO-BELGA

J AV PRES. VARGAS.'417 Ls^\ I*\iW li

EXECUTIVOS REQUERIDOS

AUTOR R^U VALOR

Ij \ Cr|
Sebastião Enes Pereira  Guilherme Ferreira ,260.000,00
Vitorio Emanuel Dl Puglia Lúcio Conceiçfio e Ruy t-r^-

Rocha 130.000,00
Banco Crédito Mercantil S/A Olga Repltzky 199*2S2'S"
Ind. Com. Art. Tartaruga ..; Euvaldo Martins Cortes .. "•O".'»
Levy Souza Ivan Gomes Barradas .... 20.400,00
Imobiliária Civia S/A Maria Marta Sclwkowsky ,28.625,00

JUIZO DE DIREITO D& TERCEIRA VARA
CÍVEL DO DISTRITO FEDERAL

EDITAL
/

37,00
44,50

31,00
NSn funcionou no-

Cia. de Seguros:

2.200.00
240,00

1.450,00

EM SANTOS
SANTOS, 22.

PosiçSo — Estável.
Santos, tipo 4. por 10 quilos

Estilo Santos. CrS ', 448,00
Tipo 4, por 10 quilos, Estilo

Santos Riado, CrS  423,50
Tipo 4, por 10 quilos — sem

descrição Cr$  408,50
Entradas  22.4"3
Embarques  28.483
Existência  1.595.133

Saíram 52.344 sacas, sendo 7.533
para os Estados Unidos e 44.711 pa-
ra a Europa.

REA1ESSAS PARA O
MUNDO INTEIRO

Ceies.: 2J*<5855 — 23-3854

de eitaçâo com o praro de imite dias
de- LOURIVAL, JUNQUEIRA -
na /ornia abal-co:

O DOUTOR —
OLAVO TOSTES FILHO — Juiz de
Direilo da Terceira Vara Clucl do
Distrito Federal,
'•'•'¦'.'*"-.• FAZ -

saber aos que o presente edital,
com o prazo de vinte dias, virem,
ou dele conhecimento tiverem, que
por êle fica citado, LOURIVAL JUN-
QUEIRA — para no prazo da lei
apresentar defeía nos autos de açlio
de despejo quc lhe move — MANOEL
FERREIRA ALEXANDRE.,—acompa-
nhá-la até final, sob as popas de
revelia e demais da lei, Ciente, tam-

JUÍZO DE DIREITO DA 18,a VARA CIVEL
DISTRITO FEDERAL

Argos Fluminense ,
Confiança
Internacional .. .. ,
Globo""tfundial" .. .... ,
Previdente 1.250,00 1.200.00
Rio de Janeiro (Ge- ,

rais) .. _ 650,00
Sul América - Vida .. 2.000,00 1.500,00
Sul América Maritt

mos e Acidentes .,

MESES
Julho, 1959 . . .
Setembro, 1959 .
Dezembro, 1959 .
Janeiro, 1960 . .

•winnn Mari*0' 1960 • • •
1.300.001 VENDAS _ NSo houve_

Posição — Paralisada. .

Abert.
381,90
381,90
381.90
381.90
381,90,
381,91'

- 1.500,00

Cla. de Tecidos:

6 Idem
22 Idem

Bancos — Ações

620.00
623,00

1.500,00

300.00
300,00
930,00

91 Brasil 
1.550 Português do Brasil

.. Nom. Ex/ D 
1.325 Idem Nom

222 Arno Pref
154 Brasileira de Roupas

Ord 1.000,00
337 Idem pref
100 Brahma Ord 560,00

1.218 Idem Pref 545,00
«00 Idem 516,00
30 Idem .' 550,00

313 Cigarros Souza Cruz pt. 1.725,00
Cimento Aratú ....;.. 2.100,00

38 Docas de Santos Nom. 930,00
2.129 Idem port. .; 930,00

30 Idem 940,00
60 Manufat. de Brinque-,

dos Estrela Pref 800,00
2.928 Mesbla pt 227,00

500 Moinho Fluminens« .. 700,00
530 Motorista U. Com. Imn. 200,00
500 Paulista de Fôrça e Luz 210,00
119 Petrobrás Pref 130,00

10 B. Mineira pt 1.890,00
100 Idem 1.900,00
«O Idem 1.850,00
10 Sid Nacional 250,00

Idem 260,00
2.574 Willya Overland Ord 100,00

2 Petrobrás de Cri 200
7 % 114,00

250,00
130,00
95,00

220,00

200,00

- 130,00

620,00
500,00
200,00
200,00

América Fabril ,,
Brasil Industrial ,
Cometa .... ,.'..
Corcovado  24Õ.0Ò
Confiança/Industrial. 230,00
Industrial de Cata-
guazes -

M a n u fatura Fluml-
nense 

Dona Izabel  250,00
Nova América, nom. 630,00
Idem, port ...... —
Progresso Industrial. —
Idem, nom  —
Petropolitana  180.00
SSo Pedro .. .'. .. .. 120.00

Cias. diversas:
Arno S/A pref. ex/

div. ..  930,00
A ExposiçSo Modas,

S. A. pref
A SensaçSo Modas,
pref 1.000,00

Aços Especiais lta-
bira 2.100,00

Brasileira de Energia
Elétrica i.i  220,00

Brasileira de Gás .. 225,00
Brasileira de Meias. 300,00
Brasileira de Vidros 2.000,00
Brasileira de Roupas — 1.000,00
Campos Salles S/A .. 1.000,00 —
C. Brahma, ord  560,00 550,00
C. Brahma, pref  550,00 545,00
Carb. Minas de Butia 30,00 26.00
Carioca Industrial .. 205,00 198,00
Casa da Borracha S/A — 1.000.00
Cigarros Souza Cruz, .
port 1.730,00 1.725,00

Cimento Aratú .. ..2.150,00 2.100,00
Cimento Portland Pa-

raiso — 150,00
Construtora Gover-
nador  — 1.000,00

Concreto Hedimix

Contraio C
MESES Abert

Julho, 1959 481,00
Setembro, 1859 . . 487,0"
Dezembro, 1959 . . 489,00
Janeiro, 1960 .... 485,00
Março, 1960 484,00
Maio, 1960 ..... 485,00

f*ech.
381,90
381,90
381,90
381,90
381.90
381,90

Fech.
481,00
487.00
489,00
485,00
484,00
485,00

üDITAL de citação como prazo de 20 (vinte dias)' aAvelina MR.-ia dos Santos, quese encontra em lugar incerto
ç nSo sabido, para ciência daVistoria requerida por Joa-
quim Ruas.

O DOUTOR NEWTON DO-RESTE BAPTISTA, Juiz substituto
em exercido no Juízo de Direito da18a Vara Cível do Distrito Federal,Capital da República dos Estados
Unidos do Brar.il.

FAZ SABER aos que o pre-sente edital de citação, com o pra-zo dc vinte dias virem ou dêlc co-nheclmenlo tiverem c interessar
possa, especialmente Avelina Maria
dos Santos, que se encontra cm lu-
gar Incerto e não sabido, que por
parte de Joaquim Ruas, me fnram
dirigidas as petições nue se seguem:- PETIÇÃO DE FOLHAS DUAS:"Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito da
Vara Cível — Joaquim Ruas, portu-
guês, casado, proprietário, residen-
te nesta Capital k rua Ubatan n*>
779, vem requerer contra Avelina
Maria dos Santos, brasileira, viúva,
comerciante, residente à Rua Coronel
Tamarina n° 1.648, uma vistoria "ad
perpetuam rei memoriam" expondo
para tanto o seguintej 1) o supllcan-
t? locou a suplicada; consoante os
termos dó contrato junto por cérti-

bém, que éste Juízo funciona nn
Palácio da Justiça à ruá Dom Ma«
noel, vinte e nove, primeiro andar,

— PETIÇÃO DE FLS. 2 —

Excelentíssimo Senhor Doutor
Juiz de Direito da Vara Cível. Ma-
noel Ferreira Alexandre, português,
casado, comerciante, estabelecido A
Avenida Presidente Vargas número
mil e dezoito, por seu advogado
aboixo assinado, vem com funda*
mento no- inciso primeiro do artigo
quinze, da lei mil e tresentos de vin-
te e oito de dezembro de mil nove»
ccntns e cincoenta, propor açSo da
despejo contra Lourival Junqueira,
brasileiro, dc pruflssão e estado cl-
vil ignorados, pelos motivos e razde»
seguintes: PRIMEIRO — o supllcan»
le, locatário do Imóvel sito ài Avenl»
tia Presidente Vargas número mU a
dezoito, sublocou o sobrado do mes-
irn ao suplicado, mediante ajusta
verbal, por prazo indeterminado e o
aluguel mensal de três mil cruzei»
ros (CRS 3.000,00). SEGUNDO -.
Acontece, entretanto, que o suplica»
do dcí-rte o mês de novembro de mU
novecentos c cincoenta e oito, In-
rlusiva, deixou dc pagar os referi»

VENDAS — Na abertura não hou- dão, o Imóvel de sua propriedade sitove: no fechamento, não houve
Posição — Na abertura, calma; no

fechamento, paralisada.

920,00

- 750,00

210,00
210,00
290,00

NOVA YORK, 22.
CONTRATO VELHO "B"

MESES Abert. Fech.
Julho, 1959. . 36,40/36,50 36,34 .

VENDAS — Na abertura, 1.250 sa-
cas; no fechamento, 5.500 sacas.

NA ABERTURA — Mercado, cal-
mo. com baixa dc 1 a 25 pontos.

NO FECHAMENTO - Mercado
acessível, com baixa de 40 pontos.

NOVA YORK, 22.
CONTRATO NOVO "B"

MESES Abert. Feei-h
Julho, 1959. 35,50
Setembro 1959 35,05
Dezembro 1959 33,45
Março, 1960. 32,41/32,45
Maio, 1960 . 31.40
Julho, 1960. 30,50

33.51
35,00/35,01
33,30
32,28
31,25
30,39

VENDAS — Na abertura, 3.250 sa-
cas; no fechamento 34.500 sacas.

NA ABERTURA — Mercado, ape-
nas estável, com baixa de 1 a 25
pontos.

NO FECHAMENTO - Mercado
acessível, com baixa parcial de 19 a
36 pontos.

A Ç O C A R
tise mercado permaneceu ontem,

— s5ÕiÕÕestivel e Inalterado.

á Rua Ubatan n° 461 — em Senador
Camará, cuja locação foi rescindida
judicialmente por decisão do M. M.'Juiz da la Vara Civel, confirmada
por acórdão da Egrégia 5a Câmara
Cível; 2) Acontece que a suplicada,
oue estava obrigada pcla cláusula 5a
do referido contrato de locação, a
manter o prédio e crtregá-lo • em
boas condições de conservação, dei-
xou-o em preçárlt- estado de conser-
vação, tendo 'Inclusive 

retirado ar-
mações que guarn;clam o prédio lo-
cado, tudo a revelia do supllcante,
deixando ainda dc pagar os alugue-
res e demais encargos desde há mui-
to; 3) Assim, como medida prepara-
tória da competente ação que o su-
pllcante proporá, requer a V. Exa.
se digne de ordenar a citação da
suplicada, para ciência da presente
medida, c para Indicar perito ou dizer
se concorda com que o supllcante
apresenta que é o dr. Cláudio Luiz
Santos Viana, engenheiro com escrl-
tório a Avenida Rio Branco n° 183,
sala 1.723, protestando pcla apresen-
tação oportuna de quesitos. Nestes
termos. D. e A. esta com os Inclu-
sos documentos, depois de julgada
requer lhe sejam os autos entres
guesind, digo, entregues ihdependen-
temente de traslado. Pede deferi-
mento. p.p. — a.) Bernardino T.
Barreira'1. — DESPACHO: "A. Cite-
se para a vistoria designando o car-
tório dia e hora. Desempatador, dr.
Oswaido Campos Araújo. Rua N. S.
da Guia 13, 27-2-59. a.) Lopes de
Souza". - PETIÇÃO DE FOLHAS
DEZENOVE: — "Exmo.. Sr. Dr

Joaquim Ruas, nos autos da vistoriarequerida contra Avelina Maria dosSantos, tendo cm vlsta não ter sido, . ,efetuada a citação, conforme certl- •**••* aI"8"e's e " *«uc e ™sis surpre*
dáo do sr. Oficial dc Justiça, por cn- «ndente é quc desde fins do ano
contrar-se a suplicada em lugar In-1 passado abnndonou o imóvel fecha»
certo e não sabido e o procurador I do, sem mais ter aparecido no local,
não ter poderes para receber a cita-1(pão sabendo o supliernte noticias

suas srnão por Intermédio dí Poli-
ela quc ali tem estado à procura do
mesmo, sendo assim, considerado
como cm lugar incerto e não sabido.
TErtCEIRO — nestas condlçOes, o

¦ .-- supliernte requer a Vossa Excelên-
mo,._sim. Prazo de 

" 
vinte diasX'3 sr! d":ne de mandar d'ar ° su*

ção, vem requerer a V. Exa. se dig
ne -de mandar citar a suplicada póredital, com o menor prazo da lei, co-mo de direito; Nestes termos. Pededeferimento. Ri0 dc Janeiro, 2 de
julho de 1959 a.) Flávlo José Pareto
Júnior". — DESPACHO ¦*- -

2-7-59. a.) O. Duarte Pereira".
DESIGNAÇÃO — Designo o próximodia 28 de agosto, ás 15 horas, nara
a Vistoria. Rio de Janeiro, 8-7-.*i9.
a.) Ramos. Encontrando-se a supll-
cada em lugar incerto c n?o sabido
é expedido o presente edital, com o
prazo de 23. dias, pcln qual fica cl-
tada a mesma suplloada Avelina Ma-
ria dos Santos para os efeitos c sob

pllcatío por edital, com. o menor
prazo da lei, para evitar maiores
prejuízos ao supllcante, visto o mes»
wn r,ch.ir-rc «*m lugar Incerto e nSo
fàpldò,' para' ciência da presente ação
de desnejo por falta dc pagamento
do elugúeli, que deverá afina] ser
julgada pucedmte, decretando o
despejo, da parte do Imóvel subloca-
rin, condenado o suplicado nas eus-as cominações constantes da petição i ias c honorários do'advogado comoimolai e despachos acima transcri- de direito, dando-se ciência a sub-tos, ciente outrosslm que êste Juízo

tem sua sede no Palácio da Justiça,
a rua D. Manuel n° 29 — 2" andar.
E para que chegue ao conhecimento
do interessado e fins de direito é
expedido o presente cd|tal que será
afixado no lugar de costume e pu-bllcado na forma da lei. Rio de Ja-.
neiro, 8 de Julho de 1959. — Eu, Fio-
rlnda Campanha Patriarca, escre-
vente juramentada, o dactilografei,
— E eu, Rubens Pederneiras Ra-
mos, secrlvão, o subscrevi a.) Néw-
ton Doreste Baptista. Está confor-
me. O Escrivão, Rubens Pedernei-
ras Ramos. «0172.

Juiz de Direito da 18a Vara Civel. — te.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE
CAÇA SUBMARINA

Conselho Deliberativo
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

A ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE
CAÇA 8UBMARINA, de acôr-jo com
os íeus estatutos, convoca os se-
nbores membros do Conselho Dell-
beratlvo para a Assembléia Geral
Ordinária, a realizar-se no dia 1° de
agosto, em primeira convccaç&o, às
8 horas c, em 2", às 9 horas, no
Clube dos Marimbas, à Praça Eu-
gênio Franco n» 2. nesta cidade, pa-
ra o fim de eleger:

a) Presidente do Conselho Dellbe-
rativo:

b) Presidente a vice-presidente da
Associação;

c) 3 Membros do Conselho Fiscal
s/ suplentes.

Rio de Janeiro, 21 de julho de
1959, — ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA
DE CAÇA SUBMARINA — Vitorio
AIba Serra de Bentdo — Presiden

a
Inquilinos da mesma forma. Nestes
termos, D. e A. esta com os inclu-
sos documentos, protcstEndo por to-
dos os meios de provas admitidas i
espécie, dá-se-lhe o valor de trinta
a sois mil cruzeiros (CR$ 36.000,00).
Pede deferimento. Rio de Janeiro,
vinte e oito de Maio de mil nove-
centos e cincoenta e nove'— FLA»
VIO FARETO JÚNIOR. — Despacho;
A. Expcça-se editains dc ; citação,
por vinte dias. Rio, cinco — seis —
cinroenta e nove. OLAVO TOSTES
FILHO. Para constar, òassaram o
presente e mais dois de igual wor,
quc serão publicados pcla Imprensa
eiifixados na forma da lei. Rio da
Janeiro, oito dc julho de mil nove-
centos e cincoenta e nove. Eu, Car-
los Maul, escrivão subscrevi. (a)
OLAVO TOSTES FILHO. Devida-
mente selado.

Está conforme, — (a) Cario» Maul
—' iscriufio. 60.173

47214

INCREMENTO DO COMÉRCIO
EXTERIOR GREGO
ATENAS, julho — O serviço im

estatística anuncia que o vaíor em-
bai das importações gregas, no pai»
sado mês de abril, superou em 5%
o de abril de 1958. Por sua vez, o
valor das exportações foi inferior em
22.8% ao de abril de 1958. O déficit
da balança comercial com o exterior
foi, cm abril, de 1.073,6 milhões de
draemas (contra 916 milhões de drac»
mas em abril de 1958). O déficit gio-
bai do período janeiro-abril de 1959
somou 5.539,4 milhões de dracmai,
contra 3.633.1 milhões de draemas no
período correspondente do ano pas»
sado. (ANSA)
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Progresso da indústria mecânica
WJ

ISFtCIX DK DIVISAS

US$ (USA) - 1» DIAS:
Geral •••••
Especial ,,,.....•»••••*••••••••?

USS ARG. - PRONTO
Geral
Especial 

US* URUGUAI - PRONTO
Geral 
Especial <

USS TURQUIA - PRONTO
. Geral 

Especial

IEM LIMITE DE OFERTA:

US» CHILE - PRONTO
Geral 
Especial ••••

DAN KRS
Geral' ... -» ¦

COROAS DINAMARQ. - PRONTO
Geral . •'•'...¦
Especial ..•.!..

USS ESP. — PRONTOt
Geral 
Especial •••••

USS FINLÂNDIA - PRONTO
Geral 
Especial

MONTANTE DAS DIVISAS

Oferecidas Licitada»

1.298.1
22.1

223.0001
11.000

111.000
3.000

87.000
3.000

USS HUNGRIA - PRONTO
Geral
Especial 

US» NORUEGA - PRONTO
Geral -
Especial .'.... •••••-

USS 1SR — PRONTO ,
Geral

US» POL. — PRONTA
Geral

US* TCH.-ESLOV. - PRONTO
Geral 
Especial

£ ILS
Geral 

1.398.0001
22.000

Sobra»

Aglo

Min.

160,10
300.00;

223.000
11.000

111.000
3.000

87.000'3.000

•13.799,05

70.000.00f

12.000,00

17.010,00

47.350,00

10.000,00

18.925,00

228.000,00

1.524,00
I
I- 1.000,001

2.000,00

Aglo

Max.
frOTAL EM Crt

1158,10!
300,00|

210
6

.351.600,00
,600.000,00

120,001

17,38

120,00|

17.38]

4.091.992,80

120,00| 120,00|

I120,00 120,00!

120,00 120,00]

120,00 120,00

120,00 120,00

120,00 120,00

.216.600,00

.440.000,00

120,001

120,00[

336,001

120,00|

I
120,00|

336,00!

2.041.200,00

5.682.000,00

1.200.000,00

1.271.000,00

27.360.000.00

182.880,00

120.000,00

672.000,00

PARIS, julho — As Indústrias me- nômica Européia (formada pela Ale-
manha Ocidental, Bélgica, França,
Holanda, Itália e Luxemburgo), a po-
sição francesa, considerando os se-
tores citados, evidencla-se nas se-
guintes cifras: França, 23% da pro*
duçfio total; Alemanha Ocidental e
Sarre, 55%: Itália, 15%; Holanda,
4,5%; Bélgica t Luxemburgo, 2,5%.
O progresso Industrial francês foi
forte, no setor mecânico, a partir
do 1953. Por exemplo, em 1958. a
produção aumentou em 8% a respei-
to de 1957. O déficit da balança co-
mercial da mecânica francesa para
1958, embora ainda importante (88
bilhões de francos), foi ^nferioi ao
do ano precedente (90 bilhões de
francos). Mas, se se considerarem
como exportações as vendas à área
do franco, o déficit desaparecerá, re-
gistrando-se em coniunto um saldo
ativo de 25 bilhões de francos. Trin-
ta por cento dás exportações fran-
cêsas vai- aos países da Comunidade
Européia; 46% de suas importações
procede dos mesmos. Deduz-se, pois,
que o centro de gravidade das ex-
portações francesas jâ está, orientado
à Europa, ao passo que anos atrás

cânicas ocupam na França o segun-
do lugar nacional pelo volume anual
de seus negócios (imediatamente após
a agricultura) e o terceiro lugar pe-
la quantidade de pessoal- que em-
pregam' (sendo precedidas pela agri-
cultura e pelas obras públicas). As
construções navais, as construções
aeronáuticas, a indústria automobi-
tfctlca e a de construções elétricas
não estão incluídas na Federação das
indústrias mecânicas francesas, que
agrupa 12.000 empresas e ocupa ..
620.COO trabalhadores, com uma ci-
fra de negócios que supera os 200
bilhões de francos. O consumo na-
cional de produtos da construção
mecânica em 1958 foi coberto na
proporção de 89% da produção na-
cional e apenas de 11% com os for-
necimentos estrangeiros; as exporta-
ções representaram aproxlmadamen-
te 16% da cifra dos negócios. Uma
comparação das Indústrias européias
com as indústrias reunidas na Fe-
deração francesa, não é fácil, porqtíe
nos demais paises tal» indústria» não
dependem das mesmas organizações
profissionais, nem para elas vale a
mesma classe de estatística. Apesau. se orientava aos territórios de ul-
disso, pode-se estabelecer uma con-
frontação para um número restrin-
gldo de setores essenciais: maquinas-
ferramentas, tratores, maquinas agri-
colas, motores, equipamentos minei-
ros, maquinas para a Indústria ali-
mentida, para a Indústria do papel
e para a da imprensa, maquinas pa-
ra construções, gráficas, engrenagens,
bombas, compressores, maquinas pa-
ra escritórios, instrumentos de precl-
são. No ralo da Comunidade Eco-

tramar, coisa que, demonstra o
progresso da indústria mecâni-
ca francesa. Êste progresso per-
mltiu algum número de êxitos e
de prlmazlas no exterior. Entre eles
a construção de estabelecimentos
químicos no México, Estados Unidos,
Marrocos e Paquistão; instalação de
material siderúrgico na Espanha.
Brasil e Peru; ¦ construção dos mais
possantes - fornos rotativos na Bél-
gica; montagem de forno» Martin em

vários países, e construção d*
térmicas ou hidráulicas. Recordes
mundiais em 1958; a maior fábrica
de cimento (na Rússia); o maior
estabelecimento - para a elaboração
de enxofre (Laq. França);- a mais
possante canalização de cobre (no
Japão); O teleférico de Mérlda (Ve*
nezuela) a 4.766 metros; o maior ca-
minhfio do mundo (Berllet 600 HP);
o maior motor marítimo (Diesel) pá-
ra petroleiros. Estes, e outros vários
recordes europeus testemunham o
progresso da indústria e da;técnica
francesa. Mas a indústria mecânica
francesa tem atualmente problemas
principalmente um essencial, criado
pela entrada em' vigor do Mercado
Comum Europeu: os gastos salariais,
que em julho de 1958 superavam em
367o os da indústria alemã e em 68%
os da Indústria italiana, Esta cifra
média agrava-se em alguns setores,
principalmente nos que se emprega
uma forte percentagem de mão-de-
obra feminina. Certo é que, poste-
riormente, a desvalorização do fran-
co atenuou tal disparidade. De qual-
quer modo, \ as empresas mecânicas
francesas estudam as reformai) que
devem ser adotadas para-racionalizar
a produção e concentrar as emprê-
sas, tendo sempre em conta o objeti-
vo primordial de redução dos eus-
tos. Peritos em questões européias já
surgiram e as empresas organizam-
se visando a conquista do Mercado
Comum, para os quais, tndubltàvei-
mente, a indústria mecânica france-
sa tem ótimas possibiliddades, apesar
du forte concorrência internado-
nal. (ANSA) -
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VISITA DE PARLAMENTARES --¦£ Os senadores Fran-
ciscos Gallòti' Lima Guimarães,. Silvestre périçle% yivaldo
Lima, Regináldo Fernandes e Sebastião Archer acompa-
nhados do Comitê de Imprensa do Senado, visitaram a
Fábrica de Produtos Mariíu (clichê). A visita foi termi-
nada com um ahnôso oferecido pela direção da fábrica,
sendo então trocados vários brindes e felicitações. ,.

FEIRA INTERNACIONAL
DE l=RANCFORTt

30 de Agosto a 3 de Setembro de 1959
Informações:

CÂMARA TEUTO-BRASILEIRA DE COMÉRCIO
E INDÚSTRIA NO RIO DE JANEIRO

, Rua Candelária, 9 - gr. 107 - Tel. 43-5915 87360

__ 
¦ .1

rl__r* *^_H

CATEGORIA GERAL ...
CATEGORIA ESPECIAL..

TOTAL.

CrS 6.848.800,00

CrS 6.848.800.00

Banco da Lavoura de Minas Gerais S.A.
CARTA PATENTE N.° 1469 — FUNDADO EM 1925 "_*£__._

285 CASAS EM TODOS OS ESTADOS DA FEDERAÇÃO, NO DISTRITO FEDERAL E NO TERRITÓRIO DO AMAPÁ

BALANÇO GERAL EM 30 DE JUNHO DE 1959 (COMPREENDENDO MATRIZ, FILIAI- E AGÊNCIAS)

ATIVO

A — DISPONÍVEL

CAIXA .' .

TÍTULOS E AÇÕES
LEME T,G,
i titulo — f
- Tel: 43-!

CLUBEiJÕMÈRCIAL

Compro um titulo
Ouvidor 36 — Tel:

- 8r. LEÃO -
43-2053.

Compro um titulo — Sr. LEÃO
Ouvidor 36, sob. Tel: 43-2053.

Compro pago bem. sr. LEÃO
Ouvidor 36, sob. Tel: 43-2053.

Vendo titulo por bom
LEÃO — Ouvidor 56, tel:

preço «r.
43-2053.

AMÉRICA
Sl

COUNTRY CL.
titulo poi• Ouvidor I

IATE 
"CLUB 

R.J,
a tttuío sr. LE
Tel: 43-2053.

FLUMINENSE
m preço' sr. LE
sob. tel: 43-20

VASCülÃ GAMA
um titulo ar. LEÃO

I, sob. tel: 43-2053.

CLUBE.DÕTCAIÇARAS

JARDIM GUANABARA
i ti
ob.

BOTAFOGO
m titulo — £

tel: 43-2053.

PETRÓPOLÍTCOUNIT
titulo —

.b. te.:! 4!

HÍPICA

Vendo um titulo sr. LEÃO — Ou-
vidor 56, «ob. tel: 43-2053.

Compro um titulo — Sr. LEÃO —
Ouvidor 56, tel: 43-2053. ' |J

Compro -um titulo — Sr. LEÃO
Ouvidor 56, sob. tel:-' 43-2C53.

IATE CLUB DO RIO DE JANEIRO
Negociamos — BÀRROOA ou HOR-

NE. Carmo 27, ti 604. Tel: 52-6211.
47197 94

Vendo um titulo sr. LEÃO — Ou-
Tidor 36. Tel: 43-2033. .

Vendo bom preço sr. LEÃO — Ou-
Vidor 56, sob. tel: 43-2053.

—Vendo um titulo ar. LEÃO — Ou-
Tldor 36, sob. tel: 43-2053.

Vendo multo bom preço, sr. LEÃO
— Ouvidor 56, sob. tel: 43-2053.

ITANHANGA
Vendo barato, sr. LEÃO

dor 36, sob. tel: 43-2053.
Ouvi-

GÁVEA GOLF
Vendo um titulo sr. LEÃO — Ou-

vidor 36, sob. tel: 43-2053.

FLAMENGO

Vendo um titulo ar. LEÃO — Ou-
vidor 56 sob. tel: 43-2053.

14200 94"título 
coüntrTclub-

Vende-se por 310 contos. Tratar
pelo tel: 22-0022 c/ sr, RUBENS.

.589 94

late Clube Jardim Guanabara
Vende-se titulo. Corretor oficial,

MENDONÇA. Pça. 15 Novembro 20,
sala 503 — Tel: 23-0827.

 7454 94"Vasco 
da Gama e Flamengo

Vende-se titulo. Corretor oficial,
MENDONÇA. Pça. 15 Novembro 20,
sala 503 — Tel: 23-0827.

7453 94

ITANHANGA GOLF CLUB
¦gociamos — BARROCA oü Hi

Carmo 27, sl 604. Tel: 52-6
47197

iCLÜB DOS MARIMBAS"

Ém moeda corrente 
Em Depósito no Banco do Brasil ;. ••"_¦'.'
Em Depósito à ordem da Sup. da Moeda e do Crê.
dito

Em outras espécies 

B - REALIZÁVEL

Cr»

¦ 1.117.189.930,00
1.072.425.646,50

' 943.433.000,00
33.789.116,80

Cr$

3.166.837.693,30

PASSIVO

500.000.000,00

Letras do Tesouro Nacional

Empréstimos em C/Corrente

Empréstimos Hipotecários ,.;

1.777.428.060,90

10.093.770,80

827.394.500,00

Títulos Descontados '.  8.674.226.443,10

Negociamos — BARROCA ou HOR-
NE. Carmo 27, sl 604. Tel: 52-6211.

47197 94

A. A. DO GRAJAÚ
Negociamos — BARROCA ou HOR-

NE. Carmo 27, sl 604. Tel: 52-6211.
471iL_?

GLÜB MONTE LÍBANO 
"

Negociamos — BARROCA ou HOR-
NE'. Carmo 27, sl 604. Tel: 52-6211.

47197 94

GRAJAÚ TÉHIS CLUB
Negociamos — BARROCA Ou HOR-

NE. Carmo 27, sl 604. Tel: 52-6211.
47197 94

Letras a receber de C/ Própria

Agências no País 

Correspondentes no Pais 

Correspondentes no Exterior 

Capital a realizar

Outros Créditos -

9.255.854,30 |

4.628.088.641,60

28.589.172,90 .)*

217.216.367,40

254.84(9.459,00 13.399.747.770,00

Jockey Club Brasileiro
Vende-se/ titulo. Corretor oficial,

MENDONÇA. Pça. 15 Novembro 20,
sala 503 — Tel: 23-0827.

7452 94

Vendo preço multo bom. sr. LEÃO
— Ouvidor 56, sob. tel: 43-2053.

JOCKEY CLUB
Vendo multo bom preço sr. LEÃO

— Ouvidor 56. sob. tel: 43-2053.

MONTE LÍBANO
Vendo um titulo Sr. LEÃO

Tldor 56, sob. tel: 43-2053.
Ou-

. SOCIEDADES NORTE*
AMERICANAS DESLOCAM

_ SEUS INVESTIMENTOS
A EUROPA
WASHINGTON — Julho — Segun-

do um relatório publicado pelo«United States Office of Busines
Economlcs", as sociedades norte-
americanas estão deslocando seus
novos Investimentos de ultramar
para a Eurooa, e particularmente
para a Area do Mercado Comum. O
citado, organismo, dependência do
Departamento de comércio, afirma
que *"** capitais Invertidos dlretamen-

. tt em Indústrias, no exterior, soma-
riam 240 milbfies de dólares nos
três primeiros meses do corrente
ano, com um aumento de 90 milhfies
da dólares a respeito dos tres pri-
melroa meses, de 1958; 70% déste

.. Investimentos teriam se concentra-
do na França, Alemanha Ocidental,
Itilla, Holanda, Bélgica e Luxem-
burgo. (ANSA) 

^PROGNÓSTICOS
SOBRE A ECONOMIA
NORTE-AMERICANA
NOVA YORK — Julho — A Comia-

sSo para a política ereditlcla da Aa-
soclação Bancária Norte-americana
publicou seu. resumo semestral sóbre
bí, condições do crédito e do anda-

mento dos negócios nos Estados Uni-
dos, no qual se afirma que os fun-
clonários dos 12 bancos da Reserva

! Federal concordam em prever que
. para os próximos seis meses, as
condições da economia dos Estados
unidos serio "boas", "excelentes"
ou "muito ' favoráveis". O informe
expressa, con.udo. alguma preocupa-
çSo no que concerne a eventuais

aumentos dos custos, e prevê uma
''¦ diminuição da renda agrícola. j

Nas zonas do extremo oeste, ade-
mais, expressam-se alguns temores
às conseqüências que poderiam de-
rirar-se do demasiado alto nlyel das
atividades construtoras e da geral

¦ tendência "altista" em' todo o mun
'._ dos negócios. O» demais elemen-
.Uos de maior destaque do resumo
."em questlo sio: a prevtaâo de um
'-forte aumento do* empréstimoi con-
"cedidos peloi banco* para o restan-
''te 

de 1939 e de leves aumentos dos
tlpoi d* Juros. (ANSA)

Cordão da Bola Preta
Vende-se titulo. Corretor oficial,

MENDONÇA. Pça. 15 Novembro 20,
sala 503 — Tel: 23-0827.

7451 94" 
FLUMINENSE FOOTBALLttUB

Negociamos — BARROCA ou HOR-
NE. Carmo 27, sl 604. Tel: 52-6211.
___ _ 47197 94~~ 

CLUB DOS CAIÇARAS
Negociamos — BARROCA ou HOR-

NE. Carmo 27, sl 604. Tel: 52-6211.
47197 94

GÁVEA GOLF & COUNTRY CLUB
Negociamos — BARROCA ou HOR-

NE. Carmo 27, sl 604. Tel: 52-6211.
47197 94

AUTOMÓVEL CLUB DO BRASIL
Negociamos — BARROCA ou HOR-

ÍE. Carmo 27, s/ 604. Tel: 52-6211.
47197 94

CLUB DE REGATAS DO FLAMENGO
Negociamos — BARROCA ou HOR-

NE. Carmo 27, sl 604. Tel*. 52-6211,
47197 94

Imóveis 169.080.544,90

F - NAO EXIGlVEL

Capital
Aumento de Capital

1—¦ *,

Fundo de Reserva Legal  
Fundo de Amortização do Ativo Fixo

Outras reservas:

Fundo de Reserva Especial -...¦
Fundo de Previsão '.*.* '••'

O — EXIGlVEL

DEPÓSITOS

i vista e t curto prazo

*de 
Poderes Públicos 439.423.946,50

de Autarquias 248.407.706,00

em C/C Sem Limite 6.665.734.064,20

em C/C Limitadas 99.648.622,10.

em C/C Populares 4.076.174.321,20

;¦'.;-;' 293.876.679,40

895.761.1.2,30

26.752.009,30

Cr? Cri

__ 500.000.000,00

77.500.000,00
48.400.000,00

5,000.000,00
119:100.000,00 ,000.000,00

em C/C Sem Juros

em C/C de Aviso .,

Outros depósitos ..- 12.745.778.451,00

Títulos e valores mobiliários:

Apólices e obrig* Fed. inclusive as
do valor nom. de CrS 
78.624.200,00 depositadas ,à Ordem
da Superintendência da Moeda e
e do Crédito

Apólices Estaduais 
Apólices Municipais
Ações e DebCnturcs 

C — IMOBILIZADO

83.054.932,40
103.180.039,70

4.745.671,00
24.313.025,50 215.293.668,60 16.811.516.483,50

a prazo
de Poderei Públicos
de Autarquias 

de diversos:

a prazo fixo ...
de aviso prévio

3.979.673,40

584.597.052,10
809.187.008,80

CLUB REGATAS VASCO DA GAMA
- Negociamos — BARROCA ou HOR-
NE. Carmo 27, sl 604. Tel: 52-6211.

47197 94

JOCKEY CLUB BRASILEIRO
Negociamos — BARROCA OU HOR-

NE. Carmo 27. sl 604. Tel: 52-6211.
47197 94

LAGOINHA C. CLUB

SOCIEDADE. HÍPICA BRASILEIRA
Negociamos — BARROCA ou HOR-

NE. Carmo 27, «/ 604. Tel: 52-6211.
  _ 47197 94

IATECLUB JARDIM 
"GUANABARA

Negociamos — BARROCA ou HOR-
NE . Carmo 27. sl 604. Tel: 52-6211.

47197 £M_

SEGURADORES E BAHÕUEIROS
Negociamos — BARROCA ou HOR-

NE. Carmo 27, a/ 604. Tel: 52-6211.47197 94

CLUB COMERCIAL
Negociamos — BARROCA ou HOR-

NE. Carmo 27, sl 604. Tel: 52-6211.
47197 94

Negociamos —
NE. Carmo 27,

BARROCA OU HOR-
6/ 604. Tel: 52-6211.

47197 94

RIO DE JANEIRO COUNTRY CLUB
Negociamos — BARROCA ou HOR-

NE. Carmo 27, ti 604. Tel: 52-6211.
47197 94

Edifícios de uso do Banco

Móveis e utensílios 

Material de Expediente ...

Instalações

371.799.187,50

191.826.744,90

563.625.932,40

CADEIRAS PERPÉTUAS (Maracanã)
Negociamos — BARROCA ou HOR-

NE. Carmo 27, 6/ 604. Tel: 52-6211.
47197 94

BOTAFOGO FOOTBAL E REGATAS
Negociámos — BARROCA ou HOR-

NE. Carmo 27, 6/ 604. Tel: 52-6211.
47197 94

TIJUCA TENNIS CLUB
Negociamos — BARROCA ou- HOR-

NE. Carmo 27, 1/ 604. Tel: 52-6211.
 47197 04

AMÉRICA F. CLUB
Negociamos — BARROCA ou HOR-

NE. Carmo 27, «/ 604. Tel: 52-6211.
47197 94

LEME TENNIS CLUB
Negociamos — BARROCA ou HOR-

NE. Carmo 27, a/ 604. Tel: 52-6211.
___ 

• 47197 94

PÍtRÓPOLIS C. CLUB
Negociamos — BARROCA ou HOR-

NE. Carmo 27, s/ 604. Tcl: 52-8211.
47197 94

MAISON DE FRANCE
Negociamos — BARROCA ou HOR-

NE. Carmo 27, sl 604. Tel: 52-6211.
47197 94

D — RESULTADOS PENDENTES

I Juros e Descontos

Impostos

Despesas Gerais e Outras Contas .

E — CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Valores em'garantia

Valores em custódia 

Títulos a receber de C/ Alheia .

Outra* contas 

3.057.438.775,00

333.168.643,80

6.048.323.334,40

1.995.744.846,50 11.454.695.599,70

31.996.675.708,90

OUTRAS RESPONSABIUDADKS '

Titulos Redescontado* ,.•• ' —•—

Agência* no Pais 4.604'. 175.100,90

Correspondentes no Pais 75.172.839,10

Correspondentes no Exterior 131.159.564,60

Ordens de pgtos. e outros créditos. 628.278.396,70'

Dividendo* a pagar 37.814.247,70

H - RESULTADOS PENDENTES

Contas de resultados

I -CONTAS Dl COMPENSAÇÃO

Depositantes de valores em garantia e em custódia ...

Depositantes de titulos em cobrança:

do País •••• '

1.397.763.734,30

_4.143._42.185.30

8.476.300.149,00 19.u_..8*-.33.,30

3.410.627.418,80

6.022.350.768,70

l,:.13í.774,90

do Exterior 25.972.563,70

Outras Contas '.j 1.995.744.846,50 11.454.095.589,70

- 1 .', •") ' 31.996.675.708,90

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA DE "LUCRO S E PERDAS» EM 30 DE JUNHO DE 1959
Referente ao 1.° semestre de 1959

DÉBITO

DESPESAS GERAIS :\l
Honorários da Diretoria, do Conselho Consultivo e do

Conselho Fiscal, ordenados do pessoal, contribuição~ livros, material,

TERESÓPOLIS 6. C.
Negociamos — BARROCA ou HOR-

NE. Carmo 27, sl 604. Tel: 52-6211.
47197 94

SÍRIO E LIBANÊS
Negociamos — BARROCA ou HOR-

NE Carmo 27, a/ 604. Tel: 52-6211.
47197 94

para o I.A.P.B., L.B.A
selos e gastos diversos

S.6.R.,

IMPOSTOS

Pagos durante o semestre

JUROS DE CRÉDITOS DÉ TERCEIROS E COMISSÕES

Abonados neste semestre

CONTAS EM LIQUIDAÇÃO

Amortliaçfio de débitos duvidosos ¦¦•¦• —

PERCENTAGENS E GRATIFICAR AIS AO PESSOAL

CrS

520.603.751,90

18.685.925,60

_ \
CRÉDITO

PRODUTO DAS OPERAÇÕES SOCIAIS CONCLUÍDAS
NESTE SEMESTRE

Comissões, Descontos, Juros, Rendas Diversas, Resulta-
dos de Câmbio, inclusive recuperação de débitos
duvidosos 

Cr|

1.012.765.542,40

TÍTULOS DE CLUBES
C BARROCA e W. HORNE

(ESPECIALISTAS)
Negociam quaisquer títulos do Rio e São Paulo

*.'¦- N 0 R I 0 EM S AO PAUL 0 ;
hd do Carmo, 27, sala 604 Rua Boa Visla, 208, sala. 101

Tels. 52-6211 . 32 0127 Tels. 37-6743 • 33-7477

HIGINO COUNTRY CLUB - TERESÓPOLIS
TITULO DE SÓCIO PROPRIETÁRIO — Preço Cr$ 100.000,00

c/ 10.000,00 dé entrada e 30 pagamentos mensais de Cr$
3.000,00. A partir de 1.° de agosto em vigor novo preço de Cr$
120.000,00 com a inauguraçãa da Estrada Direta. Informações,
catálogo e vendas, Av. Alm. Barroso, 91 - s/ 710 — Tel. 22-2690,
c/sr.Levy. 546194

Abonadas neste semestre 

PERCENTAGENS DA DIRETORIA E DO CONSELHO
CONSULTIVO

' Abonadas neste semestre 

FUNDO DE AMORTIZAÇÃO DO ATIVO FIXO

Valor destinado a Móveis e Utensílios

FUNDO DE RESERVA LEOAL

Transferido para esta conta

FUNDO DE PREVISÃO

Transferido para esta conta

DIVIDENDOS .. ..

Pelo 57° à raiío de 15% ao ano, relativo ao 1» semestre

BONIFICAÇÃO AOS ACIONISTAS

Abonadas neste semestre

260.346.931,70 ,, \ . .' "*':'.

.'.,.......-: 3.812.021,30 i- \

 ¦ 81.054.868,50 '¦ 
"/ 'V ,'.'¦'-

7.500.000,00 ' ¦

',.,. 9.500.000,00 . ''\/ '¦ X

10.000.000,00 \.

;-; ,..„ 26.700.000,00 N.

37.060.043,40 ** . \

37.500.000,00 \

; 
*;»»•«•»«* ..' 1.0U.765J42.4.

DE MINAS GERAIS S.A. ' í

a) Jos* Bernardlno Alves Júnior, Dlretor-Presidente
a) Francisco Rodrigues de Oliveira, Diretor

DA LAVOURA

ai Nelson Soares de Faria, Diretor-Vlee-PTesldente
a) Gilberto de Andrtdo Faria, Diretor

a) Alovslo da Andrade Faria, Dlretor-Superintendente
a) Ou_*_vo Prado Filho, Cont. — C.R.C. — M.G. 1.M1

6018*
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2* Caderno CORREIO DA MANHA, QUINTA-FEIRA, 23 de Julho de 1956
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REINICIOU SERVIÇO — O luxuoso transatlântico
"Aqgiisto", da Sociedade de Navegação ^táliâ". reiniciou:
as viagens para a América do Sul, saindo dè Gênova, no
dia 23.;¦•"¦-:¦: 

'-.•.; 
;.:¦ ' 

''.:"":"'''¦¦ -'" ",;'-.:'¦"¦

MOVIMENTO MARÍTIMO
NAVIOS, ESPERADOS

Longo Curso — Passageiros: S/d —
Conte Blancamano; S/d — Rio San
Juán; 23/7 — Provence, Libertad, Del
Mar; 24/7 — Alloth, St. Essylt, Rio
Aguapey; 25/7 — Cap. Salinas, Rio
Primero, Cap. Verde; 26/7 — St. Sin-
gapure, Straat Mozambique.'

Longo Curso'— Carguelrosr 22/1 -r
Ecuador, Nordpòl, j Vovostlneí- 23/7 —'
Freya Torm, Ravensberg, 24/7 — Del
Campo, Warinskl; 25/7 — Roscqe, Pil-
Comayo; 26/7 — Nopal Branco, Tara,
Ohib.

.Navios c/ trigo: S/d — Mount Itho-
•jné; 24/7 — Theomitor. •-..•'.

• Navios Tanques: 24/7 — Gasbràs
Norte;' 25/7 — Loide Paraguay.

Navios Frigoríficos: 29/7 — Rio
Mendoza,

Navios Carvoeiros: Nenhum.

Entradas do dia 21/7/1959: Longp
Curso — 4; Cabotagem — 0; Peq. Ca-
botagem — 5.

' Em Aditamento: — Entr. 20/7: Lon-
go Curso — li Cabotagem — 0; Peq.
Cabotagem -r 0.'

NAVIOS ATRACADOS
Cais da Gamboa: P. Mauá — Hols-

tein, alem, importação; Algenib, hol.
exportação: Armazém 1 — Porta-
Aviões: ingl.: Armazém 2 — Rio Tu-
nuyan, arg, exportação: Armazém -3
— Uruguay, arg. 2 guind. exportação;
Armazém 4 — D.el Norte, amer. 4
guind. importação; Armazém 5 —
Santos, nor. 3 guind. Importação; Ar-
mazém. 6 — Santos, sueco, 6 guind.
importação: Armazém 7 — Tremevah,

. ingl, 4 guind. Import.; Armazém 8 —
Mormacwren, amer. importação; Pat.
8/9 — Loide Guatemala, Importação
de trigo; Frigorífico — Rio Santiago,
S guind, Impçrtação; Armazém 10 —

,-Otto Sprlngren, alem. 1: guind.' ex-
portação; Armazém. 11 -— Craveland,
hol.- 3 guind.- imp, exportação; Arma-
zém 12 — Senhor do Bpmfim, nac. 3
guind, .importação; Armazém 

'14 —
Arátimbó, nac,.-, 3 guind,. importação;
Armazém 15 — Rio'Jaguarlbc, nac.S
guind.. importação; 'Armazém 18, —
Barro, o Pereira, nac. 3 guind. impor-
tação,/.-

. Cais de São Cristóvão: Armazém 23
tt- Les Eclairs, arg. imp, trigo;.Arma-
zém 24 — Netuno, nac.'2 guind. .lm-
portação; P. Minério — Vale, além,

guind. Importação;-.j*.. Cartão —
Brlghton, ingl. 1 guind. importação:
World Travelleí, ingl. 1 guind, impor-
tação; Green River, ingl. 1 guind. lm-
portação; Armazém 30 — Ariel, nac.

guind. importação: Armazém 30 —
Arathar, nac. 2 guind.- importação,

x - . ¦ 
/ 

¦ 
. . ." Cais do Caju: P. Madeiras — Ve-

nus, nac. 2 guind. importação; Barão
dos Aimorés; nac, 1 guind. importa-
ção; Armazém 31 — Aliciana, nac, 2
guind. importação; Armazém 32
Boavlsta, nac. 1 guind. Import. Ar-
mazém 32 — Slmansur, nac. 2 guind.
importação;- Armazém 32 — Serafiih
Donato, nac. 1 guind. importação: Ar-
mazém 33 — Belmonte, nac. 2 guind.
importação;- Armazém 33- — Sirius.
nac. 2 guind. importação; Armazém 33— Tauassu, nac. 2 guind importaçSo

Vapores de Longo Curso aguardan-
do atracação 11/7 — Walter Leonhardt
16/7 — King Alexander, .';.

Vapores de Cabotagem aguardando
atracação: Nenhum,

ii Iates de peq. Cabotagem aguardan
do atracação: 18/7 — Timbira; 20/7 -
Itajal; 21/7 — Gloria, Eva, 21 de
Abril, Itu, Urania, Cruzeiro. '-.,

BANCO PORTUGUÊS DO
BRASIL S.A. ,

Pagamentos.de Dividendos
A partir do dia 27 de julho de

1959 das 12 âs 15,30 horas,. pagar-
«e-á na Tesouraria deste Banco o
78" Dividendo, relativo ao Io semés-
tre de 1959 à razão de CrS 12,00 por
ação, obedecendo a seguinte ordem:

Dia 27 — Ações Nominativas
Dia 28 — Ações Ao Portador
Dia 29 — Ações Nominativas
Dia 30 — Ações Ao Portador.
Depois dos dias acima menciona-

dos, esses pagamentos' serão efetua-
los indistintamente,, quer aos pos-
suidores de ações AO PORTADOR
quer aos de NOMINATIVAS, às se-
gundas, quartas e sextas-feiras.'. Em conseqüência ficam suspensas
as transferências de ações a partir
da data da publicação desse aviso,

Eio de Janeiro, 15 de julho de
1939; '¦:-.'»': 60328

/
NACIONAL DA

INDÚSTRIA DO CIMENTO
EDITAL

CONVOCAÇÃO DE EDITAIS
E REGISTROS DE CHAPAS

Faço saber aos que. o presente
virem ou dele tiverem conhecimen-
to que ho dia 25 (vinte e cinco)
da agosto de 1959 serão realiza-
das neste Sindicato a» eleições pa-
ri a sua Diretoria; membros do
Conselho Fiscal e representantes no
Conselho das Federações a que esti
filiado, ficando aberfo o prazo ds
15 (quinze) dias, que correr, a
partir da primeira publicação deste,
para o reylstro de chapas na Se-
cretaria, de acordo com o disposto
no § 2o do art. 3? das Instruções
anexas a -Portaria n° 146, de 18 de
outubro dè 1957, do sr. Ministro do
Trabalho, Indústria e Comércio.

As chapas deverão ser registra-
das em separado, uma para a Dl-
retoria, outra para o Conselho Fls-
cal e quatro outras respectlvamen-
te para • Representação do Sindi-
cato em cada Conselho das Fede-
rações das Indústrias do Distrito
Federal è dos Estados de São Pau-
lo, Pernambuco e Paraíba, ex-vl do
§ 2* do art. 5? das referidas Ins-
truções.

\ Os requerimentos para o registro
de chapas deverão' ser apresenta-
dos. na Secretaria, em três vias,
Instruídos de acordo com as extgên-
ela» do art. 5? e seus paráfragos
das Instruções citadas.

Rio de Janeiro, 23 de Julho de
1959 — CECIL DAVIS — Presidente.

6394

EDIFÍCIO SPLEND1D
Condomínio

Rua Saint Roman 390
o sindico convida òs snrs. Condo-

mines p?ra Assembléia a realizar-se
em 27 do corrente ás - 20 horas, no
próprio edificio para tratar do. se-
guirtes assuntos:

1") Exame das \contas; . .
2°) Orçamento; ;
3») Elevadores;
4») Eleição do sindico;' 5°) Porão assuntos gerais.¦ 26576

CADAL — CIA. INDUSTRIAL DE
SABÃO E ADUBOS

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDI-
NARIA

'Vi . '. 1 -•":
Primeira Convocação

Ficam il convocados os senhores
acionistas para- uma Assembléia Oe-
ral - Extraordinária, a realizar-se no
dia 10 de agosto próximo futuro, ás
10 horas, na sede da Sociedade, á
Rua México n° 111 — 12° andar, a
fim de deliberar, sóbre uma propôs-
ta da Diretoria, com parecer favo-
rável do Conselho Fiscal, para au-
mento de capital, sendo parte com
a reavaliação do ativo, dentro dos
preceitos da Lei 3.470, de 28 de no-
Vembro dé 1958, parte com a distrl-
buiç&o de reservas já tributadas e
pártè mediante subscrição em di-
nhelr. bem como, para tratar de ou-
tros assuntos de interesse geral.

Nos termos do artigo' 104 da Lei
2.627, de 26 de setembro de 1040 é
necessária a presença de acionistas
que representem pelo menos dois
terços do capital social.

Rio de janeiro, 21 de Julho- de
1038, '..

as) Alvaro de Souza Carvalho -
Diretor-presidente; ,

es) Nordaú Rothler Duarte — Dl
retor-superintendente; ;

as) Geraldo . Martins Ourlvio —
Dlretor-flnancelro; •

as) Roberto Zuzarte Ramos — Dl-
retor-técnieo. 56087

PRODUTOS QUÍMICOS
FRANCESES
PARIS — Graças ao nível técnico

elevado da indústria química france-
sa, a balança comercial desse setor de
atividade evolui favoravelmente.

As exportações dos produtos qulml
cos franceses alcançaram ano passa
do um total de 163,4 bilhões de fran-
cos, sendo que 100,6 bilhões para <
estrangeiro. (SII). .-,

yWA TURÍSTICA
VÁRIAS TURFISTICAS.

,':>..'". (Continuação d» 3.» pág.)

ção : eerá - apresentada pelo colega
Idalício Manoel de Oliveira Filho,
uma vez que participaremos de uma
excursão ás cidades - históricas de
Mlnas Gerais.A 'próxima reunião do Skal
Club do Rio de Janeiro será dia 6,
is 12 horas, no Hotel Glória.De passagem pelo Rio. dois
fotógrafos das revistas "Life" e "Ti-
mesL1- Motivo da viagem: fotografar
a Cidade Maravilhosa para uma sé-
rie de reportagens para as impor-
tantes revistas.

. -Domingo último, Nova Frlburgo
recebeu duas caravanas de turistas
cariocas. A Saturin transportou 28
pessoas e os "barbadinhos" da Igre-
Ja de S. Sebastião do Hadock Lobo
levou mais de cem excursionistas a
cidade serrana,

Bahia, Salvador, Já tem o seu
Skal Club. Sábado último foi fun-
dadp. O sr. Paulo Tapajós, diretor-
secretário do, Skal Club do Rio de
Janeiro presidiu a sessão de insta-
lação.'

'Os primeiros exames dos alu-
nos da Escola Hoteleira de Lisboa já
foram iniciados e concluídos.

, - *, Segundo dados oficiais, no se-
mestre do Inverno 1958/1959, houve
34 milhões de pernoites nas hospe-

FALTA ÁGUA NA TIJUCA
Reclamações que nós chegam da

Tijuca dão conta da falta de água
constante nesse bairro, verificando-
se o fenômeno há cerca de três
meses, sem uma explicação satisfa-
tórla por part; do respectivo pis-
frito de Águas. A carência se dá
especialmente na Rua Afonso Pena,
onde muitos são ps edfíçios_. jiovps,
os quais, no entanto, ao' cjiie "sê' sabe.
não sofrem da mesma deficiência de
abastecimento. Estaria ai uma das
•aufãs das reclamações que em vão
•a/lapetem e que nos chegam a mlúde.

darias das 2.400 comunas de turismo
n_ territóri». federal. alemão (sem
o Sarre e f-rllm).

* O Corri..o da Manhã ofereceu
para a delegação * argentina de pu-
bllcitárlos que se encontra no Rio,
segunda-feira última, um passeioturístico noturno pela Cidade Mara-
vilhosa, Da excursão, o ponto tu
ristico que mais despertou o entu-.
siosmo dos argentinos foi a Casta-
tinha, no Atlo da Boa Vista. A- lua
cheia também colaborou para'dar
maior beleza ao cenário que,-' para
muitos, era Impar.

HOMENAGEM AOS- MORTOS
DA REVOLUÇÃO DE 32
S. PAULO, 22.— O Cel. Arrisson

de Souza Ferraz com. geral da
Força Pública, organizou! um pro-
grama de Homenagem aos compo-
nente.. da Corporação tombados por
ocasião da Revolução . Coristitucio-
nalista de 1932. O programa de ho-
menagem será levado a efeito ama-
nhã è constará das seguintes ecri-
rnônlas: às 9 horas. — Cemitério S.
Paulo——mlssa-em-sufrágio-das-al-
mas dos que, pertencentes à Força
Pública, tombaram no campo de lu-
ta; 9.30 horas — Romaria aos tú
mulo» do major Agostinho de Mou
ra Uchòa, capitães Jorge de Almel-
da Quirino, Manuel Penha, l.os te-
nentes Joviano José de Oliveira e
Manuel dos Santos Sobrinho, onde no
primeiro deles e cm homenagem aos'
mortos da Força Pública, represen-;
tados por seus heróteos oficiais, se-
íá-depositada—uma-coroa-de-flôresf
10 horas — Romaria ao Mausoléu do
Ibirapuera, onde será colocada uma
coroa dc flores no túmulo, do .gene-
ral JúIlò' Marcondes "Salgado, âfHU-
bolizando a homenagem da Corpora-
ção a êsse soldado paulista e seus
companheiros que.' ali dormem o úl-
timo sono. (ASP).

GUERRA ¦
VIVENDO NOVA ERA O ESTABELECIMENTO DE SUBSISTÊNCIA

X VDÓSAl^dOR-r ;
"Dotar a ia. R. M. d* condições logísticas dt Intendendo tal» qu»,

no cato de mobilização, se tornas»» possível, a curto prazo, a amplia-
tio do núcleo existente em importante base de suprimentos". Foi êste
o compromisso assumido « realizado em dois ano» de trabalho profícuodo ten. cel. Plínio dt Moral» Filho «o assumir a chefia do Estabeleci-
mento de Subsistência d» ia.' R.. M„ aiudado que' foi por Uma- equipe
entusiasta d»' oficiais t praça» e funcionários civis e militares, tudo sob
a Inspiração e prestigio dispensado Velo general João de Almeida Freitas.

O Forte de São Pedro, sede daque-
le Estabelecimento, se encontrava em
ruínas. Patrimônio histórico,, o velho
bastião colonial jamais fora conser-
vado pelos encarregados de sua ma-
nutençãó. A primeira preocupação
do ten.-cel. Plínio foi a dé preser-
var-lhe a estrutura, reformar as pre-
cárias instalações existentes, erigir
novas Instalações que permitissem o
funcionamento normal de órgão pro-
vedor. Destarte foram realizados os
seguintes melhoramentos, inaugurados
pelo ministro da Guerra, vendo-sei
presentes os generais Jaime I de Al-
meida, Antônio Alves- Filho e -vários
outros altos chefes nylitares, espe-
cialmente idos á, Bahia. para aquela
finalidade Inaugural: l.o reforma ge-ral.dò pavilhão lateral direito' com
Instalação dos serviços administrati-
vos no andar superior e ARR no an-
dar térreo, 2.» construção de um re-
fcitórlo de oficiais. 3.» construção de
um põsfo de lavagem e lubrlficação
de automóveis. 4.» calçamento de uma
área de circulação de 500-metros qua-
drados.'5,o construção de um depôs!-
to de 324 ms. quadrados. 6» restau-
ração' do pavilhão lateral esq. do
forte, com aproveitamento para depó-
sitos dò ARR e dependências para a
17a. CR. 7.o instalação de uma bom-
ba; elétrica para' abastecimento' de
água e construção de um fortim es-
tllo colonial no pátio interno. 8.° ins-
talação de um 8uper->Mercado paraatendimento da Família Militar, em
alimentação e utilidades domésticas.
9.» aparelhamento geral do ES e, ma-
quinaria de escritório, ll.o transferên-
cia e ampliação da antiga alfaiataria
do DRMI para d ERS 6. 12.° constru-
ção de um depósito de viverei em
estrutura' metálica. 18.» construção de
uma câmara de expurgo para 600 sa-
cos. 14.» construção de um frigorífico-
açougue com capacidade para 600
ton. 15,o ampliação da Torrefação de
Café,. 16.» ampliação da .padaria. 17.o
instalação de 'uma fábrica de massas
alimentícias para 2.000 quilos diários.
18.» instalação de uma bomba de gaso-
Íina para 10.000 litros. 19.° construção
de um refeitório pára o pessoal. 20 o
reaparelhamento da frota de trans-
portes. 21.o racionalização ¦ e I simpli-
ficação dos .processos burocráticos.
22.» adoção de planejamento das aqui-
siçõea com eliminação de intermedia-
rios, 23° instalação;de carpintaria.
24.» formação na GE de um técnico
em refrigeração doméstica. Além dês.
tes, foram inaugurados outros Servi-
ços, que receberam nomes de chefes
militares em homenagem ao que mui-
to fizeram pelo Serviço de Intendên-
cia do Exército, o Auto Serviço Re-
embolsável recebeu o nome do Maré-
chal Bittencourt; a Padaria/ General
Souza Doca; c Frigorífico {AçougueGeneral Manoel AarSo; a TordefaçBo
de Café. General Sales Filho,'Pastifl-
cio Marechal ' Almada (Américo de
Andrade), cuja placa foi descerrada
em homenagem à,Imprensa pelo jor-nalista Otávio de Castro, nosso cole-
ga de rodação; Depósito de Viveres
ten.-cel. Hanequim Dantas; Alfaiata.
ria General Civerq Costard e Anexo
Reembolsável Gen. Dir. de Subsis
tência.

Além dos melhoramentos acima, foi
positivado em 18 meses da atual ges-
tão, um aumento patrimonial de 8 mi-
lhões de cruzeiros, correspondente a
quase 100% do recebido da gestão
anterior Presentemente o patrimônio
do ERS, segundo estamos informados,
deve beirar à casa dos vinte milhões,
cm contraste com o de 8 milhões e
meio apurado em 30 de junho de 1957.
O ministro Henrique Lott após as
Inaugurações, congratulou-se com o
cmt da Região, cel. Plínio e demais
autoridades Intendentes presentes ao
a*°- .;'Á,;( ",.

^?.HOMENAGENS AO MARECHAL
DEODQHO — Revestlr-se-ão do maior
brilho civico-militar .as cerimônias
que' serão prestadas á memória do
Marechal Deodoro da Fonseca, porocasião da transladação de seus res-
tos mortais para o Monumento da
Praça Paris, na manhã do próximodia 5 de agosto, âs; quais se asso-
ciarão altas autoridades civis e mi-
litares, membros dò Clero e os jo-vens cadetes da Academia Militar das
Agulhas Negras, das Escolas Naval c
de Aeronáutica e Colégio Militar do
Rio. .' .' .

Os trabalhos para aquelas home-
nagens, a cargo de uma comissão de-
slgnada pelo ministro Lott e sob a
presidência do general Augusto Mag-
gessi Pereira, já estão praticamente•umeluidos e serão ultimadas âs 10
horas de hoje, na sede do Colégio
Militar, por ocasião de uma reunião
de todos os membros da referida co-
missão. í

UNIFORMES PARA SOLENIDA-
DES — 3,o uniforme;, coquetel ofere-
cldo ào adido militar e naval da
França, das 19 ás 21 horas do dia 20,
na "Maison de France"; 5.» uniforme:
doquetel oferecido ao adido de agri-
cultura dos EE. UU., das 19, ás 21
horas de hoje, 23, no Clube Piraquê.

.?. — Centenas de jovens futuros
aspirantes do Centro de Preparação
de Oficiais.da Reserve do Rio, pres-tarão, às 9 horas do próximo sábado,
n solene compromisso de Juramento à
Bandeira em cerimônia que contará
com a. presença de altas autoridades
militares e personalidades civis, es-
pecialmcnte convidadas pelo coronel
cmt. Alvaro Alves dos Santos. Na
oportunidade, terá lugar ainda a ce.
rlmônia de.encerramento do Curso de
Saúde, que assim dará ao Exército
mais uma turma de sargentos espe-
ciallstas.

— A Divisão Blindada prestou
ontem' uma homenagem ao seu ex-
comandante general João Ururahy de
Magalhães, ultimamente transferido
para a reserva. As 11,30, formadas no
Estádio do R Rec Mec, as representa-
ções de tôdas as unidades da Divisão,
inclusive o l.o BIB de Barra Man-
sa, compareceu- o homenageado, re-
cebendo, então, a continência da tro-
pa. Prosseguindo no programa esta-
belecido, as representações'cantaram
a Canção da Blindada, sendo, em se-
guida, oferecida a homenagem da-
tropa, com palavras de reconheci-
mento e respeito, proferidas pelo cel.
Oscar Lopes da Silva, cmt.' do Rec
Mec. Por fim, as Unidades da Dl-
visão lhe ofertaram flfimulas que lhe
foram entregues, a ^primeira pòr um
soldado do l.o BIB e. a última pelo
cel. Milton Barbosa Guimarães. O
homenageado agradeceu á tropa.

Logo após, o Det da DB sob o co-
mando do ten.-cel. Paulo Ramos des-
filou em continência. Em seguida,
com a presença do marechal Odilio

Denis, teve lugar o almoço oferecido
pelos oficiais da Divisão, ocasião em
que o general' Armando de Moraes
Ancora saudou o homenageado. Se-
guiu-se com a palavra o cel. Osmar
Pacheco Dllon, -para ressaltar mais congregações sindicais de São Paulo
uma/vez a vida militar, do general
Ururahy que, emocionado, agradeceu
tôdas as" homenagens que lhe foram
prestadas. Encerrando ò ágape, falou
o marechal Denis pára agradecer a
nova flâmula da Divisão ' Blindada
que. lhe fora ofertada .pelo general
Ancora e para se solidarizar com as
homenagens que estavam sendo pres-
tadas ao seu ex-chefe de Estado-
Maior.

? LOTT E DENIS EM CÒNFERÊN-
CIA — O ministro Henrique Lott, às
últimas horas da tarde de ontem, con-
vidou o marechal Odilio Denis, paranão foi conhecido. O assunto tratado
não foi. conhecido,. muito embora os
jornalistas credenciados insistissem era
ouvir o comandante do 1 Exército,
que se mostrou reservado.

Grandes obras de recuperação e
melhoramentos vão ser realizadas no
depósito de matérias-primas do Esta-
beleclmento Central de Material de
Intendência, com inevitáveis danos nós
móveis pertencentes a oficiais, e ali
depositados temporariamente. Conse-
qüentemente, a chefia do referido Es-
tabeleclmento apela para o espirita
de cooperação dos oficiais solicitando
a gentileza de mandarem retirar oe
móveis de sua propriedade.
? A Escola de Sargentos' das Armas
.ia está divulgando os resultados do
Exame de Suficiência realizado nos
primeiros dias do mês de junho uti»
lizando-se, para isso, da_ relações qus
lhe foram remedidas pelas Unidades,
Repartições e Estabelecimentos que ti-
veram praças .inscritas no referido
exame. '

Os que ainda não tiverem enviado
ersa relação deverão fazê-lo còm s
máxima urgência, via aérea, obede-
cendo ao seguinte modelo: 3 vias,'pa.
pei 22 x 83, no sentido- horizontal,
cabeçalho regulamentar, titulo: Re-
lação de candidatos Inscritos no exa-
me de suficiência. O texto conterá as
seguintes colunas: número, de ordem,
nomes em rigorosa ordem.alfabética,
independente de graduação, graduação
e mais 9 colunas com largura de 6
espaços de máquina, , deixados em
b.anco para serem preenchidas pela
E.S.A. Tôdas as folhas deverão set
iguais a _irlmelra, inclusive. o cabe-
calho, com espaço duplo entre as 11-
nhas. A margem esquerda deverá ter
Uma largura de trêa e meio centime-
tros.
**r Para amanhã 24, a Secretaria do
Ministério da Guerra marcou o 5.»
uniforme.

SELEÇÃO DE CONTINGENTE PARA
O BTL SUEZ' O marechal Odilio Denys deslg-

nou uma comissão composta do co-

ronel Wallenstein e dos tenentes-
coronéis; Mozart Souza Oliveira e
Manoel dc Souza Carvalho Júnior
para, sob,' a chefia do primeiro,
recrutarem e selecionarem os ofi-
ciais e sargeçtos que são candi-
datos a integrar o 6.» Contigente
destinado ao III-2.» R.-I. OBata-
lhão Suez).

? 
' 

O. ministro da Guerra recebeu,
ontem, o prof. Madureira de pinho,
o deputado petebista Salvador Lósso-
co, acompanhado dé uma grande co-
missão composta de representações e

0 Conselheiro Humberto Bastos,- os
generais Mário Coutinho, Nilo Su-
cuplra. Armando Dubols Ferreira - e
Augusto Magessi é tenenies-coronéis
Menezes Brito e Alfredo L. Marquesi.
*tr ! Face a solicitação da Academia
Brasileira de Medicina Militar, o pre-
sidente da República expediu aos ml-
nistros de Estado, presidentes de Au-
tarqulas e órgãos subordinados à Pre-
sidência da República o seguinte te-
legrama"7?59 de ordem senhor presidente
da República, comunico vossêncla ha-
ver sua'excelência dispensado .ponto
médicos, farmacêuticos vg dentistas ie
enfermeiras civis e militares rerviço
público civil e autarquias provarem
comparecimento II Congresso Brasi-
lelro de Medicina Militar realizar-se
Porto Alegre, dias 24 a 31 agosto còr-
rente ano, dispensa deve abranger
não sô duração conclave como tam-
bém periodo viagem servidor.- consi-
derado o melo transporte comprova-
damente utilizado e observando-se
ainda no. que couber, disposto, .clr-
cular 2-57, atenciosas saudações, Vic-
tor Nunes Leal chefe gabinete civil
Presidência República"! As inscrições
continuam à Rua Rodrigo Silva 30,
nesta Capital e Av. Alberto Bins 612.
em Porto Alegre. ,

; O diretor-de Ensino do CSSE,
avisa aos senhores associados que es-
tão abertas'as matrículas para os se-
guintes Cursor: ,

PREPARAÇÃO PARA O "CAS" -
com quatro aulas diárias, atendendo
às novas exigências oficiais. Profes-
sores .especializados dé Português, Hls-
tórla, Geografia, Geometria, Álgebra
e Aritmética, havendo testes mensais
e qulnzenals dentro das normas pe-
dagógicas modernas, ,

CORTE e COSTURA — para os de-
pendentes de associados funcionando
às 3as. e Sas.-feiras na parte da tar-
de. com professora especializada. .

As Inscrições e. melhores, informa-
ções poderão ser obtidas na Rua Hen-
rlqre Dias n.° 25, — Rocha — Tél
28-2525.

Solicitamos aos associados portado-
res de Títulos de Profesror, Licencia-
dos por Filosofia e aos registrados,
entendimentos diretos com o Diretor
do Departamento visando a organiza
ção do' cadastro de professores do
Ginásio que o Clube pretende fundar
no próximo ano. • ¦ '•

FAZEM ANOS HOJE
/ '«.•'

General de brigada: — intma Sl
queira.

Coronéis: — Antenor OJRellly de
Souza Júnior, Tácito Livio Reis de
Freitas.

tenentes-coronéis: — Carlos, de Mel-
ra Mattosi Darcy dé Siqueira Villaça,
Dilermando Gomes Monteiro, José An-

tónio dos Santos Araújo, Luiz de
Paula Azeredo Bastos, Manoel Espe-
dito Sampaio, Mareio de Menezes,
Paulo Braga da Rocha Lima,

majores: .— Jackcson Reed da Cos-
ta, Jo$é Alves Vieira Netto, José Fran-
ça Americano, Julio Monteiro Filho,
Luiz Paulo Correia de Andrade, Se-
bastião Tenório /de Albuquerque.

capitães: — Antônio Rodrigues, Ber-
nárdo Nuzman,' Clevérson da Sllva
Gomes, Horáclo Antunes Ferreira Jú-
nior, Jim Meirelles, Milton,. Pereira
Fortunato, Raul Lorena..

l.os tenentes: — Alberto Mikosz,
Avestll Justo Ferreira, Fausto Cazel-
li, Eurides Ferreira daSilva, Ivan Ra-
fael Nehrer- Ribeiro, Theodomiro Ro-
drigues Leite,

2.» tenente: — Renato Lopes Cor-
deiro. ¦. , ,

Aspirante: — Geraldo Araújo Sllva.
**r Encerraram-se anteontem, na

Escola de Instrução Especializada, os
cursos de aperfeiçoamento de sargen-
tos de saúde, Intendência e de supri-
mento de intendência. . i

Compareceram às cerimônias os ge-
nerais Achilles Paulo Gallotí, diretor,
geral, de Saúde; Alvaro de Souza Jo-
bim, dirqtor-administratlvo da DGSEx;
Benjamin Rodrigues Galhardo, dire-
tor, de aperfeiçoamento e especializa-
ção; coronel Francisco de Mesquita
Caldas JCoxéo, representante do dl-

reza Ferreira da Silva, Maria Amélia
de Meira Lima Araújo Cidade e. outra,
Georgina de Almeida Magarâo e ou.
trás, Priscilla Garcia Pantoja, EurI-
dice Rodopiano da Fonseca e outra,
Alice Lamego de Lima e Silva, Maria
Leopoldlna Belhám e outra, Armipda
Ferreira Gonçalves, Eponlna Para-
guassu dos Guimarães Veloso, Isabel
de Barros Athayde dé Pinheiro e ou-
trás, Jovslina de Vasconcelos Barce.
los e outras, Cyleclna Lopes Amaro
e Cecília da Cruz Costa Tote.
? PAGADORIA CENTRAL DEINA-

TTVOS E PENSIONISTAS — -Paga-
mento — Publica-.o abaixo o calen-
dário do pagamento'relativo a'ó epr-
rente mês, a inativos e pensionistas,
aprovado pelo diretor de Finanças:
Dia 24, sexta-feira — Marechais, Gene-
rais e Pensão Vitalícia (Guerra do
Paraguai., das 12,30 às 15,30 hs., e o
pagamento nas Agências da Caixa
Econômica e Banco do Brasil; dia 25,
sábado — Coronéis, Tenentes-Coronéts,
Majores, Montepio, Salário-FataiUa e
Pensão Especial; das 8 às 11 hs.; dia
27. segunda-feira — Capitães, los. e 2os.
Tenentes, Aspirantes, Subtenentes e
Sargentos Ajudantes, das 12.30 fts
1530 hs.; dia 28, terça-feira -r los.,
2os. e 3os. Sargentos. Cabos, Solda-
dos e Pensão Judiciária, bem como
folhas suplementires .de.inativos e
oensionistns. das 12.30 às 15,30 hs.; dia
29, quarta-feira — Pagamento do con-
«ignacões diretaments na Tesouraria

rctor-géral de intesjdência; major Jes- xêchica, das 1230 às 1530 hs.. e d'as
sé _«rr:s Pereira, assistente do diretor, j__ e 3 je agósto, sábado e segunda-
geral de intendência; major Antônio (Cira, das 8 às. 11 e das 12,30 às 15 30
dos Santos, representante ;doi diretor hs., respectivamente, o pagamento dt
de subsistência, e capitSo Luiz .Gon- alugueres de casa, descontos' internos
zaga Câmara Leal, representante do
diretor de material de intendência. A
solenidade íoi presidida pelo general
Galloti, e dentro das normas estabe-
lecldas pela Escola não demorou mais
que S minutos, reduzindo-se a pala.
vras do general Galloti e entrega doa
dipjomas aos primeiros colocados, Es-
sa providência da Es. I E, em que pê-
se a significação que os cursos têm
para os diplomandos. visa não pertur-
bar o ritmo de atividade naquele es-
tabeleclmento de ensino e não forçar
perda de tempo dos chefes que com.
pareceram.

__ Foram remetidos ao Tribunal de
Contas, para exame da legalidade da
concessão, os ssguintes processos de
habilitação à pensão vitalícia,, que,
entre outros, se achavam retidos nes-
ta comissão: -Anastácio dos Santos,
Isollna Carvalho Caxias, Maria Joa-
quina 

' Campeio de Almeida, Adélla
Feijó Colares, Nila Fontoura Morei-
ra, Maria Alexandrina Pereira, Es-
ther Ribeiro da Sllva Porto, Helena
Veloso Pederneiras, Delfina Moreu
ra-Rosa Pons, LauraPassos cie Car-
valho, Laura de Castro Nunes ,da
Silva, Ana Maria Fagundes da1 Fon-
seca, Maria Eulálla Barreto 

"Leite Li-
ma, Mlnelyina Turquina Porto Pinho.
Alica Pf-ltzgraff Brasil, Idallha Ne-
nomnceno da Silva e outra, AdaWlsa
lia Cunha Francp,' Maria José Alves
de Souza, Cecília Bahia Penedo, Ma-
ria Adelaide' de Mello Rosa, Maria
Lúiza da Silva Guimarães Lsoocldi-
na Tavares Portocarrero, Elvlra Gurr-
ra Fontes, Maria Luiza .de Miranda
Nunes, Brasiliná Honoratò • Dias Ssn-
tos Farinha e outra, Antonia Henrl-
quês da Sllva Pinto e outra. Maria
Lulza Ludwig de Paiva. Luisa Fer,
reira e outra, Antôhia Nóbrega Du-
tra, Ocasina da Fontou.ra Rosa e ou.
tras,'Lucillia Barbosa e outra, Caro-
Íina Pinho dc Castilho e outras; Ma.
ria Sllvlna, Pitanga de Almeida e oui
tra, Generosa Cavalcanti de Mattos e
outras. Leopoldlna da.Rocha Fragoso,
Júlia Etclvina de Aguiar e outra, Ma-
ria Mercedifs de Souza Martins, The-

restituições e atrasados, nos guichês.
aos que não puderem comparecer nos
dias do íatendàíio acima..

Observações; 1) O pagamento sos
que não puderem comparecer nos dias
fixados pelp. calendário e referente,
ao' mês, de Julho, serão p. -'» nos
dias 1.» é 3 de agosto, noa guichês
que serão Instalados. Os atrasados re-
lati vos aos meses anteriores, serão pa.
gos na Tesouraria Técnica; 2) O pa-
gamento das. fôlttas suplementares, de
inativos e -pensionistas incluídos em
julho, será feito no dia 28, têrça-f:i-
ra, das 12.30 às 15,30 hs. j

_, CLUBE DE OFICIAIS REFOR-
MADOS E DA RESERVA DAS FÔR-
ÇAS ARMADAS—• Sòllcitam-ncs:

Papamento de Seou.0» — Aos be-
neficiârlos1 dò sido falecido tenente-
coronel Ortstes Cavale, ntl. foi pago o
seguro de -vida de Cr? 100.000,0, ins.
tltuido pêlo"mesmo.

Pagamento- de P-ctllios — Aos be-
neficlários dos sócios falecidos gene-
ral Manoel Alexandrino Ferreira da
Cunha e tshente^oronel Juvenal Ve-
lasquez. foratr» pagos oS pecúlios de
Crt 8.000,00 cada um.

pensões Militares — Atendendo aos
constantes apelos de pensionistas, (n-
torm. mos aue o, Clube está acompa.
nh. ndn com grande Interesse o "ro.
jeto oue aresneito tramita n . Sena-
Co. tend. mesmo para isso designada
wa comissão,' -\ \ ¦: i

Se.iiro-' em prupo — Continuam
abertas ss inscrirões uara rs seguro.
dt CrS 50 mil, CrS 100 mU, CrS 150
roll, Cr? 200 mll. CrS 30fr mll e Cr? 400
mll. med'anta .. mensalidades de CrS
130.00, Cr? 210 00, Cr? 290,00, Cr?
370,00,."Cr? 530,00 e Cr? 690,00, respec-
tlvamente, já incluída a mensalidade
do Clube, que dá ao sócio direito ao
pecúlio' atualmente de Cr? 8.000,00.
Idade limite: 65 anos.

In/ormaçõe» — Diariamente, exceto
sábados, das S.30 às 11,30 e dás 13
às 16,30 hs., na sede, à Praça da Repú-
blica,. 197. Rio de Janeiro. Telefone
43-9391.

NOTÍCIAS í
DA POLÍCIA MILITAR

Promoção de praças
— Reformas

, . .... ,-¦ ;:-'-' 

¦¦ 
'.:¦

O Ministro da Justiça por Portariaí
do dia 16 do corrente, resolveu: pr<i..
mover, de acordo com. o, art 1« ¦'*)*.

Lei n. 1.156, de 12 de julho de 1950,
combinado com o art 1.* da Lei ti*,
de 2 de fevereiro de IStó.à gradua*
ção de 2.° sargento e reformar nessa

graduação, o 3.o sargento Odemar Lo»

pes, que conta mais de 25 anoa da

serviço;
Promover, dé acordo com o art I.»

da Lei 3.067, de 22 de dezembro do
1956, à graduação de cabo-de-eaqua-
dra e reformar nessa graduação, o
soldado Jacy Luçio dos. Santos; -

Reformar, de acordo com os arts. 14?
Item I, 150 item n,' do-Regulamento
Geral da 'Policio Militar combinado
com o art 200 da Lei n. 1.316, de
20 de janeiro dé 1951, o soldado Be-,
nedito Brito. • .

REQUERIMENTOS \ n jj. ;.

O Comando Geral despachou òs se-
guintes requerimentos:

Da. Aida Lobo Estrelita. da Cunha
"Certifique-se, pagando os emolu-

mentos"; D. Rosáliria Vieira Morgado
"Pague-se à requerente, a. impor- -

táncia de Cr? 4.800,00 de acordo com ¦

a lelra C, do art. 262 do CWM"; do
presidente do Centro Beneficente de
Praças Reformadas da Policia Mili-
tar e do Corpo.de Bombeiros — "De-
ferido"; Cabo- reformado Antônio,
Leonardo Sobrinho — "Indeferido, por
falte' de amparo' legal"; e, éx-praçat
Nagib Rachld e José Maria Parada
Filho — "Aguarde.'opòrtunldade". .

DESIGNAÇÃO DE OFICIAL

O Comando Geral designou! o ça-
pitâo Jasson Marcondes, encarregado)
do Serviço de Relações Públicas, pa-
ra, no decorrer da presente legisla-
tura, acompanhar o andamento, no
Senado Federal e na CAmara doa
Deputados, dos projetos atinentes a
Policia Militar. ' ' , ,.. , . '

COMPARECIMENTO

Deverão comparecer ao Protocolo-
Geral a fim de tratar de assuntos da,
seus interesses, as sras.'Guiomar da
Almeida Coutinho, Mizzl SanfAnna
Rodrigues, Merlcne Rodrigues e Do-
mlnga Árias; Srs. Alcebiades de Mel-
lo Sprlano, Esveráldlno da Silva Gui-
marães, José Ignáclo da Faria Filho,
Osmond Gonçalves Gatto e Alamahert
de Oliveira Cardoso.

BOLETIM DA DIRETORIA DO PESSOAL DA ATIVA DO EXÉRCITO

DECRETO N.° 46.345
de um

GABINETE .'las c regressar de Resende; 2* téri:íiun.ões cm 15 de novembro de 1959,i.abi !HumbertoTde 
Queiroz Silva, do 2.» B.lsendo, em conseqüência, tr.nsferido

DO EXÉRCITO — CAPITAI,: E. CnsJ., por entrar em gôzn de 8 do Q. S. G. para o $. S. P.
FEDERAL, 22 DE JULHO DE 1959 Idias de dispensa com permissão para

contrair matrimônio.
BOLETIM INTERNO N • 164 „„„.„„„ ,-„ .xTr_r.Mn*MrrASERVIÇO DE .INTENDÊNCIA

Q. G.

Para conhecimento desta Diretoria
e demais órgãos do Exército, publico
o seguinte:

APRESENTAÇÃO DE OFICIAI.

. INFANTARI.' .
Celp.: Olavo Duarte Mendes, do 10.»

R. I., por ter vindo de Juiz de Fora,
por ordem do I Ex. e aguardar nes-
ta Capital embarque para os EE. UU.;
e, Seraphim Migueis, do 1.» B. C.
C. L., por ter de regressar a Cam.r
pinas; majs.: Cyrano Watson Coiili-
nho Marques, do ll.o r. i.\ por- tér
Vindo gozar parte da licença especl.l
concedida em 25 mulo 59; Heraldo
Alvares Cruz, do Q. G.-D2, por
regressar a São Paulo; Joffre Borges
Salles, da D. G.'.¦__., por conclusa,
de trânsito e ter de apresentar-se à
D. G. E.; e, Nelson Manso Saião, dn
D. P. A., por haver concluído com
distinção o Curso de Administração
de Pessoal da E. B. A. P.; caps.:
Alvaro Lobato Alves, da D. M. C,
por seguir para a 4a. R. M. em via-
gem de inspeção, acompanhando o
gen. dir. Mat. Com, Antônio Góes
Ferreira Filho, dn Es, T. Ex., por
ter regressado de Juiz'de Fora, onde
fora a serviço; Hélio Carlos da Sil-
va Sodoma da Fonseca, do A. G.
G. C, por ter baixado ao H. C. Ex.
no dia 30 de junho e ter tido alta
a 10 do corrente, entrando em ses-
senta dia de licença para tr. t..m"nlo
de saúde a partir -daquela data: Ser-
glo Paulo Beutenmuler, da D. M. C,
por seguir para a 4a, R. M. acom-
panhando o gen. Alberto Ribeiro Faz.
de quem é ajudante de ordens; José
Jarkson de Lima Figueiredo, do Q.G.-
D.B., por término dè instalação e
estar pronto para o serviço; José Ma-
ria Gomes, da Es. T. Ex., por ter
regressado de Juiz de Fo-a; e, Syd-
nei Lima Santos, do C. M. C, por
ter vindo participar do III Congresso
Brasileiro de Matemática; 1." ten.
João Antônio Dias Filho, da 5a. Cia
Fron., por término de férias e se-
guir destino; 2.» tenente Arilton Ma-
rlno Franca, do B. S. D., por en-
trar em gozo de férias e seguir para
Itatiaia.

CAVALARIA

Cel. Emílio Gtírrastazu MíMIc-I. do'
Q. G. R.r3, por ter vindo de Pílrlo
Alegre em gozo de férias: mal. Fran-
cisco das Chagas Oliveira, do Btl,
Mnt., por haver regressado do Cea-
rá, onde se achava. em gozo de Si-
rias; 2.° ten, Dalmo Glayr Nasclmen-
to Oliveira, do 8.» R. C, por tér-
mino de licença e ter solicitado pror-
rogação da dite. : . . .,

ARTILHARIA

Ceis.: Ivanhoé Gonçalves Martins,
do Q. E. M. A.,-.por ter sido exo-
nerado do Comando do 2." R. O.-105,
transferido do Q. O. para o Q. E.
M. A. classificado no D. P. O., con-
tinuando em trânsito, cujo término
dar-sc-á a 15 de agosto próximo; e,
Voltaire Londero Schilling, Ad. £.
M. E , por ter regressado do Oriente
Médio, onde pertenceu ao EM. da
F. E. N, U.; ten.-cel. José de Aze-
vedo Sllva, do E, M. E., por haver
sido transferido do Q. G.-4a. R. M.
— 4a. D. I.- para o E M. E. e desis-
tido do trânsito; mai. Joslo Lery dos
Santos, da D. A. E., por conclusão
de trânsito e recolher-se à D. A. E.;
caps; Luiz Maurmo Filho, da Es.
Tec. Ex., por haver regressado a esta
Capitei; e, José Joaquim da Motta
Paes e Camanducaia, da 10a. D. R.
da 13a. C. R., por ter vindo a esta
Capital com 8 dias dc dispensa e ter
que regressaria sede de sua D. R ;
2.o ten. César1 Busoll, do 4.o G. Can
90 A. Aé.,,por vir passar as lérias
neste cidade.

ENGENHARIA

Cel. Lauro de Mordes Carneiro, da
D. P. A. por ter sido promovido ao
posto de gcneral-de-brigada, transfe-
rido para a Reserva de la. Classe
neste-posto com os proventos de ge-
neral-de-divlsão conforme D. O. n,
157 de 13 jui. 59; tens.-ceis.: Armin

Ten-cel, Maurllio AugUsto Curado
Fleury Júnior, do- E. R. F.-4, por
ter vindo de Belo Horizonte, em fé-
rias e regressar a 25 do corrente;
maj. Manoel Bezerra de Oliveira
Lima Sobrinho, da.E. R. F.-9a., por
término de dispensa de 10 dias e ser
concedido mais' 5 dias descontar em
férias, aguardando despacho do exmo,
sr. ministro sua" transferência para
a G. U' E. S.1' caps:: Nerces Lemos
de Oliveira, da C. M. M. B.-EE. UU,
por ter sido publicada a classifica-
ção na C. M. M. B.-EE. UU. e re.
colher-se pronto para o serviço; e,
Walter Teixeira Santos, do 3° B. C.
C, por término de férias, -ter sido
desligado da la. Cia. Com. e apre-
sentar-se à nova Unidade.-

, . SERVIÇO DE SAÚDE

Médico — Maj. Oswaldo Vlllar
Ribeiro Dantes, adido à Es. A. O.,
por entrar, em gozo de férias refe-
rentes a 1958. e ir gozá-las em Livra-
mento — R. G. Sul.

SERVIÇO DE VETERINÁRIA

Maj. Dalton Cardoso de Amorlm,
do H. C, V., por ter sido transferido
pòr necessidade do serviço para á
Diretoria de Veterinária e apresen-
ter-se pronto /pára o serviço; e. _'•
tenente Cláudio' Wanderley, adido á
D. P.. A., por viajar para Campo
Grande com autorização do auditor
da 2a. Audito-ia desta Capital.

MOVIMENTAÇÃO

Nomeação c Recondução — Por ne-
cessldode do serviço — As funções
de Instrutores do C. P. O. R. de
Fortaleza, ide acordo con. o Decreto
n° 30.118, de l.o de novembro de
1951 e Aviso n.° 584. de 6 de julho
de 1957 e exonerar daquelas funções,
os seguintes oficiais intendentes que
se seguem:

Nomear — Instrutor, para os anos
escolares de 1960 e 1961, o capitão
José de Albuquerque Maranhão, do
Serviço de Intendência do Exército,
devendo assumir as funções'em 18
de novembro der 1958. •-.!

¦ Reconduzir rw». As funções .(Je-. ins-
trutor-chefe do- Curso dé Intendência,
para o ano escolar de 1960, o major
Nelson de Alencar Netto, do Serviço
de Intendência do Exército.

Exonerar — O capitão I. E. José
Francisco Pompeu de Arruda, e l.o
tenente I. E. Francisco José da Sil-
va Rabelo Moreira, devendo serem
desligados após 31 de julho de 1959.

PELO ESTADO-MAIOR DAS
FORÇAS ARMADAS

Nomeação — O cap. da .Arma de
Artilharia Humberto Grautl Vianna
de Lima paar integrar o Corpo Per-
manente da Escola Superior de
Guerra. '..'

na parte referente ao mesmo oficial
Classificação' — Por necessidade do-

serviço — nos órgãos abaixo, os se-

-Fabricantes especializados em EM-
BLEMAS MILITARES comunicam
ji ter à venda as Insígnias do
Posto dé que trata o supracitado¦__...: " dícreto.——J -
Rua Senador. Dantes, 42 — Teis.t
22-4313 e 22-0748 — Endereço te-

legrifico: INSÍGNIAS - RIO
88868

PELO MINISTRO ' f .-

Transferência — Por necessidade* do
serviço — Do Q. G.-2a. R, M. para
o Q. G.-9a. R. M., o ten.-cel. in-
tendente José de Andrade.

Foram transferidos os seguintes òfl-
ciais intendentes, ficando, assim, re-
tificada a Portaria n.» 1,454, de 7
de julho de 1959, na parte, relativa
aos mesmos: Do E. R, S.-3a. para
o E. R. F.-3a., o ten.,-cel. Affonso
Celso Brum Correia; do E. R. M.
I.-3a para o E R. S.-3a., o ten -cel,
Joaquim Louzadn Tupy Ca'das, e do
E R. F.3a. para o E.1 R. M-. I.-3a.,
o ten.-cel. Mnj-eu Eurleo de Abreu
Ferreira; da E.brl.a de Material de
Comunicações para o Departamento
dè Produção e Obras, o maj. "T" E.
Qui., Newton Abrantes; do Estabe-
lecimento Central de Subsistência pa-
ra o Estabelecimento dc. Finanças da
8a. R. M., o maj. intendente Os-
waldo Fortunato de Bem.

Por interesse próprio — Do Ser-
viço de Comunicações da 8a. R. M.
para a Diretoria Geral de Engenha-
ria e Conjunicações, o maj. "T" E,
Com. Jurandyr ;da Sllva Wolf, fl-
cando,- assim; insubsl.tente a Portaria

PELO E. M. E.

Transferência — Por necessidade do
serviço— Da Diretoria do Srrviço
Militar pnra o''Q. G. da la, D. 1.,
o.coronel de Infantaria, do Q. E.
M. A., Gênero Bomtempo e o .de-
signo chefe de Estado-Malor. "

— Sem ônus para a Fazenda Na-
cional — Do Q. G. da 6a. R. M.
para a D. A. E., o major de Infan-
teria, do Q. E. M. A., Miguel Al-
fredo Arraes de Alencar.

Classificação — Por necessidade do
serviço — E. M.. E., o major de En-
genharla Lourival Massa da Costa.

Adição — a). — Fica adido aò E.
M. E., como se- efetivo fôsse, ntc
seguir destino, a partir dé 13 jui. 59,
o ten.-cel. de Infantaria, do Q, E.
M. A., Hugo de Sá Campello Filho,

das funções de instrutor da Es, 1.
E., sendo, em conseqüência, transfe-
rido do Q. S. G. para o Q. O.

Retificação de classificação — Por
necessidade do serviço — 8,o G. A
Cos. M., de ordem do ministro, aon
de se acha adido, o. cap. Henrique
Walter Fernandes, do 3.» R. A. 75
Cav.

Nomeação —Por necessidade do
serviço — Dir. Inst. Ex., de ordem
do ministro, o cap. Liclo Augusto
Ribeiro Maciel,' adido ao C. I. E
Aé. T. i

Adição — De ordem do, ministro —
Ao Q. G.-A. D.-6, como se efetivo
fósse, aguardando o resultado do con
curso da Es: Cí E. M. E., o ms),
art. Thomaz de Aquino Moraes, do
3,o R,- A. 7B A. >R. O rejerido ofio/al
deverá restituir, integralmente,' as
ajudas de custo e demais vantagens
recebidas por ocasião de sua elas
sificação no 3.° R. A. 75 A. R. O
major Thomaz deverá seguir para a
sua Unidade, caso não lhe seja favo-
rável o exame de admissão á Es. C.
E, M. E.

ENGENHARIA

Transferência — Poi; interesse..pró-
prio —'.lá. Cia. Com., de òrdèm do
ministro, o 2/> ten, Paulo Afonso Fer-
reira de Melo, da 14a; Cia, Coni.

Classificação sem efeito — Q. G
i. R. M. e C. M. A., de ordem

do ministro, o cap. Paulo Luiz Sllva
Araújo' Sampaio, do 2.» Btl. Fv. pu-bHcada nd.B. I. de 10 jun. 59, .-
D. P.. A: Referido oficial devi t
restituir, integralmente, as ajudes *
custo e demais vantagens recebida,
por motivo de sua classificação no
Q. G. acima.

Desligamento — Desligo de adido
. esta D. P. A., a conter dei? jui.59, o cel. Lauro de Moraes Carneiro,
ultimamente transferido para a Re-
serva Remunerada no posto de ge-neral-de-dlvisâo.. t

SERVIÇO DE INTENDÊNCIA

Transferência — Por necessidade do
serviço — Q. G.-IEx. para o l.o B.
C, o cap. Hélio Francisco Avellar,
por determinação do sr. ministro; do
E. R. S.-2. parao Q. G.-II Ex., o

por ter sido exonerado das funções caP- Ângelo Delbons Boschllia: da
que exercia Junto à O, N. U. e cias- JfJ v. D. S. para o 7.° Esqd. Rec.
siflcado no Q. G,-2a, Bda. Mista: e, f.60' P 2-° ten. José Walter Chnr-
b) — Fica adido ao E. M. E„ tomo tlnct Mascarenhas. j
se efetivo fôsse, até seguir destino, ,— Sem ônus para á Fazenda Na-
a partir de 14 Jui. 59, o tenente-coro- c °n,al — ,do .7." E_op\ Rec. Mec. (Re-
nei de Cavalaria,' dl Q. E. M, A., ="*• P?fa a Cia. Es. Int., o 2° ten.
Carlos Evarlsto dos Reis Marques dn
Costa, recentemente exonerado das
íunções Junto á O. N. U. e classi-
ficado no Q.G.-la. D. C: passa a
adido ao E. M. E., como se efetivo
fôsse, a partir de 2 do corrente, pnr
estar matriculado no C. E. M. C.
F. A., o coronel de Infantaria, Cy-
seno Sarmento, dò Q. E. M. A.

PELO D. G. P.

INFANTARIA 
'' ."'']:

Transferência — Por necessidade dode n.o 576, de 16 de março dc 1959,! serviço — Nas Unidades abaixo, de
prdem do ministro, os seguintes ofi-
ciais do III-2.0 R„ I.; l.o r. i„ 0 2."
tenente Murilo Sérgio Gomes da SII-

guintes oficiais: Q. G.-là7'D. C, ^a: 3-° H- *•• ° 2. tenente Rnberval
ten.-cel. Alfredo Arystarcho Leyraud de Guimarães Carvalho; R. Es. 1
Marquesi: Q. Q.-4a. D. C, ted:-cel.
Cav. Arizó Paes Brasil; 7.o G. A.
Cos. M., rrtaj: aH. AyrtOn Rodrigues
Maciel, sendo, em conseqüência,
transferido do Q S. G. para o Q. O.;
I-5.o r, o. 105, maj\ art. Rubens
Caldas de Oliveira, sendo, em conse-
quência, transferido do Q. S. G. (8a.
CR.) .para o Q. O.; Q. G.-C. M.
A. e Ba. R. M., maj. art. Almir Ma-
cedo Mesquita; Q G.-2a. D. I., ten.-
cel.1 inf. Aldéyio Barbosa de Lemos;
Q. G.-7a. R. M. e 7a. D. I., ten.-
cel. inf.- Carlos de Menezes Brito;
25.» B. C. maj. inf. Celso Arantes
Dias da Silva, sendo, em consequên-
cia, transferido do Q. S. G. para o
Q. O.: Q. G.-C _M. A. e 8a. R. M.,
maj. inf. Waldir Duarte Gomes; 2°
B. C. C. L., maj. inf. Manoel Còlja-
res Chaves Filho, sendo, cm conse-\* destino a 23 Jui
quência, transferido do Q. S. G. pa-
ra o Q. O.

Por interesse próprio — No Q.
G.-I. D2, o maj. da Arma de Infanta-
ria, Alvaro Sidow Cardoso dc Almel-
da, sendo, em conseqüência, .transfe-
rido do Q. O. (7.° R. I.) para o Q.
S. P. . , '\

Sem ônus para a Fazenda Na-

o 1; tenente José Tibúrclo Ribeiro e
os 2.s tenentes Alberto Paulo J_lcc<ar-di júnior, Haroldo Lobão Barso e
Rôrhulo Seabra LodI; 2* B7 I. B.,
o capitão Luiz Salgado Góes e o 2."
tenente Osman Pinto Medeiros; Btl.
Mnt, o capitão Carlos Augusto Godói;
19.0. r, i,, o 2.o tenente Luiz Gon-
zaga Schroeder Lessa; 12." R, I., o
2.o tenente Evandir Antônio Diniz:
13. R. I., o 2,° tenente João Carlos
Kummel Neto. ,

— Sem ônus para a Fazenda Na-
cional — 2a. D. R.-24a. C. R., o
capitão Q. A. O. Oswaldo Moreira
dc Souza, da 24a. C. R.

Desligamento — Desligo de adido
a,esta D. P. A., a contar de 16 Jui.
59, o cap. José Carlos Santos Júnior,
do C. P. O. R.-8. por ter que seguir' 59.

Jorge Alberto dns Santos.

SERVIÇO DE SAODE

Médicos — Transferência — Sr-iônus para s. Fazenda Nacional — Deordem do ministro, o cap. SolonRibeiro Saldanha, da 3a. Bla, O, Cos
para o 1» G..O. 15?. devendo o refe-rido oficial, restituir as ajudas de
custo que recebeu quando de suatransferência p*ra aquela Bla, 0.:Cos.

Retificação de classificação — Poinecessidade do serviço — De ordemdo ministro, o cap. Waise José Dias,do Q. G. da 9a. R. M. para o Nu D.Aé. T„ devendo o mesmo restituirtoda e qualquer ajuda "de custo queporventura tenha recebido em ,f..éde su. classificação no Q. G. R.-9«.R. M., Integralmente e de uma sóvez. •
Adição — De o'rdem do ministro,flca-adido-ao-HrrGe;—de-Pôrto-Ale-

HOMENAGEM
AO EMBAIXADOR ,
DE ISRAEL
A Câmara Brasil-Israel de Co*

mércio e Indústria homenageará
no dia 28 o embaixador de Is-
rael, sr. Arie Aroch, que deixará
o seu posto nesta capital; trans-
ferido que íoi para prestar ser-
viços ao seu governo em outro
país... . {•A homenagem constara de um
almoço, que se realizará no re-
ferido dia, às 12,30 horas, no
Clube Comercial, com a presen*
ça de figuras representativas dai
nossas classes.produtoras.

Apresentando despedidas ao
diplomata, e focalizando conco-
mltantemènte aspectos do inter»
câmbio, me,-can til, israèlense-br a-
sileiro. farão uso da palavra os
srs. Apolônio Sales, presidentada Câmara Brasil-Israel de Co-,
mércio e Indústria, e Júlio
Poetszcher, vice-presidente da
Associação Comercial do Rio do
Janeiro.

Fór último, falará,' agradecen-
do a homenagem, o embaixador
Arie Aroch'.

MISSÃO IUGOSLAVA
A AMÉRICA LATINA
ÇAft\CAS. 22 — A delegação

oficial Iugoslávia, em missão da"Boa oV"tade" na América La-
tina, chegou a Caracas onde foi
recebi£a no aeroporto por altos
funcionários do Ministério das
Relações Exteriores. .

A delegação é chefiada pelo
sr. Vladimir Popovic, membro
ac. gov*íno da Iugoslávia, «
cofposta de quatro outros iriem-
bros Jos. BrileJ, ministro-adjun-
to das Relações Exteriores, Bo-
rijove Jílic. do Instituto Federal
cV Plaiiifieação, Josip Vrhovec,
redator-chefe do semanário ''Vi-
iesnlk Tr Sri.ede'i", de Zagreb,
o Stam Jznic, funcionário doTt.stitu(t, Iugoslavo, que passará
quatro d'as na Venezuela, avls-
tar-se-á com representantes do
eovêrn. e manterá numerosas
entrevista, com personalidades
dos círculos políticos e econô-
micos. (FP)

do Pinheiro Couto, do D. M. C, por cional — No Depósito.de Materlal.de
seguir a 21 para a 4a. R. M. em via-
gem dé inspeção, acompanhando o
exmo. sr. gen. diretor da D. M. C .
Plínio Francisco Pereira Tourinho, do
Pq. Com., por ter desistido do resto
do trânsito e ter assumido o Pq.
Com.; e, Samuel Augusto Alves "Cor-
ria, do 1.° Gpt. E., por ter vindo a
serviço de sua Unidade; majs. Baiard
Ribeiro Freire, da C. E. R.-3, por
conclusão de férias e regressar a C
E. R.-3 — Jundiaf; Eliseu Pereira
Lopes, do 2° B. Fv., por ter vindo
ao Rio em gozo de dispensa do ser-
viço e regressar â' sua Unidade; é,
Lutimio Ferreira Lima, do Pq. Dep.
Mat. Com. por-ter deixado de res-
ponder pela direção do Pq. e Dep.
Mat. Com.; cap. Mario Palazzo, do
[,o B, E. Cmb., por término de fé-

Veterinária da 9a. R. M., o major
veterinário Darcy de Souza Pestre.

Exoneração — Das funções de pro-
fessor em Comissão da Escola Téc-
nica do Exército, o major "T" E. F.
Cnst. Abelardo Gonçalves Torres
Filho.

Nomeação — Por necessidade do
serviço — Chefes das CircUnscrlções
de Recrutamento abaixo, os seguin--
tes oficiais: 20a. C. R., cel. inf. Wal-
demiro da Costa Oliveira; 19a. C. R.,
ten.-cel. inf. Oswaldo Loyola Pires.
Instrutor do C. P. O. R. de São
Paulo, para o ano - escolar de 1960,
de acordo com o Decreto n.° 30.119,
de 1." de novembro de 1951 e Aviso
n.o 584, de 6 de julho dc 1957 o ca-
pitão da Arma de Cavalaria José
Carlos Toledo, devendo assumir as

\ . . '

CAVALARIA
-Desligamento — De adido a esta

D. P. A., a contar de 16 jui. 59,
o ten.-cel. Cav. Danilo da Cunha
Nunes, ultimamente incluído no Q.
E. M. A.

ARTILHARIA

Transferência — Sem ônus para a
Fazenda Nacional — 2,° G. Can. 90
A. Aé., de 'ordem do ministro, como
excedente, o cap. Erbes Rizzl Franco,
da Es.' P. Campinas, sendo em con-
seqüência, transferido do Q. S. G.
para o Q. O.

— Por necessidade do serviço —
G. O—Aé_J..-de-C__l__n__do_jnlni.tro,
o 1.° ten. Leodo da Rocha Gonçalves

gre, sern ônus para a Fazenda Na-cional, comu se efetivo fôsse e peloprazo de 6 meses, o l.o ten WalmorBruno Vinkler, do 17.» R. I.

ADMINISTRAÇÃO

Transformação de movimentação —De "Sem ônus para a Fazenda Na-cional" para "Por interesse próprio"A retificação de classificação do2.o ten. Benony Alves dos Santos,da_.,a' _C- R- Para ° H- Oe.-P. A.,
publicada no B. I. n.o 131, de 13 Jun59. desta Diri-torla.

Transferência — Sem ônus oa-a a"'r.z.T.da Nacional — 6a. D. R.-23..C. R., de ordem do ministro, o 2'•-n. Newton de Souza Primo, do 24"
!B. C; 24.o B. C, o 2.o ten. Jo«é RI-bamer Ramos, da 27a. C. R.; Q. g2a' D.;,_." ,° 2-° ten- Gybon Rodri-
Ç_«Vidjgal__da Es J_,_S._P____D__p
__V ° _1-,-,ten- .Judkael Athayde dáSilva, da Farmácia Central do Exér-
Cito.

Classificação — Por necessidade doterviço — De ordem do ministroClassifico na Unidade e órgãosabaixo, os seguintes tenentes recém-
promovidos pela Port. n.' 809, de 7mar. 59 e 688, de 28 mar. 59. publi-cadas nos B. I. n.os 59, de 13 mar.59 e 94 de 27 abr. 69. ambos destaDiretoria, respectivamente; Q! G IIExército, o 2.o ten. Osmar de Moura,
adido ao 5.» R. I.; Ha. D. R.-30ac.Tnrô~2?>nêrrroiégârrô-Hõd-nfriè_

do 2.o G. O. 155; 2.° ten. Carlos Sou- Bcnevldes, adido ao 16o B. C: 1.
Btl. Fron., o 2. ten. Th. deu Trom-
ppz.vsk. adido ao 13. B. C.

Retificação de classificação — Sem
ônus para a Fazenda Nacional — Es.
P. S. P.,.0 2.o ten. José Pires Cor-
rêa. adido ab 2.* R. O. 105, ficando,
assim, sem efeito a sua classificação
para o Q, G.-.a. D. I., publicada

za Oliveira, do I-6.0 R. O. 105; e 2."
ten. Renato Brilhante Ustra. do 3.°
R. A. 75 A. R. Os oficiais acima se
acham adido ao Nu. D. Aé. T.

Classificação — Por necessidade do
serviço — G. O. Aé. T., de ordem
do ministro, como excedente, o cap.
Antônio Pequeno Vieira, exonerado

no B. I. n.o 95 de 28 abr. 59. desta
Diretoria.. O referido oficial, deverá
restituir integralmente a ajuda de
custo e outras vantagens, porventurarecebidas por ocasião ds sua classi-
fienfico anterior.

Exclusão i>' Do estado efeüvo desta
D. P. A., a contar de 16 jui. 59, o2.0 ten. adm. Pedro Farias, ultima-
mentp classificado no Cia. Int. Aé. T.
O referido oficial era considerado
não an-esentrdo. .Do estado efetivo
d»sta Diretoria, a contar de 20 jui.59, o. 2° ten. adm. Altamlr Jacques,
ultimamente transferido para a C. O.
fívrEr-Frí-o-qual-é-desligado-de-ta-
Diretoria.

Designação — Para servir na DS
S5-D. P. A., o 2.0 ten. Euclides Paiva
de Oliveira, desta Diretoria,

ESPECIALISTAS'
Classificação — Por necessidade doserviço — De ordem do ministro —

Cat. 81 — Moto — 4.0 R, o. 103,
permanecendo na situação de adida
como se efetivo fôsse, até publicaçãode novo Q. O., o 2." ten. «Djalma
Renites Goulart, adido à la. Oa,Mnt. (Leve. aguardando classificação,
por ter sido promovido ao posto atualnela Port. 1165. de 27 maio 59, con-
forme fiz público o B. I. n. 130, da12 jun. 59, desta Diretoria.— Sem ônus para a Fazenda Na.
cional — De ordem do ministro —
3.0 R. I. o 2.0 ten. Adamastor Bar-r_qs_da__Çunha,lrecim_promovidos.pela_
Port. n. 899, de 22 abr. 59, conforme
féz público o B. I. n. 97, de 30 abr.
59, desta Diretoria.

PROMOÇÃO
O ministro de Estado dos Negócio»

da Guerra resolve promover, ao pôs-to de capitão, em ressarcimento de
preterição, a contar de 25 de abril
de 1959, o 1.» ten. da Arma de ArU-
lharia Dalx de Barros Sllva Ramos.

TORNAR INSimSISTENTB
1.489. de 18 jui.o ministro de Estado dos Ne-

.Por Porta-la n
59.
gócios da Guerra resolve tornar
insubsistente a Port. n. 913, de 24 de
abril de 59, na parte referente ao 2.°
ten. da 2a. Classe da Reserva da
Arma de Infantaria. Hiliomar Martins
da Silva, convocado para servir no
9.0 Regimento de Infantaria.



CORREIO DÁ MANHÃ, QUINTA-FEIRA, 23 de ,ulho de 1959 .2."lCátlftrnò.

INDUSTRIA QUÍMICA FRANCESA LOGROU
RECUPERAR-SE E COLOCAR-SE NO'

QUINTO LUGAR MUNDIAL ,
PARIS, Julho — A industria qui-

mica francesa ocupa o quinto lu-
gar mundial, sendo precedida sêmen-
te pelss dos Estados Unidos *'—Ale-

D/Versos
DEPILATION círa {ria.
na, tel. 36-1520.

Copacaba-
27394 74

INJEÇÕES DE NOVOCAINA — Má
dico aplica mediante consulta doml
ciliar. Cr? 500,00. Tel. 47-1528

R Á D ! OS / WMW È ¥ I S Õ E s
GRA.ADOR REVTSRE — Mod. 1/100
— Profissional, p| reportagens, veado
Cr? 35.000,00 — Tel.: 32-3845.

7462 60

.•••Sí-i^-^/N-W" *

Hipotecas e Dinheiro
prevista para fins de 1959 * de 7%  _
(em relaçào a 1958), contra 14". em .EMPRESTA-SE dinheiro. sob hipoteca
1958 a respeito de 1957. As perspec-jde prédios com direito a amortizar
Uvas da indústria química francesa ,oü liquidar em qualquer tempo. Adi-1

11542 74' STERE0F6NICA — Vende-se 1 vitrola
portátil RCA Vlctor, nova americana
Tel.: 36-0188.•...".- 7422 60

COMPRO TelevisSo, mesmo com de-
feito. Tel. 45-5743. 14097 «0

ALTA-FIDELIDADE - Râdio-Vttro-
la ultra moderna cl 2 móveis, alto?
falantes stparados modelo .1960 cl
garantia contra qualquer defeito, rá-
dio, possante toca-diseu long^play,

RADIO SPIÇA 3.7C0.00. Rua da <Ton- RADIO SPICA — Vejido um,;
ceiçáo 112,

novo
(tSeV.'_A:-;_o"U°2-64C|'"-0 iomp"leto, moí. .980 pf .i.ÓOÍÒ. ,Av,Í

.nMT.T5.Ann -hpà _""_>iT.írio"Rá-' Marechal Floriano,hfi:%M-1101; cojriCONJUGADO RCA. Ielevl.ao, na , ALDIR> Tel,T 23-287., 13103-60

TV. PHILCO 14" — Portátil, antena
Kiromatc tubo aluminliado, linda cor,
-tel.37-.405. •'..". 1«81 60

dio, Vitrola, usado tudo funcionah
do 100 -por cento; Vende-se pela me-
lhor oferta por ter recebido nbva.
Base 35.000 tela:. 43-9378 e 37-6229.

8252 60

ZENITH Transoceanic, como novo,
vende-se por Cr» 19.000; Ver Ay
Rui Barbosa 300 apto. 1202 dé ml.
nhS'. ',: 4349 ,60

TV. ADMIRAL 21" - 1958-59 — ado-
vance, marfim tudo.ray-ban linda ima
gem chegado em m'arço deste apo —
Tel. 37-2960. Vendo.barato.

11582 w
(custou 85.000.OOi vendemos urgente Grãvador WEBCCJr^õmTá-ii."^;!..-.-.w..»w.^....»..».^MwywM, ~~~~

^V^*^-*-*^•'•¦-

Ü.S. Ocidental. Grã-Bretanha e para o futuroJmediatpI» s?o interes- antamo. 4Mg^ £ GRAVADOr __ HI-FI 7 RCA, .tipo
fo-maçfles .rátís s.m compromissos 7-THC-l, 3 auto-falàntes, controle

* .M  _¦ . _-•_*-..•- ¦___.*_*#-- __ -.11. .An HKH**_|AbÉ .PJ w« _ __«-**__l '

ZENITH — Transoeelnie Hoyal 1.000, por 18.000.00. Ver Av. Atlântica ..i.1ta ffHelid.de n« .mbalaeem tel
_i-oY8e6!de"íe 

"* embalâ_em- Tel';J3308 «Pt. 1. térreo. Pfisto £^ ^ $4J$ 
' 

_ SS? *»

7424 f-0

iRússia, e na mesma posição que a
tio JapSo. Dentro do panorama in-
dustrial nacional, está situada no
quarto lugar, depois dos setores si-
derúrgico. mecânico-eletromecánico, e
têxtil. O volume de seus negócios foi
em 1958 de aproximadamente
1.200.000 milhões de francos. Criada
há duzentos anos, coisa que a situa
entre as mais antigas da Europa, a
indústria quimica da França ficara,
ao terminar a guerra, algo atrasada
em relação a outros paises da con-
corrência. Hoje dá provas de um
novo dinamismo, favorecido pela des-
coberta do gás natural do Lacçi e pe-
Io esforço da indústria petrolífera
nacional. Sua expansão foi notável
nos últimos anos. O Índice da pro-
dução quimicà francesa (base 1952-
100) era em 1958 de 210, enquanto
o Índice conjunto da produção in
dustrial do país chegava no mesmo
mo, apenas 135. Foram principal-
mente os ramos da quimica orgânica
que deram impulso a esta expansão,

santes, j tendo-se particularmente em
conta ò programa de exploração e
utilização da jazida de gás natural
de Lacq. Um vasto conjunto de in-
dústrias químicas está próximo a ser,
criado nessa região. Cataula-se W.,.r.,,KT,,
em 1900 uns 250 milhões de metros uapitaustas

A N T E N A S TRANSITOR'Spl.a.novo' -.650. Mac-
co e RCA ondas curtas e longas H.
Paula Ffeltás, 32 apto. .1205 .Copaca-

- 
"b^anlza^r 

.^ic^lmobãiária" remoto,. outras vantagens. Tipo,espe- tJ^tâ^àSF^^ batla PÔE,° 3 das " *3 22 h0,a£
Diretor Antônio José çlrt n.o_ usado - Vende-se. H^

7450 OU _T .,tv>_Ti *" """"

M À QUI N ÁS EM GE RA l-

OUVEIRA - Tel:'22-6329. ¦ ¦¦ RADIO SPICA 3.700,00. Rua Teodoro Ver-e tralar com- o sr.- Humberto, à
14998 60 da Silva 993, apt. 201, esq. . Baião Rua da Regeneração,, 853.--Tei.

Bom Retiro -, GRAJAU. 22648 60|-3-8329 — Bonsucesso - » *

"ESTEIÍOFÔNIÜ ~ IMPORTADA"

Norma Ltda. „....-  _
Cepeda — Rua do Carmo n.° 71 sa- lu — zz-szw.
las 801 e 802. .21788 92 ESBILÍZADOR de corrént-.' , auto-

Tenho colocação mítico Pl TV vendo 32-9400. '
.... ..,., .... .... .......... nrauenas , graSSí- im.or tân-1 102O4 60 COMPRO 1 IbLtYISAU I RADIO DÈ BOLSO - .Com 3 pi-,
cúbicos de gás serão utilizados anual- gg bp^Ss meTsais d^ò íoO.OO CÕMPRA-SE 1 TV. mesmo com de- , ?W™ , 

' 
, . . 'has- 3 • WS"* . 

"V ^V ~
mente para a fabricação de amonia-|. 500 OODOo. Rosário 129-4.» 87 de feito, 52-1723 - Barros. Mesmo o que não esteja tuncio- Rua Rosário 168, sala. 6.
co (200 toneladas diárias) e de seus 930 ^ 12 ho-r.<° _ coelho. 74644 92: 14136 60 J.-.ndo - Tel: 52-9231. __1010O_6O  -. . 149.» w
derivados (fertilizantes, amoníaco ni-j^, fa. GRAVADOR - De fita .Wilcox-gay,tricô, sulfato de amónlo). Também|oortáncl_s pequenas ou grandes, com CrS 15,000.00 - Tel. 26-8382 - Ver
se produzirá na zona de Lacq ace- J^lmas rtDi^ men'ai' g.rsntldas. |R«a Mal. Francisco de Moura 222.
tileno (de 20 a. 35 toneladas diárias),tpfl_ó. 4 meses para devolução do aPto- 30?,— Botafogo. 2B648 60 Nova ha embala.em, composta de ampllflcador marca "VlCTÒR IN-
acetaideido (35.000 toneladas epi ..;seu tunhein. Ro^rio. 129 4.° s-7 sr. ITELEVISÃO 21" - Nova, pau marfim. TERNATIONAL CORP.", 2 alto-falantes com tweeter central, 12", marca
1961), água pesada, butano e pro- coelho de 9,30 às 12 horas. 6288 92 Cr? 30.000,00. Ver R. MU. Francisco Jensey, toca-IIiscos Collaro, 4 rotações. Vendo o .conjunto ppr Cr$
pano (140.000 toneladas em 1962), A —  ¦- 'de Moura 222. «nto. «19 — «._?»._-n »'.'nnn.nti. rmU » Nacional na oraca CrS UO,000,00.V Rua Evaru
êste programa une-se a instalação
para o processo "steamcraking" na
msior parte das refinarias de petró-
leo, o, que fará aumentar considera-
velmente a tonelagem das produ-
ções básicas da petroquímica nacio-
nal. Assinala-se, finalmente, no. mes-
mo campo, a construção em anda-
mento-de três estabelecimentos de lt0oo.ooo,00. sob garantia segura, ren- RADIO DE CABECEIRA

DESINTEORADO_UíS '"—' Vende-se,
marca -rCASD-— Mod.-H-10-M' e
H-14-B-— e outros tipos,- para-ce-

„..., ,_ reáic, forragens, mpagens de .sal, açu
22658 60 cari farinha'de ostra; ..milho, etc

D.F.

BETONEIRAS — Vendemos, recondi-
clonadas, de 120, 150, 200, 2», 300 e
320 litros, elétricas e a gazollna. Fa-
cUlta-se. Assistência ' mecânica «ra-
tuita.' Ver na ,R. Julia Lopes de. Al-
meida. 17, .Centro, tel: 23-2651.:.'; .',,.. 619. 78

piçta
xSE^kA-ciRCULÃr^- Mesa TO ^«fS^^^Sâ 

^TcãSfrx-"
Alemã - Toda dè Ferro 7- Cr».... « 

^LchíPfu"n" ,$».. 2" ¦
16.000,00 - Tel.: 48-3-9S. ». Si1S_,JUb0 Galvanlz- i1'2 VfiSi* 18¦ 10196 79J26-3923, ' .Z?657 7»

Amüron Hi_n».m« Tanho im.í'ieMoiir_ 222, »pto. 303-Botafogo. 88.000,0.. Custa 
"a, Nacional na praça Cr$ 166.000,00., Rua Evarlsto da

DINHEIRO - Hipotecas., -enno im i, • 20649 60 Veiga n. 35, apt°. 308 ~ 
portâncias de 300,400,500 e até
4.OCO.000,00 para apllctç*. ' do,GRUNDIG — Magestlc "Encore" -
Meyer até Copacabana. Negócio» rá- Radio-vitrola alemã nova, • «ltafIdell-'*
nldos Coelho, de 9,30 às 12 horas, fdade, vários alto-falanteer-radlo-pos-
sosArlo 129 4« S-7 7440 92 santíssimo < de varias ondas, belíssimo
Í___E-.'_". i movei, (1,25 x 40) em Unda cor. Vale
CAPITALISTAS — Renda, muita ren- '100 mil cruzeiros, vendo pòr 75 mil —
da — Precisamos,' para icolocação Av. Oipacabsna 308,apto. 901.
im-diata de 600, 200, 500, 3JI0 ou .. |, '..-. .11580 60

-, .- . _ _ • .,..- _ . ,1.000.000,00, sob garantia segura, ren- RADIO DE CABECEIRA — CrS ...'.
tocando em 1958 o Índice de 315., borracha sintética, em Port Gerone, 0-a mensal bastante compensador^. '2.50C00 otímo• som.'Tel. 26-8682. Ver

Fone 42-3118. 6307 60

anúncios;
Dão-se a seguir os dados concernen-i Barre Villiers-Saint-SeDUlcre. Uma visitem o escritório "H. SILVA", ó Mp,
tes às principais produções dêsté, im- tonelagem importante poderá ser re- Rua Assembléia, R8. sala SB^S^andar, |apto 353
portante setor industrial frahcfs. Eiri.servada para a e-xportaçSo (ANSA) "-•-

1958, produziram-se 1.188.0001 tonela-
das de ácido sulfúrico; desta cifra.'
55«» foi utilizado pela agricultura1 sob
a forma de fertilizantes e de sulfato
de cobre. A produção de amoníaco
superou 580.000 toneladas;! a meta-
de do hidrogênio necessário foi pro-
duzida pelos fornos a f coque, uma' 
terça parte pelo "cracking" dos hi-
drocarburetos e o restante pelo gás a
pressão. A eletrólise do cloreto de
•ódio permitiu em 1958' a produção
de 245.000 toneladas de cloro, de ....

A única em consertos perfeitos de Televisão
Sem som Vn_õ~fixi~lmagem ..i¦¦',.7,;."<¦..¦'¦.,,¦_,,¦¦¦ Cr$ 650,00—_
Sem imagem, faixa ibránca é escuraj.,..' ,....,..^ -Cr? 690,00

Colocamos antenas com "maior 
perfeltão,.,

. .N. B. — Mão de obra incluída menos válvula e transformadores.
CRIPEC ELETRO LTDA. — Tels. 22-9164' e 22-9439. —,'

'•-'•;¦¦•' ¦-:.•' - 6301 60

.dests Jornal.735.000 toneladas de carbonato de]-—
sódio e 215.000 toneladas de soda
cáustica. A produção de carbureto de
cálcio superou 345.000 toneladas. Até
data recente, os principais centros
de quimica orgânica na França eram I
Mazingarbs, na região carbonifera do j
norte, e Carlong, na região de Lo-¦
rena. A atividade de seus estabele-!
cimentos desenvolveu-se .onstante-1 Alta costura — Vestidos prontes,
mente" mas a considerável extdnsão júltimos modeles de Paris. Preços ac
da química orgânica iràncêsa é de- ce,ivejsvida principalmente ao desenvolvi-

Frsnc'sc'o de Moura 222,
„. ,._.-. .... - Botafogo.. 26547 601

Tels 52-3886. e 52-3840, P^^^Ü_VítMa - •|so_fldellty; 1960,c>"v'• 1 a maior novidade estereofonlco, mo-,
PRECISO, sob hipoteca, de CrS .. vel fino e modernlssimo, de alto luxo,:
1.500.000,00. Ofereço imóvel no valor |pés de metal dourado, 2 alto falan-í
de Cr$ 10.000.000.00. Prazo ! ano. |tes, 2 agulhas, 2 discotecas, botão Iü-,
Juros maiores, vantajosos, desconta- minoso.e olho mágico. Se v. vai com--
dos no ato. Negócio direto, documen- lPra_ radio vitrola, sem compromisso,
tação em ordem. SR RALPH; tels. venha ver a que lhe oferecemos,, que
29-W03; e 52-3886 — Av. 13 de Maio, ns0 Ee arrependerá. Cr$ 25.000,00, com
47 s|2.408; tel. 42-4461. 59113 92 garantia real. Podemos facilitar —
._._.,_,_,-» ~_-.-._.,,* _,,.i_,,.r RUa Senador Dantas 76, sala 703.
HIPOTECA — Empresto qualquer, -,50fl „
quantia c/ garantia de casas e apar-1  _.__ ,: _"??._
tamentos. Tel: 32-8505 - SCHMIDTjRADIO SPICA — novo vendo; ....

_ , ,„-;- DE ALMEIDA. '5043 92 3.780.00, — tel. 52-9533 até 19 hs.Transfere, oferta para caixa 10213 Hr, í~i. .-""1 , 10007 
*n10213 A JUROS, MÍNIMOS -Empresto1.. ibbítho

DETETIVE LUZ
25 anos de atividade. Dão-se refe-

rendas — Tel: 25-6762 (Dia e noite).
10166

TELEFONE - COPACABANA

_<«._•»--•_• a p_ __r_f- w_ i-qb hipoteca tle prédios, mesmo «m RADIO SPJCA 3.700.00 AvenidaCp-:'-

DDÍT A PHDTFD l"™|-? -— 'dl-he-° .par^^-a^5~5eI^o^•--!!5485 8o

JULÍÊÍTE
certidões. Solução rápida. Tratar à j TV TELE KING 21
Áv.' Pres. Vai
A. MORAIS.

Ameriojna de
ÍW' Pres. Varaás 290,' sa!«, 918. com io.u marfim, pegando os 3/canais '•om13073 

»2|antena interna. Vendo' Cr$ 27.009.00

mento da petroquímica, que tem suas
. usinas perto das grandes refinarias

de petróleo e nas imediações de
Lacq. Um dos campos da química

• orgânica em que a indústria france-' sa se esforça, há anos, para recupe-
. !rar-se do atraso conseqüente da guer-

ra, é o das matérias plásticas. A pro-
dução de tais matérias, que em 1952.!
era apenas de 52.000 toneladas, clie-l
gou em 1958 a 200.000 toneladas. No1
ano passado, os produtos farmacéu-
ticos frar*:âs?s deram uma cifra de
negócios de 150.C00 milhões de fran-.
cos. dos quais 201"- devido à expor

compromisso.

GALERIA MENESCAL
Av.-Cop-cabana 664 —, Apto. 509

Tel! 574524 ,
'.-.-',¦' 11536

, — Praça Floriano, 19, apto. 76 — Te-
A JUROS - Sob nipotcca de.pré- le£on(, ant„s 5_.?s,-. W2U 80
dios, podendo liquidar antes do ven-. _
cimento, adianto dinheiro pl regula-'
mentação de documentos — Tam-
bém compro e vendo prédios,
apartamentos e terrenos - Tratar

Faça-nos uma visita _em.-°°'n s- BOSELLI, na Jraça Pio^X,Faça-nos uma visita te^^ ^ __. çm ,rente à Igrê^-da
Candelária.

TV REPAROS
32-2661

—Atendiment___rápld_____T___gualquer
bairro. Visitas gíátis. Preços oa.-"
ios. Tel: 32-2661 a qualqUer hora.

289- 60

T.V, ZENITR 19"

ll

12012 92

ATENÇÃO 7 Dinheiro — Capitalistas
temos colocação para seu dinheiro
em ótimas hipotecas de imóveis ju-
ros que compensam a desvalorização vende-se americana importada,
do cruzeiro, também depósitos em só- funcionando, preço barato, Kua
lidos bancos da praça. Não tranáacio- Avaujo Lima'' 121. casa 1. Horário de
ne seu capital sem conhecer nossa.» 19 às 22 horas. Tel: 58-8505,
condições'e garantias. Qualquer par-. )
cels a p?rtir de cem mil cruzeiros —
SCHMIDT DE ALMEIDA - Av. 13

sala 1619

TV ELETRÔNICA MÂRCONI LTDA.
CHAME SEM. COMPROMISSO - TELEFONE 27-3970 7

- ZONA SUL-j/ 7
Consertamos em sua!residência, com a máxima rapidez e perfeição seus

aparelhos de rádio e TV, seja americano ou europeu. Reparos'«"instalações
de antenas, toca-discos em geral. Orçamentos a'combinar.- Serviços ga-'.
rantldos por escrito ao tempo a combinar. TÉCNICOS ESTRANGEIROS.¦: 11570 60

T.V. CONSERTOS
SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO.,

ORÇAMENTOS GRÁTIS
HIGH FIDELITX _. . _____ • .... ,

i Atende-se a qualquer hora.
Telefones: 37-7618 e 30-0853•" ' 

; !¦• i

Seu íê
10178 60

Parou?levísão
Temos técnicos especializados em todas as marcas, Aten-

|. nm._.m-inrlnc_n__hnirrn. oté n„ 22 horas, inclusive domingos
e feriados. Telefone 32-1014. - T.V. BAERLE. — Rua do
Riachuelo, 328. 14999 60

CP^I-.S-d'n__rJrvLp'^i5 T-..ft8.0523' 
16" "^ ' "5.44-9Í 

Técnico esperim^^^cons^
. VisçSo Cometa - Para S Paulo pARTICULAR EMPRESTA CRS 40:7993 e 46-07F5. 8r. BENNY.
7j:K H'"zZerdasJ 

r-cdlár.fiÍ-500.000,00 em umi ou.du&s hlpo_,i  '7 »"3 60
tação. A FrariCa. que <oi n *lW«w.|j5í«i5_. companhias, áe-ervas em tecas, do prédios mesmo em final " 

, AIITCl|AFW~t Uíí 1-™"11"» est-a .8«lr0»=-"¦!SSgfífSS. '^M^. .—*' 
N° M"?M'° D,A'

pais em fabricar prnicilina. depois.hotéis - Av. N.S. Cop-c.bana, 1100 de eonst-uçãe. Adianto dinheiro! fll.ICI.Ao UC liTr GARANTIA DE THÉS MESES
da Inglaterra e Estados tinidos, am-1 - Gi-, 301. tele; 27-9609 — 27-1019. Ipara eartidões. Solueôei rápidas., Injtaus e conserta-Ee — Preços

TV - SERVICE - HI
Consertos de TV e HI-FI, inclu.ive Philips. Atendemos também

5458 eo aos domingos. Basta telefonar para 26-1175, que será pronta-
CONSERTOS DE RADIO E TV mente afen*do wn 6-°

FONE: 36-3017

CABOS de7, e de 19 fios
FIOS de cobre nu (todas as bitolas)
COBRE èm ba-ras chatas.

ALUMÍNIO i
FIOS dè dtum-riÍo''(-ôd_s as bitolas)
FITAS-^BOBINAS^-GHAPAS-

A

PARA PRONTA ENTREGA
Consultem:, ,

UTILMÂ Sociedade Importadora e Comercial ltda.
Rüá México, 21 • Grupo 501 -A f' ..:

Telí.: 22-8153 e 22-6311 59324

MAQ.SÕLDAA
\Vendo portátif, marca LINCOLN

FONE 61-7631 —São'Paulo. :

GASOLINA
250 amps. — TELE.

29632 78

GRUPOS GERADORES

MOTORES ESTACIONARIOS DIESEL
-t *. 4. -J- - ¦¦¦-> rIM ÍV. 1- L.A

Assistência cspociuliiada Inclusive .pura o Inlorior
Conces_onáfJ.is ejiluslv-i ü.i molotcs Q ENTREGA
• iíocioiiüiios pai... D, F.-,e t .. do Rio „ \fr\íÚ\AlA

End. Tel. IMPÉXPUNI - Rio '

:l UNICOM
PISTOÈAS--

para PINTURA
De Alta e Baixa Pressão
Importadas e Nacionais

Casa dós Compressorest
.. Imsiérlo lida.

pilou notavelmente silas f.-ibrlc.-irfies
de estreptomiclnn, aureomicina, tiro-
trlclna, dldroestreptomlclna, tlfomicl-
na e t.-.-nnilcina. Importantes pro-
gressos foram logrados também na

Posto 5. ^SSÍi Hei: 23-3870.

«Aáauinas diversas HYPOTÉCA 1.500.000,00
.. I Preciso da quantia supra e dou em

" &. rantia um edifício em Copacaba-

..... „. - ln_tau» e
13072 92 madlcos, e honesftdade abíplut» c

o. tr. EDUARDO, Rua Visconde de
Pirata 10S, loja 11. Tel: 47-8802 íté
às 2. hs. U492 M

Música

._ MAQUINA LEWIS. classe 72x2 ^_  ____
produção de sulfalnidas. antlestaml-!g»arnecer. conservadlsslma. vendo ba-;na'°'pr'azo 'i 

ani5 pag0 bons" Juros
nicos. vitaminas e hormônios. Os la- «to à virtn ó«/faoll.ltadq..Tél,.23:2083,|Círtas para n»,88833. neste jornal
boratórios franceses exportam anual- 6r. RochB' 14 g I "?*m °~~'
mente Importantes ouantldadcs de'MAQUINA DE CALCULAR FACIT -1 Inç+f.|iri1pntO .
eortlsona e hldrocortisona. Mos o-'Importada, úlfmo modeb, neva. Ven- nwii uiiicii-u_
futuro da Indústria qrlrriica franc.è-jdo. Tcl. 47-B8f,3. U476 88
ia dependerá, prirripalmcnte, do nl-|vENDE-SE uma maquina de costura
vel de seus investimentos. As so- n^va para criança trazida da Eurn- pjANOS — Novos jetrangeiros
mas. que serão invertidas no setor Jpa. Tel. 27-11.1. IUM 88 d0|s de Dezembro 112 — CATETE.
durante o ano corrente estão cal- motor DE POPA — Vendo dois
culadas em ,100:000,milhões de fran- Evlnrüde de 2,5 e 5.4 HP. Falar com
cos (contra 1.500 milhões de marcos JOSÉ — Fone. 27-03.5.. 15628 88
na Alemanha Çcldental e 170 milhões ,,,_,„-„.-vcrní.vp.B -Herme. _Am-
de libra, ester.lnas na _ Çrã-Bret_a- Sffi|S.«inhai A r-.—: -•"rn de expansão

DINAMARCA ANTE 0
PROJETO DE UNIÃO
ECOWCA DOS "SETE

bassador" usapa 2 anos.
Maio 47. Sala 2.308 8:48 88

1014tí_75
ACORDEÃO — Compra em qualquer
estado. Tel.: 4.-8608 - Sr. VICTOR.

14116 75

ACORDBON - Scándall 80 baixus
fone 45-1782 depois das 19 horas

120S5 73

"TÉCNICA ELETRÔNICA" - Firmo Reg.
RUA GUIMARÃES NATAL, 2 - COPAC. BANA

2820 .80

PIANO U COMPRO ,.
Tel: 25-7409

De particular para particular
- Dispenso intermediário

13088 75

COMPRO
1 PIANO 1 Tel: 52-2776,

MAQUINA ESCREVER "Hermes Am- _:
b-ssador" usada 2 anos. Vendo 13 de
Maio 47. Sala 2.308. _ 8946 18

•' MÀÈÜINÃ~DE 
"ESCREVER 

- Porta-
I ttl. nova, marca "Olímpia" modelo de
.luxo. Uma verdadeira jota. vende-,

se. Av. Pres. Varras 463, sl 1407 -

| Tel. 2?-6_?l. 13089 88
COPENHAGE. julho - Os dirigentes j MAQUINA DE ESCREVER - "Al- 

\ 
'

governamentais britênicqs teriam pro-1 ha. _ italiana, nova portátil praça1
metido ao governo dinamarquês no- 6.000.00 - Rua Voluntários da Pátlra
táveln reduções aduaneiras, para fa- 173. - quarto 7 - Bctaíogo. _|
eilitar a entrada deste pais na "pe- ¦ ^21821 8B |
quena zena de llver intercâmbio", dai ~~N" "" '; r'~*'*""" ¦'y~* " " 

j
qual deveriam formar parte sete dis! A n'lir,n,r a ÁVÊ. l
principais nações não pertencentes'**nl'"ul3 c "ycj  

)
ro Mercado Comum. A Dinamarca ATENÇÃO — Vende-se 2 vacas e li
encontra-se em uma Eituaçãn dlf'c'1 {novilha, iá coberta: -l vaca está dan-|
porouc. aderindo à área de livre .v do leite e vai dar iria em fevereivo
tercâmbio. (que estaria formada pe- de'1360: A outra vai dar cria. em|
la Grã-Bretanha. Suech. Noru-.., fgõsto ae 1953 todosisãcide raça ho 

j„,_._.,., A„_iri_ D_r»„.oi . <!_). ande.a. Tratarna Estrada dp Mono
Dinamarca, Áustria, Portugal e SuU - ,ê n {,„ |Gaie5o)l com o'
ça>. teme perder os Importantes mer-,.. Jo?n Henrique ^a Cruz.
cados da Alemanna Ocidental e dai 11105 63
Itália, ambas pertencentes ao MercB-i, ÍCTtniatura PINSCHER 77cõmpra
do Ccmum. As «utondadei brltâni-1J"»^^" e™ n*.U folha. , ,eas ofereceram abolir completamen-1 na AEèncta Copacabana, n. 10.209 ! Novo de apartamento importado
te a tarifa adumeira de ÍO% sobre oi 10209 63 recentemente de Paris, 3 pedals e
«nnr-inhn . iM-.tnnrniies- tal tarifn' ..' , .- .'...ll harmonioses sons, próprio para pes-toucinho emímarques tal tam.. Q LEITEIR0 _ vendo 18 vacas, altamente entendidas. Preço
constitm freqüentemente causa deid_ la quaildade e i Touro Holan- rdzoável. Rua Duviyler 18-3C2 -
Irritação para os dinamarqueses. A,]êS, sitio São Sebastião dentro do • xel. 37-6534. Ver das 12 ás 20 horas.
reoi.ção representaria para eles um Povoado de Passa Três. Tratar com 20676 75
beneficio de 110 milhões de coroas' o dono Nestal. no Rio. è rua do Ca-
anuais. Outras tarifas seriam redu-jtete 101 — Tel: 25-4703. 5477 63
lidas, còmrjortanio um beneficio de

CONSERTOS
DE RÁDIOS
Reparos e rcformas'-de rádios,--to-

ca-diícoí, Hi-Pl. Longa experiência,
rapidez e orçémentos girâtts. Tel:
26-r284 — GERALDO - Rua 19 Fe-
vereirf, 73 - 2" andar. 15817 60

; 
"""CONSERTOS"

DE RADIO E TV
Consertos de rádio a domicilio —'

Adaptações radio-fofioem Alta-Fide-
lidade coin garanti. : de .funciona-
mento perfeito — Rádios Transis-
tores e automóveis de. qualquer mar-
cs. Orç-mento sem compromisso —
Tel- 41-8802. Rü_ Visconde de Pira-
J4 106, loja- Sr.,SDUARD0.93 

flo

SUPERALTA FIDELIDADE
. VÁRIOS ALTO-FALANTES

Estorcolônlca — 1960. Novidade no Brasil, 2 móveis modernos,
toca-discos automático, com supcrcontrõle. Verdadeira maravilha ele-
trônlca, rádio possante e sem ruído ou seja chiado. Várias ondas.

fr*ste aparelho tem sápatlihas em metal dourado, custou 80.000, vende-,'mos 
por CrS 19.000,00. — Ver à Rua Barata Ribeiro,'153, residência;

Tel. 57-3781.v Ainda :Com garantia do representante. Vendemos todos
os. móveis por hiotlVn de viagem, 27108 60

ALTA FIDELIDADE RCA,
MODÊLOèO,-^ QUATRO ROTAÇÕES -16.000,00 '

Com garantia, recentemente importada, iontrftle eletrônico, deslf-
gahdo totalmente quando termina o programa, 11 válvulas, várias ondas;
pick-up auíomátlco eletrônico, alta-fidelldade. Vehdo. urgente por
preço muito inferior ao custo aqui no Rio. Rua Barata Ribeiro
n. 312. Tel. 37-5432. 11103 60

AR CONDICIONADO 1 HP PHILCO.; GELADEIRA - Americana 10 pés, GELADEIRAS. CONSERTOS .--Con.
._ -z. . . ... ¦ _ ..I' .-í' .. _- I __."__.'.'.____ -. -._.__-!.. _.->_! _____ ___, _tr.t -__J __•••- A . _. iSi-iiInf-r-1 r1_U 19.Modelo 1959 lonltron, estilo Compacl
Na embalagem americana. Tel. 26-4334

com dispositivo de lcnlzação do
. .-".:.- i_d_ _o

Para uso particulir urgente.
17904 75

COMPRO
1 PIANO

Negócio rápido e á vista. 57-0960.
22650 75"PIANO 

PLEYEL- NOVO'

G E JL A D E I RAS

ar 7383 59
REFRIGERADOR de ar quente e tnoT
portátil americano. Vendo pela me-
lhor oferta — Rua Djalma Ulrich, 57
— Apto. 503 - Das 10 hs. ás 13 hs.

1_,39 53

mod. luxo com pouco uso. Vendo sertamós geladeiras, máquinas; dela-
23 500. Rua Figueiredo Magalhães var. Pintura a-duco. Reley gás a-.tom;
1,003 — apto.' 502. tel. 25-9789 —, sr. Jòão._ 1208 59

1311169 AR~CONDICIONÃDÒ — Inst-l-Ç-ó.
consertos, reformas — Tel. -45-8762.

ixmr-n

130 r-Mhõcs
(ANSA) ' P?-a a D'namarca.

0 CARVÃO FRANCÊS
PARIS — Enn maio di^te ano, ae-

gundo as .estatísticas divulgadas, ai
produção francesa carbonifera atingiu
4.254.000 toneladas, em 22 dias de tra-
balho, e a produçio total, nos cinco
primeiros meses do ano. alcançou
29.453.400 toneladas.

Por bacia, n produção nrlor foi da
"Lorena". rSTI). .

Compra è venda de
Indústrias e casas
Comerciais \

OS AUTOMÓVEIS
T5FTRÀNIÍ"

PARIS — Quinhentos e quarenta e
dois mil e duzentos e oitenta e três
automóveis fot a produção geral nes-
•a Indústria no mês de maio. No mes-
ms período, ano passado a constru-
tio automobilística alcançara 488 537
unidades. (SIM.

COMÉRCIO EXTERIOR
l|AHAN0
ROMA, julho — No passado mês de

abril, as exportações Ualfnas soma
ram 131.920 milhões de liras (con
tra 130.162 milhões de lira. no mes
no mês de 1938C as irpportaçôes to-
tallzarfliti—181.894-mtlhões-de~ linj.

OFICINA MECÂNICA
Passa-£e contrato oficina nova i

Rua Astunção 87-A Botafogo. Tra-
tar no local. Base Çr$ 1.350.000,00.-11126 90

Médicos
Dr. PEDRO DE ALBUQUERQUE !f;
eHhica a Cirurgia dn -M0

VIAS URINARIAS (ambos os seios) '* * ¦ j," *,
APARELHO GENITAL MASCULWO ^^few
R. Buenoa Aires, 80. 79., de 2 ás t . . __-SM|f«

\^WÁ:$M__WÊÊlL
WM ^7. ^H^^Q|b

7 .\mm WWÊSmãm

\m'.m.- t___WM ___RfJ#
' ^M'J_gMK__WW__-'-.v.-vi,w^>_w*r'-____W& Ml__mà__wít_i_mí'%fím

GELADEIRA americana 7 pés, plntn-
ra nova, ótimo funiconamento CrS ..
15.000,00 — Aceita, oferta. Motivo
viagem, Bulhões Carvalho, 335, portei-
ro. 11332 60

GELADEIRA — A querosene estado
de nova eletrolux de 7 pés p. sitio
ou fazenda vende-se urgente — C-ip-
po de São Cristóvão 182 — apto,. 105.' 

_62SO_89
PARTICULAR — Vende geladeira 7
pês motor Deco. preço de ocasião
ver a Rua Sebastião de Lacerda 21
ap: 601- '¦ 5518 89
GELADEIRA — Brastemp 7,5 péa
moderna. Vendo. 20.000 cruz. Hua

—DE-t-A-D-EI-R-A-S—

CONSERTOS
À domicilio automático, Reley,

gái, feiúhos. borrachas, etc. Serviço
rápido' e garantido. Sr. DEMETRIO.
Tíl: 25-2913. '• _ 14991 59"COMPRA-SE 

1 GELADEIRA"
' Tel: -J8-4789 — Família compra 1
mesmo usada. Paga à vista.

14137 69

Matoso 170 - Apto. 2-B.
13109 59

COMPBO - Geladeira 1 a vista mesmo
'antiga p| i ubó familiar — Tel.; ,.-..-.
34:7994 _ d: Boiaria.

¦GEL ADE IRAS
CONSERTOS E PINTURAS
Rüa Fról Caneca 17 — Tel:

32-3144.
13060 39

PINTURA DE GELADEIRA
•VA- Duco. • partir .de 1.500 e colo-
ção de borracha. Tel: 26-7595: _--8r,

5526 591 WALTER. 8981 59

PINTURA - GELADEIRA
SR. OLIVEIRA - TELEFONE: 26-9545 .

'Pintura a partir de CrS 1.000,00, - Pintura a Duco Superluxo, plnta-se
armário, eoloca-i« borracha, e.tanham-se grades. Orçamento sem' 

Ç°m-
promliso. . i

CONSERTO GELADEIRA

CONSERTOS GELADEÍRA
Ar Condicionado — Instalações

Técnico estrangeiro executa qual-
quer trabalho neste ramo na sua ca-
sa. Máxima garantia, Atende tam-
bém aos domingos — Tel:. 57-7156.

28203 59

21, 
Rua Beneditinos, L° f

Tel. 23-5274 
52222~~ |

I MAQUINAS PMU ^pS -|
L'-;C0H^É^ES-'^^ft:,7,|

I ii"-•-••"•¦'¦¦••/;-' • •• • -; ¦ t 
¦ ¦¦ ' ¦;

_ ______._____„„M...^MJLw^__l___-_»«-a--M_--W_M«^^ *

:-- .-7- í

"COMPRA-SE TUDO"
GELADEIRAS—RADIOLAS

Rádio, televis&o, máquinas d* cos-
tura. de escrever .e quaisquer eipé-
cies, enceradeiras, ventilai .res,
motores, toca-discos, cristais .porce.
lanas e tudo^que represente valor —
Cubro qualquer oferta. Atendo a do-
miciiio. . ¦ , •

TELEFONE: 43-9232
13053 59

Beloneiras do tambor horizontal: 350 a 750 litros -
Betoneiras de tambor basculanto; 180 a 350 litros
Gulnchos para obras: 450 a 3.000 kg ..
Vibradores de agulha e de placa, elétricos e a gasolina

Cia.
- f-\.'

^Fropí^

Cons.: 52-1369 Res.: 57=4507-
5969 60

DrTJOSE' DE ALBUQUERQUE
Mfmt'o efetivo da Sociedade de

Sexologla de paris
DOENÇAS REXI'AIS DO HOMEM
Rus do Roaárlo 98, dl I ás 6 hs.

5883 80

DR. AUGUSTO ALBUQUERQUE

(centra 160,705 milhões 
~de~liras-no

mesmo mês de 1658). O déficit d»
balança comercial foi, pois, de 29.774
milhões de liras (contra 42.090 mir
lhBes de Uras em abril de 19581. Nos
quatro primeiros meses de 1959, as
egportaç6es Italianas deram u mtotal
global de 344.992 mllhSea de liras |
(contra 612.533 mllhCes de Uras em:
Ijfual período de 1BS8): as,Importa-
çíea aomaram 655.38S _mllh.es de li- ^___
CU (contra 672.S16 milhões). O de- 
fielt íoi de 113.393 miffi-.i~--~lirasj
(contra 159.983 milhões nos quatro |
primeiros meies de 193B). Digno de
boU * o fato.de_QUe____s quatro pri-
melro» meses do corrente ano. o va-
lor das exportações aumentou em .
».459 milhões de Uras (-1-3.8%) a res-
peito de igual período do ano pas-

TKIot-A cifra-de exportação de. abril
(181.920 milhões) constitui um novo
«acorde. (ANSA)—. \ i

Pianos novds
ACEITAM-SE TROCAS
TIPOS: 1/4 de cauda, armário a

mudCIu apartamento, dot mali con-
sagrado» fabricantes do mundo e em
lindas r variadas cfirn. Cnndlçftet

REI DA VOZ S. A.
sem cumpetldor e com a mais ampla

Espi ciallsta em ('oenças do Coraçío tarantla. - Visite nossas expoiiçíei
Estôraagn - Ficado - Intestinol _ Rua URUOUAIANA ns. 38-40.

- Consulta CrS 300,00 (com radinsen- Filiais: Av Copacabana. 730 r Sen
pia) - Av. Rio Branco. 185 - 12». - Dantas. 48 e Dias da' Crui. 19
.ala 1.224 - Tel. 32-5442 - Das 14 • \ 

- Méier -
ès-18-h». 43361 80! «020.73

Ar condicionado, pintura o Duco, colocor.e bürrucJm_e_çonsertO!
de fecho! de porta de geladeira. 27-3076. Casa, Neves. Serviços
com jpã1iticrrT.worb™.eirorele.H 11537 59

Conserto de Geladeiras e Máq. de Lavar!
WESTINGHOUSE -,G.E. - THÓRR E BENDIX

GELADEIRAS —'eM TODAS AS MARCAS
Dlrlja-se técnico Alexandre Ráday TOth, especialista. - 8ervl!.°..f":

feito e narantido. - Tei. 42-5826, recado. Ou~»":-..

VIAS URINARIAS. RINS, BEXIGA, PRÓSTATA
DOENÇAS

DAS
SENHORASDR A: ACKEUl.

Clnirtla especlalUada - üteitroscuplai - Bndoicoplaf
\ ¦ BLENÜRRAG1A. TRATAMENTO RÁPIDO
DEBILIDADE SEXUAL - URUGUAIANA. 24

VEIAS DILATADAS DAS PERNAS
Tornam as pernas teias e predispõem! a varhei (veias cUlataíai), úlcerai,
edemas e eciemas das pernas - INSTITUTO HELCO DR. JOAQUIM BAN-

TOS, Clinica especializada há 30 anos, sA trata tem operação.
nCDlUAC VARIZES, CLCERAS, ECZEMAS, EDEMAS. Infiltrações
rí/l--.---- durâs _ Erlsipela — Flebite. — Perturbações ctrculató-
rias dai pernas, Rua Assembléiai 61 - 4.» andar — De 9 às 11 e 14 às
18 horav menos aos sábados. Tel.: 52-4881. Av. N. S. Copacabana, 881,
apto. 1101. As 3as., 5às.e Sábados, ài 12 horasre-_*-2as.j 4ai. e ías..felras,
às 17 horas — Nunca opere varlzes (velas dilatadas) das pernas. 808 80

Instrumentos de ótica
rLASH — Vende-se um eletrônico,
marca Mecablltz modelo 100, novo
sem uso. Tel. 42-5364 e 22-3267.

14194 82

Achados e perdidos
CARTEIRA PEHDIDA — Pede-se
aquém encontrou uma carteira de
notai, marron, com retratos de reli-

losas, o favor de telefonar para o
-Jnr. Júlio nos telefones: 30-3304 ou
30-5111, devolvendo somente a car-
tetra com as fotografias.

14142 61

Ouro e Jóias
PÉROLAS CULTIVADAS - Vendo 8
voltas juntas ou separadas, grauda\ e
Varas na perfeição. Cr? 8.000,00 cadá.\
Tel.: 42-9962 — IRACEMA. . _
RELÓGIO — Vendo Longlne_d« .miro,
coisa rara. Melhor, oferta. Tel.:..
42-9282 — OTACILIO,'/

/ 10236 76

COMPRO JÓIAS
Novas ou usadas. Brilhantes pia-

Una' e ouro. Pagamos o real valor.
Rua do Ouvidor 169, 7° and. s/ 703.
Te): 42-2312 — 8rs. KL80N OU RE-
NE\ 6271 76

X-1X-^X_^^
Advogados Especializados

i Despejo — Disfluite — Cobrança em geral — Cansas trabalhistas —

Pedidos,de habeas-corpus — Minutas de contratos. CONSULTAS GRA-
TUITAS. — Das 9 ài 12 a du 14 às 18 hs. — Av. Rio Branco, 185, sala 616
- Tel. 32-2752. '-. 17 47163 62

Comércio e Indústria

-. RIO. Rüa Camerinb, 71/81 -Tels.: 83-.653e43-4990'- ..
B. HORIZONTE: Rua Guarani. 307 • Tel.-. 4-8447
¦ .x ' 7 ¦

:—:—;—" j

^^^jjfc.t #>N. 3-^*^»J^_,^^y^^\^*-^_ // /^^^j/ _^2^___£_^2s**^_^_^_^_^_^_^_l
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^^\!V__rí^Íf\). Estoque permanente 
" 
;^ :rr ** i

\^___^__xÁ om lágartat para tratoret. * r*?7^w i^^LwÈ________7^yj __•''¦
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unporfat/or ê t-ís/ribur-orBü
IMPORTADORA PEÇAS TRATORES I.P.T. LTDA.

R. Casimiro de Abreu, 23 • Selo Paulo - Fones: 37-5291 e 9-9673 - Telg. "Impetralor"

REPRESENTANTE NÒ RIO: Rua Acre, 47 — 13.° andar — Sala 1.306
- Telefone: 437635 - Caixa Postal 2.926 K 5588T 78
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2.* Caderno CORREIO DA IMÜANHA, QUINTA-FEIRA, 23 de Julho de 1959

COMPRA E. Vi: NDA DE PRÉDIOS E TERRENOS
:— ¦ '¦  i (Continua)

edifícios em incorporação
COM APARTAMENTOS À VENDA

CENfRO
ED. RIQUEZA — Praça Tiradentes, »

Sinal 30.000,00.
AV. PRES. VARCAS, 412 - Em 120

meses — Sem entrada.
EDIFÍCIO HORTE_SUL__—Preço:-a

partir de CrS 630.000,00.
RUA CAMERINO, 134/50 - Grande

financiamento.
EDIFÍCIO SANTOS VAHLIS - Lgo.

_- da Carioca, rua Senador Dant- e
Esp]; Sto. Antônio.

RUA DOS ANDRADAS, 92 (Largo da
SSo Francisco) - A partir de "ri
7SO.000.00. i

EDIFÍCIO SIDR6 - Riachuelo, "• '-
Preços a partir de Cr? 675.000,00.•\v

BOTAFOGO
ED. MAUREL — rua Real Crandeza,

66 — 10% de entrada.
ED. JAICÔS — rua Assunção, 140 —

Entrada a parür de 162.000,00.
RUA HUMAITÁ (junto Largo dos

Leias) - A partir de 890.000,00
RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA, 25

Preços a partir de Cr$ 950.000,00.
RUA PAULO BARRETO, 39 - Preços

a partir de CrS 840.000,00.
REAL GRANDEZA, 192 - Sinal Cr$—44;000,00.- 7

CATETE
RUA DO CATETE, 247

: de 1.050.000,00.
A partir

/'

COPACABANA
ED. TAGIDE — rua Anehleta, 21 -

A partir de t.480 000,00.
ED. GAL. CAMINHA — rua Pompeu

Loureiro, 136 — Preços a partir de
2.800.000,00.

RUA BOLÍVAR, 170-A - A partirde Cr» 2.050.000,00.
EDIFÍCIO JÚLIO SIQUEIRA - Av.

Cepacabana, 605 - A partir de "ri
900.000,00. -

AV. PRINCESA ISABEL (esq. Av. Co-
pacabana) — Preços a parUr de Cr*

í.800.000,00. *
ED. TUPINAMBA _ rua Barata RI-beiro, 228 — Preços a. partir de <"--
1,150.000,00. v

RUA ^CONSELHEIRO LAFAYETTE, 64— ' 
Preços a partir-de-GrS-n -2.300.000,00

ED. BARÃO DO, RIO VERDE — ruaFigueiredo Magalhães, 390 — pasa.mentos em 90 meses.
«D, BONINA V Av. Rainha Elliabeih,

7,41 — Preços a partir de CrS .. ..1.000.000,00.
RUA STA. CLARA, 403 - A partir deCr» 920.000,00.
ED. SOBRAL SOBRAL — rua Ffrtci-'redo Magalhães, 870 - A partir de970.000,00.
RUA LEOPOLDO MIOUEZ, 28 - A—partir-de-erí-2,55O^)0(U)O
*?¦_. NE"0N — r"» Raul Pompéla,105 — Preços a partir de CrS .. ..2 945.000,00. 3

FLAMi-NGC
RUA MARTINS RIBEIRO, 35 - PreçoCrt 1.250.000.00.
ED. CRISTIANA - rua Senador Eu-lébio, 30 — Preços a partir d- "r?
900.000,00. ":-.-?

ED. OSCAR MACHADO - rua Pali-• sandu, 179 - A partir de CrS .. .1.450.000,00 '».•'•
PRAIA DO FLAMENOO (esa. Barãode Flamengo) — Preços a partir de.¦ CrJ 2.350.000,00.

•****+*-***

'EÍO

RUA MARQUÍS DE ABRANTES, 19 a
25'— Preços a partir de CrS .. ..
1.500.000,00.

GLÓRIA — rua da Glória, 268 —
5% de sinal.

GRÂJAU'
ED—LILITA-—-rua-Borda-do-Malo;

58 — Preços a partir de 850.000,00.
IPANEMA

RUA ANTÔNIO PARREIRAS, 48 -
120 prestações de 7.885,00.

VISC. DE PIRAJÁ, 12 - a partir de
Crf 2.400.000,00.

RUA ANTÔNIO PARREIRAS, 40 -
Sinal 10%.

AV. EPITÁCIO PESSOA, 40 — A
partir de Cr» 2.725.000,00.

AV. VIEIRA SOUTO, 310 (esq. M-nte-
negro) — A partir de CrS .. ... .,
8.500.000,00

RUA PRUDENTE DE MORAIS, 462 —
Preços a partir de Cr|. 3.400.000,00

LARANJEIRAS
ED. SAO JOAQUIM - Parque Eduar-

do Guinle — Grande financiamento.
ED. NOBRE DE CANDCSA — rua das

Laranlelras, 527 — A partir 'de CrJ
1.260.000,00.

lebloí:

APARTAMENTO — Vende-sc. vazio l-.OT AFOGO —
e de frente, de saleta, ouarto, cozi-
nha e banh.- à Rua General Caldwell
278 — Apartamento 502. Chaves com
o porteiro — Tratar pelo Telefone:
32-3615. / 5519 100
SALAS V— Vendem-se, para entrega
imediata, em vários edifícios do
Centra. Av, Almte. Barroso 90, sl
207. J.C. FARIA —Fones
42-4978. e 22-7936. 5310' 100
AlPÃRTAMENTO — Centro Edífi-
cio Odeon — Vazio com-ou-sem-téle-
fõner800.000,00 pode ocupar imedia-
temente saleta, sala dividida e.n
2 e banheiro Rosário 129 4. sala
7 Coelho de 9 e meia às 12 horas.

7465 100
CENTRO — Vendo um qrupo de
duas salas, cada com sanitário, jpn-
tas ou separadas, a Av. Graça Ara-
nha, de írente, etc. Tratar com AN'
TONIO H. OLIVEIRA. Tel; 42-3539.

__j ._ ^21819 J00
ÀV. RIO BRANCO 185 — Vend~e-se
o apto. 1.121 cj saleta, sala, banh. etc.
Vazio 900 mil cruze. 130 mil financ.
Infs. — Tel. 32-7548, em dias utels.

26589 100

ED. SAMBAIBA — rua Timóteo da
, Costa (esq. da rua Sambaiba) — A

partir de CrJ 1.860.000,00.

Sr» de
TIJUCA

RUA JOSt HIGINO, 226
sinal..

ED. JONAS SALK - rua Barlo de
Mesquita, 195 - Sinal 5%,

ED. MONTEVIDÉU - rua Uruguai, 312Sinal 125.000,00. ' ,ED. LEXINGTON - rua Uruguai,
245 — A partir de 2.440.000,00.

RUA URUGUAI 533 - A partir de
CrJ 2.360,000,00.

ED. OIANA — rua Sto. Afonso, . "|35
A partir de CrJ 850.000,00.

ED. MARACAS - ia Pareto, 42 — A
^partir-de Cr| 1.850.000,00. . -
ED. DENISE - rua Uruguai, 3.: _

Preços a partir de CrJ 1.550.«0,00.
ED. MAPASB — rua Mariz e'Bar S272, — Financiamento em 94 meier.
ED. ABUNDA e CAROLINA —

José Higlno, 228|30 - 70
80_meses,

rua-lagos em

RUA DR. SATAMINI, 280 - preços a
partir de1 CrJ 810.000,00.

RUA MACHADO COELHO, 94 - En-
. trada de CrJ' 50.000,00.
ED. COMERCIAL TIJUCA -rua" Con-de de Bonfim, 369 — Preços a. par-tlr de CrJ 730.000.00 I
RUA DA UNIVERSIDADE, 74 — Si.

nal de 44.000,00.

URCA
RUA MARECHAL CANTUARIA,— A partir de 800.ono.nn. __

110

CENTRO - Cifielândia, vende-se p"á-ra entrega imediata 2 magníficos gru-/ pos de salas com área conatruida de161 m2. Preço de ocasião CrS ....4.000.000,00 com 50% financ. cm 2'anos. Facilita-se a parte a vista. In-formações elvisitas cgm ENIR LTDA.â Hua do Ouvidor. 86 — 5» — Tels •
23-0662 e 23-0688. ' 29424 ÍOO
CENTRO - VMd77él5njünto^dé-'sii-
las, duplex, c| 130 m2. na AvenidaRio Branco, andar alto — Tratar pes-aoalmente c| os proprietários — CIADE SERVIÇOS K ENGENHARIA "SE-
RENA", a Rua Araújo Porto Ale-, gre, 70, 8.», gr. 807. 10140 100
CENTRO-- Vendo~4~R"ürd_T Ro-
aárlo, 106-108, para entrega em
poucos dias, os dois últimos anda-
res com acabamento luxuoso ten-
do 320 m2. de área, mais belíssimo
terraço. Ver com o encarregado.
Sr. Moacyr e tratar à Av. RioBranco, 151, Cr. 1612. Tel.: 52-6213.

56422 100

CENTRO — Venda de grupSTdesalas pela Caixi Econômica comfinancia: ento de 80% — A Cai-*?,__?ío; "*ica €slà vendendo hoedifício da Avenida Presidente
Wilson, n.o 210, dois conjuntos
para fim comercial, sendo um de6 salas (606 a 611) c instalações
sanitárias, com área dc 163 m2.—*-1»evo mínimo cie quatro mi-Inoes de cruzeiros; e o outro de 5salas (601 a 605) e instalai
saa -.com ára "j 1ÜS xtã.e preço mínimo dc três milhões ediwntos mil ""z:'-os. T--* ---
ções: Serviço dr A ' '-.tração
de Imóveis, na Avenida 13 dc
Maio, n.° 23-scbreioja.

í. J

SUBÚRBIOS DA CENTRAL
CENTRO COMERCIAL CASCADURÁ

Av. Emani Cardoso, 72 — Lojas esalas a partir dn CrJ 560.000,00 e
apartamentos a partir de CrS /. .
1.120.000,00.

NITERÓI
RUA OTÁVIO CARNEIRO, 129 — Pre.

ços a partir de CrJ 940.000,00.
AV. AMAZONAS (esq, Cei. Gomes Ma.

3708.0°00;w 
SalflS 

f ParUr dí Cr'- '•'-

TERESÓPOLIS
E^t-D.froJ,ULH0,—Av'"Oliveira Bo-telho 85187. — Sinal 6T>-_
CENTRO - Edifício Municipal -
Grupo de 3 salas de frente com doisbanheiros, 90m2 de área, andar alto.Preço excepcional por estar ocupado.CrS 2.400.000,00 60% em 38 meses.Aceita-se-proposta para. pagamentoà vista. UNIL - UniSo Nacional deImóveis —. Av. Nilo. Peçanha, 26 -Gr,upo 007 —. Tql.: 42^7367,

Lojas e 'Escritórios

LOJA ¦•_-¦ IPANEMA — A Rua
Vise. de Pirajá 571-B. Vende-se
ótima loja c| grande girau. Preço
base-Cr$-4.500iOOO,OO^Parte faci-
litada parte financiada. Entrega
vazia. Tratar à Rua Vise. de
Pirajá 220. Escritório de vendas.
,_ - 24994 200
CENTRO COMERCIAL COPACABA1.-
NA — Vende-sc escritório' no andar
alto de frente para Av. Copacabana
acabamento de luxo 51m2. Tel: ....
37-6062 sr. Maurício.

29985 200
AV. CENTRAL - Vendo Cr$ 

"....

1.300.000,00, no 149 pavto., sala c|
banheiro completo, facilito paga-
mento. THEOPHILO DA SILVA
GRAÇA, Av. Rio Branco 185, 39 s
310. Tels: 32-4121 — 42-6366.
^—r— '-+—- 47679 200
LOJAS E ESCRITÓRIOS — Centro"^-
Vende-se 'um andar no Edifício ao
lado da construção Hermann Stoltr,
à Av. Presidenta. Vargas, 417, com-
pondo-se de 9 grupos, 11 salas, 6
instalações __ sanitárias,—Base-Grí-vrrr
23.000,00 por metro2. Tratar na Imo-
biliária Alexandre Kamp — I Tel.:.,
42-5710 — Dbpensa-se intermediários.

 - - I 56920' 200
LOJA 10-A esquina da Galeria em
ffente a SÉARS Edlficlo Hindes me-
dindo 3x7 aluga-se ofertas para a
portaria dêste jornal n. 7411. .:

|74U 200
LOJA NA GLORIA — Vendo ou alu"-
go, com 65 m2 Rua Cândido Mendes,

Vendem-se ótimos I BOTAFOGO — Vendemos em constru-aptos, prontos a Rua Álvaro Ramos, çáo ótimos aptos, de 1 sala, 2 quarto»com sala, 2 c 3 quartos, banheiro, banh. cozinha, arca de serv. e dep"cozinha, dep. empregada e área com | emp. compí Condições excepcionaistanque. Sinal 173.000,00 seis meses de^agamerito. Construção da ORIONapós 175.000,00 e o saldo financiado, c coordenação do BANCO ARMJJOcm 10 anos. Ocupados sem contrato.Is.A. — Ver diariamente no local àVendas exclusivas — WALDEMAR! Rua Real Grandeza 66, até às 22 ho-DONATO — Tel. 52-2-158. i ras, ou na IMOBILIÁRIA IAS VE-10226 460 GAS Rua 7 de Setembro 67 - 4.»-- —¦ V — Tels. 52-1601 c 52-1448.
BOTAFOGO — Grande Oportuni- 14153 400
dade — Sua entrada é bem menor'
do que a obra já realizada, com-
prando os últimos- com amplo qto.
e sala separados, banheiro, ampla
coilnha, área com tanque, banh.
empreg. com garage. Entrega em
novembro de 60. Preço Cr$
875.000,00 ci Crí 120.000,00 de en-
trada, parte vinculada ao andamen-
to da obra, resto a Cr$ 6.900,00
mensais. Ver com corretor Rua São
Clemente 463. Tratar Rua Carmo 38
s| 4034|7 — SÉRGIO CASTRO —
32-8540 — 52-0852. 56099 400
BOTAFOGO — Oportunidade, 

"vèn

do apto. de frente cem living, 3
qtos., varanda e depend. 600 mil a
vltta e parte financiado, podendo
receber carro 951 e 953, como par
te. SOTIC. Tel: 22-7249.

60198 400
VENDEMOS em Botafogo, átimo
apto. desocupado c todo pintado,
com quarto e sala separados, kit.
e banheiro. Ver com o porteiro o
apto. 401 da rua Voluntários da
Pátria, 340 e tratar na "ATLAN-
TIDA IMÓVEIS LTDA". à rua
Senador Dantas, 80-18.° andar
Tel.: 32-9253. 6284 400

>-B tel: 58-6447.
___  6247 200
VEÍDÈ-SE salas para escritórlcVõu
comércio, com sanitários próprios,ver com o porteiro a Rua Sete de
Setembro n" 88. 21829 200
PROJETOS de instalações, decora-
ções. Engenharia e arquitetura. T.
22-2497 e 32-9578. 6411 200

Dc esquina Hua Laranjeiras
Vendo — Alugo 42-1473 Mor-

14185 200

LOJA
430-A,
gadjj.
LOJA" CENTRO"- 244 

"m2; ~ 
6 por-

tas, loja e subsolo, tem caixa forte
própria para Banco podendo ser di-
vidida em'2. Preço de ocasião Cr?..
4.500.000.CO a combinar Tel.:-„-
57-3695.

_^ 9337 200
SÕBRE-LOJA — Centro comercial
Copacabana — Vendo com 50m2,
ultima de frente pelo preço excep-
cional de CrJ 1.200 mil com grande
parte fin. — Tel.: 57-3695. - ,

9365 200

R. DO SENADO 320 APTO. 90F-
EEfftíS fntrada-sala banh. kit. CrS700.000 tel 37-4685.

7413 IOC

LOJA — COPACABANA — Próxima
,ao cine Metro, 7m de frente, 190'¦3467 

lnn m2: Ye?do ^da OU,.metade. 'Base..«bi íoo Q.Ç có mil por m2. a combinar -'¦" ~ Td.: 57-3695.
9362 200

RESIDÊNCIA — Em ótima rua
residencial (Rua Alfredo Chaves)
e psra entrega desocupada, cons-
tando de: 2 salas, 4 quartos (sen-
dò 1 deles pequeno) banheiro,
copa, cozinha, quarto e dep. de
empregadas garagem. Preso: CrS
2.500.000,00 com sinal de CrÇ ..
700.000,00 e o saldo parcelas sc-
mestrais sem juros. CIVIA —
Trav. Ouvidor, 17 — (Div. de
Vendas, 2.° andar). Tel.: 
52-8166, de 8,30 às 18,00 horas.

60378 400
BOTAFOGO -.//Vendo na Praia 2
aptos, em andares baixos com entra-
da, 2 salas, 3 quartos, 2] banheiros
copa, cozinha, quarto e WC dc em-
pregada c área com _tanque._Area
útil de 170 m2. Construção de pri-
meira ordem. Alugados sem contrato
— Milton Magdhães — Av. Erasmo
Braga 255 s|401 Fone 22-6128.

21698 400

PRAIA DE BOTAFOGO 358 — Pronta
entrega — Vendo apto. quarto, sala,
coz., etc. ll.o andar por C/$
480.000,00 sinal CrS 250.000,00 — Tra-
tar — Tel.: 34-7721.

5515 400
BOTAFOGO - Vendo a Ruã São
Clemente, 514 2 aptos, com entrada,-'.ala, 3 quartos, banheiro cozinha,
quarto e WC de empregada, área comtântiue e garagem. Visitas com ho-ra marcada. Alugados .cm contratoTratar com Milton -Magalhães —
Av.' Erasmo Braga 255 sala 404 —
Tcl: 22-6128. 21603 400
PRAIA DE BOTAFOGO — Vtiiaõ 2aptos, prontos, frente p|' praia, l.oandar. Ótimos para consultórios ouresidência. Ed. Hindu, junto à SearsRenda provável Cr? 20.000,00 —
São juntos, podem scr ligados. CrS1.350.000,00 a vista ou Cr? 1.500.000.00
a' combinar (os dois); Vantajoso em-
pate de capital - LUIZ SEABRA —
Tcl. 47-7370. . 25455 400
ÓTIMO NEGÓCIO! — VendtTc/
todos aptos, de (rente, obra jáiniciada I.» lage.TirEdlficlo Sòr-
tilegc, à rua Voluntários da Pá-

CATETE — Vendo apto. 302 de freii-
te à Rua Santo Amaro, 184.com sala
e quarto separados, banheiro e co-
zinha. Cr$ 650.000,00. Ver no loc:.I
e tralar à Rua São José 99 ri 2003.
Tcl: 52-3190. í 4364 500
•V^__Y^VV%MV^M^M^|M^_Mj7 **m>*m-mr*

Copacabana
OTfMO APTO. — .Novo vazio —
Vende-se a Rua Barata Ribeiro, de
frente alto e com 2 s| em parquet
paulista. 3 quartos com armários (2
banheiros em cor e copa-cozinha, a
oleo), quarto c WC criada, água quen-te para a cozinha, banheiro criada e
maq. lavar — Grande arca cl arms.
J. C. FARIA — 22-7936.

TERRENO — Vende-se cm rua trans-
versai à Avenida Copacabana, otlmo
lote de 15x50 — Av. Almirante Bar-
roso 90, t| 207 — J. C. FARIA —
22-79?6 e 42-4978. 21808 700
COPACABANA — Vendem-se as so-
bre lojas ns. 3 e 7 do Edifício Ritz
à Av. N. S. de Copacabana 610 dc
15 m2. de arca. Chaves e.tratar na
AGENCIA DO BANCO PORTUGUÊS
DO BRASIL S.A., à Av. N. S. dc
Copacabana 661-A, de 13 às 17,30 ou
pelo tcl. 57-3861. . 26561 _700
COPACABANA — Dois apfos7"dc2
qtos., sala e demais dependências.
Tratar ANTÔNIO H. OLIVEIRA, à
Rua Rodrigo Silva 18 s| 701. Tel:
42-3539. 21830 7(H>

COPACABANA — Apto. grande,
vende do frente, quase pronto, cm
edifício suntuoso dc apenas 2 aptos,
por andar do frente a fundos, com
grande varanda do lado da sombra,
3 quartos também c| varandas, 2 ba-
nheiros sociais, garage e demais pe-
ças. CrÇ 3.650.000,00 a combinar.
Ve. hoje na R. Toneleros 248, tel. —
22-5784. 5495 700
COMPRO apt. de sala. ampla, 3 qts.
garage demais dependências, de pre-
fcrCncia em prédio novo e andar al-
to. Pode ser de fundos. Pago A vis-
ta, até 2.100.000,00. Negócio rápido
so a documentação estiver em or-
dem. Para cliente. Tel. 26-1131, até
22 hs. Prefere-se entre o posto 3 c
o 6. 10194 700
COPACABANA — Rua Saint Ro^
main, 480, à 50 mis. da Rua Fran-
cisco Sá. Vendemos aptos, dc sala,
quarto conjugados em construçáo
adiantada a partir de CrÇ 440.000,00
com 40% em 18 meses e o restante
cm prestações a partir de CrS .. ..

i4.400,00.» Ver c tratar no local.
;.\ 14174 7C0

COPACABANA — Vendo somente
até dia 5 apto. 3 qtos., sala, banhei-

, . --  — -- ro, cope, cozinha e garage. Preçotrla aptos, de luxo composto de 2.700. 50% financiados. Ver Ruavestíbulo, 2 salas, jardim de ln- Santa Clara 84 apto. 201. Tratarverno, 3 ótimos banheiros, copa, Largo São Francisco 26 t\ 1408. Tels:
cozinha, área, dep. dc emprega-!43-5307 — A. GENTIL.
da. Sinal 100.000, ná promessa100.000, prestações dc 9.000 p/saldo em pequenas parcelas. Tra
tar tel.: 26-0281 — ANITA GEL
BERT. Atendo diariamente das 9
as 20 horas. Preço 1.350.000,00.
Nota: Todos de frente lado da
sombra, oportunidade ótima!

25414 400
c| casa velha em Bota-
x 47, serve p| Colégio,

TERRENO
fogo. 23,88
Club, Clínica, Laboratório', etc."-
SOTIC. Tel: 22-7249. 60198 400
VOLUNTÁRIOS DA PATRIA,~Í27 -
Vendo ótimo aplo. cl 1 sala, 3 qtos.armáriop embutidos, 2 banheiros,
cozinha, área de serv. c| tanque,
quarto e banheiro de emp. carage,

COPACABANA — Rua Barata Ri-
beiro apto. 901 — Vendo 3 qtos,
sala, 2 banheiros, copa, cot., dep.
compl. de empregada. Preço 2.200
entrega 90 dias, 6 anos financia-
mento. Tratar Largo São Francis-
co 26, sj 1408. Tels: 43-5307 e ....
25-1673 — A. GENTIL.

COPACABANA — Urgente, quarto,
sla, sep. c| dependências compl. em-
prenada, sinal 350 mil. Tratar Lar-'
go SSo Francisco 26 sl v1409. Tels: ..
43-5307 e 25-1673 — A. GENTÍL.-

COPACABANA — Vendo Rua Ba-
rata Ribeiro, 2 qto;., sala, denen-

¦ -  r-. dêneles compl., entrega' imediata,
«tóVfio. com ^arte flnanc em 10 tlnel 600 mil restantes 5 anos. Tra-enes, tratar IMOB, SANTOS, Av. |tar Larqo São Francisco 26 .Cop. 1C03, sl 310, tcl. 47-9491.

26G06

BOTAFOGO — Vendemos aptos."' 
| pronto», eom ? grgnde___i_|U«i_iin^l
sala, banheiro completo, cozinha e
dependências de empreqadot, irea
de serviço, etc. Ver a Rua Vitorio
da Costa 21 aptos. 101, 201 e 301.
Preço CrJ 1.500.000,00 sinal Crf ..
500.000,00 o restante financiado Ta-
bela Price. Tratar THEOPHILO DA
SILVA GRAÇA, Av. Rio Branco 185,
39, s| 310. Teli: 32-4124 — i"-',*"-.

47680 400

400
APTO. BOTAFOGO Dc ;írcntc 

"veii-

c)o 2 quartos 1 sala q. e deps. de
empregada entrada 430.000,00 restau
te em 5 anos 52-4890.

1408.
Tels: 43-5307 e 25-1673 A. GENTIL.

Catete

COPACABANA — Frente, entrega
em 10 meses, 2 qtos., sala, banh.,
coz., área com tanque. Sinal 150 mil,

EDIFÍCIO RICAMAR av. Cop. 380
apt. dc sala, banheiro, kit. p| entre-
ga em 60 dias. Dá 7 mil de aluguel.
Vendo p| 609 mil cruzs. c| 300 mil
entrada em 2 vezes resto a 5.800 p'
mfs. Tel. 26-1134, até 22 hs. Otlmo P!
consultório: 10101 y70C
COPACABANA — Vendo em inicio
dc construçSo aptos, de 2 quartos,
snla, dependências de empregada, 2
por andar. A partir de CrS~
1.350.000,00 prestaçcs de CrS 15 mil

HILTON UCHOA CAVALCANTI
Av. Erasmo Braga, 239, grupo

302. tcl. 22-1569 C 42-4472.
8243 700

COPACABANA — Vendo à Hua Al«
mirante Gonçalves, apto.' com 2 salas,
3 quartos, banheiro, cozinha, quartoa
c WC. dc empregada e área com tan-
que. — Todas as peças de frente —
Aceito como parte do pagamento um
apto. de sala c quarto separado, com
quarto de empregada, na Avf Atlân-
tica ou Praia do Flamengo — Ver com
hora marcada. Tratar com MILTON
MAGALHÃES — Av. Erasmo Braga,
255, sala 404 — Tel. 22-6128. 21626 700
50 MTS. PRAIA. Frente, gr, sala, 3~qts.
1.600 mil cl 800. R. Duvivler 37 apto.
412. 47-4404. Chav. port. 24712 700
MAGNÍFICO APTO. — Ocupando
todo andar alta classe longe de bon-
des, ruídos, feiras etc, vizinho Hotel
Miramar, contendo sala, salfio, 4 qts.
com armários embutidos toilette 2
banheiros lem cór sala almoço, copa-
cozinha, 2 qts. empregada, demais
dcpendèndas, garage superfície 270
m2 entrega 60 dias. Ver\Rua Sá Fer-
reira 19, 501. Preço 5.200.000,00 60
por cento na entrega das chaves res-
tante, 18 meses. Tratar 27-1862 -—
Jorge Lisboa.' 24075 700
SALA" E QUARTO — Separados —
Barata Ribeiro 200, apto. 431, novo,
entrega imediata. Ver com sr. Cas-
tro local .Preço 800.000,00 — 50 por
cento à vista; 'estante 13 anos e| T.
Price — Tratar
LISBOA.

27-1862 JORGE
14915 700

AVJ ATLÂNTICA — Vendemos apt.
com duas frentes, área útil de 310
n.2, dom 2 salões, 4 quartos, 3 banh.
sociais, copa-cozinhn. dep. de emp,
e garagem, 1 por and, Base 7 mi-
lhes / a combinar ,— Tratar coni
GRAÇA COUTO S|A — Alfândega
47 — Tel. 23-8420. 4359 700

RUA BULHÕES DE CARVALHO -
ConstruçSo de GRAÇA COUTO —
Vendemos apto. frente p| 2 ruas.
entrega p| março 60, com 2 salasl
3 quartos, 2 banh, sociais, copa-co-
zlnha, 2 quartos dc emp. e gara-
gem. Ed. ,e\-2 aptos, por and. com
acabamento esmerado. Tratar com
GRAÇA COUTO S|A — AtfândeRa
47. Tel. 23-8420. .4331 700

COPACABANA — Vendo ít flua San-
t.x clara, 313, para entrega Imediata
o cpto. 303 com rala, 2 quartos copi
armário, banheiro cozinha quarto,
WC de empregada c área com tan-
que. Ver cnm o porteiro. Tratar
com Milton Magalhães — Av Eras-
mo Braga, 255 — sl 404 — Fone: ..
22-6128. 21693 703

ATENÇÃO — Vendo urg. saleta aala
quartos banh. copa.coz. dép. de

empr,—vaga na- garagem Rua Paula
Freitas 19, apto. 508 com 50 por cen-
to de entrada e saldo finan., e faci-
litado - 37-8019. _2?437 J1?0
SCOPACABANA — Frente p/ praia —
Pinça Lido — Vendo último andar,
Indèvassive', c/ 2 salSes. j. inverno,

grandes quartos (15 m2 cada), gran»,
des arma tos embuíldos, 2 banhei-
ros social:, copa-cozinha, grande
área serv'ço, -Preço CrJ 3500.000,00
sendo to^í- ,de entrada e 50% era
a>u.sí Sito R. Belfort Roxo, 20 spto.
1.401 EC Duque de Oxford. Aluga»
do. Marra1 ; hora p,' visitas. Tratar
R. Carmo 38 s/ 403/4/7 -f- SÉRGIO
CASTRO - 32-8540! o 52-0852.

>56100 700

escritura 150 mil. Otlmo p| renda''^

COPACABANA — Vendo a Hua Sá
Ferreira, 2 aptos, com saln, 3 quar-

10211 4001"""'"" l3" ""'•
•wn»<^~ revenda ou mõrsdls; Tratar Largo

São Francisco 26 sl 1408. Tels:
43-5307 e 25-1673 A. GENTIL.

CATETE - Ótimo apartamento 
"de!COPACABANA 

— Cobsrfura, en-frente, quarto e_sála separados çom fj.ega em dewnibro, 2 qtos. sala.dep. de empr. Edlficlo novo. Cr$.
l.lOO.qpO.OO facilitado c financiado. -
UNIL — UnISo Nacional de Imóveis,
Av. Nilo Ppçanlla, 26 — grupo 907 -
Tel:: 42-7367.

5466 SOO,

deo. completas, 2 terraços. Sinal 850
mil. Ver planta e tratar Larco São
Francisco 26, sl 1408. Tels: 43-5307
e 25-1673 A. GENTIL.

e mais dependê.vlas e garagem
alugados s| contrato. Ver com cartSo
tratar com Milton Magailiflea — Av:
Erasma Braga, 255 — s| 404 r- Fone:
22-0128. 21695 700

57020 ,700147-9191.

RAINHA ELIZABETH — Vendo ótl-
mo apto. com' 1 sala j. de inverno
em mármore 3 quartos armários cm-
butldos demais dependências, preço
Cr$ 2.800 mil com 50 por cento a
vista tratar Imobiliária Santos Av.
Cr.pnc_.bana .1003 sala 310 tel:

16608 700

TERRENO COPACABANA — 20,50n»
de frente., plano, completamente flr-
me, vazio, poi preço excepcional.
Único no locai cm sltuaçfio; prlvlle-
fiada. — Tel: 57-3695.

11596 700
P6STO G — Ruã"Bulhões de Carva»
lho "95 apto. 401 construção de Bar»
laem com' 2 salões 3 quartos, 3 ba»
nheiros. armários embutidos, 2 qts.
de empregada,' 1 por andar, ver e
tratar Imobiliária Santos. Av. Copa-
cabiina 1003 sr3}0-teh-47-949h

26607 700
AV. ATLÂNTICA — Vendo apto. da
luxo com 400 m2. composto de 3 ta-
las, 4 quartos e demais dependên»
cias, para entrega em dezembro, 1
por andar. Tratar Imobiliária San»

Av. Copacabana 1003 s| 310 tel:
47-949T ?6609-JHÍO—^
PôSTO 4 — Vehdo apto. Super lu»
xo, 1 por andar, com 3 salões, gde
jardim de inverno em mármore, 4 -
quartos, 2 banheiros sociais comple-
tos 1 toallete, armários embutidos
enorme cozinha, com armários, gran» jde área de serv. 2 quartos de empre»
gada, garage primeira locação. Tra» -
tar Imobiliária Santos Av. Copacaba-
na 1003 s| 310 tcl: 47-9491.

CENTRO — Vendo 7.» pav. Ed.Kodac rua Assembléia 97, com-posto 3 conjuntos, sendo 2 com 2salas, banheiro; 1 com^iala e ba-nheiro. Chave na portaria. Ne-gocio direto com os proprietá-ribs a rua Assembléia 11 s/201 !•.___¦_.«(em frente a Câmara dos Depu-iJK'tad_osL_ «17 100 g&j,
ÇENTKO - SALA - EdifícioAvenida Central — Vendemosótima com frente para Bltten-court da Silva, no 28.° andar. —
Preço: CrS 1.350.000.00 com ape-nas CrS 200.000.00 de sinal —
Imobiliária RIANA LTDA. íra-
S» Mauá, n.o 7, sala 613. Tel.:23-0975. _60413 100
AV. RIO BRANCO - Vendem-se
dois andares, na melhor localização,com 1.080m. Preço: 30 milhões. Tel
_23_í2530.

LOJAS — Centro j- Oportunidade
— Vendo diversas para entrega 60
dias a poucos.passos Av. Rlo-Bran-
co, todas com subosolo a partir de
Crí 3.600.000,00 com 10% de en-
trada, metragem a partir de 38 m2
eom mais 39 subsolo. Ver eom cor
retor das 14 As 19 horas, Rua May-
rlnk Veiga. 24 e 26 es«. Alcântara
Meehedo. Trotar Rua Carmo 3B s

SÉRGIO CASTRO —
52-0852. 56097 200

-8407—100

APTO. de qto. e sala seps. banh. e
cozinha, vende-sc, c| 200. de entrada,159, a combinar o 359. financiados.Av Mem de Sá, apto. 805. Vazio,
cintado de novo. - SOUZA £ SO-DRÉ. Telef. 32-0058. 6103 100

LOJAS E SOBRELOJAS — R.
Carlos Sampaio. 62 (junto a Cruz
Vermelha) — Centro (envidraça
das e de esquina) — Preços des
de CrS 680.000,00 c/ apenas CrS
68.000,00 de entrada, prestações
de CrS 5.100,00 e parte a combi
nar. Preço fixo. Em término de
construião. Tratar no local da
obra ou na Predial Paulo Affonso
Ltda. — Av. Nilo Peçanha 12-
10° rr lOOfi. T*ls • KD-flflfil
12^3293 e 22-6187. 60371 200

Botafogo
BOTAFOGO — Rua da Passagem.
Vendo para entrega cm 120 dia?,

titta -, CCT  ——• lapartatriento dc cobertura com ter-
.}... _ _._ ,,~ ^a'a cm edifício re- raço enorme grande sala, quarto.

CENTRO - Rua da Assembléia. 93'•¦" —-Vendo sala grande de frente cltodas as dependências. Inf. no es-
çritório, Av. 13 de Maio, 13-11.? sl12. Tel. 42-7456. 7135 100
CENTRO — Rua México, 21~~—
Vendemos amplo conjunto de 8 sa-
las, para entrega vazio, 'descortinan-
do linda vista. Tralar com GRAÇA I
COUTO S|A — Alfândega 47-6.» I
and. Tel. 23-8423. 4358 1001
CENTRO - Vende-se' unTsalão^de
luxo, 46 m2 cozinha e banheiro fren-
te, vazio, também próprio para rc-—íldencia. Preço 1.380.000,00; íadlita-

| se, Mairink Vci-a c|- Avenida, 11 and.— Tralar com o proprietário 52-3331.
 _ 13096 100

CENTRO — Apartamentos e cõn-
juntos para escritório no Centro
de Niterói, CrS 2.670 mensais!
Nao há engano! V. pode comprar
seu conjunto desde CrS 267.000
no Edifício'Rio Branco. Av. Vis-
conde Rio Branco esq. de R. São
João; com vista para a Baía de
Guanabara. Conjuntos dé 18 a 24
m2. Nas compra» fe fofo flnnj._n

çem-construido. no and. 1.100.^00,00Metade à vista. Tel. 26-1134. Tratar
? '7reze Maio- »° 13- 12°' and. sa-la 20- 10221 100

-tog-farèmos—as-adaptãjóés^sem
acréscimo. Corretores no local,
diariamente, de 9 ãs 22 horns
vendas exclusivas com NATAN
BERMAN — Rua 7 de Setembro,
66-3.°. Tels.: 52-3565 e 52-3982.

• '>" ¦ ..- _57153 100
PARA RENDA — Ótimos conjuntos
para moradia, escritório ou' consiillo-
rio. Edifício situado defronte "O Gio-
bo". R. Irincu Marinho esq. Santanalocal .grande valorização, vendemos
noje-a partir CrS 500.000,90 - Preçoslrreajustaveis apenas 10 por cento dc
sinal em cartório o saldo em 60 me-ses. Informações no local — TratarEng. Maurício Kogan ou Reis — Av.
Churchill 94. sala 501 - Tel. 42-8443.
Noite 29-0708. 

14153 100
VÊNUü-SB — Apto. 604 — rT~GÚI-lhérme Marconi 67 (Fátima) — 3
Sufrt<£ ?._,s_?Ias' deP- emPr.. área -
Tel.: 47-1879.

5474 100
CENTRO - Para grandes 

'firmas:
Vendemos cm inicio de construção
na Av. Presidente Vargas próximoa Av. Rio Branco, no 2.» pavimen-to, 10 salas com sanitários com área
útil de 340m2. UNIL — União Nacio-
nal de Imóveis. Av. Nilo Peçanha. 28
gr. 907. — Tel.: 42-7367._ __ ^_' 5468 100

CENTRO"- Av. 
"Nossa" 

Senhora 
"d?

ratuna, 63 — Vendemos ap.os desaia e quarto separados, banh comi-
pleto-c cozinha. Ver no bcel diá-
ílíISS.1.'0 das 9 *s 12'horas cl sr.MOTTA. Entradas a pirtir 99.nnn 00e prest. de 6.000.00. Tratar-direta-
mente na predial sao jorgeLtda. a Rua Álvaro Alvim. 21. ia'a1102, teli 42-7859. 5500 100
BAIRRO DE FÁTIMA 

™ 
Vende-seexcelente apto. â Rua Crrdeal D,Se'raslii.0 Leme n" 171 aDt. 203 com-

posto de-sals.-i-quartosr banheiro jBOTAFOGO ^Véiídc-sc ou aiüga-sc
completo, cozinha, área cl tanque estimo apfrtamcnto, em zona de cm-dcpcndòncias tle empr-riaila. Entra- j bai::rda psva diplomata ou famili-.da Ci? 40..000.0o facilitados.e o re3- de tratamento, constando de 4 quar-tante financiado a lonao rtrrzo. Verto: 3 salas. 2 banheiros fociais, todo"° '°*'e *"'" na PREDIAL CA-: pintado è óleo, dependências de cm-NADENSE LTDA. Ru? Alvarn Al- ¦ preísdos garage e um apartamento

banheiro, cozinha, área de servicc
Dcrçortin?ndo toda a enseada de Bo-
tafogoiem edifício ultra moderno.
Tratar com Paulina- M. Gelberl—^
RuaTfMéXiCo n. 119 — grupo 3Q1 —
Tel: 52-1846. 8064 400

BOTAFOGO" — Vende-se á Rua Sara-
pui magnífica residência dc 2 pavi-
mentos, (alugada sem contrato) cm
centro dc terreno de 525m2 com águn
nasccnl;. Luear. muito sossegado e
vista maravilhosa. Preço Cr$ ..
4.000.000,00 detalhes com ENIR
LTDA. à Rua Ouvidor 86 — 5.' and.
tel.: 23-C6G2 e 23-0688. '

\29429 400

Bn7Q2l}OH219_.8,_,UP«OaSf..iaB8J08,__te-l: 
-!»>-«<o para biblioteca ou escritório,

horas 3 
dM»?níSiíí Trat,r a Rua do Rosàrio «• primeiro5305 100

CENTRO.— SENSACIONAL — Novo
plano de venda. V. Sa. paga sòmen-
te as prestações mensais de CrJ ..
10.800,00 e a entrada fica para de-
pois. Compre s| apto. c[ 2 quartos,sala, maleta, co-i.inli.ii banheiro, qto.

andar telefone 43-8549, com o pro-
prictário.-  13049 400
BOTAFOGO — Vendo aptoTc/
sala, qto., banh. « kitch. na
praia de Botafogo n.° 124 apto. 2,

quarto se-
. hall distrib. com arm. em-

butído jardim inverno deps. comple-
tas 320 mil entrada e 500 mil finan-
ciado Rua Riachuelo 247 apto. "nos
•I porteiro. Tratar Ribeiro 43-4362.

10220 1001

empregada—reversível;-TodosTnde
vsssáveis. Obra' já' iniciada. Preço
CrS 1.080.00000 pagamento em 80
nteses—sem—parcelas iiilennedlâTlaüT
Visite roje R André Cavalcanti, 148
Construção PENNA & FRANCA Tra
tar R. Carmo, 38 s! 403;4;7 — &ER-
GIO CASTRO — 32-8540, 52-0852.

50096 100
CENTRO —, Vendemos aptos, de
qto. e banh. completo e coz. entra-
das a partir de 95.000.00 e prestações
de 4.850,00— Ver k Rua-André-aa-
valcanti 115, das.9 ás 12 horas com
sr. Mário. Tratar na . Predial São
Jorge Ltda. à Rua Álvaro Alvim 21.
s| 1102. Tel: 42-7850.

630 100
CENTRO — Perto de tudo — Í0
minutos (a pé) do Largo da Ca-
rioca. Apartamentos de frente,
através da Av. Chile. Vendemos
construção adiantada. Prazo certo
de entrega. Desde Cr$ 52.500,00.
Entrada (em 2 vezes). Prestações
desde CrS 4.500,00, preços fixos.
Tendo: sala, quarto (separados) e1
(conjugados), oanheiro, cozinha,
varanda, ou área c-' tanque. Habi-
te-se em 1 ano. Vendas no local
— Rua Carlos Sampaio, 62 (per-
to da Cruz Vermelha e"C_Sahtá
fl») das-9-às-2(Hiorasrnn.l
domingos ou na PREDIAL PAU
LO AFFONSO LTDA. —Av. Ni-
lo Peçanha, 12 — 10.° and. Gr.
1.006 — Tels.: 52-0961 — 42-3293
e 22-6187.

60375 100

alusado^jj/contrato^-por-CrÇ"
600.mil c/50% de sinal, rest. a
combinar. FRANCISCO TORRES
=^-42^798T52^í432:

5208 400
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TERRENO — li x 48 (sem recuo).
20na de loja o residência, gab. 8
pav., por preço e. condições excep-
cionais.-. Ver R. Gen. Polidoro, 152
Tel.: 57-3695. !

i 9360 4C0
BOTAFOGO — Terreno,-t^Vendemòs
magnífico-terreno com 1.20.0 m2, em
ótima rua'.1 Muito facilitado. Trau-r
na Iipobiliária Minerva SIA. .Rua do
Carmo, 38 — Sobreloja B. Tel: ....
52-6635'. ' ¦ '. '. 7457 

400
BOTAFOGO — Vendsmos aparta-
mentos em construção, à Rue Real
Grandeza 66, com hall de entrada,
sala, 2 quarlos, banheiro, coilnha,
dependências completas de empre-
gada. Facilidades e financiamento.
Tratar no BANCO ARAÚJO S|A., à
Av. Calógeras 6-A. Tel: 42-3574, c

ANGEL ESTEVEZ.
| 54643 400

BOTAFOGO — Casa vende-se á_RÜa
Alfredo Chaves 68 casa 7. Saia ds
visitas sala de jantar três ótimos
quartos — Preço 1.2C0 sendo 400 á
vista e o restf fjnanriarin — t_jf-n.,
local tratar pelo telefone 26-3986.

11530 400
BOTAFOGO — Frente 2 salas 4 qts
2 abnheiros. ampla cozinha, de-
pend. completa 2.400.000,00 informa-
çóes Av. Copacabana 542 s! 510 tel:
37-0604. 26557 400

3
QUARTOS

', j

• Banheiro em côr, ¦

pintado o óleo. >. ]

RUA HUMBERTO DE CAMPOS (ESQUINA DE BARTÕl^MÊUlÃifROãTr

PREÇO A PARTIR de: Cr$ l*900«000jr00
FIXO SEM REAJUSTAMENTO.'.-•>'> ' - ;l.

Apenas 20% de sinal, e o restante em 60 meses
»

• Cozinha azulejada
até o teto,

pintada a óleo

t Área de serviço
completa,
também azulejada

construção: CONSTRUTORA TUPY LTDA.

i
1

Vendas exclusivas:

|: • 2 elevadores I
wmtrMz^zm1

i ¦¦-}¦- ¦

<^K,RET0RES ^^k0CIBD0S ^ ' '"'""
i/ 801/2 • Tèls.: 52-4330 t 22-2804 J

-o \

Av. Alm. Barroso, 90-8." and

CORRETORES DIARIAMENTE NO LOCAL ATÉ ÀS 22 HORAS

\
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VEND A DE P R É D I O Sc o M P R __
^R..^iv^r^^:?^;v.r^ W^W^ ^^^1 ." " ÍI2? "t*»^^^^
tos sal. S banheiros, cozinha e de- 52-9231 e 46-9617 Mathias. apartamento de 2 OU 3 quar- trada e saldo a combinar, a Cia. de. empr. area tanque, Leopoldo

pendências de empregada ver exclu-j 683S 700 tos pronto OU em final de Serviços e Engenharia "Serena" ^-i-8ye____l''>3-_.5____?-

T E RR E N OS (CONTINUA)

Mi
11507 700

Vendo sala, qtosivamente terça e quinta-feira das H.vENDO — Av. Copacabana 664 ap. cnnctriicão Pn-,tn 2 an fi Tra. uQC . . .,'., > . P»v_uv.. ^-COPACABANA - vendo saia, qto
As 16 horas por especial favor do;504 - Gal. Menescal c 3 q 3 .. Construção. FOStO _ ao Õ. lra-lsobre "pilotis" pintura a pleo. com- sep, COzinha. banheiro. Preço ....
inquilino, traUr no Banco Ultrama-U banh. demais depend. CrS 3.200.000 tar COm CHAIM. Sem ínterilie-1 Posto de sala, 3 qts. banh. c| box,,82O.OOO.CO aceito troca-p| carro. In-
rino i Praça Pio X. 119 depois dasjparte financiada. Tratar Dr. CÉSAR diários Delo tel. 57-0982 daSi5°7" ?_]?i??_. _ 5.-"J? «im-ní. rJ3 *"«''*".oes Av- Copacabana 542 sala

8949 700 nua Evaristo da Veiga 35. s 1502 -if^às 18 horas 60420 í70. Í^^É SS^S-fM lelef0"C 3'_____
TRO e tratar com os proprietários COPACABANA - Frente: pilotis,COPACABANA — Vendo apto. mag-

nífico, Indevassável, deslumbrante
vista, play-ground, varanda de in-
verno, duas amplas salas, três quar-

Tel: 22-4691. Entrega vazio.
5155 700rp;T-T- v.-,,_ -n, r*,i--.-..h_;*.l7R0 e.tr , f:0'" °„, ProPr'e„tar'os COPACABANA - Frente: pilotis,.^.^. ^OJA 

— Vendo em Copacabana á rua Arau.io Porto Alegre, 70, 8.Vsala, quarto, sep. cozinha, banheirolia HVA o filo r.amac Pomo f_ 19C Dn* • _-.-» Ilft7 __ T» ofm-ae OO-OOII a 4Q_.t__.Ri. >° ' . *• '. ' . _._!_ . ... • .

Copacabana; |oa
POSIO 2 .--Apartamento de luxo|à rua Gomes Carneiro, 126. En-|-gr. 807 - Telefones 22-2231 e «-9460.'qUaHoqe banheiro ompregad
o/2 salões, bar, 3 quartos, 3 trego pronta-em 90 dias, tem co-j 14107 700, x m-O0o.oo informações Cot

tos, demais dependências e garagem,banheir0s so-iai., copa-cozinha, llunas, 380 metros, 9 metros de TERRENO - Rua"5~de Julho —; Veií-,542 s| 510 tel: 37-0604.
it*«« financiados em 5i ano° Ver à vários arms. embutidos de luxo,1 frente. Ver e tratar no local à!do c! 8 x 40 (lado impar). Tratar:'
khua%ompeuaÍ" rÇof 10= Vnto. 902 dep. de empregada eí.ara.e - rua Gomes Carneiro, 126 j J nacife bomeny Av Rio . 

Rua
cl;aves com on porteiro^, Tratar pe-: Ver a Rua Rodolfo Dantas_16.: "177° 7D01 

«'"(jo. 7468 700! 1.9!n.0oíco li.form_ç5e. Av Copa-/Gouyêa 30, perto da praia 3 quartos

COPACABANA — Vende-se ótimo
apto. com sala cozinha, banheiro 2
quartos, quarto de empregada com
banheiro'. Tratar R. Dias da Rocha.'-
26 apto'. 604. 11559 700
COPACABANA Aires Saldanha!" 16
vendo térreo elevado, recuado 9 mt.
j. de frente com 2 s. 3 quartos J.
de inverno c| 26 m2. dep. comlpetas
2 g. áreas e garage. Preço 600 sinal
60Q a combinar restante em presta-
çSes de 30,25 ou 20 mil mensal â :s-

I colher informações 27-0898 sr. Car-11526 700

| COPACABANA — . Vende-se apto.
Rio COPACABAN\ --Fte., sala 2 çts.jypzio de fundos por 1.800_mil_à vis

los telefones 42-9621 e 42-8284.
.1752 „_. apto. 401 c/ o porteiro sr. Jose.COPACABANA — Vende-se em .,-. „,_. -.-_-.-».-¦ 0M00 e tratar com TAVARES — Av.lfinal de construção, para entreja! fj- COPACABANA 

1292

13 de Maio 13 — 11.», s/ 12 - em 60 dias, apartamentos com 2' òromo entrega vazio
Tel. 42-7456. 

7139 ""' ~ " ~--: '- '

— V,' , -cabana 542 sl 510 tel: 37-0604Posto 6
e 2 salas, 11547 700

: COPACABANA — Vendem-se apar"

Wm sala ^0^2 quartos c^l pintado a óleo, banheiro social .ftgP «"«"«J^A»-" ™x°r COPACABANA - Luxo primeira ^T^^g^^
zinha de a metros, banheiro con, box lem côr. Azulejo na cozinha e no Ç«g. 

CJ* 
^S boIi_Sy Àví'-":50 com ™ m2 a-2»0-»00,-00/ Te-| \

dependência empregada e área com banheiro em côr até O teto. Ver e ií„ bp__c_' 114 sl 32 Teli 4.-7595 ,1!0S oulro* Pl 3.500.O00.OO. In onna-, --. .1 '
tanque. Tratar no local ou (ei:
47-9557. 681 700 tratar no local à rua Gomes Car-

I neiro, 126. Aceito financiamento
COFACABANA — Vendo ótimos'dc Caixa 011 Instituto.
apt". em inicio de incorporação, com 21771 700
sala e 3 quartos, cozinha, banheiro,!— ————-- -— *_ ~
depend. de empreg. á rua Barata COPACABANA — Vende-se O
Ribeiro, 818. Apenas 2 apartamentos prédio 41 da rua Emílio Berla
por andar. Pequeno sinal, restante ! (começa na rua Pompeu Lourei-
facilitado c financiado. — Tratar na iro). Dois pavimentos, composto
imobiliária LEMOS LTDA., àifle 4 quartos, 2 amplas salas, 3

Rio Branco 114, s| 32.
e 42-7760.
RUA LEOPOLDO MIGUEZ 101, apto.! 1.

iT-li A*i T-IO-Í "!U5 ÜUliu.i y< o.üuu.uuv.vu. íiiwuua"
' •••«. ím ÇSes Av. Copacabana 542 s| 510 tel: COPACABANA -

7489 70U,3-.060._ -¦ - - - -

'Norma Ltda. Rua do Carmo n. 71.; 45-7852 — 36-3844
21787 -700

COPACABANA — Vendo magnífico
aplo. de frente, com 3 ótimos dormi-
tórios, grande sala e dependências
completas de empregada. Preço CrS
1.700.000,00 com 700 mil facilitados e
1 milhSo em 5 anos. Entrega em 8
meses, Tratar com ENIR LTDA. Ou-
vidor. 88 — 5o — Tels.: 23-0662'e
23-ic688. 29427 700
COPACABANA. — Vendo ótimo
apartamento'; todas as peças dc fren-
te, 3 quartos, 3 salas, 2 banheiros e
demais dependências. 3800 contos com
40r<, financiados em 4 anos. Tabela
price. Informações a Rua Barata Ri-
beiro 47 (esquina R. Belfort Roxo)
com Sr. Armando (porteiro).

ni07_70o
B PEIXOTO A. Garibaldi 42
404 - Vende-se êste apartamento de Av Nilo Peçanha. 26, sala 702, tels. irtrrr_rn'r^ de luxo, um por andar, com,«ua huha_li u_ çakvalho 

-
s.la. dol. quartos, banheiro, cozinha, 122-248. ou 

^42-9506 
- . ^|3h^S VWto í__-! £ ^AVnn0'^^ ___BSS!1?S_ W 2. s.?!»s séPaJ^sL:..2_í:b?-?..8J^t^

APTO. NOVO — Vendo frente Gusta-
vo Sampaio 410. apto. 601 com encar-
regado, varanda, sala, quarto sep.,

COPACABANA — Vendo excelcnt»
apto. novo. todo claro, 2 qtos., sala,
banh. completo ,coz„ área e deps.

armários, banheiro.cor cozinha e areaicompls. Preço de ocasião — CrJ
com tanque com azuleijos até o teto11.200,00. Sendo 50ío Hn. Tel: 57-3695.
banheiro e quarto emp. com arma- 11595 700
rios - Tratar 37-8609 dao 9 às1 12. COPACABANA — Luxo — Vendo am-

pio apto. novo, em luxuoso edificio
si pilotis, com 82 mts., frente, 2 quar-
tos, armários de luxo e numerosos, 1
sala cora v luz indireta fluorescente,
jard. de inverno .sancas, banh. compl.
com arm., deps. pl empreg. Preço CrS
1.650.000,00 com financ. Tel: 57-3695.

11600 '700

7438 700
ÀPT-T-ÍPÉ. PRENfí — Vendo Maês-
tro Francisco Braga 235, apto. 101,
chaves com porteiro no n. 223, sala,
quarto sep. banheiro cozinha grandes
2 áreas tanque dep. emp. financiado
- Tratar 37-8609 das 9 às 12.

7433 700
APTO. NOVO — Vendo 550 mil,com
50 por cento financiado Sá Ferreira
228, apto. /909 com encarregado,. en-
trada, quarto, banheiro, cozinha-
Tratar 37-8609 das 9 às 12.' ¦ 

_ __ 7434 700
VÉNDÊ"-SE — A Av. Prlnc. Isabel,¦' '"estlbui." 

COPACIABANA 
- Frente Pilmrira j^ítM (iêfrente c.m 

*sãla7 
quarto

700 quartos, um com armário embn-1 safa"ci varanda. 2 qts. jard. de In- LVnT°_r?T?_r?ò.-v_lnt^ óleo ,sBein'aad_;„ ban'Í;iro„comPleto e ,kiM «"àptô.°M4 con? 3"q"-artòs"s| varan
Fr^PÃHÃBANl - Vendem-se lolo tldo' sala- cozinha grande, area-, verno coberto, banh. cozinha. dcp,í-C"°Vói^  ..
?i rnm *lT«hlfew Rn Boliva? 7?'COm tanque, .ara.em, quarto «empreg. area cl tanque. De; fundos ^a .42 «I 510 tel- 37-0604 

|U-lada,-. A,c1ei,ta,ndp-i,e 
?fertf' Tíatf; 2.200.000.00 com 1.000.000,00 à visip

Perto" AvN!tcô0.cabanaecmemâ; banheiro de empreg Todo- Pa«.grande arc^ coletiva, correspoS^"8 542 
f 
5_V__" l_l»AÍ!^!__!!^|i 

restante a combinar. Tratar te/:

26552, 700

703."vendo com^qúarto^Ts-íâ' sepa- RrüOJIES CARNEIRO - Esq. -
rados, banheiro 'cozi area de serv.íVende-se ótimo apto. um p| andar,
com tanque, novo, só 4 por andar todas peças de frente com Ji quar-

Tratar na IMOBILIÁRIA SANTOS tos ótima sala. todas deps. Pr 2.100
Av. Copacabana 1003 sl 310 — Te- c| financiamento 905 a 15 anos. Tel:

lefone 47-9491.' 26514 700,37-3830 57-2919, Cury.

Vendemos - em
construção aptos, sendo um por an-
dar, 'composto de: 3 salas, 4 quartos

armários varanda,, 2 banheiros

7336 700
COPACABANA — Vendo na \v.
Copacabana 1241 apto. com - sala e
quarto conjugado,- cozinha e.banhei-
ro. Alugado por CrS 3.900,00.. Preço
CrS 420.000,00. Tratar com Milton• , , , , .—,7 - W>9 licV.MWiuv, Atava. wuiii . ímiicuu

sociais, copa-cozinha, árca de servi- Magalhães. Av. Erasmo Bra_a, 255
ço, dep. empregada pagamento mul-|s| 404 jone 22-6128.
to facilitado e financiado. Tratar na 4331 

7Q0Imobiliária Minerva SiA. Rua dü
Carmo, 38 - Sobrefoja-B Tel- .... H. GUSTAVO SAMPAIO 650 APTO
52-6635. '' 7441 700 W* — ot. apto. de fte. ent. j. inver-

,no. cala quarto separado banheiro

47672 1°.;"riamente de 11 às 17 horas. 50%área com tanque e dependências dc ' 
Freire

empregads. Informações ^nvo^orj,^^.. _ .^^ 
^ separad., yista 5„% flMllctadogi lTratár

 -— com magnífico terraço 13." andar — RAKm AUXILIAR UA PRODU-COPACABANA:- Vendo terreno cm viveiros Castro 54. /pto. C; 03. cha- 5^%° a Trlv Ouvidor 12zona de loja. bem próximo a Av. vos porteiro - Tratar tcl. 27-2630. í^Vno^ A" lraV- ,,,; ÍÍÀ
Copacabana medindo'11 x 32,50 com, . 

2õ440 700,,52_222<>* __ 6280 700
pagamento facilitado. Não aceito in-
termediário. Tratar pelo telefone: .. lAPARTAMENTO VAZIO — Vende-se
36-4631 de 18 às 21 hs,

AV, ATLÂNTICA —- Frente.' 9 and. RUAi M v DE CASTRO - Vende-se; ..„, .„.., ___..„ ..„_._„
-'_ sa,asl _ qts- l0"1 e qt- emPreS-_t0- apto de luxo, um por andar, comjRUA RONALD DE CARVALHO -1 cozinha quarto empregada CrS 1.350... ....,,..„,„ .... ..„_c .„,... _.., sendo CrS 600.000 financ. cm 3

! Júlio de Castllhos. 35, apto. 1.005 pe-
I oueno. Preço: 600 00 — Tratar cl2803 7001 queno. Preço: 600100 — Tratar

COPACABANA - Vende-se o'apTo.'s- Boscli- pra«a Pio X 78' 
,sala, 

8,07;
202 da Rua Toneleros 261 de sala 3Í ___.%'""
qtos. coz. banh. em cor. area com BAIRRO PEIXOTO — Oportunidade

APARTAMENTO DE FRENTE —
No 12.° andar constando de: sala
e quarto separados, banheiro com
pleto e kitchinette. Ocupado com
contrato «vencido. Preço: 
600.000,00 com 50% financiado

2 tanques, elevador privativo c dep I excepcional apartamentos pequenos'cm 4 anos. CIVIA — Trav. Ou-
ed. s\ pilotis. Preço CrS 2.200. ape-'prontos, acabamento de luxo, a par-lyidor, 17  (Div. de Vendas, 2.°
nas 30 por cento de sinal e raldo a tir de CrS 600.000,00. pagamento em',-j,\ Tei . * 5*>-8166 de 8 30 àscombinar. Ver no local.e_l___t__eo.ml5 anos, na Rua Décio Vilares. 30017, An 1.,,," ' enòon -inn
os proprietários - CIA. DE SERVI-; tratar -Arpnvrn" Av. F.rasmr* Rra-, HfeUB-noras. '>»l'BU--<H'u;rilr>t.m-ntr nn Ic-r-cl. êntri _5i ¦• « RUA nnMINr.nS FERREIRA. 41
ÇOS E ENGENHARIA "SERENA", à '. 

ga, 277 — 13. gr. 1302 — Edifício Bar-1 COPACABANA — Procura-se, para h. c1 o prop. à Rua Alberto de Fa-Apto. 308 —Vende-se magnífico ap-
Rua Araújo Porto Alegre ,70. 8.", pr. baceija — Esplanada — Tels.: ' compra, apartamentos, em ruas trans- ria 45 — Começa na altura do n.n to. para familia dc trato, com 2 óti-
8U7 — Tel. 22-2231. 10135 700 22-8787 e -12-7017. versais, a partir do posto 3 1|2, em 400. da Rua Sambaiba — Telefone: mas salas, jardim dc inverno, 2 qtos.

ço 2.800.000,00.
FERREIRA.

Inf. 57-6961 — S|". .:0oi„is, . toilette copa, cozinha, lar-
lui0" m ciim de inverno todas d.ps. gaage.-.*..

B. PEIXOTO — Vendo 2 apt. c| 2 Preço 4.000,00 — Tel: 37-3830 e 
qtos. dep. e qt. empreg. 1 sala gran- 37-2919.

Lema
de copa e coz. etc. frente 1.450.000,00 —
outro lateral. 2 qt. sala banh. empri R CRISTÓVÃO SAMPAIO
1.200:000.00, entrega em 60 dias, so- - Vende-se ótimo a:
bre pilotis. R. Maestro Francisco! rom 3 quartos, sala jardim de inver-
Braga 283; aotos. 101 e 303. Inf. '..,)no, var. com todas deps. garagem
57-6961 — FERREIRA. 11604 700 Preço 2.000. Aceita oferta — Tels:.

to, banheiro cozinha. Preço •¦•lanos, restante a vista.
620.000,00 por cento financiado a' 7412 71JUlongo prazo. Tratar João Boavista, —- -¦ -.',„. ri _,
tel: 37-5345. 21823 70o'COPACABANA — Rua Sá Ferreira

COPACABANA — 4 qts.. 2 salas, .
lindo apto. sob. pilotis. c| garagem
rua Toneleros. Area útil 180 m2.
Tel. 36-1793 Sr. LSO - Não aten-
do intermediários, 5222 700
COMPRO apartame"rcV~de~qtiBrto,' sa-
la. banheiro e cozinha. WAt TER
WEINSCHENCK, 42-6437, 26-0626.

.', x 26296 70» .
COMPRO em transversal a Av,
Atlântica, próximo a praia, apart.
com 2 quartos. 1 saia, e dep. VAL-
TER WEINSCHECK 42-6437, 26-0626
tel. ¦¦' 26300 700
PpSTo'5 — (Ulflnio andar) duplex
de (rente com linda vista para o mar,
tendo 210,00 ms2 de área coberta •
50.O0-12 de terraço, acabamento de lu. .
xo, entrega dentro de 90 dias, vaga
na garagem.- Preço: CrS 4.730.00O.0O
com 50% à vista e o resto em 5 anos.
Ver com o sr. Hélio 1 à Rua Aires
Saldanha 92 e trator, com a ENIR
LTDA. — Ouvidor, 86 — 5." — Tels.:
23-0062 e 23-0688. 29430 700

LEBLON^-Apartamento: de luxo, 3™Sm e 57-2919^. .
pronto para morar! 2 salas-, 3 quar- AV att.anTICA — Posto 2 — Ven*
_&___ fíSS"?» e4nJi coreãp _?___? 

*««*«^» ¦™°- *f$w* s.1. .
.1p.t.ndVncVSaP2\2™^S.00Det.nrd.to »**£& *$f$$ gg?»
financiamento de CrS 1.230.000.00 eni " Tcls- 31 iBM S7 ™19' LULy,88 -,òo
8 anos! 970 mil a combinar. Tratar1 '
diretamente no local, entre Í5 e

POSTO 3 — Transversal 3 qts< 2 sa-
T1".- >ema|las copa coz. banh. dep. emp. 2.500
pto. de freme _ Te). 36-3788. 11571 700

BARATA RIBEIRO — Frente anda1"
alto 3 qtos. 2 salas, banh. coz. dep
emp. 2.200 mil — Tel. 36-3788. ,

11573 70
COP. — Alto luxo 3 qtos. c| arm
emb. 2 i| 2 banhs. sociais copa coz
dep. emp. 3 milhões. TeL 38-3788.

11574 70
COP. — V. otlmo ap. il qtos. aran

Oportunidade única — Vendo be-
lissimo apto. ocupando] todo um an-
dar em edificio novo com salão, 2
salas, jardim de inverno, 2 banhs
4 quartos, com armários de luxo,
copa, cozinha, 2 quartos empregada
e demais dependências. Acábamen-
to alto luxo e indevassável CrS ....
5.500.000,00 com financiamento:
Tratar com Álvaro tel: 28-4030, dià-
riamente, depios das 19 horas.

12081 70Ü

POSTO \ 6 — uhica oportunidade ds
comprar, baralo (s| intermediário? 1,
grande e luxuoso apartamento de

Ifrente; para. pronta entrega, na Av.
Rainha Elizabeth n.« 316. ap. 102. l.o
pavimento, cerca de 2,50 mts., aci-
ma do hivel/da rua.- Area de......
220 m2. Vendo por Cr? 3.500.000.00 a
razão de CrS 161000,00 o m2. Todo
pintado' a óleo, todas as peças de
frente, sala de entrada, 2 salões, 3
grandes dormitórios, 2 banheiros, 12
armários embutidos, grande cozi-
nha, lavandarla, garagem e depen-
dênclas. Pagamento em 15 meses a
combinar. Tel. 27-18-1.

6129 700

des boa saia banh. varanda, cozinha;
COPACABANA — Com vista pa-
ra o mar, a dois passos da Av.
Atlântica, em local de excepcio-

55703 700, edifício novo, andar alto (ou ter- 47-6984. à noite.

Veri_o
COPACABANA — A Cia. de Serviços

^^^.-lSt^1^*Í_w2'1. COPACABANA - Ve.i.0 aptos, dc \ffifc dc 
-jãntarTT 

banheiros", à base -V/.- '"."ocáslflo^b^eho."''-. oéndenólas de,'empregados,
ventilados de s 3 q to° banh c,n ^'f IrVJ-A ^P™00; ¦ ,T™}sr 

~ de CrS 3.500. OOO.OO. Pagamento em L%WS ™S 
no;o 2 „ mm nova, totalmente ataoetado. Preço-

WraacmTmSp™ Tel': 25-,67,i - fcr»11'ltl0 L<?;°- ... prazo curto. Ofertas para Imobiliária f^-?*:^^ X^%^M^&rS 2.6O0.O00.00 - Sinal de CrS ....
*MM elèg prS.; efep.  

14181 ,0° Alexandre Kamp - Tcl.: 42-3710 57. 96T°'1" FERBE RA 11602 00 '-«0.00000 - em 3 anos Crt
Irin-oirnÁ'***'-*.'* —: irZ^jTi—il'42-0773. 1 TOO.OCO.O.O o salão de CrS 300 mil —
_Ul*AtA_!A>AI — Aenda de 56022 700 COPACABANA - Vendo, excelente-financiados. em 15 anos. Marcar vi-

TONELEROS 27 — Vista sobre o
_Colégio S. C. Marie umrpor-an-

dep: emp. areá 1-.600 mil. 
'Te1ef_ii"jdar — Apto. 201. 2 salões — 4

£8-3788. ____j____ H575 700;quartos, 2 b. sociais, 2 q. em-inal valorização, à rua Siqueira
ÍCOp!" Alto luxo 2?300~mir3"qts pre*fada Brande cozinha, garage |Campos, 16, no Edifício "PENA

Pl o mar banh. coz. dep" Preço: 3.600.000 a combinar. —jRÉGIA'', vendemos apartamentos
pintura'enip- Barat.«- - Telefone 36-3788. íTratar com dona Arlette. Tel. em i__£cio de construção, no irie

26381'700 iw estilo residencial, funcionais
— Vendo na '« 'rnnfnrtávi»ls. rnmnns.nta At» rlnU

raço, 3 ou 4 quartos, grande living. --- p0^elrLWeir^ 
™ 

à^Sf^S^S $*&$ SS i Ul 
't^&^fâ&êS 

ÊS_. 3*±0^±* SB&ftK. -T BÍGIA». Ventiles apartamcnt.s

11576 700'27-9928.

etc. cd. 'sobre pilotis. Preços a par-

cento de -Inal c saldo em 5 anos -ia-."}»menU* _?la Caixa 
Eco- 

gõ^CABANA -.Otlmo' para"íén.. *¦»*• trfnte> 80 ,m2' flna' constr- c?m 3Ílas ',el° telefone..37-9315.' Demais
Ver no local e tratar à Rua Araújo!DP™ca « financiamento 0Ç|_ru_ otavlano Hudson Quarto ei2 ^"f quartos, sala. aj-ea e de- informes com Imobiliária Sul-Ame-
Parto .Alegre 70 - 8.». gr. 807 - 80% - A Caixa Econômica esta saia ..parados cozinha e banheiro. P,e"d|"cias.', OportunidadA anenas ricalia Assembléia, 104. sala 615 -
Tei. 22-2331. 10136 7001vendendo o apartamento 202_da|?? vista cS'7000003» - UNIL ii-ggj^!?-.^^^^^1%^^°^ U'W ° 42"8692* 

"1794 700
11601 700apartamento de esq. Rua Miguel ;"ua Constante Ramos,n.° 22, com

Lemos c| Leopoldo Miguez — ven-iposto de entrada, sala'; corredor,
dc-se 5.100.000,00. Tel: 52-9231 e . ..três quartos, sendo um duplo, ba
46*9647 __8.3.3.!_3 i nheiro, cozinha, área de serviço,!__

Nilo Peçanha, 26 — Grupo 907
42-7367.

¦ Tel.:

5470 700
| COPACABANA

CrS 1.750
Toneleros' 137 j-AVrR AINHA-ELISABET-H-621—Ape

i 101 — Pôfto 6 — Vende-se.magni-

ATENÇÃO — Rara oportunidade e banheiro de empregada, com; Copacabana — vende-se urgente
para fino gosto, à rua residencial a«a de 96,m2., e preço mínimoMp^wMLií?*i^*£i^2_!^_£
de Miguel Lemos, com todos osJâe um milhão e^uinhentos^mil *5^^^*^lnS&;*Sg_5ò^
aptos, de frente, Edifício Rcpli-;cruzeiros: e no «Uhçio d.^|3gSS|S
que, composto de hall social, sa-in>oa_«•__=^.__._"4_.a"„„ana]_,nT tanque. RiTã^Barata Ribeiro. Preço

000.00! 3 quartos, saia, co-|*jCo apto. 1 por andar, prédio de lu-
zinha, banheiro e dep. de emrj. 2jXOt c0jn a}! seguintes peças: Entra-
p| andar. Aot, de fundos - 102 -ida social, 2 ótimas salas, 3 dormi*
CrS 500.000.00 financiados. O saldo: tórios todos com armários. 2 banhei-
ate a entrega, anrox. em 15 meses.1 ros t-cmpletos, toilete social, grandeVer.,n»J.0CaI sl ¦ e trat!,ro»?.,noj^cozinl)!l com azulejos até o teto. 2—41-668-1. 26644 700, quartos de empresados com banhei-

COP. 1 p| and. 4 qts. 2 salões, 2 ba- COPACABANA — Iloja — Vendo na
nheiros sociais copa coz. dep. emp. 3 Av. Copacabana, 1168 loja1 com'¦ fte,
milhões - Tel. 36-3788. 11577 700; p| !rua Sá Ferreira. Planta e infor*
STA? CLARA -:\rpl and: 3qts.;ci'i!_aÇão com Milton Magalhães -r Av..... C|
arm. emb. 2 salões, 3 banhs. sociais
copa-coz. dep. emp. garage. 4 mi-
lhões — Telefone 36-3788.

COP. — V. ap. qto. sala sep, banh

Tel. 36-3788. 11565 700
GRANDE TERRENO COPACABANA
(15 x 36) — (Rua Barata Ribeiro) —
Vendo c| facilidade LIMA LEAL —
Tel. 27-1818 — 47-4455 — Estuda-sa'
parte em apartamentos prontos

Erasmo Braga 255 s|
22-6128.

404 — Fone:
21720 700

AV. ATLÂNTICA. 1910. ap. 901 vazio,
de fundos, indevassável, 2 sls. 2 quar-
tos, varanda envldraçada banheiro

c077—banlv—deP—emp__etc--900—miUdo—luxo,—cozinha,—área—com—tanque
quarto e banh. empregada 100n.2 ne-
gócio direto. 1 milhão e 700, sendo
600 á vista, 600 fácil, em 1 ano, a
combinar c 500 ''financiados eni 5
anos. Tel: dr. Rocha 42-3597 chave"
c. protèiro.i ' 16775 700

Icta, 2 amplas salas (28m2). va- J-*- os apartamentos 802, 902 «: CrS 1.000.000,00 sendo 670.000,00 dc f_ífíciò'"canoas «Cr«; eooi Ven-1''0 c0l,,Plcl°- âréa:;de serviço azule-, „„,*,., „. , „, , „ , ¦
randa envldraçada, 3 amplos ,1*008. todos tres com saleta. duas entrada c o. restante en;prestações g3'™'°.^NOAS j^Crt 

«ffl^« jada. c 'garagem: 
.Primeira locação.!^- ^o,soipbra, 

cj qjos. sl.^banh |„.. ,s,
quartos com armários embutidos, salas, varanda, tres quartos, cor- de 7.82000. Tratar coiii WALDEMAR n 27,.g25 ,, mm ,„„
0 banheiros sociais, copa c cozi- redor, copa-cozinha, banheiro. DONATO -^Tei. 52-24=8. 10200 700 . , _ ._ .
lília, árca com lugar para máqui- 'íuarto e lianhejrode empregada.: vende-se apto. sala e quarto, ba-, COPACABANA 

-¦ 
Jransv.erkl, ven

.2860._™°.L. MIGUEZ 44 (Esq. Barão Ipa-

»i^la.ar_J~ *2£';,d_)__5ÍI±_ÍÍ?*_^!._^^^ Sul-Ar^'!a,.r .ssem-i ATENÇAOI Posto 4 1|2, Apt.. luxo,]"___

21792 700

Visitas 110 loc.a. chave» com-leiro—-P,'eço -CrÇ—47900:000.
por c-ciVo a vista e o saldo

]do" apíô. de luxo quadra da'praia,:d0-" cm 3 allos- DplT'i'is informes c

prVad_"ér_aía"gemr: SÍnil 
"de 

CÍS nlmos, respectivainente, de dois de empregada com area. Preço 
ÇW J 

P^^ndar. 
gj^^^áj}^j^íri04 -1;.ue6Í5?'t.lct.nosY"

100,000,00,Bna promessa CrS ... milhões, quinhentos e vinte e, MOM00.00 - 600iM£00 -te «itaUtaL^ffiSpeftdS.. 
S imo! 42-1277 01. 42-8692

100.000.00, prestações de CrS ...jCinco mil cruzeiros, dois milhões M '"• • «J' 1 9" 3 
VoTinfoímlcõe. BILIARIA SANTOS - Av. Cop. 1003!

10.000,00. O saldo em parcelas, 'quinhentos e cinqüenta mil cru- ^.8f9anema V apt' 70S- "5Ci! 
sala 310 - Telefone 47-9491.

Tratar telefone 26-0281 — ANI-'*-e*r°s e dois milhões e seiscentos -__'___________:. - --'-¦_. 
j 

26603 700c COPACABANA — Part. compra à
TA GELBERT — Atendo diária--mil cruzeiros. Informações: Ser-\COPACABANA — A Cia. de Serviços! —¦ -*> Ivista apto. dc 3 ou 4 quartos 2 salas
rente das 9 às 20 horas Preço deíviço dc Administração de Imó-!e Engenharia -Serena" vende, à R.COPA - R. Fig. Magalhães 470.-garage e dep. Rua transversal -
pT, -nn nnnnn 

"n_Í_ 
TndhsC velS. na Av 13 de Maio. 23 -IToneleros 261. excelentes aptos, no- Oportunidade - V. apto. de sl. 3 .qts. fone 46-4203. 5483 700

CrS l.iOO.000,00. ISota. ^nWv^JSvi.iii.^ .7817 inii.vos, cd. de apenas dois por andar, copa-coz. banh. él box. dcp. etc. CrS ._,_„.;,_ -~ _ —• _aptos, de frente. Ótimo negocio, iSobreloja. 47877 7«0;clevador priva'tivo> de ._isó.'còm 42 1:8.0. s| juros. Ocupado s| contrato.! APARTAMENTO" - Copacabana -
1928 100 n7-pAc-ABANA S Quarto e saía"se- m2, 3 qts. cj armários. 2 banlís. so-!ver planta à Rua Toneleros 251 g >_e.na>se o n. 220 da Rua Domingos

COPACABANA---Vende-se. na Rua! parados.'Vendemos confortável apto.; ciais enveor. copa e çoz c| azulejo portaria. 14199 7%',^ V"?. ^
República do Peru, apto. de fundo, para entrega imediata à Rua Domin-jate o teto. area c| dois tanques, qt/ — 

£_—•—-— ¦ 5^n5ãi ti « r,i ._nnmm.ii-.t-. . ?•-«.rnm sala ¦ a auartos banheiro cozi- bos Ferreira andar alto. armários em- de empregada c armário, garage. etc ' COPACABANA - Rua Bu hões de dsCii 400.000.CO a yista e CrÇ ...
nha. despensa W.O°emprSe^ com box.' Todo. pintado a' óleo. Ver no local Carvalho. 547 .apto. 302 - *. fr.ni.Li«-=«_ii» _.«!«!. rinr.nl. 3 ano,
com tanque, Cr$
do sem contrato

' 
BraM "«"sMO^Tel" 22-6128""°"""' pd'%07 —-Tei.T 4_"-7367'."' 

"" "'" 
LêoT. __el3õ_es_2.-2231°". 42-9460." I22-2436 depois de 14 horas Moacir. j52-0420. 

"com 
D. Marlza

... ' 
4332 

700 5464 700! - 14198 700

R. AIRES SALDANHA — Otlmo ap|ne , i) _ Vende-se apto. com 2
3 quartos, ,2 banheiros

e'confortáveis, compostos de dois
quartos,; sala, cozinha, banheiro e
dependências de serviço comple-
tas. Elevador social privativo pa-
ra dois apartamentos por andar,"Hall" social independente, no
térreo c nos pavimentos. Acaba-
mento de superior qualidade. —¦
Apenas~quaI_'o~_partanKnt-_~por~
andar. Perfeita iluminação é are-
jamento. Construção pelo slste-
ma de administração. Aparta-
mentos para renda, revenda òu ¦
moradia. Compre o' seu aparta-
mento pelo preço de custo real,
pagando-o durante a construção
em parcelas ipua-s. Construção a

om o porl; cor compl grde coz. grd. area qt.! completos, vazio. Chaves c/por- c-r-0 dn TMOB»ÜÀHIA ITACAL
i?SS.fí5^,2fg^^ f«i«i{j 

«'••„Mna^- Trahr:|í.lKr^0^or^'Tvc^
2,. .."5": 1158:) inn tels.: 32-7484 ou 28-04a3 com As- ,!« i Av Almirante Barroso. 6

sumpçao.

de fronte 1-10.000,00 mensais durante 3 anos,
1.200.000,00. Aluga-! cozinha, área de serviço com tan- com LOPES i: CASTRO e tratar ex-i vendo com sala grande 2 quartos c| j Chaves com o ar. Augusto na mesma

.. Ver com cartão que. UNIL - União Nacional de Imo- clusivamente. com os proprietários à!armános embutidos dep. comp,.etc. c rija (Domingos Ferreira)'100. -
5 - Av Erasmo veis - Av. Nilo Peçanha, 26 - Gru- rua Araújo Porto Alegre 70, 8.». gr.'.Ver no local ou telefonar 22-8897 oti|Tralar pelos tel: 42-9826, 42-4576 i

8233 700
salões 3 amplos qts. baríhs'. _r_s." I COPACABANA — Super SHop-deus. garage, etc. Preço entre 3.100 nin. Tenier  Rna Sin*u>ir»mil a 4.500 mil. Absoluta vantagem! gambos 143 Vendemos anar*- Tel. 57-3879. Entrega imediata. i^amP°s- "** JT VenOemos apar-

11584 700.^mentos de frente com 2 quar-
tos, grande sala, banheiro com-
pleto, boa cozinha, quarto dé em-
pregada e área com tanque. Obra
já na 7.a laje. Preço: CrÇ .....
1.550.000,00 com sinal de CrS ..
100.000,00 e o restante facilitado.
Vendas: Imobiliária BIANA Ltda.
Praça Mauá. n.o 7 — Sala 613.

60414 700

5481 7001 6290 700

ATENÇAOI Posto 4 1(2 — Apts. ma-
ravilhosos, 2 salas. 3 qts. ou c| sa-
lão, 3 qts. deps. compls. garage' —
Preço entre 2 milhões a 2.600 mil
cl finando, -r TONTELES — Tele-
fone 57-3879. Tratar à R. Raim. Cor-
rela- 28 ap. 202. 11585 700
ÃPART. VAZIO — NÕvõ-—""Todo,
de frente mt. claro: 1 qt. sep. saia. Tel.: 23-0975.
var. banh. coz. completa, area serv
cl qt. WC enra. otlmo p. renda ou
moradia. Vendo pl CrS 1.150.000,00- Inf. 57-5771 e 57-6573 — CARVA-

das à Av. Almirante Barroso, 6
— grupo 1606 ou pelos tels.....
42-9788 c 42-9796. ,

x2 _ __ «627 700
COPACABANA — Ipanema — Com-
pro apto. de 1 ou 2 salas, 3 quartos,
2 banheiros e mais denendencias —
Dou sinal de CrS 1.700.000,00 e o res-
tante a combinar. MILTON MAGA-
LHAES — Av. Erasmo Braga, 255., sl— - -10
401. Fone: 22-6120. 4318 700

r CENTRO
Av...Presidente Vargas, n.^í82 (Esquina de Miguel Couto)
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LHO BOCHA.
V

26619 700
TEHItENÒS bem localizados," 10

X 35 e 24 x 48. Inf. 38-0519.
26616 70

APARTAMENTO — Vende-se c/
2 quartos, 1 sala, dependências de
empregada, etc. Entrega dentro 4
meses. Preço: CrS 1.300.000,00.
Sinal: CrS 700.000,00. Restante
financiados em 3 anos. Ver à Av.
Copacabana 977 esq. Xavier da
Silveira.' Apto. 908. Tratar à rua
Sete de Setembro, 66-7.° andar.
Tels.: 42-9543 e 32-8641.

14170 700

APTO. V. de s. e qto, sep. banh. coz,
saleta. etc. p| aptos. p| and. Inf.:..
36-0519. 26617 700
POMPEU LOUREIRO — 3 qts. 2 sa-,
las,- 2 banhs. soe. copa coz. dep. emp '  _
garage - 2.800 mil - Tel. 38-378JJ VENDEMOS em Copacabana, óti-
-^ 11S7Z TC(,|mo apto. de quarto e sala conju-

POSTO 6 - Vendo apto. andar alto gados, banheiro, cozinha, área de
Lqh.staUgra"1f, 3_£ífi»_"Iservlso ./tanque e WLC, de em-

COPACABANA — Vendo apto. um
por andar à Dua Joaquim Nabuco,
n.» 46, com salSo de 50 m2, 3 quar-
tos, copa-cozinha, .2 quartosr.de; «m- ;
pregada, garagem. .,. Hilton Ucho»
Cavalcanti — Av. Erasmo Braga
200. grupos 302 — Tels. 22-1569 e...
42-4472. ' 8243 700

COPACABANA — POSTO 4 —
Vendo vazio — Pronta entrega,
apto. com quarto e sala separa-
dos, banheiro, cozinha e depen-
dênclas dc empregada completas.
Ver no locai c/o porteiro o apto.
806, r. Xavier da Silveira n. 65,
esquina de Leopoldo Migues 129.
Tratar com RODOLPHO DE
PAOLI — Av. Rio Branco 151 —
Grupo 1612. Tel. 52-6213.

; 56417 700
zinha, banh. ampl. dcp.jaragem ent Ipre-fãda.preço base: CrS j (;0PACAB/NA-Rua Ronald de CSr-

26585i 700 750.000,00. Tratar na ';ATLAN-1 va)h0i M7, apto. L204 -.Vertómeihtça'800 a comb. 200 e 1.600 em 15 anos
Tel. 27-0428.

t MAnnr-n -7^—; ,—°~- • |TIDA IMÓVEIS LTDA", à rúá 2.-S.; 3.-s e 4,-s. Pieço 1.650.000.00, c)
ím\n«™_r_ 7. í."-?'2 "^ Ji inviSenador Dantas, 80-18." andar. entr. dc «ôoooo.oo c . restante finan.em mármore 3 q. banh. em mármore T-, ,, qoc-i ' «283 700 ciado, r auto. tem ólhma sala, 2 quar.
£"?• S^,„K„aragem' 3-800- ac- oferta/lel- *~->>*™- »i0* "toi, 

2 va-and.s envldraçada.- banh.

fSiW^i -^265.84-,00!AP'A^fA7.ENTOS - D. lüio,'%M^WÊWI^!^
SnMAadeEV___-,~* %*g& j_? pTT d°' d* ,r,",e' el,rM l,,mPl0, 

°Pn°r' ^ 
"f"» 

MIEIHAL SAO JORGE U-
rc?ffiâõ:'aV„ert^ •"¦ Copacabana, na Rua Imitada A Rua Álvaro Alvim 21,
Sp.M.AnSdr,bSÍSr.! P«co 

Qt_e Sl"u«'_* ^mpos, Edifício Joy, com- 
j 

s»,a_ 1.102-..tcli_42*783n. 5498 700
ocàslío, c| pagamento multo facilito- Post8 de! vestibulo, ampla sala,-com,COPACABANA - IPos
do. Informações cl HENRIQUE — ardim inverno envldraçado, - -• .
S7-7418. -.

.... Posto 61 — Rua
HENRIQUE — jardim inverno envldraçado, 2jconsclheiro Lafaletc 66, vendemos

11569 700 quaHoi, banheiro, cozinha, iria, magnífico apto. em final de constru-
,_ -> dep. empregada e garagem. Preço a cão composto dc: saleta, 2 salas, 2
ll.» r.. r -» .¦-««««• »,_.,-_.'-cicirln» haniprn i-nmnleto C bOPOSTO 6 — Vendo 4 atos 2 snl8R 2 oep. emprigaaa e garagem, rreço 1 v«o buii»™.™ "»¦ *».--«»-yr "¦:¦ •*"• -

a_j«l^\t^l_--_-aeB^^
TONELEROS — Vendõ~4~âr_"ti„1 i 5«-°00.00, prestações de Cr$ 
banh. cop. coz. dep, e garagem - 5.000,00. O saldo em pequenas par-
3.200. Inf. 27-0428. 26583 70o'celas. Tratar tal: .6-02.1. ANITAI

^—: r— — ÍOELBERT. - Atendo diariamente,!SANTA CLARA — Vendo apto. fren j„ a *.. ->n i,.... «»!_,- „.n/,.i„ite s| 3 q. grande copa envldraçada]dM ' " 20 hora,• Oi]mo n<!3„el?L
no centro, area com 2 tanques, jar- ¦ 

' '  •"•' _7ÜUdmiinverno privativo para crianças! APARTAMENTOS de alto luxo,i q. emp. entrega-va.lo-imediat'- -|Ji_-_«„„. tratamentn à^fiia niaíChaves com C. MATTOS-IMOB7' * íara u,° lr? ,menio a rua uias
RIA — Av. Prado Júnior 135 sala 1 «¦¦ Rocha, ja iniciada obra, so
— Tel.. 57-8845. ...

deps. completas p| empregada, andar
alto apenas CrS 400 mll sinal e o res-
tante totalmente financiados em 84
prestações mensais, visitas hoje no
local das 13 as 17 horns — IMOBILIA-
RIA LAS VEGAS — Rua Sete de Se-
lembro 67 - 4.° - Tels. 52-1448 -
52-1604. 14159 '00

COPACABANA Vendemos otlmo
apartamento de frente, final de conr-
trução. preço fixo, Rua Conselheiro

mente dois por andar, compostos Lafalete 66, (posto 6> constituído de:
ifo hall «orlai 2 am_la<s «Ias saleta, salão. 3 quartos, banh. com-

zinha, area serv. dep. émo baratis- c/armarios embutidos, 2 banhei-|ptegada. apenas 600 mll a combinar
simo. Chaves com C. MA.TOS-IMO-',rós completos sociais, copa e co- e o restante totalmente financiados
biliaria'— Av. Prado Júnior I35zi_ha, área, dependências de em*
sala 214. Telefone 57-8845. Ipregada e garagem.. Sinali
DOMINGOS FERREIRA Vendo 100.000,00 na promessa CrS
lindo apto. andar baixo. 2 s. 

'3 "q;jl00'.'t100,00, 
prestações dè CrS ...

com armários, cozinha e dep. pro-| 10.000,00. O saldo em parcelas.ximo i Rui Constante Ramos. Cha- Preço: 1-.800.000,00. Tratar tel.:ves com C. MATTOS-IMOBILIÁRIA1 _*.fl_81 _ ANITA OFLBERT- Av. Prado Júnior 135 sala 214 - ™-°isl ~ AMTA OE 
„íi» inoTel. 57-8845. 11373 700

HlLAniri r.nnvri *ir_«j», .«,» COPACABANA — Vendemos apto."odWt.dGoT_ovo7aVpouco» 
^ ^'S^S^^fe^^S

sâías^V^Iulart^'. ^elroí^J ^ «niSS^pS. 
'ser 

ftatTcom
c?_?s den'«ÍÍ» ríSS.- íí™ ^i"cença da inquilina. Tratar Av. 13

^Biffl_>_a??Ariá|g^ "i' 20\-911-vw santa
do Júnior 133 sala 214. Tel. 57-8845. clara 41- *Paru 20'-

58804 700
Kj-A_SANTA__l__B___--__Vendo_bo--:COPACABANA -T-Cr$

cm- 84 prestações mensais, visitas hoje
no local! das 13 is 17 horas - IMO-
BILIARIA L.»S VEGAS - Rua Sele
de Setembro 67 — 4.» andar — Tels.
52-Í604, S2-V44B7 —14131" 700

COPACABANA — Vendemos urpen-
te psra fins comerciais ou residen-
ciais, magnífico apartamento, pron-
ta entrega, pecai amplas, andar mé-
dlo, com hall, ótimo talão, espaçoso
Iardim inverno, 3 dormitórios, ten-
do 2 conluoados .banheiro completo
a copa-cozinha. Excelentes condi-
ções di pagamento. Sinal 800 mll
• o restante em prestações mensais
di Cri 13.471,20. Info-m. IMOBI-
LIARIA LONDON LTDA., (vandl
também o seu imóvel), Av. Cope-

nito apto. um por andar, de luxo,! . CBU.na „, _„., „,salão 3 qt. arm. emb. 2 banh. ao- 30.000,00 de Sinal,, VendettlOS a:«;_«« , 34.4747ciais, ótima cozinha, dep. emp. gara-p caf.f. nar9 00 ótimos \ge sombra. Chaves com C.MATTOS-K- a,^.SlUv1V,«r»i »*« VHmí_> 
imobiliária — Av. Prado júnior apartamentos de sala, quarto,135, sala 214. Telefone 57-8845. ih-inhi-irn a rn7Ính„ Prestaibanheiro e cozinha.

cabana n? S83, arupo 503. Tels:
11468 700

COPACABANA - Vendc-ü-Tõú aluga-
ss aptos. 802, 804. 901. 303:.;./ quarto.

,sala de 28 ms.2. etc. à Rua Raimun-
I « /'. si * t nnn nnào Correia. 41. e auto. 1002. ei iqiiann

TONELEROS — Vendo la. habitação ÇOeS mensais de Cr$ YjOOO.OO g°,g,. separado... e depends. comnle
«mpio saiso ,3 q. 2 banh..sociais em!COm aoeiias uma oarcela nas ' 

""""' ""
cor azulejos ati o teto, armários em- _££ Frnwcfti,r-JA .D»SIbut. copa, cozinha, grande arca scrvjchaves. CONSOKClO -BKA_1-
f?Ian?^rf.n-t^_fJa.r.°A.9haves com c- LEIRO DE IMÓVEIS — Rua
MATTOS-IMOBILIÁRIA — Av. Pra-
do Júnior 135 sala.214. Tcl. 57-8843

AV. PRADO JÚNIOR — Vendo apt.
um por andar amplo salão. 3 q. 2
banhs. sociais, copa, cozinha, area
serv. com 2 tanques, dep, em o. ba-
ratissimo. Chaves com C. MATTOS-,
IMOBILIÁRIA — Av. Prado Júnior, ._„.ia»__;,*¦*, - J_ fron433_-sa_u_i4._T_L-37„-8843.-11566 700 pio ¦apartamentolJl_L Tren

do Carmo n.° 17 — 2.° andar.
Telefones: 32-9743 e 42-4826.

57512 700
COPACABANA — Pronto pa-
ra morar — Vendemos am-

,—_jte, com grande sala. 2 íòns
quartos, banheiro com box,
cozinha, dependências com-
pletas para empregados. En-
trega imediata. Informações
na Rua Domingos Ferreira. 91
ou no CONSÓRCIO BRASI

RUA CINCO DE JULHO 213 —I
Vindo excelente cisa, tm linda vi*.
la com somente 4 residências, esti-
Io colonlt,!, eom varanda, duas sa-
las, copa, cozinha, dep. impriaadi,
Irea cl tanque (no terno). No 2'
pavto, hall, 3 bons quartos, banh.
compltto, varanda. Vir ¦ casa IV,
lo loesl, diretamente com os pro- LEIRO DE IMÓVEIS — R. do
prletirlos. 24594 7001 qj^ jy _ 2.° and. — Tels

tas". i Rua Renública do Peru.|| 327. •
um anto. d» 2 quartos, sala <j dins.
romoletKs. aVpcia Pá Ferr-ira 159.
andar alto — Tratar tel: 42-39M. '

¦ 1 10011 700

RUA LEOPOLDO MIGUES. 150 -
Vendo ò apto. 801 novo primeira lo-
cação, pilotis e garagem no subsolo
construçíò de Costa P. Bokel c| 4
qtos. 2 salas, vestlbulo 2 quartos de
empregadas. 2 banheiros, grande arei
com 2 tanques etc. Preço 5.150 mll
cruzeiros com facilidade de pagamen-
Iõ7ver"cc5m: porteiro -^Trãtir IMOB.
SANTOS — Av. Copacabana 1003, s|
310 — Tel. 47-0411. 20611 700

COPACABANA — Vende-se ótTiro
terreno pronto para construir me-
dlanet 19x15 4.800.000 e tratar só no
escritório, na Rua do Carmo 38 sa'a.
602 com Monteiro. 5511 700

COPACABANA— Rua J da Julho.
220, Construção Goldflld., 5? andar,
fundes. Cr$ 1.400.000,001 Facilita-
dl* • financiamento. Em constru-
ção, e| 2 frontes o sala e garagem.
Açoito automóvel 51, como entro-
dt; Tratar 47-6984,, dintaminti,

42-4826-e-32-9743--57509 700;
COPACABANA — Luxo — 300 m2,
sem pilotis, final constr. da BAER-
LEIN, 4 quartos, com armários, 2 sa-
lõesreopa, cor., 2 banhs. sociais de
luxo dep. compl. e garagem. Preço
Cr* Í.OOfi.000,00 a combinar. Tel: ....

26641 70057.3693. 11594 700

BARATA RIBEIRO. Posto 2. apt em
construção dc 2 saias, 3 qts., área
total 185m2. Cedo direitos compra
fração terreno por preço menos da
metade do de-venda- hoje.—Apt»,-nos-
8» e 11» and. Tel: 26-1134 até 22 hs.
VIEIRA SOBRINHO. 10192 700

CENTRO COM. COP. CAB. Grupo
de 3 salas, 12« and. c! área SOm2.
Vendo urgente pj 2.400.000,00. Meta-
de á vista. Aceito proposta. Tel: —
26-1134. 59117 700

I

I
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Flamengo

E V E N D A D E PRÉDIOS E T E R R E N 0 S (CONTINUA)

'PRAIA CO FLAMENGO — Vendemos-FLAMENGO — Vendo apto. frente QLORIA — Edifício Glória "'ANEMIA - Vendemos a Rua VU-!IPANEMA - Vendo com boa tala.,LARANJEIRAS — EdifíCÍOJ J_Sffig"ffi£_tw*T°t\àTnTit»~-em construção acelerada magnífico |com 3 salas, 4 qtos. 2 banheiros, copa. "d..? 
j„ niA.1 « Ofi« « c?.nde Pira^ ôümo ipt0- em tmK! m""*M "r°nH* varanda- e demaiái- ' • ---  : Amda temos algun-s * - -a -

apto. de frente para Praia do Fia-:cozinha, dep, emp. garage. Afeyo: — KUa Oa UlOna. Mo. es-jaito com vista permanente
quase mengo, esq. Barão Flamengo, com-íCrS 5.000.000,00 facilitados - Inf. ... quina da Rua Cândido Men-Imar d_ vestibulo 1 sala'FLAMENGO;— Em edificio  „„...„.,, c.„_. „.,,..„ _..„.., „„... _..  num» »„ «..« ^«..«.~- -•-•- , , .

pronto, vendemos magníficos aparta-ípo_to de 3 salas, 3 dormitórios com'32-4964 — VIEIRA MATTOS. Vjj.c Antion I.ntM <\v'tCO — 5ep^!Í<i?-nb^1^lr0 e cozin!1 „.
mentos. ide frente com 2 salas,\ 3,arm, embutidos, 2 banh. sociais, copa; a520 900 «S — AllllgO uOiei JUl.u, ço;.ÇrS 750.0po.00.com apenas, 3o0 ae C0MPR0 f Av. Epitácio Pessoa la- ,„cx
quartos, 3 banheiros sociais, cozinha,ie cozinha, área de serviço com 2 tan- jCÁMENGO - Rua Alte. Tamãndaré. Vendemos OS ultimOS aparta-]sinal e o restante financiado. Imo- do de Ip_nema residência, paga-se a Tis>_
dep. • iarage. CrS 3.000.000,00 Hque_..JÍ-Sua#Ois=mp^^ WALTER WEINSCHECK - truçao ótimos apartamentos

.UH1L - yn.ã0.Naelonal_deImoyels.|p^o excepcionai, com apenas ,CrS 
>_ 

^^ b(,_ co_inha; ^üro tt^^^Mm^ÚWéMlSS^. 
" ,Mrt0 £; Sfflffi ,^!«^.3.'-Zli6!£EÍ_ 262flL..13ll0!cOnÍ grande living, jardim deAv. Nilo Peçanha, 26 — Grupo 907 —11.500.000,00 de sinal e o restante baa-

Tel.: 42-7367.
FLAMENGO — Vendo na Rua Mar-
quês de Abrantes, apto. de fundos,
com sala. 3 quartos, banheiro cozinha
quarto, WC empregada e área. Está
alugado aem contrato. Milton Maga-
lhãea — Av. Erasmo Braga, 255 s|
404 — Fone: 22-6128. ,' •' 4320 900

tante facilitado — IMOBILIÁRIA LAS
VEGAS — Rua 7 Setembro 67 —' 4.»

Tel. 52-1604 e 52-1448.
14152 900

Vendemos em cons-

completo com box, área de serviço
com todas as dependências, de empre-
gada. Pintura total a óleo, com azule-
jos até o teto. Visitas e demais infor

banheiro com box de chuvei-
ro, cozinha com box de gela-

mês"'com'V"'iM5BT"suL-Ài^ic"Â-|deira. área de serviço, quar-
VENDO peq. apto. c| qto._ e banheiro) NA - Assembléia. m_ - «ala «S^ • 

to e WC de empregada. —

FLAMENGOFLAMENGO — Vendo apto de sala,
VI quartos, banheiro em côr. Tratar Bernardes

t-l<.: 25-1673  -
ll Lúcio.

completo, em elegante edlf. cl entradaI Tel. 42-1277-OU-42-8692 — ..^„ w^——__ —-_-_ _.:-._,:-_
toda de mármore ers 5oo.ooo.oo faciii-12.000.000,00 sendo 50^ a vista e o sai-; Acabamento üe primeira. —
tados. àR. Corrêa Dutra. Tel. 25-8418, do financiados em 3 anos. T. Price. XodOS de freüte. PreÇO fÍXOÍ
26-4611 746Í 900 Entrega dentro de 120 d as. prédio * "J™ "v ,_7. . .

vendo i r. Xrth»S^ ' 2m m Cr$ 1-500X- ~,00- - Sinal de
ótimo apto. de 2 qtos.

14154 1300 _—-_•••— I COMPRO apart. de 2 quartos. 1 «a-
Vendo ótimo aparta- i_ e dep WALTER .WEINSCHECK

— 42-6437 —26-0626. -26301 1300
IPANEMA
mento de quarto (4,00 x 3,00m) aa
Ia, banheiro completo e cozinha com
fogão e lugar para geladeira. Cons- COMPRO apart. de quarto, sala, ba-
trnoin r.™,t. • „.„=;¦ M.M. • „. nheiro e cozinha. WALTER WEINS-iruçao recente, peças claras e are- rwwrK _ 4!>.kj17 — 28-0626 7
jadas. Entrega-imediataT-Ver-coin7t'tiENt-lt- 4" »"' ^ 

«00 
(Todo pintá~d0 a ÓleO — Edi

... fiAin r nlsi<n ai mti

inverno, 3 quartos, banheiro
completo, boa cozinha com
copa, área de serviço, quarto
de empregada com WC —

cias de empregada. /Entregamos va-
zlos. Pagamento da primeira presta-
ção só após a salda do inquilino sem
mais despesas. Ver das 14 às 17 ho-
ras. Entradas a partir de. Cr» 400
mil e prestaçfics de CrS 151000.00 —
Tratar na PREDIAL/SAO JORGE
LTDA., á Rua Álvaro Alvim n.» 21,
sala 1.102 — Telefone 42-7859.

 8158 1400

TERRENO -- Vende-se à R. Pinheltoo porteiro. Rua Alberto de Campes, '.
51 apto. 406. Preço CrS 750,000,00 cjIrpANEMA — . Vise de Pirajá —i..ws. -„.,.». K.  ......— _: - . „„„„„._ „,*. ,„<„¦apenas CrS 50.00000 de .Ind e ok^™ pronta, entrega, primeira p.ay.ground COítl parte CO- ^.H? Ale 

"b^oso 
90*,/2of-restante a combinar, sem juros!!]ocaçâo, apto. de sala jardim, inve'-;" * 6 •• e 10)as' -A^-A"?'- °?T°S0 m.Jl.£!'

fíciO SÔbre DÜOti. — Granlde Machado, próximo da R. Laranjeiras

* (43-5307 — Fernando' s., jd. inv., q. emp., garage •
' 

I mil — Tel. 45-6762.

i^ENGG - Finar^stT grande 5%- PlTCedál" COmiiciOna,BW^^TOí®3»WM 33^» e Paríe *° ". ««*• 0a" J C' FARIA »** « 4»
Sinal 50; sala, qto. sep. coz, banh., área. .... _JaJ a0 andamento da Obfa —-_______. 13055 i3oo|_inha, pintados a óleo, área com tan- ragem ampla ao nível da rua 21813 1400

FLAMENGO — Rua Alte
59 — Apto 701 entrega em

iikio suu «au.uuu.uu. im...inv. ^^«huoii» j« ., __¦_____»__,-_i-, -_ oa mocAC 'IFANEM\ — Procura-se nara com- Que e aepenaencias ae emprcgaun. i^_ Urarn._ 5io _ Tel. 37-0604. . ,> Financiamento, em 80 meses.,'^ _n_Aamcníó ou casa com era™-'Slnal CrS 600.OCO.00. Parte facultada / „JfreÇ0.Tamandarcl  __ I, _ Visite a exposição nO 10-'Se living~ Jantar. 3 ill quar-le parte financiada em 6 anos. -,C0tn
120! dias-| FLAMENGO - Frente, sala 2l q.tos.,^,, aKn,+a _?£ o_. hnras CÁ f. tos. 2 banheiros. 2 ouartos para' em-,Tratar com o proprietário pelo tele- S nal e O

base í°ne 47-0446.  14071 130"

_________ 14182/900,
FLAMENGO — Atenção — ~Vendo;
acabado construir apto. 203, R. Cor-
rea Dutra, 55 de sala-quarto conftt- d(0 super luxo.•grdo «mpla cozinha, banheiro com- de frente, com as seguintes peças::!— Inf." Xv. Copacabana 542 s, 510 -n, nP rnisinnMINinÇ
pleto, área com tanque e 2 entradas Entrada, gfánde living, sala de jantar,! Tel 37-0604. !KA t*1-- .Lwuuminiuo
Cr$ 700.000,-sendo CrS-468.000 i vis-! 3 átimos dormitórios todos com ar-
ta. saldo em prestações Cr$ ....;... mários embutidos, 2 banheiros com-

Vende-se'ótimo apartamento ém pré-j jard. inv. coz., Dann.. area.aeoeno. - vo., «»-;•« "__^ ,"iVTi:s?«n,rt_lnregadas: Pagamento a visteapenas 2 por andar,, Troco pi outro Copacabana 1.420000,00 COMPANHIA ¦LANÇAD.O-j-l.f^CrS .VOOO.OM?00° Ofertas diretas

CrS 2.000.000,00 — I LARANJEIRAS - Vendemos urgente
nn'pna<: Trí 70 000 00 de excelente apto. de frente ei sala, 2
apenas cr? /U.uuu.uu «c;qtos.. banheiro ci box, cozinha e de-

SaldO financiado em. pendências de empregada, no bairro
-;80 meses. Construção é pro-

ÍRua do Carmo. 17

Gal. Glicério. Ocupado «em contrato.
Preço vantajoso cl gde. parte flnan-
ciada i em 5 anos, Tratar IMOB. CON- ¦

4 125,0 tab. Price. Tratar com josé
Olavo telefone 36-4290.

6245 900
FLAMENGO — Vende-se em prédio
novo apto. dé frente com 2 «alas, 2
quartoé, área de serviço éom 2 seca-
dores, quarto •' banheiro privativo
de empregada, armários embutido?
Crf 1.550 mil com 900 mil a vista e
650 mil financiados. Tratar na par-
te da manhã 45-5013.

13047 900
M. DE ABRANTES — Ótimo nego-
cio vendo lindo apto. novo pilotis,
vazio salão, 3 quartos, com arm
banh. cozinha dep. completa. Crs .,
1.960. Com Crf 600 de sinal. Nego-
cio urgente 52-7165. I' __ '' __2Ü 90°
FLAMENGO — Grande oportii
nidade Fase de acabamento. —
Apartamentos com vestibulo, sa
teta de almoço, quarto,'banheiro
c cozinha completa com lugar pa-
ra geladeira. Rua Marquês de
Abrantes 18 «om frente também
para u Av. Radial Sul, próximo-Ha-Praça-José-de^Alencar—UHi-L
mos apartamentos a venda. Fa-
«¦''''ade no pagamento sem juros.
JOÃO CHAR CURY, Av. Rio
Branco 134, sal» 305.
__ 

' ".. glW* j_?0
APARTAMENTO — Vende-se de
frente, com 2 quartos, 1 sala, de
pendências de empregada, etc. En
tresa dentro 3 meses. Preço: CrS
1.400.000,00. Sinal: CrS
800.000,00. Restante financiados
cm 3 anos. Ver à rua Marquês de
Abrantes, 12 apto. 801. Tratar à
rua Sete de Setembro, 66-7.° an-

__daivJIels.: 42-9543 e 32-8641.
14169 900

FLAMENGO —Com apenas CrS
249.000,00 de entrada, entrega se
apartamento pronto para morar

-ipara imobiliária Alexandre IPANEMA — Praia. Av. Vieira^priedade de C.I.L.A.R. Ltda.,  .
q„ a_.,KAMP — Tci. 42-5710 e 42-5773. ISouto, 230, Edif. Ker-Píaia. Ven- forretores no local das 8 às'tinental - R. Assembléia, 51-502.
a- *""l l^.m«. «.=*. ™o.nif!„n mAit <> Mr ^orreiorcb no tut^i uds o ds;Tcls 

?2.7270 e 42-4708. 5485 1400

Leblon] ¦ ;¦';.
f^^vG^r'whterieSnla.Smnqt0!-'!dar. Tel. 52-8211 (Rede in-:iPANEMA - compra-se entre vis-construidõ,"aptos;"'de"iüxo, c li-!^ noras- - venar.s exciusi-
iSS^tó^àSffl^ 64801 llOOi^^f^f^* « 

|rtp0raaia2- £«1^j^ívinr;TsSia*%Mqtos<: ^üm'^'va-jvas da IMOBILIÁRIA RIANA
510 -ÍTei. 37-0604. 26553 90o,|l-~.  _——-_—-•.- ¦-• HS Sff aVafir^S liMi) cl arm'ários embutidos; 2ÍITDA.. Praça Hauá n.° 7 -

pletos com piso em mármore, ampla
cozinha, grande érea de serviço jcom
quarto e banheiro de empregado. Pre-
ÇO Cr» 4.500.000,00 - 50% à'VÍ_ta e. O T-f ~T  'Iv^Smmmm^mXm^mfmmmm^tt^ mW\mUmm\ SOCiaiS, toUctte e dCmBÍS „)„ Cl Q _ '-T.i 

23.0975teLmil^ Jardim totdiiicold^lSSM^^ «-«1(» • «-»«• 56921 |ilgffl|tí Araas L7%'
AMERICANATllua da Assembléia, 104 ber construção com vista imlevassà-1 56921 1300, todos de frente para o mar! Pi-
sala 615 - Tel. 42-1277 ou 42-8692. JARDLM BOTÂNICO - Vendo, à R. vel park a bafa Guanabara, um pa-j ,

21733 900 Maria Angélica, 472, o apto. 303. com norama deslumbrante, tendo 15, w«{.A^O.,.Oe oto e sala sep. j
¦¦ varanda, sala! 3 quartos, banheiro, tros de frente ;: parava Rua 'Saito 

| banh coz área seryiço,'—*-
PRAIA FLAMENGO-^Belo apto, am-!cozmiia, quarto, ii-.c. de empregada,IAmaro íparte alta) ótimos para tn. «al. Osório..v: a P o
pia vjsta c| salão. 3 rrs: qtos., armA-.area_.com. tanque e garagem. Visitas' corporação ou re«!dcncía, com| ape- pias,.rua "nwne»™», -- -,.„--- HtàrliiniMit» Inrln-io- -oü^h e «-»«. - -. . _ 4,_, .rios embs.,' imensas área e^d^^rt_ê?i4las?l7TRo«is^^ e « oa ,4'_o'qu»rto» eom «rmírlo embutido».
2 milhões, entr. reg, cm lorma aluguei LHAES, Av. Erasmo Braga. 255. .«ala;combinar e o restante do preço to- ^.e™ 3 anos- SOUZA & SODRÊ, t«..slve aos domingos. MARIO. VIÇ-  _--,' . [banheiro, copa, coilnh», ir»», dep.

Tel,57-3870. 11588 0001404; loncs 22-0128. 21623 1001! talmente financiado em 10 anos.) 32-0058. __300 TOR & CIA;_, LTDA., Av. 13 de | RUA LARANJEIRAS, 130 — empregada. Sinal 100.000,00, na pro-
luxuoso apnrlitmentn. messa Cr$ 100.000,00 preitiçõe» do
to, com ampla sala, j. CrS 9.000,00. O saldo em pequena»

inv., 3 quartos, hn.ili. completo p8rCela». Tratar tal: 26-0211 —

ATENÇÃOI — Vendo em Ed. do
60411 1400 alto luxo todo» aptos, d» frente,

. |i„ii.".i,,"^;„jV !,.„. __.i  •—-• V «intente 4 pavimentos com ol»v«-
.... „,, 1 inv lot's' P'«J-eround e ertnüe Ba vendo Terreno de 2Qx50 'com'2!,ior 

Edifício Provene» n» rua mo-:
viço íreme tiW.'\HmT*J1!EtMxt P8rtlr .deXrSln-entes Pagamento facilitado Tn- ,__„;_ re_|denel.l Gener.l Urqulx»,
íomirMMam-'?,;»*»'^. c| pagamento fac - ,tar dlnUmente-com o_ proprietário eompQjto dt. ye.tlbulo, ampla ..-
ros, 15 -apto. 401 "tado. Plantasç mfs. a -At. V.el-U Av Nilo Peçanha^ 15 s| «l td. u P rf, .nvldr.ç.do, 3
rnm «nn ri« sina • ra Snntn. 220. diariamente. Inclu- !52-5524 e 22-3512. ' '.....  iji. ..k,,,uu íl

.„ ...„., . - .Plantas e detalhes na Imobiliária;_ nc idímcua u.„j. .«•«. iMaio, 23, sl 721. Tcls. 32-8676 ei*"">n«lemos lu:
5MA s„AO-SALVADORapto 6^and. GÁVEA - Vende-se apartamen- ,Las Vegas - Rua 7 de Setembro. 67 ""A DE l!__fS_) 

%2_&__T 52-9285; 13102 1300 l.a habitação,- Te.: 52-1604 e 52-1448.i55 
^ft SSl^p^ 

"^."«.íS-1 "-"  !'"*- »' "»"*
 j r»cio, 2 por andar o e»tudo» d» 1

apto.] po- «nd«r .Preço Cr$

farl^i 
'S^i 

TtÇ;Hj-enr«tnc|faemtnaí,os em adiantado estado constru- 4600 mil cruzs. entrada resto lacilit. e, - n...... r._*,..j_ ¦. /»-»_financ, Total 1.800.000,00. Tel 26-1134,, __ *5__^™_-u*.?8*riff*__.:_l.esi?
até 22. hs. J_ 10222 900 'rua começa à rua Marquês de! GL0R_À _ Vendo b_líSsimo
FLAM. — vendo ótimo apto. novo, s.,
qto.,, coz., banh.,. c| florões, etc. —
Ver Rua Sen. Vergueiro, 92 apto. 714.

S. Vicente), apartamentos de sa-
ia, quarto e sala, quarto separa-
dos, todos com cozinha e banhei-

frente, andar alto, jinde vl.s'?-,3 _u»_;í2.700.000.000,00 «om Crf 300.000,00tos c armários, salão de 45m2, 3 ba. -nt--j-, .„»_-«. . .amhlnar 30nheiros sociais, copa-cozinha, garagel,n,ri0»!. ¦'•««>!••¦¦ «omomar, 30

uahclamcnto. Ver^hoje,naruai Dois' 
fe t ^etreno, m mi^t irtê'com-\ A7BNÇAOI - Compro terreno no 22-6599. 64514 1300 rnes 462, apartamentos de 2 salas 3 iMS^SxFM_i^uB rm tírmino: L™LON - Apar^lainento para 

"entre-

ío*^Tratar pelos te°SP"-6383 e -»'«'«•»• P»f»« ¦»¦ comi m.flttiflea Craj.ú, Tliue». Vila Isabel, eom! IPANEMA í- Frente, sala. 2" qtoC M^ fe '4?; eSiSoffíl™ OC íriniecll,la:S»fe _,.g|) to?í
^6^^FlR^R^.6^7C900ÍvUta M» ¦ 

^^^ fe jggjÉfi 
TI, HMgljV ^epend. USCOPOJO^ Av, Co- gg^ 

*£%£ 
gfe gü fa^S^^fS^ 5» 83^^^^^

VT.7™™r.n _ Ànartamento -J- Vendo!-Iu!.'.i..5icím ..Ji In» l -1™ GELBERT. : 31S -1*," ) "__" 
,J' | Hilton Uchoa CavalcantI. Av. Eras- ml. de área construidJl constan- 3 ótimos dormitórios, armários, ba-

S sociais, cop»-guíiinw, »""«' -,,„ wer av F_|»i_|_ P_____ 40
T^irAs^bléia^M^^ W fcu.,Preço de ocasiSo. Informaçôes no ts.qr ffSS^J^_=km'm- . praia com 2 quartos. . saia oe-

—i._ _. 1-TI-1 ju.,. ,'tar pelos tels. 57-3672.e 57-3695._ -t;-___.>|GHfflO, 38 »| 403,4|7 — SÉRGIO cvít6rto de vendas á Rua Visconde \„a ,,?_,». *""'_. •'"n""3 mais dependências tem um grande

IPANEMA.-_yeiide.se apto. na Rua |c0ll-h8) amp>a ., aluie.iJ,-NífÃ" CELBERT. Atendo dlàrl.-
contrato com sala. 3 quartos c| ar-|Jada_c! jnst. pi máq. lavar. de-(m»nt» da» » «s 20 horas. Preço Cr»Visconde de Pirajá. 203, ocupado sen

no local diária-
60415 1001 I ^wwwwwwwwvw y

FLAMENGO — Rara oportunidade —ciada. Tratar
Vendo lindo apartamento de sala «mente
quarto separados com 200m2 de terra-, . ,
ço e deslumbrante vista para a Gua-ij, BOTÂNICO — Vendo residência;Urfl/o 11
nabarar^rS-700.000l00-com-grande-fU4-rec_m_conttruft[1 dg i_lo |, ——L«

1151)1.1100! CASTRO — 32-1540 — 52-0152.
,5609B 1300

IPANEMA — Prudente de Morais — IPANEMA — Vendo, Inicio dc in

mários embutidos, banheiro em core j pendências criada. Cr. ...— 1.400.000,00. Otlmo nejoelol
área com dependências de entpigado, 2.250.000,00 c| CrS 1.300.000.00 25415 1500
e também outro com sala, 2 quar-|(|nanc, em 5 anogi yer no local ~~' 7^ '.TTZ.
tos e dependências dc empregado.,,., 0. porteiro e trata diretamente |J?í£í_^-£uH'"„í im°t «?i 3dí!

o de ocasiSo. Informações no es-, , p.n,,.i»»í«io «"mil Fmnmi to 8 Prala com 2 Quartos, 1 sala. de-cl a Proprietária fcmil nmpresa mais dependências tem um grandoMercsntll S.A.. A rua do Carmo, terraço. Crs 6.000,00 por mês contrato
504 1300 9 — Sl 1201. Tels. 52-4832 e ... | de 2 anos, a quem fícfir com as ben-

52-8276. 1785 1400i foitorias. 110 Valoí CrS 55. mil Tratar
=u^.-»^!^l-447-!)4!H1 —! 26605-1500-

de Pirajá 220. tel: 27-4975.

ri'
Casa — Vende-se, Cr. 4.300rTr:rtirrrel.; corporação nua prudente dê Mo-ioAnni» irniiAnnr» nirtii p
22-6509 64514 1300 ro« 4fl5. anartamentns (le 1 salas 3 - ?AP9SS EUÜAKÜO 4jtUINL,b —

FLAMENGO —Apartamento —Vendo !pt|oi tels: 22-5422 e 42-ÍS39,
Rua Barão dc ícaral, 16 apto. 601 de _,7,oitsi moi GRAJAU - Vcmle-se apto. com 2, IPANEMA -¦ „.„. - „„,..„l,/3i lgul quartos sala deinais dependências in-|qtos„ jard. depend. compl. 1.700.000.00.!2J-1363 e 42-4472.

. t..-i... _.k.k..b^^A»l^ Tu. aWÍIIÁhS* Pisa: it^_< a_- /-s- L *_-..__ ^jn -.é * • n ni - 1 ' arf^rfãi AArfyiÀAAAAAAn»

Hilton Uchoa Cavalcanti
Frente, Wll,. sala, ; 2'!"0„S.raw>-'*"•¦ grupo

frente, ed. cl 8 pav. c sob pilotis, aca- .. — — , • .,.. . ... 
bamento de 1.", c. 3 quartos;, sendo GAVEA - Vendo residência e.n _'u,s've, wnP«í?.da ImobWa"J. ?,2^ .!|-f_',A.v- Copacabana 542 s| 510 Tel,
dois de frente e com armários, embu-,COiv)truçSo (Lages, alvenaria e tubu- *?•}$___?___. _1.._87.. _| M-<>m- 26354 1300
tidos sala, copa-cozinha, banheiro _c|:iações prontas) à Rua Embaixador] APTOS. GRAJAU — Vendo os mais IPANEMA — Compro na planta. Embox e em cores, dependências comple-
ta para empregada, apenas 3 apto. p|
andar, rua sem barulhos de bondes.
Preço 2.100.000,00, entrada de 40% e o

Carlos Taylor ni 185 (esta rua sai
do 11. 124 da Rua Marques de Sáo
Vicente), em terreno de 17,35 x 20,80,
projeto moderno, 110 térreo: garage,saldo a combinar. Ver no local c| o hall de entrada, toilette, grande li

porteiro e tratar com LÚCIO PEÇA- ,„ varanda "e 
jardim nos fundos.

ÍM5At7l 6V2-348? 
S ' 1"™,-,.na„Íc.?P.a e cozinha, 2 quartos de empre-

Laranjeiras
confortáveis ; do bairro com !! sa-l,panemi ou L,b|0n. 1 sala e 2 quar-

garage. Obra. 2.' laje. Preço fixo basej«f' .dt "•"'•• f,rv»,,nl con,_' »d|-
CrS 1.540.000,00 cl 10% de entrada, 40% i»nt»da: — Tratar diretamente:
durante a Obra coivfõrmeTUsníerta;
50% muito linanclado. Visita hoje\c|

APARTAMENTO DE LUXO - Ven
de-te pintura a óleo, «ancas, bom
estado de conservação, composto de

i_.r_.ri nnn s.u)ia ^ tu/.iiiiici, •. v|uaiiw wc ssiipis. ««, tv *..—»»« ....«..».«—-, .-— _.—", ' •
„"?7 ...0i gada e área de serviqo coberta; rio corretor R. Sá Viana, 41 Pça. Verdum.

47*6W4r "26í4ri300

LARANJEIRAS - A Cia. dc Servi-
ços e Engenharia "Serena" está ven-
(lendo á Rua Gago Coutinho. 85 ap-
tos. prontos, espaçosos edlf.' sêbre

IPANEMA — Vendo na R. Jan-gaoa e área oe serviqo coDerta; noicutiemi i\. o« vuui», n ry«, ».~»«»«..|—---._.—.—.« , ^..„„ ..- ... „»..
segundo pavimento: 4 quartos 2, bn- Tratar R. Carmo, 38 s 402|4|7 —• SER..fadeiros, 42, aptos, e lojas p/en-
nheiros completos e terraço — preço, GIO CASTRO — 32-8540 — .wjjOU«• 1 trega em dezembro, aptos, de

Mude-se amanhã. Vende-se na «"" 9«ndt. salão, 3 dormitório», co
ma Paissandu, 111 esquina com j» e çoxlnha, ladrllhada até o teto,
Marquês de Abrantes, apartamen- W^! S T J"'''\aT'c!« 

* 
,*,„ „iní Hs fiwnis i>/larf»m ár Inverno.'banheiro de empreaodo. CrS  apto. ,n.

Mia, i qis., Dann.,, coz., arca c/i iih.nci.do rm 10 «n» .m banheir

no estado CrS 4.500.000,00 — Plan
tas e outro detalhes pelo fone: —..
27-7987. . 25442 , 10Í.'l

-Í-VENDE--SE ——Com-duas frentes,
201 à Rua Marques de Sa

56005 1200 - 11 j
uuuwLar^winnn^rrMA-r,.,.....««-..ir»nii», com sala qto. separado

à partir de Cr$ 900 mil, sala e 2
Ipanema qtos. (duplex) à partir de Cr$

_ ... i-^oOrOOOiOO-c-lojas-c/aO^O-mS
IPANEMA ¦-- "'-' " *"— '

pilotis de~sãla, 3 quartos com arma"
rios einbotldos cozinha, banheiro em
côr e dep. Preços a partir dé CrS
2.000., fac. Ver no local e Iratàr ii
Rua Araújo P6r(o Alegre, 70 8, ir

1807 tel: 22-2231.
10137 1100

frente com ótima vista c c/485,00 to. con,, c|CV,idor,' com grande sala,I, Av. Eras- ml. de área construída! constan- 3 ótimos dormitórios, armários, ba-302'^:f",;„• tio dc: Hall, livinp com 54,00 m2.. nheiro com duchas, toillete, mais de-8^4,) i„oo s„|a _e j_,ntar c/27,00m2, j. inver- pendências inclusive empregada e ga-
no 4 quartos c/25,00m2 c arma-, ragem. Preço Cr? 1.950.000,00, c. Cr»
rios embutidos. 5 banheiros em »50,000,00 a vista e o. rtldo a eombi-
côr toaietc social, 

Ij^ftSSSS ftnJS? '&
cozinha c/29,00, arca de serviço c_s,a jjg „ Trnlar com a ENm LTDA
c/30,00m2 toda em azulejos e c/n.,a ouvidor 86 quinto andar tela:'
armários embutidos, 2 quartos e 23-0002 e 23-0688. 7121 1500
banheiro de empregadas garagem.

LARANGEIRAS — Parn-se para com-

Aquecimento,çêntraii Treço: Cr$ LEBLON — RE,^A IMEDIA-
TA — Vendcr-us excelentes
apartamentos com sala e

52-8I66, dc 8,30 hs 18,00 quarto separados, banheiro e
6031|1 1400, coz]nha, área de serviço cora

7.000.000,00 c/ parte facilitada.
CIVIA — Trav. Ouvidor, 17 —
(Divisão de Vendas, 2.° andar)
Tel.

laranjeiras - vendç-pc ultimo! (anque — Para entrega em

Av. Vieira Souto, fren-i _-, e . Knn nnn nn • iij.n 0,cuint,™ huvud, íuu.io.,™,, ., « , ¦
com sala, varanda, dois qts.ite pi o mar, apt. de 1uno,'2.pi an-!??5..í3 lfi5?!!;l0M?!.e3? 3" fl!»rtj* sn,a- ?ala "?e^aut_ar,,2- b-i-l»!»»!* dep

pra^apaüameuto-em-ruas-sossggadasJfP1"- c'"" s;"';la- 2 »"¦''';¦ 3,-,q,'{_!''t°f'1 KiO-diaS--- Grande facilidade
edifícios novos, andares altos, 3 a i banheiro com box cm cor, ampU^o- "'« «<« »n«nac 

1KC,
/.yUU.UUU.UU, entrada I.OUO.OOO.VO e ncra u cen saia, viiraiiua. uui» Mi5. ic 11 si ui«i. «i. uc iu.su. - ui »,.- ,. . 1 j ci_n „._ .-,_<_ o mi -<---•—  •¦—- -t

1 réitanii^ flninclado 
"m 

Mm» em: banheiro cozinha eom armários Hi dar. ci 2 salões sala de almoço ga- ç/tubsolo de 61m2_Ipor CrSi3 mi- nheiros etc. a base de
empresada e área com Al pagaiimlO. Apenas 15yo

!S5!!?h/*ÍI!SÍ0 í H& íl ^S pVeítaçãeVmensVli de"l2.9l'5;oõ; fgi W. *rf». de ^t,0 Sgéff
Pr^dnan«?„re5,>n^E5.r"r ^Mrrerfa-Í. vazio. Maiores detalhes ml^^^S&^SL Vis,t8S
l,?45.000,00. Condições excep-,.,,-, tciycioa
cionais e de pagamento, Entrada 32S3W $r- TEIXE|RA
com posse, imediata CrS
249.000,00 e 0 restante facilita-
do e financiado em 5 anos. óti-
ma aquisição para renda ou mo-
radia. Ver e tratar diariamente
na loja 38-D até às 21 horas ou
na IMOBILIÁRIA LAS VEGAS.
Rua 7 de Setembro, 67-4.° andar.
Tel.: 52-1448 e 52-1604.

7443 900
FLAMENGO — Vendemos à" rua
Paissandu, 111, esqfí Marquês de
Abrantes. magníficos apartamen-
tos prontos e novos, todos , de
frente indevassados na cobertu-

binar telefone 22-4584.

v'co WC""empregada leria. 4 quartos c! armários, um coinllhôes. Infs; c/ARY C. R. DE oíertas paia n
a cõm-"va"rãndã. 2 banheiros, dependências,!gmxTO com sr> FRANCISCOI^ANDRE KAMP

40422 900
8260

lauraseivr etc. 3.540.000.00.. Preço de Tr_nntrc
looi custo real. Prontos valerão o dObro *"»»»=¦"

' Pagamento durante a construção. Um
GAVEA — Edifício sobre pilotis, em;dUpiex CrS 4.500.000,00. Terraço já3 término,de construção, vendemos Hn-,vendido.. Oportunidade excepcionalAPTO. R. S. Salvador — Vendo, __ __  ,„„,„„ „,„,....,.„„„qtos., frente, garage. 1.550 mil c| 50.%:}do"apáííãmèl)rt^ LÜYz"sEÃ

financ. vazio. 42-1473 MORGADO sala, 3 quartos com armários embu-1 BRA, tel: 47-7370.  ""
14189 900 tjdos, 2 banheiros, cozinha, área de, a—

52-4432 ou 42-1798. ,42-5773.

.se de crs 3.5ba.oofl.oo¦líntiuc' «_""' 23u',00°r„ p,.'^ If^Mê sinal, saldo em prestaçõesIMOBILIÁRIA ALEtspóa 250.000,00 e 1,360,0011,00 tinin-H '-l•£ A .
' — Tcls. 42-5710 e-''lados cm 7 anos. Ocupado sem con- oe Lr& /.4UU,UU IlOje «O locai

30923 1-190
5209 y_.ÇfBÜA DAS LARANJEIRAS n. 30

AV. OSVALDO CRUZ 'J- Apto. de 3 serviço, dependências de empr?»-»'o IPANEMA —Lagoa — Vendo luxuo-i-. . , s,r!,hampiitn de 1 "
salas 3 dormitórios, demais depende vaga ná garage - UNIL - UNIÃO siaslmo apto. com área de 600m2,íinal de acaDamentO 06 1..
dências garage Vendo pi 2.600.000,00iNACIONAL DE IMÓVEIS - Av. Nilo|aproximadamente, alem de, propric-1 com Sancas e pintura a Óleo:
«i on»,ín° fim .ssiiv.nn h„ «.stro,!:, «,'pecahha 25. Br. 907 — Tel. 42-7367. idade exclusiva do terraço, 3 «alas,

5471| apenas um mllhfio <
de fundos 6.» andar. Tel. 26-1184, até,
22 hs. VIEIRA SOBRINHO. Negócio dei ~,~ „,-; 

„ „.„j.,.,ah i'""""'-s-"» »¦ ¦»"
ocasião. Marcar hora p| visita i | ^VEA_-Terreno-^ende-se2_otii-lse: Cr!J 8.500.000,00.

-_-__,_,,, __ ,,. , 1 Vende-se o magnífico apartamento
IPANEMA — Rua VlSCOnde,ocupando toda a frente do 4. andar

n435Si3oõi«tePirajá. 220. Vendem-se óti- eom no ma 2 saias, 4 quartos, etc
__j_° 1*u ' _, _._ «^..^lEntreía cm 15 meses. Preço dc... lmos apartamentos em tase gran_e ocasião: eis i.dbo.ooo/co a

combinar. Tatar a.Av. Rio Branco
n. 106 sala 700 tel: 42-3797 e 25-4086.
Sr. Bernardo.- , 6270 1400

inún.nnn mos terrenos, tendo cada um..wuid-uuu i 30,(10'mts.-í,-RUa Timotío da Costa,

1001! 5 suartos, 3 quartos empreg. etc
Informações 57-7914 — 36-3977. Ba-

20.00.; 25443 1300

PRAIA "'DO FLA — VènSemost depois do n 
"795. 

Locai de."residências IPANEMA — Vendo apts., pron
ótimo e luxuoso apto. difercnteldc grande luxo, com vlstt_m;javi_ho- tos, còm 2 fraudes quartos, 1 sa-

...,.,. ...„v.«™-„-, ..» s...„...- ««dar alto. 3 quartos. 2 salas, 2'|« para o mar. Preço CrS 3.000.00000 ___ de j__nlari iiving-room, banhei-
ra, descortinando estupenda vis- b.. s de aimôpo e demais dep, I^sÇrMaT '^RTiira 

s;a." r? completo, cozinha, dependên

grande sala. 3 amplos quar
tos com armários embutidos,
banheiro completo com box
em còr, copa-cozinha com

ta. Acabamento esmerado, com
posto de sala, quarto (separados)
banh., coz., pintura a óleo, área
c/tanque azulejado e dep. em-
pregado e um magnífico terraço.
Prenos à partir de CrS
1.590.000,00, com apenas 30% de
sinal e o restante facilitado e fi-
nanciados em 5 anos. Ver diária-
mente das 9 às 21 horas no local
è tratar na IMOBILIÁRIA LAS
VEGAS — Rua 7 de Setembro,
67-4.0 and. Tel.: 52-1448 c ....
52-1604. 7444 900

FLAMENGO — BOTAFOGO — Ven-
de-se grande luxuoso apto. coin 4
ouartos 2 banheiros, 2 salões corl-
nha com 2 copas comp. ar refrigeda-
do 2 quartos empregada demais de-
pendências 1 por andar. Imobiliária
Góes 52-1590 22-7812 42-7023.

, 6390 SOO
PRAIA DO FLAMENGO — Vende-se
um belíssimo apto. no Edifício Ce-
lect, para família de alto tratamsn-
to, tratar na Imobiliária Belo Hori-
7.onte Ltda,, à Rua México 119 sala
606 tel: 22-3791.'; 10157 

900

FLAMENGO — R. Marquês de
Abrantes, 138, apto. 603. Vendo
apto. de sala, living-, 3 qtos., va-
randa, banheiro completo, copa e
cozinha eom dependências com-
pletas, por CrS 1.600.000,00 sendo
Cr$ 350.000,00 de entrada e o res-
tante multo facilitado e finan-
ciado. Preço fixo sem reajusta

completas. Grande f. no paga
mento. Detalhes 32-4657.

4312 900
FLAMENGO — Vende-se apto. 2_q5ar.
tos,'.sendo, um pequeno..,banheiro e
cozinha. Rua 2 Dezembro,. 134, apto.
402. Chaves com o porteiro. 22372 900

FLAMENGO — Vendo, na PrâTà 
"do

Flamengo,, 12. apto, 104. com sali c
quarto conjugados, banheiro e cozi-
nha. Ver com c porteiro. — Tratar
con: MILTON MAGALHÃES, Av;nida
Erasmo Braga, 255, sl 404; tílefone
22-6128. ¦/..;. 21627 900

Rua México, 11 grupo 502
.e 52-3873. .

Tei. 22-1053,cias de empregados etc. Preço a com tanque e garagem. E
21799 íooi partir de CrS 1.600.000,00-comS^c atll^TírfrVfixõ

7,3 
"' 

1 ?0% de entrada e .70% financia- vadores Allas. iPWCO,flXO

APTO. DE FRENTE —. Vendo o .'e
n 601 a Rua Soares Cabral n. 02 6.
pavimento em. construção com ....
m.O0iii2 vestibulo, salão. 3 quarto:,

- ..i_:„, „íz '«« *«<rs n,.,. |2 banheiros sociais, dependências eazulejos ate ao teto. Depen-;gari,g_, Pl.cço Cr!f 2.6oo.ooo,oo faci-
dências completas de empre-lutados e financiados. Tratai- direta-
gada, grande área ^^^^^^^^^02^

  -  Ele-J22-__324. ;_^ '6275__W0

trato. Rua Presidente" Carlos do!'L__ Rua Bartol' Mitre,
ÍÍ2?2456^a':< 

U"a'dCmi!io8?°HW|980. CONSOl.sjO BRAS1LEI.

JARDIM LARAN.IEinAS — Vendo RO DE IMÓVEIS — Rua do
JAHUIM IjAllAIN.ir.lllísa — vs.-.ni"i„ 1_ n„_„j T„i.
npto. todo dc frente, pronta entrega.iLK mO, l/, i." ano. ÍCIS
3." and, cdf. 2 p| andar, c| saião 25 32.9743 e 42-4826. 57510 1500
in2, 3 qtos., copa, coz., área c| tanque,
banli. cmp. gainge c| box, grandes __.. r.kMVK Man.
áreas arborizadas p| recreio de crinn- L_ -^UIN — UAVCA — Ven-
(,-as. Preço CrS, 1.050.000.00.' NSc; sei dcmÒS Cm edifício SÔbre OÍ-
atende a intermediários. Tçl-.fMom, L^. 

cm {ftSe de eonc,usâ0t
laranjeiras"_ vendemos apto.'aniplo apartamento com hall,
quarto c sala conjugados, cozinha cifluas Salas, três quartos (COmbanheiro. Ocupado sem contrato, Mc-l á •- . j.i hanhelros SO.tade financiada cm 5 anos Planto c armariOS;, 0.01S DanneirU!. SU"
ddalhes c| a IMOB. CONTINENTAL !ciaiS, C0pa-C02Ínita, quarto t

n. Assembléia, 51-502 t^»""™' W. C. para empregada. Aca-
laranjeiras-verdeTsc-o., aptos.!bamento de luxo: cozinha
203 c 204 da rua Prcl. Luiz Calanhçtlc COm aZUlfcjOS ale O tCtO, âría
227 coiíi sálã c quarto separndos, ba-jj. cervico c 1,1 lia 11C a/ulela-nheiro», grande cozinha, dependências »»• s.erviÇ, lal,ll«e aíuicju
dc empreendas e área com tanque, 00, banheiro em COres. (jar„-

— 42-47

LARANJEIRAS — Grande Opor-
tunidade, aptos, de frente c' 95,00 , , . „ , ,„„ , ,
!i*.^^»jíifM«^ tól0 VmiÜKvni para dois carros. Gran-
celas intermediárias, Rua Soares .rü.elrqs c. restante financiado. Chavesjde faciliuade de pagamen-

TERRENOS -VendenT-se dlretamen-d ^ ,Tabe,a-p_,,ce#' Rua Nas- parf" dl Cr$ 2:400.000.00:
c^hi^m^d^ apenas 10% de sina!.
em situação privilegiada - praça - PliüO, da Sily,a Graça, _Av. Rio 4q% facilitados sem jlirOS. ,_ , __ /3 _ .„ ,,,,„„..„.,...„.„.... ,— -.- — r~„
esquina de Visconde dc Albuquerque Branco, 18a, 3.°, s 310. ¦ Tels.:. .«__, «„iftrliidns5 anó<: a cn- Cabral, 58 (junto ao Fluminense)íl com o porteiro. Tratar cl HERMANNU0 CONSÓRCIO BRASILEI- zona residencial de luxo - preço 32-4124, 42-6366. 47681 1300 .õu% TinanciaaOS apOS a cn-,com em frente a_ Ing_ Surdos DE FA{_IAS & CIA. LTDA, Av. Rio "^ nc 

liVmVpíe d... 1de cada lote CrS 4.500.000^00 - Inf. SÓ ^Ã--jJõ_^ENE_i_icrN_27"APTÒ tre8a daS chaVCS. Ver e tra-ie Mudos, tendo: j. inverno, sala', Branco 173. 18.» andar. Tel. 82-4455. RO DE IMOVLIS — KUa dO
"*'- •"""*'ri" " ac ,; hn"Vi' 

looi foyA--^e.Têstemagniii'o apto! tar no loúl, das 9 às 22 ho-|2 quartos (possibilidade de trc?s '«?...«• jCarmo, 17 - 2." andar - Fo-
27-7248.

Glória
composto de 3. grandcs_ quartos com \;fgg-, ESCRITÓRIO- DE VEN»i annáios embutidos, .salão,

I social completos, cozinha qbuaa"toClreiDAS DAVID KANTER Imó-
lÃVCi de* empregada e área dc serviço,vÜS. Av. Pres. Vargas, 417-A.

FLAMENGO - Vendo, na Rua Buar-!GLORIA - Cândido Mendes ven-!eom Ianque. Ver de, segunda-feira c , ' 
gnc fel 43-5580.

que de Macedo, 46, apto. 402, com sa- de-se ou aluga-se apto. sala quarto » 'à»ado no horário de 15 às. 17 lio-^»"1 ouu. ici. -íu «""«• ¦
Ia, quarto separado, cozinha, banhei- -,„._, inv. depend. empregada tratar ras' Por especial gentileza do lçc*-| &»ót)0 IÓVV
ro'Ver òom o porteiro. — Tratar com,imob. Góes 52-1500 22-7812. 'a1'10- Tratar pelo telefone 27-6425

quartos) dcp. empregada, garage, laranjeiras — Compro hoje c mu-|nes; 42-4826
etc. Preço fixo sem reajustamento
CrS 1.270.000,00. Entrada de CrS
127.000,00 (em 2 vc7.es), Restan-
ta em 90 prestações estudamos

e 32-9743.
67514 1500tlc niuanliã, reservando o seu apto. nn I

CIA. DE SERVIÇOS E ENGENHARIA I"SERENA," cl escritório à rua Porto j.""~~"~ ~ 7^ 17 T'
Alegre, 7Ò-8.» gr. 807, tcls. 22-2231 e'LEBLON -; Vendo magnífico apto.

MILTON MAGALHÃES, Av. Erasmo
iBraga, 255. ei 404; fone 22-6128.

21828M
FLAMENGO — Veijdo próximo prala
apt. pronta entrega ed. novo sobre
pilotis jardim dc inverno, sala, 2
quartos sendo 1 duplo demais depen-
dencia financia 50^. Tratar SILVIO
FLEURY — 47-5418 e 36-4320.

• 20656 900
RUA CORRÊA DUTRA 47 APTO
702 — Hall, 2 aaletas, sala, 2 quartos,
dep. empregada, etc. Alugado seni
contrato CrS 1.500.000,00 com Cr? ..
500.000,00 de entrada. Plantas e de-
mais informações na corretora Na-
cional, Av. Presidente Antônio Car-
los 615 segundo pavimento. Telefo-
ne 52-1230. 8961 900
FLAMENGO — ótima oportunidade
— Apartamento pronto, vende-se. pa-
rã-entrega em 30-aiãsTTnaÈnificor
andar elevado com linda vista, t
composto do 2 grandes salas, 3 dor-
mitórios e demais dependências. Pre-
ço CrS 2.200i000.00. sendo A vista
Cr$ 600.000.00; facilitados CrS 000 000.00

6389 1140
,.- . i:

21776 1300 avenida vieira couto - Es-1 local das 9 às 22 horas, inclusive
quina dc Montenegro -, Vendo; a08 domingos nu c/ a vendedora

42-nW, que 
"lhe 

oferece maravilhosos! eom 3 quartos, ótima «ala,'vestibulo
outra modalidade. Prazo certo dc aptos novos ed. sobre pilotis, acaba-,varanda grande cozinha, banheiro,
entrega por contrato.., Vendas no í monto dc primeira, situados à nin *'ea com tanque, dependências de

GLORIA-^-—Vendem—apto-salar-qtr-IPANEMA-vendo-apto. uom 2-quailu»,' HpartamcnlOS em Inicio ,de lllcorpo-1 e]__|usiva  PREDIAL PÀIJLO
jardim Inverno com linda vista mar, 1 sala. banheiro, cozinha e deinais I raoSo c| 600 m2. Acabamento de lu- ] AirrnKan l TnA Av ' Vltn
com facilidade pagamento Imoblliá- depehdências com 50r« avista,, tratar xo — Hilton Uchoa Cavalcanti. AV. I «rr.unou' jjiu«. —¦ ny, rum

mento, obras em andamento, a
cargo de conceituada firma cons-
trutora e incorporadora, para en-
trega em 20 meses. Ótima apor-
tunidade para um bom negócio,i e Crs í.ooo.ooo.oo financiados. v«i-
Plantas e maiores detalhes com diariamente, das 14 às 17 horas, o
<5r ARARÃO Av Rio Branco aPt0- lm da Rua Almirante Taman-
?« .i'1^9 -r'.l • MtS. Bra"C ' daré, 67. - Tratar exclusivamente151, s/ 1612 Tel.! 52^6213. Jcom ENIR, LTDA., * Rua Ouvidor

,' 46521 900 86,. 5.» and.; tcls. 23-0662 e 23-0688.
FLAMENGO — Vendo luxuoso! 7021 ^
apto. c/250 m2 cm transversal à I box™„ MERCADnrao -vendo
Praia. Inf. no escritório Av. 13
de Maio, 18-11.» S/12. Tel.: ..
42-7458. 7137 900
PRÃÍA DO FLAMENGO — Ven-
do aptos, grandes c/240 m2 no
Edificio Select. Base CrS 
3.500.000.00. Inf. no escritório.
Av. 13 de Maio, 13-11.° S/12.
Tel. 42-7456.' 7138 900

à Almirante Tamãndaré. WALTER
WEINSCHENCK — 42-6437, 26-C626.

26298 900

FLAMENGO - Rua Ferreira
Viana n. 56 — Vendem-se em
construção, ótimos apartamen-
tos conjugados a partir de
CrS 490.000,00 sem rea-
justamento; 10% de sinal e o
restante facilitado em 5 anos.SALA.QUARTO SEPARAPOS

— Flamengo — última laje— ilncorporadores e financiado-
Entrega em fins do próxi- res: IMOBILIÁRIA OLIVEIRA
mo ano — Rua Marquês de LOPES LTDA. — Largo da
Abrantes, 168 — VendemosjCarioca 5, 8.° andar, sala 804
ótimos apartamentos de: Sa-l—Telefone: 42-6487.
te — Quarto separados — ba-; '/ 48618 900
nheiro — cozinha — área comi_r~sEl*C-vE"Rl5ÜEmo, 207 — ~F'ía.
ianque — quarto e banheiro mengo f- Vende-se o apartamento n.
A« »«7--»„«ír cam outra.13»2- de frente,, Ed; "Baão de Jun-oe empregada — sem entra-,dial„_ ^uart0 conjU{,ad0, banheiro.
da — sem parcelas interme-;wc e kitch. Tratar no locai, de 9
ílíárinc Pnrrnínroc nn In. à« 11 horas, às 3as. e 5as. e aos do-diárias — corretores no i0'lmingoí das 9 às n e das 14 ás 11
Cal até 22 horas — Informa-1 horas. — Chave com o porteiro.
ç_õts e vendas exclusivas comi _11UL?00
á 'MOBILIÁRIA NOVA VORKTlam™00 — Vel>do a Rua si,vcl"
b /f A„ nu 1 Voíl" Martins. 30 apto. 712 de «ala. 2
ô. A — AV. K10 BranCO. Íol quartos conjugados,,banheiro e cozi-

.-—U4.Ljmd^TelS_-42.4669-^il^aAjyer__orn__g_.^rtelro^
CO zioni OO (OU lMilton Magalhães -XvVErâsirtTBra^
52-49UJ — JJ-1U38. L. 255 si m _ rone 22-6122.

55176 900 ____«»_«_
FLAMENGO aptp. vendo ou ace'ltõ
barbearia_eirLdricaVcl_2__aua__o__con_

PAISSANDU — N. 287 apto. 303.
Pronto novo.—Rerto-do-Fluminenser
Muito quieto, boa condução, bastan-
te água. CrS 1.200.00,00 metade à

ria Góes S2-13S0
noite.

2-7812 42-7023 a IMOB. SANTOS Av. Cop. 1003 ll 310 Erasmo Braga. 203, grupo 302. Tels.,, reçanlia, li-lV." anü. Ur.
6386 1100; tel. 47-9491. 26604 1300 22-1669 e 42-4472, S246 1300' Tcls. 52-0961 — 22-6187.

1006

Gago Coutinho 85. compostos dc sale. i,«mpregada e uso da grande área clr-
tn, sala, 3 qlos., cl armários, 2 banhs. .cundante - Eillíicio dc 6 apto» Ci'S
sociais, garage, dep-, ele, Preços- a I7C0. flnanciadospela CE. em 15 anoa
partir de CrÇ 2.000., fac Ver no local preço e condições a combinar dire-
cio corretor autorizado'e tratar c| os, tamenle com o proprietário sr Re-
proprietários no endereço acima. jiié ,— 58-4070 — 47-7163.

14180 1400 ' .. 10177 ISCO

•A\

sala e dependências completas, ver
com o porteiro à Rua Buarque de Ma-

tlaUTresto 
"a'combinar! 

saía'"entradãI cedo n. 48. apto. 207. .._TwtarV*com
J. quartos, cozinha grande banheiro,! RWNTEIROpelotel. 2a-3582_2;1795_ 800
área grande com tanque espaço pa-|pRAIA DO FLAMENGO — Aparta-
ra carro. NSo tem despesa condoml-i mCnto — Vendo, para pronta entrega,
nio. Direito à fração dc terreno nos; em edificio novo, com sala e quarto,
fundos. Ver qualquer dia depoia dí!banheiro e cozinha. CrS 700.000.00, fa-
M'i.hôjãl...' ^jjgrfWricffltando metade. Tel, 37-Í60Q1827^00j
FLAMENGO — Vende-.«c na Prala j FLAMENGO — Vendo a Av. Òsw.j
W apto. pequeno cl 280.000, finar.-, Cruz — Excelentes apto. de 3 qto. 2;
ciado cm 15 anos Imob. Góes _,.__...: sjs., coz., cop?. 2 banhs., q. cmp.. e.a-|' rage — Sinal 300 mil — Tel. 45-8762: -'

6388 SOO 10216 900

\ 
' ' " 

'

¦ \

Projetado para lhe oferecer

'¦;.\

no bairro preferido
pelas-famílias——-—

de fino troto

Amplo salão com A2rr\1 - 3 quartos - armários
embutidos - Banheiro completo em côr - Toilette

Socipl - Copa • Cozinha - Quarto e dependências
de empregada - Área de serviço -Garagem ^

RUA RAINHA GUILHERM1NA. 135
:.._..\u ,v\

V

m
construção iniciada

apenas um apartamento por ondar

edifício de 4 pavimentos i

todos os apartamentos de frente,

lado da sombra.

Preço:
4.500.000,00 • 4.590.000,00
_• Sinal: 10%

40% em parcelas semestrais '
"5Õ7S 

>m S0 prestações mensais a partir do sinal.

fnformoçõeJ e rendai:

Conilrucfio êt: Froiho e Árida IMOBILIÁRIA CIVIA S.A.
Travessa do Ouvidor, 17 (Divisão d* Vendas 2.°

Tel. 
'52-8166 de 8,30 às 18,00 horas.

V •

'' 
_  -, •,,

12-1590 22-7812. Norlon-44 02?
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CORREIO DA MANHA, QUINTA-FEIRA, 23 de" Julho de 1959

COM PRA V E N D A DE PRÉDIO S TERRENOS

2.° Caderno

(CONTINUA)

Vendo 3VISC. ALBUQUERQUE
lotes terrenos, juntos, ou separados
1 c! 1 128m2 outro com 1.118in2 ou-
tro ri U53m2 área'3.400 m2 fone
S2-4D61 Norberto. 5521 1500
7™T0N _ Vende-se terreno cm
«na residencial com 20 mts. íren-
te o 520 m2. Informações ]rom Si.
PAIVA a Rua Alfândega __<V;;S_|
201..

rentes pronto para receber cons-lcasa 600 mil aceita-se oferta telefo_EBLON-viStaaoma,sala,2n.o,!LiNS - Casa nova.par..pronta ^en^™°.C™ fon\° dualj ^ £» L 
' 

ãguf e^ rj _rn_
ci todas as dep compl. 1.800.000,00. -i entrega. Vendo a Rua Wences- vemicnus „„„ __, .„._ ,.,_,_.
Inf. Av. Copacabana 542 si 510. Tel. ^ 167 -; g> prcço 1.100 mil
37-0604. 26556 150° | sendo 500 mil de entrada o saldo

cm 60 prestações sem juros de
10 mil cr_°s. Ver no local. Tra-

1EBLON — Av. Bartolomcu /Mitre
297, vende-se o apto. 606, saleta; sa}
U dois quartos, banheiro, cozinha,
_ 

'dependências completas dc cmpic-
gada; Visita dc segunda a sábado
das 9 às 12 horas. Preço CrS ........
1 350:000,00 (CrS 600 a vista rcstaii-
le a combinar). .nforniações copi o
proprietário lei! 47-5224,

LEBLON - Cí$ 20.000,00 de
sinal. Esta.nos entregando o
Ed. Solar SctéLte e agora lhe
oferecemos no mesmo local o

mio 1500 Ed. Solar Linda Vista, com
apto. de sala. quaito (sepa-
rado), banheiro e cozinha.
Venha ainda hoje. Av. Barto-
lomeu Mitre 30. CONSÓRCIO
BRASILEIRO DE IMÓVEIS -
Rua do Carmo. 17,— 2." án-
dar. Tels.: 42-4826'e 32-9743.

24911 1500

PRÓXIMO A PRAIA — l.EBLON -r

Residência de luxo Cr$ 5,500.000. t.
26-3456. João Gualfcr.

LEBLON -- Excepcional opor-
tunidade — Reserve ainda
hoje o seu magnífico apto.
composto de sala de jan-
tar, grande living, 3 amplos
dormitórios com armários
embutidos, banheiro social
em côr. "toilette". copa, co
zinha, área de serviço, de
pendências de empregada e
garagem, a ser construído no
melhor ponto do Leblon (Rua
João Lira). Edifício de luxo.
sobre pilotis em "V", com
lago, play-ground, solário etc.
Construção de Freire & So-
dré. Preço: Cr$ 2.40C.00O.O0,
com Cr$ 100.000,00 de entra-
da e o restante grandemente
facilitado. Informações e re-
servas exclusivamente conva
"SIB — SOCIEDADE IN-
CORPORADORA BRASILEI-
RA S/A'V Àv. Almirante Bar-
roso. 2 — 15." andar. Tel
42-7734 e 52-8493. 64507 1500
APARTAMENTO — Alto luxo — Ven

LEBLON — Vendo no Recreio do:
Bandeirantes terreno de 19x35re.
Tratar com Milton Magalhães Av:
Erasmo Braga 255 *| 404. Fone ....
22-6128. 4337 loOO

tar com o proprietário: Av. Gra-
ça Aranha, 206. s| 313. Telefone
52-9074 Jie_13_às 17 horas.
LINS 

"VASCONCELOS""— 
Aten-

ção vendemos ca^as no "Conjunto
Residencial Nigri" tipo apto. a
rua Vilela Tavares, 374 composta
de sala, 2.qtos. c demais depen-
dências inclusive quintal com 30
m2. Preço a partir de 880 mil,
com entrada de 50 mil, pequena
parte a pagar como quiser e o sal

ne 45-8275 12075 2400

nuca
trução. M.lito facilitado. Tratar na
IMOBilIAIilA MINERVA S/A.,
Rua do Carmo, 38 — Sobrelòja B.
Tel: 52-6635 ¦ 7440 2001

APTOS. - De 1 sala e 1 quaitõ"c~l TIJUCA — Prédio de 2 pavt°s.
sala e 2 quartos, cozinha, banheiro vendo belíssima residência cons-
quarto e banbeio dc empregada c! tltuida de: 2 salas, 5 quartos, 2
garage. Preço a partir de Cr» £_4__helr_si dependências de ser-
1.100.000.00 financiado sem Jmw: "?" ' 

«.mnrerada comnletas econstrução da Construtora Novo viço e empresai» compieias e
Mundo Ltdà: Preço fixo sem reajui- garagem. Casa com írente para
tamento. Informações no local a R / 2 avenidas. Preço de grande
Estrela 63 e 67. Kdlttcto Rio Twnv oportunidade e facilidade no pa-
ou com os iiicorporatioits a Av. Ni- gamento. Detalhes « informações
Io Peçanha 155 S| 611 tel: .S-2S12Ml _clo je\, 43-5703, COm O Sr. Ma-
52-5321.
CATUMBl

6276 £001

Casas ou terrenos pa-

pelo
tens. diariamente. 5448 2500

GALPÃO PARA ENTREGA VA-
GO — Situado próximo ao lar-
go da 2.»-Feira, em terreno de
9,00 x 25,00. Preço: CrS 
2.000.000,00. CIVIA — Trav.
Ouvidor, 17 — (Divisão de Ven-

TIJUCA - Entrega em De- ^iPcffacilidades fc financia,
zembro — No melhor ponto
da Tijuca, com toda condu-
ção a porta, comércio, co-
légios, igrejas, etc. Vende-

de 8,30 às 18,00 horas.
60376 2500

.ATENÇA1-do financiado cm 8 anos, anos en- ra comprar ou vender. Tel  i;'.,v _• .,' d »
trega das chaves. Informações no 52-1353, das 8 às 12 hs. Sr. Carva- »,.!," •'„.D,fr.ntCi 

}_
local diariamente das 9 às 18 hs:; 'h-°- ___.. /adiantada. Pagamei

nta Teresa

Vendo loja, na Tijuca,

Leme

IMOBILIÁRIA NIGRI— Av
Maio 47, grs. 801/802. Tel.: ...
32-653^. 56913 1700
ÍlÍNS- Casas novas - Vendem-se I SANTA TERESA

Mesquita, com 10.' cm construção
ento cm 5 anos.

Preço OS 1.330.000,00. — Tratar tele-
tone .26-0281. ANITA GELBERT.

25412 2500

LEME -— Aptos, novos, dc fren-
te, pronta entrega na-rua Gusta-
vo Sampaio, 410. Vendo os aptos.
402. 403 c 602 c/sala, qto. sepa-
rado c/arm. embutido, banh.,
coz., por CrS 800 mil ou 601 c/
sala, qto. separado c/arm. em-
butido, c/deps. de empr. e.área

as últimsa, p| cnt.| imediata, no mo-
demo conjunto residencial da Rua
Pedro Carvalho,. 482. ótimas casas'2
pavimentos coiiít. alto juxo separa-
rias umas das outras, com entrada
lateral com portão ferro varanda,
sala com sancas e florões cozinha
moder com fogão 4 bocas e coifs
esmaltada dep. completa empregada
tanque azulejado e quintal. Em ei-
ma' 2 enormes quartos com armário

__. -—¦„„.€. i mn nnnon 'embutido c magnífico banheiro so-
C/tanque por CrS-1 •_">"¦"""' !ciai cm côr com box. Fachada cm
Infs. c/FRANCISCO TOhKli»-—|pe_la 0_cada mármore, instalação

Construção TIJUCA — Muda. pronta entrega —
. ,, . _ Von_e. Vendemos'aptos. c| ampla sala, 2 otl-
i • ! __ _.!,,, nibí quartos, baniu completo cm ecr

mos aptos. jm. inicio dc constro-£pa-cozlhha; dep. criada, arca com
•Ina **n. rnnsillui* ._.._.._ _ n..-nniim_iWn'_ i>nmKin_v _

de Graça Couto S/A.

ção, a rua Tcrealna 29, constitui- tanque e financiamento a combinar
dos dc sàli — 2 quartos, ban.; Ver à Rua Amoroso Costa 60. Inf!
completo, cozinha c dep. comple-,23-1630. i H123 «oo
tas dc empregada e garagem. HT^UcArZrrAtTnçhoÍÍVendoíàptoií
Preços a partir dc Cr$ ;• _-.tocies dc dente enirega imediata na _, , .... —- -.
1.600.000,00 com 10% de entrada Ru Bar5o dc Bom Retiro, apto. coihj s/407, fones: 22-4368. Residen-__=__ __ /-.c o nnnnn __  ...._,..,.. —i_i -I ,_. .» „.o_ 53397 2500

TIJUCA — Apattamentos pron-
tos — Vendo à rua General Es-
pírito Santo Cardoso n.° 547, (an-
tiga Gratidão) que começa na
rua Uruguai, excelentes aparta-
mentos, acabados de construir,
em elegante edifício de 4 pavi-
mentos com elevador, constando

ide sala e quarto separados e dois
quartos e sala, tendo todos ba-
nheiro completo em côr, boa co-.
zinha, quarto e W.C. para em-
pregados, área de serviço c/tan-
que, garagem, sancas e florões
etc. Preços, os menores: CrS
850 mil — Os maiores CrS 1.350
mil. Condições: 30 ou 40% de si-
nal com a entrega das chaves e
todo o saldo, financiado para 8 ou
10 anos de prazo cm prestações,
à guisa de aluguéis mensais. Ver
no local acima, a qualquer hora.
Vendas e mais informações: M.
Guerra, Av. Rio Branco n.° 134

das, 2.° andar). Tel.: * 52-8166, mos magníficos apartámen__ -^.™ «.. t„ 
de 2 bons quart0Si gràn.

de sala, banhe'ro completo
em côr e louça inglesa, cozi-
nha, área de serviço cl tan-
que, W.C, e quarto de em-
pregada e gaiage. Acaba-
mento de ..", sondo a sala pin-
Uda a óleo e c| sancas. Já
poderão ser visitados, no lo-
cal à . Rua Uruguai. n.° 312,
pois estarão prontos em De-
zembro deste ano; Não há
condições melhores de vendas
nem preço mtis barato, no
bairro, a partir de Cr$ ....
1.325.000,00. Venha hoje
mesmo, conhecer este ne-
gócio. L>as 9 âs 22 horas cor-
retores no local. Vendas ex-
clusivas com a COPACABA1
NA IMÓVEIS ViDA. Av. Rio

52-4432,42-1798 (^er c/o,_.°'^J_1 [pi ràd;° TV e tcl:_c podendo dei-1*__?_^__
ro).

c prestações dc CrS. 8.000.00 — sala, quarto, banheiro, cozinha, área c__. 46-2782
Plantas c demais informações i7 cem tanque. Sinal de CrS I00.000.u0
GRAÇA COUTO. S/A..- rua dà; niii chaver. Crs 100 mM saldo finan-
AlfAndcga, 47-6.° and. Tel.: ... ciado. Preço de CiS. ?O0.OUO.0O__--T^s.

_._.' oinòitár Kl- 20-0281 - ANITA, C-ELBEHT.
4.ÍJÍ »1UV . „,.,„ ..,,,,•„ ripxnnllln.

facilitado 24O.0OO.CO e o móvcís. Linda vista telefone W^l..^^.'.^'^^^^-"^ í|_^r___^;crsT„ 000 «í5-oL° 
ifhòràs0"1 

" •Pr°TM ' " '3 " "• S 2100 VIO FLEURY5- 36-4320. 20635 2500 ?™ f^efç_l^0^

._  . . .. á vista granciç desconto
5210 1600j„ar"ãuto ilefronte de cada casa. Aj_ÃNTA TERESA — Vendo uma d,,!'TIjuCA _ N0 

"melhor 
ponto - Ven-;-.— ~„'„ Pfrtir 1.200.000.00. sendo a vi.«ta .. melhores residências com ou --cm pronta entrega'-para in

LEME — A dois passos da,480.000,00 »--¦<»-•- ««¦«""> -¦•»! ¦ ... ..-^- -.-.- 1.1-J- "-«mi ao '""" -,,u'" h ¦ v —
¦- " '-•- ¦-'¦>- 5 anos

D ris 16 horas.
6239 1700 éAvmÃ-TÊRESA'- Vendo áptoT 

"c| 
I TIJUCA '- Vendo vazio na Rua Fe-

?1 3 qtoaTrtc.. com financiamen- lisherto de Menezes 31 apto. 703, per-
tn p facilidade Falar pi 33-6976. Io do Instituto de Educação, com va-to c facilidade, raiar P| °^J5*U;,1031 

randa, saleta, sala, 3 quartos e mais
.^..-^-rt-r--— dependências; Ver das 14 às 17 horas

rr^^^-^^^e^^^^-^^^^- ,_ Tialar „om MILT0N MAGALHÃES
_ Av. Erasmo Braga 255, s| 404 —
Tel. 22-6128. 21624 2500

SAO CONRADO — Vendo o terreno
mais bonito da região com 30 mts.
do frente, vista maravilhosa p| o mar

gu!w-c-4uz— CrS
São Cristóvão

TIJUCA — Residência — Altos e
bai::os, 175 m2, melhor local, entre
Conde Bonfim e rua São Miguel,
rua estritamente residencial, com-
posta dc 4 quartos, 2 salas, Varan-
da, garagem, 2 banheiros, sendo 1
cl box, copai cozinha e dependèn-— - -" — ™, sendo

o saldo
pelo telr 11590 2500a combinar,

57-3695:
TratarAv. Atlantic* Rua Anchieta.l^do^ ^ _ u horas

21, Edifício Tagide, sobre pi-|"
lotis. Apenas 4 apartámen-^
tos por andar Tipc.A duas ç Conrado -Barra
salas conjugadas e dois quar-
tos e, tipo B, umà sala e dois
quartos, grande cozinha, ba» 
nheiro-completo-área-de-serii-rua-paiçada„ i-„*„a Hpnpnrlpn- 1V100.0CO - outro dc frente paravico com tanque, aepenaen Estrada Leblon ao Joà> «o.000,0. fa-
cias comoletas de emprega-,cimo ou faço redução pgto. n vista.
da, "play-ground" e garagem, t-uiz seabra - ™«°»^™-
Fòtfo reinido. Preços a partir,; — .

,- de Cr$ 1.480.000,00 fiXO Senij^TRADA DA TIJUCA- Vendo ne, ,_ ___  .
„-lreajustamento. Grande fac^lj- a^mi^punc*^^ ^m 4màl'^M 5_„I^"m "ra'r_.,r _íw__V__»;i^™_ffi_?

Branco, 135 — si 1.018 — Tels
22-8905 e 22-4900. 83181 2500
VENDO — Apto. de luxo 

"hall 
sala

dois quarols armários embutidos,
{varanda envidraçadas-e todas outras
dependências garage. Ver e tratar
diretamente com proprietário -Rua
Dona Delflna 25 apto. 103.

. : 10206 2500

Apto., vazio por
_ ides e financia-

mento"." véride-se à r. ^Teodoro da
SUva 325. apto. 103-FTed. de 2 pav.
e c| sala, 2 qts.. e dep.'Ver no lo-
cal, hoje, 5,»-leira, entre 3 e 5 no-
ras. Tratar.à Av. Alte. Barroso 90,
s[207. J.C. FARIA. Fones: 22-793S
e 42-4978.
TERRENO —AR. Teodoro da Sil-
va, junto ao n.» 312, de 24x100, pia-
no, gab. 4 pats. s| limitação pro-
íundidade p| construção. J.Cr FA«
RIA.. Av. Alte. Barroso 90. (-1207.
Tels. 22-7936 e 42-4978. _

21809 2700
ATENÇAOI Vendo, todos de Írente,
aptos. na Av. 28 de Setembro, comp.
de vestibulo, sala. dois ótimos quar-
tos, banheiro, cozinha, copa, área ba-
nheiro, quarto de empregada — Sinal:
CrS 50.000,00 na .promessa Cr$ ......
50.000,00, prestações de CrS 5.000,00.
O saldo cm pequenas parcelas. Preço
de Cr5 680.000,00 22 Tratar tel.: —
26-0281 — ANITA GELBERT — Raro
negócio. 11312 2700

VILA IZABEL — Loja em esqui-
na — Vendemos urgente a última
por apenas CrS 980.000,00 (sò-
mente esta semana) Cr$ ......
300.000,00 de entrada (2 vezes)
parte a combinar e o restante, em
60 prestações após a entrega das
chaves. Habite-se em 6 meses.
Ver na Rua Barão dè Cotegipe,
280 esquina et Mendes Tavares
(junto a Praça 7) loja 25-A. Tra-
tar com o proprietário — Av. Ni-
lo Teçanha, 12 10.° and. grupo
1006 — Tels.: 22-6187 — 42-3293
e 53-0961. 60372 2700

mentos paia enirega imediata com em rua estritamente residencial
70 por cento financiado cm 10 anos,;Carlos de Vasconcelos, edifício com
vende-se magníficos c luxuosos em-todos aptos, de frente com só 4 pa-
edifício acabado de construir, com yimentos o elevador, perto da Pra-
hall. varanda, sala, 2 quartos e ban. i Saens pena cornpo,to de: v«s-. _,,,,..
p„ra empregada, boa área de s"v't0;tibulo, ampla sala, jardim Inverno, „____.

• r r- v.mi a,- \i',',Vio"v_rpn'" ri- ,l"„ A» Mininpnto P finan-!?0 metros - MILTON MAGALHÃESl1-0^)-"00'00 chave'! Faria 4lo"*tjun*t'>|butidos, banheiro, copa, COlInha, _mP"íòs"aptos7"c| 2 quartos,P™!^J-...F_AHlAAv.nAln,tç. Barro- ;dade de pagamento e umn.._ Av ; Erasmo Bra;;a 255,íS|.M04.^ g^jS5S»Si« e|área, dep. empregada e garagem, ou 3 quartos e' sala, banheiro

VENDE-SE — Prédio de 2 pavimen-
los com 2 salas 4 quartos, copa, co-

 _. zlnha, garage e dependências de
APART. DE LUXO — Salão 38 rn2, empregada. Preço CrÇ 
3 qtos., copa, coz., direito terraço. 3.500.000,00. Tratar com Arlindo tel:
Av. B. Itapag. 2.050 c| 650, 47-4401. 43.6784 ou 43-2369.11608 2500| lone 2500
TI3UCA - Vende-se residência mo- fffijp» _ AfJUÍ nÓS ÍhTÕrÕ-derna 12x30, c| grande varanda. 3 11JUI.A — Aqui lius.iuc \>iv
quartos, 2 salas, banh. luxo cm j porcionamos requinte e se-
cór, saleta almoço, armário e cofre ip-sn .1- vizinho*'  Constm-embutidos, dependências de enipre- íeçao Ue VIZIHHU. V"»»""
qada, garagem. 2.300 a combinar. |tora LandOCS — VendemOS

^^'da^üitSr cTTÍ? ^.'jamplos apartamentos de luxo,
ecio. «ns 2000.con. vestibulo, grande li-'¦-¦¦¦. 

|viiig", sala de refeições, três
safa. quartos (4,85m x 3,15m) com

4321so 00 s| 207 Fones 22-7936 e «-4978.m|damenl0 se_ juros, [_?$•' Tc]'; 22-612S.
,----¦-_ .'—,-- imento de Ricardo Seabra Pin-í e^rãdA- da tuuca

COMPRO apart. de 3 quartos. 1 ou|. ¦ 
p . Seabra Rangel, nessa estrada, toda asfaltada, lote 23-0688"'  - plano com frente del-»^MV~

nnniao nortâo da Quinta
ti alar com Enif Ltda.í àRua_0uvi-| Sinal 50.000,00 na promessa_..

armários embutidos, dois ba-
! box, ampla-coz... qto. -e banh. cm- h'. . cnpiiíc rnnn.rn7ÍnIia

Drei.ada.cl garagem. Indevassáveis. npeirOS SOCiaiS, COpa-CUZinild,

! salas. 2 banheiros c dep., de pre- lU c «_c»ai_ otau,» ¦> _, qnnnm!
walter .wEiNS- Vendas e informações no lo- com e.ooom.

cal e na SOC. IMOBILIÁRIA
REDENTORA LTDA., à Rua
Mayririk Veiga. 28, 2." andar," 

Tels.: 43-8534, 43-9760
e 43-8715. 18679 1600

vcp-oi.or oe - 5 andar tc: 23-0662 
^150.« prestações^7^0,00. o 

gg^ $^___*%g_ dependências completas.parr

ferêncla novo.
CHENCK — 42-6437 — 26-0626

BELÍSSIMA CASA LEBLÒN~ LUSO
— Vendo — Centro terreno (15x30)
Jardim, quintal, para peouena fami-
lia tratamento. LIMA LEAL — Tels.'sala 7
27-1818 — 47-4455 — Estuda-se troca
pi aptos. 26602 1500

LEBLON — Av. Bartolomcu Mitre —
Oportunidade raia! Entrega imediata:
Apartamento de írente ultimo pavt.",
duplex c| 220m2., de área com living
de 50m2., rala de almoço,. 4 amplos
quartos, qto. de costura, 3 banh. sendo
um de mármore, cozinha, dependeu
cias dc empregada, edifício antigo
construção solida! Linda vista para

50 m. e fundo para a Laíoa do
Camorim. Tratar com ' MILTON
MAGALHÃES. Av. Erasmo Braga,
255 s!404. Fone: 22-6128.21701 1800

' ;r>s Vor.concehs
Vr, Çn.nvido CuUimlv
RÍÕ~COMPRIDO — Vende-se casa V
da r. Aristldes lodo íiTTcõhi } qlns ÁREA P. INDUSTRIA — 6.000,00

m2 — Vendemos ou trocamos por
apartamentos tendo testada de
100,00 mts. ao nivel da Rodovia
Rin-Petrópolis k. 14 — Erri fren-
tc ao bar Tico-Tico. Perto da
Petrobrás. Preço base CrS buo.uu
o m2 Aceitamos ofertas de paga-

^AONAClONAl/Uda.."^^^^^

Lins — Vende-se magnífica resi-
dência dc 1 pavimento em centro de
grande terreno. E' compoíta de
grande varanda, sala. 3 quartos, qt.

, e dep. empregada. Ver domingo a:
n Rua Araújo Leitão n 736. Preço CrS __.,__inn

Lagoa. Preço Cr$ 3.300.000.00.' Parlei 1.600.C00.00 com CrS. 600.000,00 finan- PIO. COMPRIDO
facilitada e CrS 1.000.000.00. cm 18 dado cm 5 anos. .Tratar com Enlr sc a n da E-tiela, piftMmo da fraca

anos — UNIL " '*~~

2 salas, dependências e quintal — Ver
ks terça? c sextas feiras, das 9,30 as
10.30 c Iralar no BANCO PORTU-
GUES DO BRASIL, à Rua 1„" dc
Março 65 - Tel. 23-2020.

1I1J8 2001
Terreno Vende-

Maracanã __
ÍÍCORP — Ter. 11,50x66 — "Ven-

do R. Fco. Xavier 858. ent.i va-
ziò. CrS 2.800. mil, financ. 42-1473
Mcrgado. I 14188.2300

Zona Industrial

s.ldo em psquenas parcelas. Preço
790.000,00. Tratar tel: 26-0281 —
ANITA GELBERT - Otlmo negóclol

«2 2500

muito financiado depois da entrega.
Ver R. Uruguai, 308.. Tratar R.
Carmo, 38, s| 403|4i7 — SÉRGIO
CASTRO — 32-8540 — 52-0852.

56094 2500

criados, áreas de serviço e
garagem. Edifício sobre pi-
lotis. com firio acabamento

atençaoi Vendo à Av. Paulo dei 1(90% financiados sem parce-
Frontln, todos dt frente, edif (elo j TIJUCA — Pça. Cmte. .Xavier,^ intermediária). Vendas ex-
de alto luxo, sabre pilotis c! gara-
ge. aptos, de hall, ótima sala du-
pia, 3 amplos quartos, banheiro, co-
pa-coilnha, área dep. empreg. Si-

dc Brito n.o 18 — PAGUE SO
MENTE 35% ATE'.CHAVES —
Estrutura concluída — Edifício
sôbrc pilotis c/ sala, j. inver., 2
ou 3 quartos, banheiro social, c/
box, cozinha azulejada até o te-
to, dependências completas de

nal 80.000,00 na promessa 80.000,00
prestações de 10.000,00. O saldo err,
pequenas parcelas. Tratar tel:  ....
26-0281 - ANITA GELBERT. Preço'empregada garagem condições de Tj7üçA _ MUDA __ vende-se óti-

clusivas com CONSÓRCIO
BRASILEIRO DE IMÓVEIS -
Rua do Carmo, 17 — 2.° an
dar — Tels.: 42-4826 e ...
32-9745. 57513 2500

lubúrbios da Central
ÃNCHIETA — Terreno de esquina,
comercial e residencial, 750 m2..
Vendo todo ou metade com apenas
60 mil da entrada. Ver na rua
Fin. Lassance, esquina cl rua Cap.
Paula Rocha e tratar pelo tel
57-S695._ 11592 2800
CONSTRUÍMOS CASA no seu tir-
reno — 50% em 8 prestações — 50%
em 60 prestações — Telefone.,....,
26-9519.  6409 3800
ENGENHO DE DENTRO — Vende,
se excelente apto. à Rua Henrique
Scheid n.Y 161, apto. 301. composto
de sala, 2 quartos, banheiro, cozi-
nha, área c| tanoue e dependências
de empregada. Entrada Cr$ ....;..
200.000.00 eo restante financiado a
longo prazo. Chaves no n."> 117 c|
Dona Nilsia. Tratar na PREDIAL
CANADENSE LTDA. Rua Álvaro
Alvim, n.o 21, grupos 1206|08. Tel.
32-7921, de 2.» à 6»-Ielra, ' das ¦ 9 às
17 horas, .5507 2300
NÒVÀ IGUAÇU — Queimados —
Vendem-se 3 casas em terreno lOx
30 cada. Tratar 52-0080 — Lafayette
— Rua Rego Barros 74, Centro.

14196 2800
TERRENO — Vende-se com 109 de
frente. Rua Padre Telemaco junto ao
136. .Tratar Tel: 32-2503.

22684 2800

1.300.000.00 Raro negócio.
4361 2500

DE IMÓVEIS - Av. Nilo Peçanha dar tels: 23-0662 e
26, cr. 907 — Tel. 42-7367. | mais 2 casas).

23-0660 ....
29432 1700| leis. 22-7936 c 42-4978. 21810 2001

l_d^!fllflllÍlÍ^lí—''_üfy
| _. I7'l ity ^Jy¦ t^n-Jf

1 S§Ífffil«S*^5_3S^

lü^S0CinD0SORRETORES

Av. Alm. Barroso, 90-8.° ond. $/801/2 • Tels.: 52-4330 e 22-2804

TIJUCA — Junto à Preça Sa-nz Pr-
na, vende-se, à Rua Carlos Vasconccl.
los, 147. construção ja iniciada, os
maiores e mais luxuosos do bairro,
cem 220 ms.2.área construída, a CrS
18.000,00'o m.2. — Tratar no própriolocal, com os Incorporadores IRMÃOS
ZACARIAS.

ENGENHO NOVO — Rua Barão
de Bom Retiro 646 (próximo ao
Cine Santa Alice) — Construção
iniciada — Apartamentos amplos
comnostos de grande sala, jardim
de inverno, dois ótimos quartos,pagamento exccpclonnis: 'Sinal: 

,n"ã 
"re.írlênci_ 

de 
~_ 

pavimentos A R. ilITV1„„ _„.^ ~~ -.-  .
CrS 50.000,00. Nas chaves 15% fobias Moscoso n. 324 com 2 salar, u-nhoirn completo, cozinha com
e o restante facilitado c grande- . quartos, todos com armários em- _cladeira, auarto c WC
mente financiado. Não há presta- butidos, banheiro em còr, copa tipo dox para stiuucua, . _,._
cões intermediárias. Entrega em americano, cozinha. 2 varandas, de-
jnnho de.l?60 garantida por cs- pendêneU. 

^empreg^ 
garagem

por cento financiado. Ver das 14 ás
18 horas. Tratar pelos telefones

crltura pública. Vendas no local
com os proprietários ou na rua
Álvaro Alvim, 21 grupo 601 e

22668 2500 608. Fone: 52-6247.
TIJUCA — 2 apartamentos porandar edifício de esquina. Ven-
de-se os últimos aptos. todos de
frente, 3 quartos 1 ou 2 salas, dc-
pendências completas. Garagem

Copacabana — Alto Luxo
Rua Aires Saldanha, 66 —, Posto 5 — magníficos

aptos. PRONTOS, de frente — lado da sombra — cons-
tando de hall, 2 grandes salões, sala intima, toilette,
2 banheiros sociais cm côr, com piso de mármore, 3 am-
pios quartos (armários embutidos) sendo um duplo,
copa-cozinha (c/ exaustor), despensa, espaçosa arca
com instalação para máquina dc lavar, 2 quartos c
banheiro para empregadas, garagem. Instalação para
ar condicionado em todo o apartamento — Fachada c
hall todo em mármore. Preços a partir de CrS ....
6.200.000,00 com APENAS 20% DE SINAL, 10 fa-
cllitados e 70% FINANCIADOS EM 10 ANOS. Visi-
tas no local diariamente das 9 às 17 horas.

Copacabana -- Sala - 2 Quartos - Luxo
Os 2 últimos aptos, da Rua Bolívar 170, APENAS

1 POR ANDAR, com sala, 2 quartos, banheiro, copa-
cozinha, quarto e W.C. p/ empregada c área c/
tanque. Entrega em 30 dias. Acabamento de Ia. —
Parte financiada em 4 anos. j

Copacabana
Em final de construção, à Rua Constante Ramos,

o apto. 104, com saleta, sala, quaito separado, varanda,
banheiro completo e cozinha. Prédio de linhas moder-
nás sobre pilotis. Preço' CrS 800.000,00.

Copacabana
Rua Sá Ferreira, construção adiantada, apto. com

sala, jardim de inverno, 3 quartos, varanda, banheiro,
cozinha, quarto e W.Ç^ p/ empregada c área dc ser-
viço c7 tanque rPrcçb CrÇ 1.400.000700.

Copacabana >
Entrega imediata — Novo — Av. N. S. Copaca-

bana, andar alto. lado da sombra, apto. com saleta,
sala-quarto conjugado, banheiro completo c cozinha
com fogão de 2 bocas c forno — Acabamento de Ia.

Preço CrS 870.000,00, com financiamento.
Copacabana — Sala —; 2 Quartos
Rua 5 de Julho, 266, o apto. 602 — Magnífico apto.

acabamento dc luxo — Todo pintado a óleo — entrega
Imediata, constando de salão, 2 quartos, sendo um
duplo, c/ armários embutidos — Banheiro cm côr,
copa-cozinha e dependências comnletas de serviço.
Preço CrS 2.600.000,00 com 30% financiados cm 5 anos.
Copacabana — Sala — Quarto Separado

c/dependências
Rua Figueiredo Magalhães 663, o apto. 703 — novo

entrega imediata, com sala, QUARTO SEPARADO,
banheiro, cozinha, .quarto e W.C. p/ empregada c
área dc serviço c/ tanque. Apenas 4 aptos, p/ andar.
Elevadores Otis — Pilotis — Chaves com o porteiro.-Pre.frCrS^rt1)0;O00í00-ci!m-flnaireiaTrfcntoT- r

Copacabana— Salai — 2 Quartos
Rua 5 de Julho em construção, apto. com sala,

2 quartos, banheiro, cozinha, quarto e W.C. vi ein-
pregada c área com tanque. Apenas 4 aptos, por an-
dar. — Andar alto — Preço Cr$ 1.250.000,00.

Flamengo — Sala — 2 ou 3 Quartos
EDIFÍCIO OSCAR MACHADO

Rua Paissandu. 179 — Neste ponto excepcional —
esquina com a futura Av. Radial-Sul — ótimos aptos,
cm inicio dc construção, com sala, 2 quartos e 3 quar-
tos, banheiro completo, cozinha, quarto e W.C._ p/
empregada c área de serviço c/ tanque. Prédio sôbrc
pilotis, com jardins e play-ground — Acabamento dc
Ia. — Preços FIXOS — Máximo dc facilidade dc pa-
gamento com 70% EM 70 MESES SEM JUROS e o
restante dc acordo com o andamento da Obra — Cor-
retnreu no local.diàriamente.d_s-9-às-22-horas.

Flamengo — Sala —- Quarto Separado
Em construção à Rua Senador Euzébio, 30, óti-

mos aptos, com sala, quarto separado, jardim dc in-
vemo, banheiro completo, cozinha, área com tanque
e W.C. P/ emnregada. Construção dc l.a sobre pi-
lotis, Preço CrS 800.000,00 com grande facilidade dc
pagamento. !

Flamengo — Sala — Quarto separado
c /dependências

Rua Marques de Abrantes, em construção adian-
tada, já em alvenaria, magnífico apto. com sala, jar-
dim de inverno. QUARTO SEPARADO, banheiro em
côr c/-boxrcózinha c/ água gelada permanente, quarto-
e W.C. p/ empregada c área de serviço c/ tanque.
O quarto dc empregada pode ser transformado em 2.°
quaito social. Acabamento esmerado, pinturas a oleo.
Preço CrS 1.100.000,00 com CrS 526.000,00, a vista e
o restante cm prestações mensais de apenas CrÇ ...
7.000,00. !

Flamengo
Rua Machado de Assis, 33 — ótimo apto. de co-

bertura, pronto — novo — entrega imediata — de
Frente, vista para o mar, com sala-quarto conju-
gado, banheiro, kitch. e varanda com 25 m2. Acaba-
mento dc l.a — Preço CrS 660.000,00.

Ipanema
Rua Jangadclros (Praça Gai. Osório) magnífico

_apto_com_helissima_vista--— constando_.de 2_salas,
3 quartos, banheiro, cozinha, quarto c W.C. P/ cm-
pregada e área c/ tanque — Alugado sem contrato.

Leblon
Rua Humberto dc Cam,pos, esquina de Bartolomeu

Mitre, cm construção, fase de revestimento adiantada,
magníficos apartamentos com salão c/ sancas, 3 am-
pios quartos, banheiro a óleo c/ box, cozinha azule-
jada ate o teto, quarto e W.C. p/ empregada. Área
dc serviço c/ tanque. Prédio de 4 pavimentos sôbrc
pilotis e 2 elevadores Schindler. Preços a partir dc ¦
CrS 1.900.000;00, pagamento cm 5 anos: Visitas no local
diariamente das 9 às 22 horas.

Leblon — Terreno
Rua Timóteo da Costa (começa na Av. Visconde

de Albuquerque) ótimo terreno com 902,00 m2, tendo
24.50 m de frente — Frente também para a Rua Em-
baixador Graça Aranha — Preço CrS 4.200.000,00;

_com 70% financiados.
Glória •— Sala — Quarto

Rua Antônio Mendes Campos, 75, cin final de
construção, ótimos aptos, para renda, com sala-quarto ;
conjugado, banheiro c kitch. Preços a partir dc CrS
525.000.00 com apenas 25% de sinal, 10% nas chaves
e o restante financiado em prestações iguais ao alu-
guel.
Jardim Botânico — Sala — 2 Quartos

Rua Itaipava, ótimo apto; para entrega imediata,
rom ampla sala, 2 quartos, banheiro, cozinha, quaito
c W.C. para empregada com armários, área com tan-
que c GELADEIRA de 5 pés embutida — Prédio de
4 andares sôbrc pilotis c elevador — Preço CrS ....
1.300.000,00 com financiamento cm 5 anos. '..

Fazenda Califórnia
Estrada Rio-São Paulo, Km. 95 — A 90 minutos

de Copacabana, totalmente no asfalto — 4 km„ an-
tes de Passá-Trcs — 50 alqueires paulistas. Eagos.—
Rios, Cachoeiras. Própria para lotcam.nlo ou cria-

5482 2500
ATENÇÃO TIJUCA — Vendem-
sc aptos, em final dc construção,
sobre pilotis, 8 pav., play-ground
e garagens, c/ 1 grande sala, 2

2 elevadores ATLAS, obra em fa- bons qts., copa-cozinha, banh.
se de acabamento, ainda preço dc completo c/box, área c/tanque
lançamento CrÇ 1.990.000,00. —! azulejado, e dep. compl. de emp.
Longo financiamento. Tratar âipreço fixo sem reaiust. Cr$ ...
ru3 Urugual_283._ 4341_2_5tf0|_.240.000,00, entrada Cr$ ...:.

198.400,00, por mês CrS

22-0601 e 38-9036. 10159 23U0

10.900,00. Ver à rua Uruguai,
259. Tels.: 38-9767, 28-0881 e ..
48-5453. 10180 2500

PARA ENTREGA VAGO —
Apartamento de frente andar alto
constando dc: 1 sala, 3 quartos,banheiro, cozinha, quarto e dep.
de empregadas. Ver o apto. 801
da rua do Uruguai 224. Preço:
CrS 1.800.000,00 com parte faci-
Iitada e financiada em 5 anos.
CIVIA — Trav. Ouvidor, 17 —
(Divisão de Vendas, 2.° andar).
Tel.: * 52-8166, dc 8,30 às 18,00

60377 2500 TIJUCA - Residência

TIJUCA - Terreno vende-se grande
prédio dc esquina na Rua Uruguai
com 70 mis. de frente nas duas ruas
?0x50,enU_ as ruas Conde de Bon-
fim c Homem de Melo. Eftá vazio
Proprietá ip Rua Carmo (71 s/ 802)..

21825 2500

APARTAMENTOS DE LUXO
NA USINA DA TIJUCA - Va
verificar o que serão os Edi-
fícios em construção no nie-
lhor local da Tijuca. Área
ajardinada de 'Í.000 m2. Clima
de montanha com ventilação
du Alto Boa Vista. Fartura de dar
andução. 90 mef.s para pa-
p,?.r. Por ma!s alguns dias,
preços de lançamento.. Local
privilegiado à Rua Conde
Bonfim 1.328. URCA LTD.
Av. Rio Bra: c 185. sl 2.105,
_i. 42-7566 e S8-1360. Corre

de empregada, área de serviço
com tanque e garagem. Todas as
peças principais de frente, ape-
• 5 3 apartamentos por andar,
dois elevadores, entrada-de servi-
ço independente. — Ótimas con-
dições de pagamento com apenas
CrS 79.000,00 de sinal e presta-
ções mensais de Cr$ 8.500,00. Nao
perca esta excepcional oportunt-
dade. Temoá poucas unidades dis-
poniveis. Informações no Banco
de Descontos do Rio dp Janeiro
S/A (Departamento Imobiliário),
Rua Buenos Aires n.° 68 2.°. an-

das 9 às 18 horas.
i 50597 2800

tores na obra. 53048 2500

riJUCA — Vendem-se, em

CASCADURA — Vendo no fim da Rua
Goiás ótima casa em terreno de 12 x
80. Negócio de oportunidade. Preço
CrS 1.000.000,00 c] grande financia-
mento. Inf. à Av. 13 de Maio, 13 -
U, s| 12. Te..: 42-7456. fe. ....

SALA — 2 Quartos — Esta-
ção do Riachuelo — Rua 24 de
Maio. 287 — Vendemos mag-

piscina —
Vendemos cm rua estritamente reci-
dcnclal em terreno c| 22m de frente
com 4 quartos, sala, ótima varanda,
banheiro social, copa, cozinlu, la-
vandeira, dependências de emprega-
do e garage. Cr $5.500.000,00 - 50
por cento cm 5 anos — UNIL -
UNIÃO NACIONAL DE IMÓVEIS -
Av. Nilo Peçanha 26, gr. .907 — Tel.
42-7367._ _5472 2503
TÍJUCA — Vendemos em edifício
novo, apartamento de frente, com
ótima sala, 3 quartos, banheiro, dc-
pendências completas e garage Cr?
1.900.000,00. Facilitados c financiados ,_ . *:„„„.•-„Jn „nXc fl pn- unil - união nacional DE.tante tinanciauo após a en
imóveis - av. níio Peçanha 26,ltrega _as chaves, em suaves
gr. 007 -Tei. 42-7367. MM'^{prestações inferiores ao alu-•-•„,„- —rii^TToi-õnin guel. Entrega em 8 meses.ASSIM você pode realmente 0, Incorporação ecomprar o «eu apartarnento| Fimnc^mtnto da m A V ICna Tijuca. En rada Cr$ SWL A ,nformaç_es e Vendasmü Ía ffSS^rlfl^r' *btá MANOEL DE SOUSA
f __!„.lhl°.f"-e,l._,Soa,l.a_ÍSAN!OS, diariamente no lo-

cal.à Rua Pereira Siqueira.

TIJUCA — Vende-se ótimo prédio 2
pavimentos 2 salas, 4 quartos, gara-
ge etc no fim da Rua Bom Pastor
por 2.800,000 tratar só pessoalmentena_Rua__do Carmo, .38-sala, 602 com
M6ntel.ro; 5512. 2500
MÜDÀ DA TIJUCA — R__"l8"de
Outubro n.° 150 (junto à Conde
0 Bonfim e Rua Uruguai) —
Ótimos apartamentos compostos
de grande sala, 1 ou 2 amplos
quartos, banheiro completo, co-
üinha com box para geladeira,
quarto e WC de empregada, área
de serviço com tanque e garagem.
Toda; as peças principais de
fr.nts, belíssimo edifício a ser
construído sobre pilotis, cm cen-
tro de grande terreno, quatro pa-
vimentos com elevador.' Preços a
partir de CrS 4901000,00, com ape-
nas CrS 55.000,00jlc sinal, presta-
ções mensais dc CrS 71000,00 c
uma parcela intermediria. — Não _mpnin<i j- iux0 de 2 C 3
perca esta oportunidade magnífi-ítame,nt0S -ji„ eAkl, «tca de adquirir seu apartamento - '.quartos, em prédio sobre pi-

lotis, com jardim tropical e

edifício moderno sobre pilo-|níficos W^^JlZ
tis. confortáveis apartámen-|postos de: Sala - 2 quarto.
lei com vestibulo; sala, 2!~ Banheiro - Cozinha -

quartos, banheiro social com
box, dependências de serviço
completas e grande "play-
ground" pa. . rianças no ter-
ruço. Preços fixos e sem rea-
justamentos a partir de Cr$
1.220.000,00 sendo parte faci
Iitada em 16 meses e o res

Informações no Banco dc Des
conto do Rio dc Janeiro SA (De-
parlamento Imobiliário). Rua
Buenos Aires n.° 63 2.° andar das
9 às 18 horas. 50598 2500

garagem subterrânea. Nós lhe
oferecemos apartamentos a

17 junto à Praça Saens Pena
inclusive domingos e feria-
dos das 9 às 2' horas, ou à
Rua do Carmo, 9 — 11." an-',

partir de 90 m2 de área. comjdar _ Te, 2_\12^
ÃlcTçSo~vlndêrnos|acabamento de primeira quaTIIUCA — ___^*n au „jj_.t,inu.-i

úm apto. luxuoso*_"co_órt&ve.jlidade, por apenas CrS
de-frcnle,—à-rua-Cdnde Bonfim}.,400.000,00, com garagem-in>577 apto. 302 composto de 2 salas, c)ul'_a no preç0 __,__ ||le 0fe
3 qtos. com arms. emb., banhei
ro social, toilette, varanda, ampla

Icopa-cozinha, área serv. c deps.
emp. Preço CrS 2.300.000,00 com
grande facilidade no pagamento
Ver no local com o sr. Samuel e
tratar na IMOBILIÁRIA NIGRI.
Av. 13 Maio 47 grs. 801/802. —
Tel.: 32-6531.

TIJUCA — Atenção grande opor-
tunidade, vendemos um apto. de
sala, 2 qtos., banh. em côr, co-
zinha, deps. emp. e área de serv.
Obra em fase final, entregamos
em 8 meses, preço CrS 
1.300.000,00 condições pequeno
sinal ,parte facilitada e o saldo
financiado. Ver a rua Andrade
Neves,' 281 apto. 302 e tratar na

Área com tanque — Depen-
dências completas de empre-
gada - Preço Cr$ 1.280.000.

Entrada: Cr$ 128.000. -
Por mês: Cr$ 12.800, - Edi-
fício sobre pilotis — 4 por
ai.dar — Corretores no local
a\é 22 horas — Informações
e vendas exclusivas com a
IJV.OBILIARIA NOVA YORK
S/A — Av. Rio Branco, 131

14." and, - Tèls. 42-4669
52-4903 - 22-1038.

55177 2800
SÃLÁS COMERCIAIS - Ma-
dureira — Vendemos no me-
lhor ponto de Madureira à
Rua Maria Freitas, 42, para
entrega em 30 meses garan-
tidos em contrato, ótimas sa-
Ias e lojas. Preço Cr$ 635.000,

Com 63.500, de entrada ~
apenas 2 parcelas de Cr$ —
60.500. durante a construção e
C_r$ J.350_j_o'r mês — Obra
iniciada — Preço" fixo senr

. SAENS PENA — Edificio comercial
Tijuca. --r.Vcnde_-.se—neste—suntuoso,
edificio para entrega cm 12 meses,
os üitimos conjuntos dc í e 2 grds. jreajusiarflento — Corretoressalas c demais dependências. Preços I**¦"•» ¦ , ., rtn _,___„ i_

,..-„- ___ ifixos c! reajustamento futuros a par-]no local ate II HOraS — in-
contra'uai em _o meses e prc-;tir _e CrÇ 730.000.00 com grande «-formações e ve.idas exclusi-
CO fiXO constante da escritu-içllldade de pagamento - Façam uma _* IMOBILIÁRIA NO-Ki/- 11.» „F„-_o„._r,c ,.m vsila sem comprom sso c venham Vas COm d im_rQi-_itti«fi iw
ra. Nos lhe oferecemos um _omblnar 0 novopPiano de venda no VA YORK S/A — \Av. Rio,
local residencial por exce* local à Rua Conde dc Bonfim, esqui- Drj,npn 101 _ Ido an_, „

Tels. 42-4669 — 52-4093 —
22-1038. 55175 2800

recemos prazo de entrega

lónrin clima anrazívpl P obra" nn da Prsca Sacns Pena' díàrianienlencia, cuma aprazível e VDlrti tc das a ás 22 horas na enir ltda
em ritmo acelerado. Vá ainda
hoje à Av. Maracanã n.? 1500,
Muda, e torne-se proprietário
cora ^apenas Cr$ 200.000.00 de
entrada. Corretores no local
da obra. diariamente, das 9
às 22 horas. — Informações
e vendas QUEOPS IMOBI-
MARIA, LTDA.. Rua México.

ÍMOBÍLIÂRIA NIGIU - "" 13 _.!.', '&&*«*& ?™&W*
|Maio 47 grs. 801/802. Tel
32-6531.

íTel. 52-3339. 64727 2500

- Rua Ouvidor 86
e 23-0680.

5° tel 23-0662
7119 2500

RUA HADDOCK LOBO, 242 — Ven-
de-se lojas para entrega em poucos
meses com 20 por cento de sinal
A partir de Ci$ 1.600. Ver no local
c tratar diretamente com os pro-
prietários Cia dc Serviços e Enge-
nharia "Serena", à Rua Araújo Pôr-
lo Alegre, 70 — 8. — gr. 807. Tel: ..
22-2231. 10138 2500
ATENÇÃO! — Vendo terraço já na
última laje defronte do Tijuca Tònis
Clube a Rua Conde dc Bonfim apar
t.-mcnto de: vestibulo, ampla sala,

lTIJUC„,„- J,in,0pP.,rr^-anyappna"iótimos *™l°s- eo» armários embu-
te„£U_fc_*y_?J£ SCI_?S_iaoa, copa. cozinha, área terraço c.TIJUCA— Atenção vendemosjlia Rua Felipe Camarão 160 em con

aptos, de írente, composto deljunto de 12 casas cont. sólida em
quarto, sala, (sep.) coz. e ba- concreto armado acabamento dc lu-
nheiro, à rua Machado Coelho 94

Flamengo — Quarto — Sala separado
Em construção à Rua Siivcira-Martins, 22 — junto

à praia — apto. em andar alto, cóm sala, quarto sc-
parado, banheiro, cozinha, ãrca^de serviço-c/-tanque-
e W.C. P/ empregada. Preço CrS 820.000,00.
Flamengo — Sala — Quarto Separado

Rua Marques dc Abrantes, 26 — o apto. 1007 —
novo — entrega imediata, com sala, quarto separado,
banheiro e cozinha. CrS 800.000,00 com grande faci-
lidade de pagamento. Chaves com o porteiro.

Flamengo —- Sala —¦ QTiarto~í?cpar:ul<r~
Ótimo apto. com sala. quarto separado, banheiro,

cozinha, área c/ tanque. Preço CrS 900.000,00, sendo
CrS 450.000,00 ã vista e o restante em prestações dc
Cr$ 15.000,00 s/ juros.

"^"aê^ãaõTTreço CfSTTÍOOTOÍOTIOTrvista — NS
gócio urgente. \

Tijuca
-Em-final-dc-constrüção-à-R_a-fladdolHbob

nifico apto. dc sala, 3 amplos quartos, 2 banheiros
sociais, cozinha, quarto e W.C. p/ empregada, área
tlc serviço c/ tanque. Acabamento de Ia. — Edificio
moderno com piscina e play-ground — Preço CrÇ
2.000.000,00 com financiamento em 4 anos.

Santa Teresa — Sala ¦— 2 Quartos
Rua Almte. Alexandrino, apto. com saleta, saia,

jardim dc Inverno, 2 quartos, banheiro, cozinha, quar-
to c W.C. p/ empregada, área c/ tanque. Entrega
imediata — Preço Cr$ 1.300.000,00 com financiamento
de 50%. 60369 91

esq. Travessa Guedes, para en-
trega em 11 meses, com apenas

(J0-mlLde-*r_tr_tda,:.i-.~4Ja_te^até
a entrega das chaves e o saldo fi-
nanclado. Ver diariamente no lo-
cal das 9 às 19 hs. IMOBILIÁRIA
NIGRI — Av. 13 Maio 47 grs.
ÍO_^02r-Tetrí-32-653^.
TIJUCA — Atenção à rua Conde
de Bonfim, 767 apto. 302, vende-
mos este confortável e luxuoso
apto., compostp de duas salas, 3
qtos., copa-cozinha, amplo ba-
nheiro, área de serv. e deps, emp.
Ver no Tocai, chaves com o por-
teiro e tratar na IMOBILIÁRIA
NIGRI — Av. 13 Maio 47 grs.
801/802. Tel, 32-6531. Negocio
urgente e de ocasião. N.B. — O
apto. é de frente. Preço Cr$ ...
2.100.000,00 com grandes facili-
dades no pagamento, 1.» lo_*«áo.

_____ 56914 2500

xo. peças grande reserva de água
própria, constam de vest. grande ua-
!a com 25 m2 copa-cozinha com 12r.i
2 quarto e WC de empresada, no
1órTeo-c-3-quartO!<v-banhciro--m-côr
com box no segundo pavimento
Acab. em mAnnorc, inclusive esca-
da 'interna, Rarissima oportunidade
por este tipo de moradia neste bair, _„„ , , , ,- CASA NA URCA — Esplendidamentej^o^ntr^e-SOi-^l^-r^nte-^inan- 1oca|,_a[ia CrS 3.2fWTO0.-Telefon.—ciado a longo prazo. Mais detalhes 26-3456. João Gualter.com Prosper Imóveis S.A. Rua SSo 73.9 2600
Jorc n. 90, grupo 810. Telefone .... <VWVW(<><VV><.„,._<,,..<v*»wwwv.,52-7187. "•"" 

copa
(60 ni2). dep, empregada. Sinal
100.000,00 na promessa 100.000,00
prestações de CrS 10.000,00. O saldo
em pequenas parcelas. Tratar tel:
26-0281 — Anita Gelbert — 
800.000,00. PreçoI Raro negócio.

11381_2500

si 701 — Tel. 32-19.3.

#WWWWWWWM^^^*«*»»'*'VV,','VV*'

Urca 7

6257 2500
TIJUCA — APARTAMENTO —
Apartamento na cobertura, so
mente um no andar, com 2 ter
Tacos; ten__ unTdêles mãlsTê
100,00 m2., vende-se à rua Vis-
conde de Figueiredo 6, com habl-
te-se. acabado de construir. Ma-
ravilhoso apartamento e ótima
oportunidade. Edificio de somen
te 4 pavimentos, com elevador
Ver no local diariamente, inclu
bívc aos domingos. 11146 2500

Vila Isabel \

ENGENHO NOVO — Rua Barão do
Bom Retiro 388 magníficos aparta-
mentos de sala e 3 quartos, cons-
trução acelerada, pequena entrada •
financiamento longo, tratar "ARPU-
VEN" — Av. Erasmo Braga 277 —
13.», gr. 1302 — Edifício Barbacnn»
Esplanada - Tels. *"™. 

£«-»!&
BANGU — Va ver *ua casa; porem
não leve sua esposa ou noiva se le^ar
compra, trer quartos, ampla sala, ba-
nheiro completo, boxe, cozinha, copa,
azulejos, entrada de CrS 30.000,00 e
80 por cento em 15 anos. Ver diária-
mente na Av: Santa Cruz n. 2.900,
ônibus 82 (Candelária) c Campo
Grande — Bangu. Maiores detalhes
na IMOBILIÁRIA LEMOS LTDA. —
Av. Nilo Peçanha 26 — 7.» andar,

14143 2600
QUEIMADOS — Vende-se 4 cavaJ
em-terreno-de-10x30-perto-da- Esta»-
ção 1 na Barra de São João n*
Praia preço a partir de 
150.000,00 Informações com Fachttco
ou Medeiros na Rua Assembléia 11
_la-404-_.2-7027, 74______

Linha auxiliar
.PAVUNA — Vendo lote na «PJ
ida Rua Mercúrio com Sargento Dêr»
meval Gil com 367m2. — Tratar com

RÜA PEREIRA NUNES — Apto. IMILTON MAGALHÃES — Av. Eras
trega-em-60-dlas, -2_salas,-3

qtos.. demais dependências. Vendo
em condições especiais de preço e
forma de pag. Entrada de 300 mil
cruzs. Resto, facilit. e financiado a
longo prezo: Faço desconto subs-
tancial p. pag. à vista. Tratar Av.
Treze de Maio n." 13. 12.' and., sa-
la 20 ou Tel. 26-1134 — VIEIRA
SOBRINHO, até 22 hs.

10195 -27001

TeIr-22-812_.-
4326 2000mo Braga-255,—aj-404-

Jacarepaguá
VENDE-SE lote plano 12x30. r.
Camília, esq. Verbenas. rua calça-
da. água, luz, exgóto. Facillta-ss e
tratar r. Teófilo Otoni, 149. _ 6800 3001
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JACABEPAGDA* — Vende-se magnt-
•'rica casa em centro de terreno de
"'".60'0'j-etroa quadrado» composta ae
•'var-n-i. grande sala, 3 dormitórios
¦•"e 'áernSe dependências, inclusive ga--'ragem^Preço Cr| 1.800.000,00 çom.-¦TO-fc^ncàdos. Detalhe» e visita
i"'com:«:'_*ra-LTDA:, Buapuvldor 86,
«5.o lei..: 23.06S2- 23-0688.^^

-'V__V VA_QUEIRE — Terreno pia-.
-<nõ 1S_3<X lote 48 í.-Camellas esqur-
7-ná B.Verbepas junte Est. Int Ma-
tzálhíes.- Rua- Calçada água luz ès-
!'festo. Faclllta-le. íratar Hua Teóf.!-
I lo Otoni 149. .' ¦' * 9047 3001
_JAÇAR_PAG*JA' (Terrenos) — Ven-

.s de-se iuntó á Estrada do Pau Ferroj,
,tâ*10 minutos do.Grajaú e a 1 quilo J

'-imetrolFdo Largo do Pechincha, locaf
•f bastante aprazível, magníficos, prontos¦i para serem' construídos, com água e
•lua ná rua. — Preço' desde Crí ....' 28O.DOO.0O com 20% de entrada faci-
¦" litàdos e o saldo em 40 meses sem
-•Juros", .(NSoe loteamento). Maiores
n detalhe», plantas e visitas com a IJNIR
n';tTD'A, à Rua Ouvidor 88, 5.», tels.:

23-0662 — 23-0688. ,. 7126 3001

ATENÇÃO! — Jà na última lage
vendo na melhor rua de Cabo
Frio de fronte da praia, transvcr-
sal ao Clube do Tamoio aptos, de
vestibulo, ampla sala, quarto, ba-
nheiro, cozinha. Sinal 25.000,00
e somente prestações de 6.000,00
sem nenhuma parcela interme-
diária! Tratar: tel.:. 26-0281 \—
ANITA GELBERT. Raro negócio!

;.? -I-- ¦-¦¦ 25416 3300
NITERÓI — Praia ' Piratininga —
Vendo lott* por 25.000,00. /Tratar com
...proprietário *g-3q33. 

^ ^

NITERÓI* — ICARAt — Rara opor-
tinldade. Apartamento» de sala, 2
qts., banh., coz.,- <jeps. de empreg.,
e área com ianque. Construção
iniciada. Pagr.tr.ento em 80 me-
ses sem Juros. A partir 

'de 960 mil
cruzeiros. Planta» e vendas: . Av.
Hio Brancd, '151 •— S|loja - S|203.
ELIAS BICHARA: 52-8926 e-22-8110.

.'-. 10190 3300
V^VVMM'1/yV^V^^*'1**-'-'***^^'***^^**-**'''***^^ *

Teresópolis | Friburgo Fazenda x Apartamentos
:,  ¦tjtiva -r--n**i-i-*» õ. "ã,ifr7, siiihn Vende-se ou troct-*e por Imóveis.
TERESOPOLIS - Vendo, dez lote»iN0y_Lf$-_558S -I _?„._',,_nÁ. Detalhes tel: 42-3871 das 9 ás 11.
de terreno, 20x50, cada um, juntos
ou separados. Estrada nova, inicio
da subida. Preço de oportunidade.
F. 42-9282. Otacllio. . " . 10238 8600

«.-JACAREPAGUA — Vendo, na Estrada
•¦ da Tijuca, bem próximo do Largo da"Fregue-la, o lote'n.« 5; Junto, e'an-
- te» da casa que está ao lado do n.»
<' 6763, Magnífico terreno, pára pronta
ntentrégá, -com 15x80.---- Tratar à^ Av.
»• Blo ¦ Branco,, 151v grupo 1612; telef,
.- B2-6213,: bom J.,C, ABAGAO, Preço

Cri.400.000,00. sendo 100.000,00 à vis-
¦-faY cr saldo <lnãnclado"em presta-*-"

*r- áe 6.672,00, 
'}¦ ¦' '533823001

"'JACAREPAGUA — Avenida E*"- lo-" te 20 — Bairro Tijucamar -r .Vende-""_aõã-1- x 37 residencial. Preço,....
-'300.000,00 — Waldemar Mesquita —
-itfa-SSaiéV-32-5634. ... -;*'432:._3001

Ilhas
ILHA DO GOVERNADOR -. Praia
Barão, de Capanema 128 também c,
entrada pela Riia Marquei de' Murl*
tiba e Rua cario* Ilidrio, lotes'mag
nificos . vlíta paronámica, financia-
dos; água e luz situação boa; Ver.
domingo das 10 ás 18 horas comi o
sr. Mendonça no local.-

7431 3400
I. G.' JARDIM GUANABARA

TEBESOPOL1S — Não perca tempo
várzea ;yi belos ; apto», prontos de
(rente 2 quarto» .sala dep. -emprega-
da 980 mil entrada fac. o resto 5
ou 6 anos. e quarto e sala área. etc
a'partir Crf* «50 mil. , Ai . '

BUÃ DELFIM MOREIRA V. urgen-
te casa modesta 2 quartos' sala oa.
nheiro ótimo terreno bela vista CrS
650. mil multivfaç. ...

OPORTUrtoADE — Apto. 2,g qtos.
sala armários embutidos * mobiliado

recanto 10 minutos da Praça vende-
se casa de campo confortável infor-
mação Rua Silvio Rangel 46.

895Í 3700

7885 3800

PEDBA>PA GUARATIBA — Sitio
— Vende-se Cri 1.400. -Tratar ha
PRINCE. T..Í2-8599. .<¦• ¦<.-.¦¦¦.¦¦¦.¦'¦ , j- ¦ 64513 8700

Com gás, luz tudo 100 por
Próximo a Telefônica CrS
1.100 mil fac.

ARARAS — Linda casa -nova. Cr$ ..
1.700 mil — 2 casas área 30x50 Cr3
2 milhões plmentelras casa nova, Un-
da vista garage .etc CrS 1.600. mi!
fac. Alto Bua Tocantins linda vi-
venda "CrS 2.800 mil fac. apto,'qto.
jaala- Sep. Cri'700 mil fac. Riia Mu-
curi'v casa modesta área 35x45. Cr$

•;- % Fazendas
SmÔ ESPETAGULAB. 3.700 M2~êã-
sa com 252. m? (lage) e taquiada.
Nova- Estrada Rlo-Teresópolis, adis-
cente Ilha do Governador. Produz
150 cxs. dè fruto» diversos 300 me-
tros das praias de Anil e S. Francisco
900 mil. Metalde a combinar. De
carro dai P.i Mauá 801' minutos. Tel:

cento, até 22«horas,45-8275.

vas ótimo acabamento. 2 e 4 quartos
etcCrSs'1.600imil;e CrS 1.700 mil.
Ver com Antunes sab'. domingo» Av.
Feliciano Sòdrê 1619 tel: 52-6565 Rio,

4363 3600
TERESÓPOLIS:. Vendo luxuosa'¦ _.a--.^.-v,_ .,,„.._, -...».. .UAUV--, re-T,'lnÇ£„p"r**-y.ent'eL_'?°'?_..iei'J,ln.<íf' Rldíócla 2.000m2. c| varanda São
Caetano,, living, 3 qt°s., c| arma. 3

12072 3800
SITIO —Vendo, belo, Junto de
Três Rios c|!Vluz ' da Light, telef.,
fá» etigar,, ótima sede moderna c|
todo conforto,- 3 alq.,' c| criação,
aviários p] 4.000, cab., pomares e
pastagem. Preço 2.400 mil a combl-
nar^ Detalhes e fotos R. Assem-
bléia. 11, sala. 1002. ^503 3800

Zona Veraneio
VASSOURAS, — Vendo na Granja
São Lourenço 8 lotes bem localiza-
dos,-em loteamento Já concluído c.
grande número de residências cor.s-
tiuida, ótimo clima. Planta e Infor-
mações no escritório. Slnal 20 oor
cento e o restante em 5' anos. MU-
ton Magalhães — | Av. Erasmo Bra-
ga, 255 e| 404 - Tel: 22-6128. / ,

. ' ' ' ; 4322 3900
VASSOURAS — Vendo ótima | casa
160 m2., construção de primeira cen-
tro cidade., Deixo telefone terreno
Uni x 45m,\ árvores frutíferas, Tra-
tar Blo tel: 37-5569. Vassouras R.
Barão Mnssambará 20 — Sr. MAR-
COL1NO MOREIRA.. Preço CrS ....
1.200.000,00. 47378 3900

SITIO --, Vende-se Km 52, via Pre-
_7sÕ0 mÜ;;;V. Paraíso-V. a;ca»as;no-]áidehté-'Dutra terreno Inteiramente

aproveitável, com 2 minas de água
potável, cerca de 13.000 m2. por
CrS 350.000,00. Tratar telefone.....:
22-3091. 1,6413 3800

pTitEIER .._-' Boca- do Mato, vende-se', magnífica casa de-1 pavimento em
•(Centro de terreno'com Jardim e, en-
íl tradà' para auto, E! composta de

.grande sala,. 3 quartos, banheiro, co
pa. cozinha t demais dep. e mais 1

rr apartamento noa fundos de grandequarto, banheiro • cozinha. Preço""Cr?. 2,000,000^0 com 50 por cento"•financiado» a longo, prazo. Para pa-• gamènto a vista aceltamos~propo3t*r""•Ver* Rua Maranhão 105 e,tratar c|
- Enir Ltda, a Rua Ouvidor 86 5. tel

23-0662 e 23-0688 (temos ntafs 2 ca>
»as)^v 

29431 3100
.. MÉIER -TODOS OS SANTOS - Ven-

demos. A Rua;Getúlio, 350,- com fa-
/ '¦¦' 

cüidadès de pagamento, apartamen-
¦ -. to. novo, saia, três quartos, cozinha,

'- banheiro, quarto e, w.c. empregada," área de serviço-e garagem. Entrada--'CrS 350.000;00; seis meses Crjf 150.000,00,,
i*,e-ó restante.financiado sete anos pres.*:í tações, CrS 17.652.70. — Chaves no
^edifício ao lado. (n.» 358), apto.. 401,
ü corri o\ sr.'Cascão. — Tratar na CONS-
-f TRUTORA SANTA CLARA, LTDA.,
«t -Rua' -S, Joséj 60,- 9.". -- .8226 3100
n, MEÍER — Casa nova para pron-

ta entrega. Vendo à Roa Wen-
'* ceslaú, 167 c. 8. Preço: 1.100 mil

sendo 500 mil de entrada o saldo
., em 60 prestações sem juros de

;10 mil crzs.: Ver :.o loc^l.. Tra-
;! ta.*-.'¦ doni" o prbprietarlo^AVi-Graça-.Aranha, 206, s| 313. Tel. 52-9074
"¦das 13 às 17 horas. «7677 3100
„ MEIER -r Vende.Be no, Jarflim.Rua

Arlstidè' Caire 99. apto. 203, de fren-
te, entrfigR fmfediata, grande faci-

v- Xdadfe' dfe pagamento. Sala, 3 qúar-
•->'to», cbz bánh. deps;-empregada, área
nr! ei tánql-fc Ver de 9às 12;,>Inf. 57-0982.

: „i ¦ ;¦- :;-.: . . ,¦ 11533 3100

plóxlmc* a Praia, com ' algum finan
ciamento. Praça Jerusalém'. 106 —
No próprio local com ' Mendonça.
(Av. Rio Branco, 143 — 4..s| 14).¦ 7 . 7430 3400
ILHA DO GOVERNADOR (Friguê-
zia) — Apartamentos em fase de
acabamento- — Vende-ae "4 magnifi-
cos e espaçosos em suntuoso edifl-
cio de construção esmerada, sendo 2
de 1 sala e 1 quarto e 2 de 1 sala, 2
quartos e demais dependências. Pre-
ços desde CrS 5001000,00 com gran-
de facilidade de pagamento até
entrega das chaves.e parte financia-
da. Visitas diariamente á Av.Para-
napuã 1.-080 esquine da; Estrada da
Porteira e tratar exclusivamente

banh., cor, coslz. c| anna..'. dispensa,
2 qt"s. empreg. tem outrp, rcsldên-
cia p| hospedes x| varanda, 2 qt"s.,
banh. etc. e mais outra casa de 3
qt°s., sala, etc. Tem água própria e
da Pref. | caramanchão p| , Jogos'.ter-
reno ajard; c| arvores frutíferas
etc. Preço 3.800.QOO,00 — Aceito
apartamento em troca Copacabana.
Ipanema.. Inf.: Av. Copacabana 542
s| 510 Tel. 37-0604. 26555 3600

com ENIR LTDA. ruav Ouvidor 86,
5". tels.: 23-0662 e 23-0688.

7124 3400

: ATENÇÃO' — Meler-Cachambi, Av.
.iiíassen'Muller, ótima e grande resi-'
"i dência, com 4 quartos, copa,.cozinha,
,i banheiro ;sala, varanda, mais 2 quar-
.Jto»i'galpão c-escritório, vazia CrS

L50d,00fl,00 com 500.000,00 á vista
.Rosário 129 4° s/ 1, Coelho, de 03

~":,ím- tk horas,*•¦', ,," ' 7448 3100"' CÀSA'M_I*SB — Vendo R. Splv; PI-*"¦'<•», 100 ter. lSxUO-CrS 'ÍISOO,' mil-*'jfc*Tlc.,*ta.*47B Morgado--- fX14186.-310q
¦'.'ÀV.;;AMAV CAVALCANTE,!-^- Vendo

ILHA DO GOVERNADOR - Ven
de-se apartamento» para entrega
Imediata no edifício mais luxuoso
ati agora feito na Ilha. Coirmosto
de «ala e qto. teqarados, 2 qtos;, 3
qto»., todo» c| qto. de empregada e
demai» dependências, cozinha azu-
le|ada até o teto, banheiro azuléia-
do até o teto em cores, eiquadrla»
d» alumínio, pintura a óleo, multo
mármore, granda play-ground a|ar-
dtnado, no melhor ponto da Ilha k
Rua Capitáo Barbosa 568, esq. da
Rua Nerelda, a 20 metros da praia
das Bandeiras, 

' 
Junto a . grande

comércio, ponto i porta de ônl-
bu» e bonde, perto do pôsto : te-
lefônlco. Preço láé ¦ oportunidade.
Const?Oç_ÉrTT:proorled*de da ,Ve-
rltas Construção Engenharia, Pode
ser vlato ho|è eom corretor»» no lo-
tal ou diretamente com a SOC.
IMOB. ICCÃ LTDA.. Av. R!o R-an-
co, 131. 13? andar. Tel*: 52-W12 ou
42-8597. 21907 3400
governador"- — vendo' apto.
pronto á Rua Demétrio Toledo 133,
com saleta, grande sala e 2 ótimos
quartos e demais dependências de
empregada — Area de 90 rri2. Slnal
de CrS 450.000,00 e o restante errt
prestações de CrS 5.447,00 — HIL-
TON UCHOA CAVALCANTI — Av.
Erasmo Braga 299, grupo 302. Tèls.
22-1569 e 42-4472. . 8244 3400

TERESÓPOLIS - Hollday Clube —
Vende-se 2 magníficos lotes tíe ter-
Irerib a CrS 100,00 o-m2r-eom-;dl*Tlto
gratuitamente a 1 titulo de Sócio
Proprietário, do Clube por cada lote.
Tratar: — nò Rio de 4a. a 6a'. feira,
pelo tel. 42-1787 em Teresópolis de
sábado a 3a. feira'no Clube.' 21788 3600
SÃL/Te QUARTO SEPARADOS""--
Com dep. de emp. e area com tan-
quei Vendemos, ern Incorporação, na" - Vaueaf SA' FREI-

SITIO com 9 alqueire» -geométricos,
vcr.de-se tem Martins Costa, la.; Es-
tação.depois de Mendes. Tratar com
Lisboa. Av. Erasmdi^-raga,' 277 s|
1.207. Fone 42-8854 — Preço a vista
900.000,00.-. 7468 3800
FAZENDA — Vende-se, no Mu-
nlcípio dc íirai, junto à rodovia
Pres! Dutra, com 66 alqueires e
ótima sede. Preço: 6 milhões
crzs. Informações pele tel.: .
22*0022. 591/ jMO
FÃZÍ!NDAS E-áreas para lotear no.
Estado do Rio. Compro Schmidt de
Almeida Av. 13 de Maio n. 23-18.
andar sala n. 1.819 tel: 32-8305:

5042 3800

SITIO — Avlârio — Vende-se cam
bela'casa de 2 quartos, sala etc, ga-'
linheiros, pinteiros, árvores frutlte-
ras, em zona de grande valorização,
cm Mendes.' Tel: 43-9300 com Dona
Isa. ¦ ' 10160 3900
ARARUAMA — Vendo terreno no"Parque das 3 Nascentes", Tratar
c| proprietário h Av. Nilo Peçanha
155 s\ 611 tel: 52-5524

 627,7. 3900

FRIBURGO
EXCEPCIONAL OFERTA

Vendem-se, comente á vista, dois
lindos lotes planos e arborizados, no
aprazível Parque Sulndára, a 5 ml
mitos do centro pelo asfalto, com
belíssima vista, ei as áreas de 2.155
m2, e 1.28 ni2 com luz, água, esgo-
tos e teletone. Preços: o .lote maior
— CrS 2G0.C00.00: o lote menor'—,
CrS 160.000,00, Inf. pelo tel: 27-4121

rua Itapicuru'66
RE-IMOVEIS - (Filial) Pque.
gadas 41. No Rio: 42-3812/' f-í

6400

Re-
3600

ÁREAS de 4.000 a 20,000 m2 — Sem
entrada, préstaçóe» a partir^de ....
857,00 -• Niterói — A 50 minuto» da»
bároas. Núcleo Agrobaall NS; do Car-
lino. Com frente para a moderna Ro-
dovla. Niterói Friburgo, por onde
passam três linhas regulares de ônibus
e nove horários'diários. 'Magnífica
água. nascente», rios e mata». Coope-
ratlva organizada.. Fornecimento ,de
mudas' e sementes. Trator Agrícola
para uso dns sitiantes: Informações

1 Avenida Rto Branco, ^O-W-Grupo
1.220. Tels: 32-9211. Com Cezar.' ,- 21064

pfm; m
DISTINÇÃO
CONFORTO
SEGURANÇA

Se o Sr. deseja comprar um bom apar-
tamento; consulte-nos sem compromisso.

MELHOR JCMflMEHTr
^y-\W0ÊmW^PnÈ

eis o que lhe oferece a

|on$trutora Çimii £A.
AV. «O BUANCO, 171 - 12.° ANDAR - TH. 32-9191

GKANJINHAS E SÍTIOS — Rate
da Serra, Nova Estrada Tereso-
polis e Rio-Friburgo. Lotes de
UOOO m2 até Z0..000 m2, presta-

a combinar. jÀuto-estrada

TERESÓPOLIS — Apto. frente,
sala, quarto, jard. inv., banh. e
cozinha, final construção, Ed.
Club Tkrismo, Av. Feliciano So
dré, 266-3.° ahd<. vendo • urgente
. 

***%_2_i75,.ni,I,»^for™,llçôe8!«'JfaUada; 
portando loteamentoSr. JARBAS, 32-4611. -.. „„ „¦/ centro.i ônibus Friburguense.

10185 360ü A m»ior fábrica de celulose epa-
pelão do Estado do Rio.. Ruas
abertas, lotes demarcados. Ser-
raria, armazém e várias gran-
jas já funcionando. Financia

OBRA DE ASSISTÊNCIA AOS POR-
TUGUESES — Compra prédio ou só
terreno para Asilo, hospital informa-
çóes Henrique Valadares, 158 telefo-
ne 32-4490 e, 28-0209 Rodrigues** _
GALgAO — Vende-se'ou alugà-se
junto da Av. Brasil com 250 m2 co
bertos em terreno de 600m2 tel: .
22-6422. 10182 91

I MÓV EIS?
Deseja vender seu apartamento,

casa ou terreno? .Náo vacilei Confie
seus imóveis a uma firma Idônea:

„_« IMOBILIÁRIA LONDON LTDA. —
a-*"' do Méier ao Leblon é a sua e-jIuç&o

— Av. Copacabana 583. grupo 503 —
Tels: 57-2555 e 36-4767. ,11469 01

-casa, ter. 10x36 írente Est. Meier,
2 milhOe» -40% ílhahc. 42-1473 Mor-

fil pado.¦.*:".-¦¦'•".,' 14187 3100
VA>>>>AA/WVWV<y»*l'***'i*'i* *>.«**»»•¦***¦* M ws-.o«

t Subúrbio leopoldina ,
".¦ 

IBAJÃ* — Terreno' -í Bsquina c| Est
trada;Água Grande, plano. Preço —
convidativo « c| facilidade. SOTIC.

„i Tel.: 22-7249. .„.nnJ^^2r0°S

^/Nifèrôi'.-.ÍÍÍTERôI —.Vendo 4', terrenos,- 9
-km, das barcas. Próximo-da Praia,

•¦'9x20 cada, todo comércio e condu-
3l-CSOi'Negócio de ocasião, 42-92821—'

Otacllio. , ,10237 3300

.NITERÓI — Vendo apto. sala, ba-
nheiro.' kitchlnette, á Av. Amaral

.Peixoto.. Preço 320 mil cruzeiros.'
Sricllitãdb,"tratar "tel—25=9482?-^ ~
"' 10225 3300

TERRENOS — Vendo com 10%
de entrada e o restante em 77
prestaçfies I mensais, Bo ''Jardim
-Guanabara".: com .-. á*ua.r •"* *-
condução à porta. Ver e tratar
com Hermes de segunda a sexta
feira, das 9 às 12 hs., Av. Erasmo
Braga, 227. 11.» and., sl 1109. Tel.
22-2393 e de 14 às 18 hs. no Jar-
dim Guanabara. Praça Jerusa.
lém n.o 180. Tels.: 67 ou 239:
sábados, domingos e feriados, na
Av. Francisco Alves, 55; Jardim
•Guanabara. Praia- da Bica.

I. G.,— Jardim Guanabara —
Bons terrenos. Vendo, Inf. Av.
Rio Branco, 143-4.° S/14 — Men-
donca. 7429 3400

..NITERÓI— Cr$ 30X00.00 de
-'sinal — Vendemos ótimos
;',,apartamentos de frente, ten*
, do .ampla,sala, quarto (sepa-' rádo), -banheiíc com box e
*I cozinha. Prestações mensais
•dé Cr$ 4.760,00. Venha ainda
n Upjeíexamlnar êste,magnífico

i negócio ideal pára aplicação
n de capital ou para mora

dia. CONSÓRCIO BRASILEI
RO DE INOVEIS — R. do" Cariho, 17 — -2.?-and^=_JIels:"',82-9743 e 42-4826. 67617 3300

n ••'¦ '¦
LOJAS — Niterói — Vendemos em início de construção

.'à Rua Andrade Neves, es
quina de Rua S. Sebastião. Io
cal de valorização certa e de
grande movimento: Apenas••Cri 50.000,00 de sinal. Venha"írâlnda hoJe^-ao-localr-GON-SORCIO BRASILEIRO DE

¦IMÓVEIS — R- dò Carmo, 17
*<i_i 2> andi •'- Tels.: 32-9743

^' 42-4826. 57518 3300
BARRETO — Ed. Alberto fortes —
Entrega em 28 meses, Cr$ 70.000,00
de entrada, restante multo facilitado.

«i ORGANI-AÇAO A/ SAMPAIO-"*' Av. Amaral Peixoto 171-A sala 703" — :-Tel: 2-8843. No Rio - IMOBI-
í -LiARIA SAO.nDELIS — Pres. Var-"¦ 

_às — Tel.*: 43-7502. 6281 3300
. VENDO confortável residência com

¦ ¦ 250m2. • de construçfio, em terreno de
12x60 lado da sombra, constando de

» ampla garagem e quarto de empre-
gado. .1* Pavimento: quintal, boa

** varanda, ampla sala de jantar; sala
de música, gabinete com porta Inde-
pendente para a varanda,, copa, co-

-f Tinha com armários embutidos fogão
l - de lu_0, e banheiro com lavatôrlo. 2-Pavimento: Escadaria em mármore

.'.*.'Carrar_" Italino, hall, qu'ntal 2 tan-
ques e quarto com dependência de
empregada, 4 quartos bons c| armários'-embutidos bapheiro em côr com box
e.duxas com 12 caixas térmicas; am-

.pia varanda de., inverno, ao lado-. desta outra' varanda descoberta para•.-plantas, oü banhos de col, ideal para
jriancas. Esta-casa está localizada

^VMVVV->AArV'-^^^rA^VVSAA«VVVVVVVVV

'O-olis
QTJITANDINHA, vendo ótimo terre-
no plano, linda vríta c| 20 m írente
50 de fundo e próximo ao Hotel no
ponto final. Inf. 27-0297, .
.-'.; ¦ ¦ .26587 3600

HETROP.i —Terreno Petrop. . ven-
do urgente área 6.000m2. CrS-
1.800.000,00 entrada a comb. 52-4890.

¦ '! 10212 3600
PETIIOPOLIS — Vendo no Bingen,
áreas de 6 mil .m2, com luz e água.
Tratar Miguel em 43-0805 e 22-4458.

6263 3500
PÉTRÕPÕLIS — "Vende^se^asa" 

de
ótima construção á Av. Pedro I. 73
(ponto central) em terreno de 9m|
72m com alguma mobília, lustres,
geladeira e telefone. Entrega ime-
diata Preço Críí 3.000.000,00 facili'
tando-ae 50 por I cento. Ver sábado
e domingo. Tratar Assembléia, 19.
S. 605, de 3 ás 4. 6254 3500

ED. MISS BRASIL -, Em-construção,
na Praça Olímpica, na Várzea! Ven-
demos aptos, de frente, com sala, 2
quartos,- dep. de ehvo. SA'. FHF.IHE-
pIf„C.Va%1ÍPque• R!gadas m -?„„'mos 

"construção. 
Granjas CadeteRio. 42-3812. . 6399 3600 ^^ Rua da Quita_dai 67t 6,o,

TERRENO 15x30 - R. Carmíla. Du- sjSi 603 a 605i T€ls, 22-3807.tra frente p| rua Arinos. corr nnibn*  ¦ '- -.-.-^~- ,-••.¦
à portal CrS 750.000,001 SA' FREIRE. PITORESCO sitio próximo a Ml
IMÓVEIS (Filial em Teresópolis: Par-
oue Regadas 41 — Inc. domingo! —
Rio 42-3812. , 8401 3600
ÁPTÕS~PRÕNTOÇ~— 

"Entrega 
ime-

diáta! Vendemos, moblllados ou nio,
com 50 por cento flnanclado-l Chaves
com SA' FREIRE-IMOVEIS (Tfillal)
Pque, Regadas 41 (Inc. domingo) —
Int.; rio Rio: 42-3812. _ _; 6388 3600
SÃLÃ"! DOIS QUARTOS- De"frên-
te pjjClne Vitória, no.Pqe, Repadasl
Entrepa Imédiatal 40 por cento finan-
ciadosl Chaves com, SA' FREIRE-IMO-
VEIS (Filial•¦''Parqu§' Regados'.41) --
Inf. no Rio: 42-3812.,; _' 639T' 3606
TERE90POLISI — "Alto. 

—' Lotes -
250, 350, 600 mil cruz. D. Dadlnha.
22-9389 — 42.6646.1 29669 3600
TERRENOS Em Teresópolis CrS ..
2.500,00 por mês, aem entrada ven-
de-se conf água e luz local belíssimo
Tratar com Henrique pelos telefones
23-2580 de 2 àsfl-ou 38-4756.

11118 3600.

guel Pereira. 100.000 mts2. lin-
da mata e. cáscatinha. Casa rústi-
ca, fruteiras, Vende o proprletá-
rio. Tel.: 36-3130.

10175 3800"SÍTIO

Vende-se ¦ — Demétrio Ribeiro —
3" clima do Brasil,, com 6 trens dlá-
rios da E.F.C.B. e 2 lltorlnas que faw
zem 1.20 h. q percurso, e estrada de jrodagem gastando-se 2 horas do Rio,

-t 10 minutos da Barra do Plral. Cora,
uma casa de 4 quartos, 2 banheiro*;!
2 salas, 2 coz,, varanda e ainda hS'|
2 casas pequenas. Tem uma area de
60 mil m2, c/ cachoeira, animalSj
charrétc, luz, lago de patos, gali.
nheiro. chiqueiro, l.OCO bananelras/j
600 fruteiras diversas e uma bonita
capela — Prfço Or$ 2.200.000,00 conj
50% de entrada. Tratar com sr.
BORGES na Hua do Ouvidor 128;'
loja, ou *pelo, tel: 34-9561,'', ;,•;;,, 81966 3800

Prédio na
- %¦¦ 

^ _ni

Avenida
Compro Um. Cartas marcando entrevista para a portaria

dêste jornal n. 7416. 7416 91

SR. PROPRIETÁRIO
Tendes dificuldade em vender seu imóvel. Consulte o es-

critério de César e Lessa. Não cobramos comissão, Rua do
Carmo n. 6 - s/ 1012 - Tel. 42-2612. ' 14131 91

fPraia de Araruama
Vende-se 15 terrenos juntos ou separados com preço

condições -excepcionais, 27*1983 e 52-0475 Sr. Michel

Ed. Jardim Botânico

em terreno elevado que se descorifna agradável paisagem, lugiar sem
v barulho e multo fresco, a 30 minu-' tos'a pê das barcas, próximo ao**.CMnpo Calo Martins, está vazia po-

de ser vista a qualquer hora, tratar
com o proprietário Sr. Manoel pe-
lo» telef enes 2-2487 bü 4324 Nietról.¦ -:- ' 

,,,.' '¦'. 14166 3300
•é ingA — Com 13.000,00 i mensais e

com pequena parte faclitada Vv.Ss'.,. páderá adquirir um apartamen-
-^o-cam-ârapla sala. 2 e 3 quarto», e** derrials dependtnclas, com garage." 

em condomínio — ORGANIZAÇÃO
A/SAMPAIO — Av. Amaral Peixo-
to 171A. sala 703 - tel. 2-884Í. No
Rio — IMOBILIÁRIA SAO rPIDELIS

:-.,Pres. Vargas — Tel. 43-7502.. .
6282 3300

VENDO á Rua Rockfeller esquina
dè Thomás Camerum, residência cum
3 quartos, 2 salas, banheiro, copa,
cozinha dep. p| empregada, garageme jardim. WALTER WEINSCHENCK42-6437'— 26-0626. • 26289 3503
PETRÓPOLIS — Bonclima~--""Ven-
de-se casa de campo com todo con-
forto. Rua Epitácio Pessoa — LUIZ57-8876. • 25484 3500
PETRÓPOLIS — Vende-srTcasa à
rija Cel. .Veiga, n.° 1,035, situa-
_aem terreno esplendidamente
localizado, com 37x200. Preco
base Crf 2.500.000,00 com gran-
de facilidade. Tratar no Banco
Continental, S. A. à rua da Qui
tandj.Jjlv J127" 3500
PETRÓPOLIS — Quinta do Sol"-—
Apenas 30 lote- de eUte no coração da
cidade, vista panorâmica, i deslumbran-
te, Junto a Praça da Liberdade e a
Faculdade, água luz, urbanização com
pleta. Hotel Margaridas, Tronco de
N. S. Fátima dentro do loteamento.
Pagamento em 5 anos — S. LAGO —'
Av. 15 de- Novembro 834 — Tels
3-332 e 4-347. -27721 350O
QUITANDINHA — Vende-sé casa" 

"de
campo para família de tratamento —
Tratar telf. 27-7998 das 18 ás 19 ho
ras. _ 

15443_3500

ITAIPAVA — Município de Pe-
trópolis — Jardim Americano -
único loteamento com ruas calça
dás ei paraleleplpedos, luz e fôr-
ça ligadas, água em abundância
ei pena -água em todos os lotes,
esgoto cm todo o loteamento. ega
lerias de águas pluviais nas ruas.
Belíssimo vale no klm. 2 da Es-
trada Itaipava-Teresópolls. Local
de grande valorização à beira da
Estrada. Lotes de todos os tama
*iiios_e_para_todos oi__nstos,__
partir de CrS 80,00 p/ m2, com
grande financiamento, sem juros.
Grande facilidade de condução e
pequeno comércio em frente ao
iioteamentor-Informaçoes-no-lo-
teamento e com os vendedores.
FIGUEIRA DE MELLO CORRE
TAGENS S/A Rua do Rosário,
113 8/ 705/6 — Tel.: 23-8681,

v , ¦ ,50484 3500
PETRÓPOLIS — Itaipava — Proprie-
Jade—dè—veraneio -Vènde-se—de
frente- para E«t. Uniáo Industria, re-
sldencla mobiliada com ' 6 quartos,
casa de zelador, cocheiras, galinheiro,
arvores frutíferas,- etc. Grande fl-
nanclâlhentoT ~ TOòrrfta"ç5ei com" tt".
BENEDITO das 14 às 18 horas pelo
tel. 32-9755. 6267 3500

RUA LOPES QUINTAS, 355

(Esquino da Rua Corcovado)

Apartamentos residenciais de sala, 2 e 3

quartos, dependências e garagem.

Construção de
Pires e jSaiitos S/A

PREÇOS A PARTIR DE 16.000,00
OM2.,'

Ver no local, diariamente, das 9 às 21

horas, ihfòrrnaçôes Çelõ telefone: 22-7683."' 
40149 91

Apartamento no "Flamengo"
Vende-se um apartamento de sala, 3 quartos, c demais Je»en«"*'!";

em téri-lno de construçio, localizado no melhor ponto-da Bua Marquíi
de Abrantes. Negócio deocaslío por motivo de viagem
dos inválidos n. 178 - 3." andar nu! pelo teKfone 42-9304,

1

COPACABANA - LUXO
RUA SOUSA LIMA, 345
Apartamentos de alto luxo, 1 por andar, constando de

4 quartos, amplo lyyin^-room com 75 m2, hall social, arma-
rios embutidos nos quartos é corredores, copa-cozinha, 2 ba-
nheiros sociais, ampla área de serviço e dependências com-
pletas de empregada.

Corretores no Iõcãírdãr9 às -TTioras. 
~"

Vendas exclusivas de:

ALDO CANECA
«eoi"ti»e»o • H(_»i ei t»i6»iii

AVENIDA NILO PEÇANHA, 155, 4." AND.
_^_—Tels; 42-7225 e 42-5444—

60381 91

Já na fase de
alvenaria

Vendemos ótimos aparta-
mentos

Preços a partir de
Cr$ 800.000,00

Condições tle pagamento
estudadas dentro do seu

orçamento.

Edifício
ENSEADA

Praia Botafogo, 118
Constr. e Incorp.
Eng»0 B. Cornet

Rua Álvaro Alvim, 21 - 12.°
— Grs. "206/7/í. —. Tel. 32-7921
Corretores no j local até as 22

horas. 60385 91

CHÁCARAS —- ITAIPAVA ^^
, DAN D Y-R AN C H

(Rancho ¦--_ Faceiro) ' •

Antiga Fazenda Nova Constância, água, luz, barragens, piscina, telefone, colônia
de Férias, Hotel, etc, tudo já1 pronto — loto de 600 a 1.000 m2 sem entrada, sem
juros a 72 meses desde Cr$ 90.000,00 prestações a partir de CrS 1.250,00.

Verlha escolher no melhor clima do Mundo — Km. 5 da Estrada Teresópolis a
5 minutos de Itaipava. — ônibus Teresópolis e Cuiabá à porta. —- A MARAVILHA DO
ANO. — Rua da Quitanda, 65 - 10.° andar — Tel. 224807. 60194 91

COPACABANA VENDO
;• EDIFÍCIO COM 2 FRENTES A RUA FIGUEIREDO MAGALHÃES, ,••,.,;.'

400 E SIQUEIRA CAMPOS, 265 /
ConstruçSo adiantada para entrega em dezembro do corrente ano.
Apartamentos de sala, quarto, separado, banheiro, cozinha,.quarto, W.C. de empregada e área
com tanque. /•/. '
Todos de frente. ' ' /
Apenas 4 apartamentos por andar.
ConstruçSo de 1*. a cargo da tirma S. Batalh a, Miranda & Cia. Ltda.
Serão vendidos apenas 10 apartamentos, ficando os restantes para renda.
Escritura em cartório.- I, A
Dezessete por cento de, slnal, parte até dezem bro e o restante em 5 anos,- sem Juros.
Ver no local com osr. Antônio, '

MILTON MAGALHÃES
ERASMO BRAGA, 255, S. 404 - tEL: 22-6128AV. 21702 91

QIJE PRETENDE V. $a.?
CLIMA — ALTITUDE — LOCALIZAÇÃA ?

Em Palmares tem tudo.isto e mais: HOTEL, CLUB, belíssimas Viveridas, algu-
mas com piscina. Altitude de 900 metros, clima seco sem nevoeiros, bastante sau-
dável. ÁGUA ENCANADA - LUZ ELÉTRICA, TELEFONE. Lindo lago para pes-
caria, natação e barcos novos cora remo. Ótimos lp,tes desde 70 a 250 mil em vá-
rios planos ao seu alcance. Situação: Entre PATI e PETRÓPOLIS— Caminho do
Imperador. Farta condução. Venha conosco conhecer Palmares. Informações:
Tels. 32-6556 e 52-5239 — Av. Graça Aranha, 226 - 11." andar — Sala 1110.

55669 91

V)

Tratar à Rua
8997 91

LOJAS
pontos

CR$ 7.000,00 MENSAIS
Vendemos lojas nos melhores

comerciais da cidade para entrega em 12
meses. Tratar na Construtora SOCICO —

Sociedade de Comércio Imóveis e Construções
Ltda. — Rua Álvaro Alvim, 21 —-Salas .
1.401/2/3 (Cinelândia). "'"_""¦CAMPO GR AM DE

VENDE-SE 50.000 m2
Ótima área para indústria. Frente para 2 estradas. Pagamento

facilitado. Tratar com o Corrêa Júnior, à Av. Rio Branco n. Mo,
sala 606. 61Z 91

59406 91

Área Industrial
Vende-se em TAUBATÉ, a 800 mts. da VIA

PRESIDENTE DUTRA, COM FORÇA E DESVIO
FERROVIÁRIO. ÁREA 280.000 Mts. QUADRA-
DOS, 70% PLANA. Telefonar 22-1172, Dago*
berto ou César. Aos domingos: 34*9713 Dagober-

e 38*6800 César. 9156 91to

iifetíiili
Vende-se lindíssima residência frente para a Lagoa, cons-

trução Pires Santos, no centro de jardim de 800 m2, com-,

posta de 3 salas, 5 quartos, 3 banheiros, copa-cozinha, 2 quar-1
^snJe~empreg_(*i_r9crragem para 2~carros. Preço Cr$ ....
17.000.000,00 facilitando pagamento. Tratar segunda-feira
diretamente.com a Soe. Imob. ICCA ^TDA. •— Av. Rio Bran-
co, 131 -13.° - Telefones 52-2213 e 42-8597. 21806 91

400.000 m2 JAPERI
i¦':¦:' SERVE PARA FAZENDOLA,,

ou loteamétito, ven<Je*se com preço e condições excepclo-
nais, oportunidade.,27*1983 e 52-0475 — Sr. Michel.

10229 91

Grande Oportunidade
Vendemos

APARTAMENTOS
(alugados sem contrato)

.' . 
• 

• 
! 

.' • 
'-ii 

• 
¦. 

¦, 
' 

,Rua Silveira, Martins. 132

Sala —- quarto conjugado, banheiro e kitchihete
CrÇ 550.000,00 — 50% à vista \ 

'

V' 50% financiados — 5 anos

Rua Silveira Martins, 127

Sala — quarto conjugado, banheiro e kitchinete
Cr$ 620.000,00 - 50% à vista
50% financiados — 5 anos

Rua Antônio Basílio, 111

, Saleta —* sala 36,60 m2, 3 quartos, 2 banheiros .- copa — cozinha, quarto e W.C. empregado
área de serviço il tanque .

>. /CrÇ 2.200.000,00 - 40% à vista
¦ fA A- \ .' • 60% financiados

LOJAS 1 Em final de construção

Rua Pedro Américo, 166
N.° "H" 16,00 m2 - Cr$ 800.000,00 50% ò visto

1 "M" 46,00 m2 
'h 

Cr$ 1.600.000,00 50% finon-
Hfrti

\

J5B,gO;m-f -- CrÇ l*.800iOOO,Q0 ciado.
Apartamentos em construção adiantada

HüiTPedro Américo, 166
Sala quarto conjugado (
Sala quarto separado
Sala, 2 quartos, cozinha, banheiro e dependências de—-empregada;

COPARCO ¦—• Rua da Quitanda n.° 80 - 9.° andar
Tel.: 43*8660

6298 91

v

______¦__¦__¦__¦_____¦ ____r_i____-__--M__i
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14
CORREIO DA MANHA, QUINTA-FEIRA, 23 de Julho de 1959

2.° Caderno

Compra e venda de prédios e terrenos

GLÓRIA
APARTAMENTOS

jánois POR ANDAR — Rua Benjamin Constant, 47 — Ed. dei pav.
_» «Um.°aje,SSíi 2 quartos, sak Jardim de inverno e dependência
completa de empregada. Vendas exclusivas Lúcio Peçínha
Peçanha, 151 - Sala 1005 - Tel.: 52-3481
22 horas.

Av. NHo
Corretores so local até as

21796 91" 
BOTAFOGO

OPORTUNIDADE EXCEPCIONAL
4 apts. juntos ou separados entrega 90 dias vende-se.

27-1983 e 52-0475 Sr. Micheí. 10230 91

AREA - INDUSTRIA
Vendo com 88.400.00 m2, no Km 14, bem próximo da

Av. Pres. Dutra, onde funcionara ao IM? algumas indus.;
?riue _ Maiores detalhes tratar com J.-C. ARAüAU. —7
trlas. - Maiores detalhes ,,.--„,,
Av. Rio Brancp, 151 - sala 1.612 - Tel. 52-621.3

56-íl2;9l

NOVA FRIBURGO
Vendem-se magníficas chácaras na melhor zona de Fri-

burgo, dè 1.500 a 4.000 m2 demarcadas e em ruas já concluídas,
com ônibus à porta. Preços a partir, de Cí$ 80.000,00 em sua-
ves prestações sem juros. loteamento enquadrado ?no Dec. 58.
Visitas ao local sem compromisso ou despesa. Av. Rio Branco
n. 14 - 11.° andar - Tels. 43-8578 e 43:9486. 9115 91

PR O F E 25 S ô R :.".E S

nus, yiuit.1.--"-' ,ntmi ml I. «.ippppw, Tofprências. Ponet —
47363 p87

INGLÊS,-pan..-adultos, cõleg-lal*: e
crianças em grupos dc conversações.
IpSma. Tel. 27-6443. - 26623 «

PROFESSORA — De canto cartaz in-
ternacional leciona aulas limitadas
AlU Interpretação — Tel.:. 25-1495 —
Das 15 as 17 horas. , __. _

12047 871 as melhores,
47-1154.

^^^^^^^P^MWPpPPPVW

SALAS NO CASTELO — COMPRA-SE
Firma tradicional necessita comprar mais ou menos 100 mts.

auadrados no Castelo. Tratar pelo telefone 23-2580,de 2,às 6
Las. . 

'•..". 
. 

-111*19 91:

Estrada Amaral Peixoto,
-. ¦ 

\i 
¦ 

-, 
' 

>

Vende-se 27 terrenos perto da praia com preço e con-
dições excepcionais. 27-1983 c 52-0475 Sy. MichelL A)

FRIBURGO
Vendemos casas, 'apartamen-

tos, sítios, chácaras e lotes, eom
água,' luz, telelone e calça-
mento.

Pagamento facl-
lltado.

PROFESSORA — Primária alfabetiza
com aulas individuais ou coletivas;
em sua residência. Total de dez ho-
ras semanais. Lições de Inglês, além
do com-fleto Programa de Alfabetl-
zação —, Mensais 2.000,00
respectivamente - Tel.:

PROFESSORA Leciona cpin etlclên-
da o primário e admissão tel:

àmytf
rretores

unidos
Rua México, *48 

'•*•' 
11.*.

S/ 1102-3 — SeL 22-6884

— 500,00
46-8378. ' ,-
. «05_87

AMERICAN ENGLISH ¦- Aulas
Individuais. Prof. Peter, 17 anos
de sucesso, 33/37, Álvaro Alvim,
S/916. De 8 às 11 e 2 as 6. Ex-
ceio sábados. Cinelándla.

18823 87

CASTELHANO _ Professor argentl-
no leciona t- Telefone:. 28-1706., /• 17ÍJ.-J ,oi

PROFa. DE PIANO Dipda. pela
S.NJL Ensina - Telef. 28-3294 e ..
48-6490. ... I8830 "p

PROFESSORA <- Com longa /prática,
leciona português, bó a senhoras e
s-SlMltas. Tel: 57-3138. 2484 87

INGLÊS nato conhecendo 
'perfeita--

mente português, ensina intí^^
turmas pequenas ou particular, duas
v£es por selhana Cr$ 800,00 mgisals
tratar Rua Maestro S*™**™ 

*"**
_-.• 76 apt». 2041 a partir das! 15,00 ho-
ras— Bairro Fetoto;. Cópacabaaai.

.,,'¦' B263 87

37-2026.
.8»3"

SQíHÕRAS B JENHORrTAS £
PíSfessora de corte e costura enalra
a domicilio um curso .de 10 aulas

L%nsfaMrtaM «««
ne 45-Bw-p. »

_ Leciono acompanhameji-.
Tel. 58-1006.: DINfeA. .VIOLÃO

to ou solo.

INOLÊS, •'— Professora americana,
,aml?la' cultura, grande prática de_ en;
sino.' TH. 36-1522. 2820 87

THE BEST AMERICAN ENGLIS
Sô PARA PESSOA?-SE_PROJ|
CAOI 3 MESES .CONVERSAÇÍ
natural aulas DIÁRIAS e INDIVÜ-
DUAISI TRIPS - F|LLOWSHIP- p. iv inicie p.enTOJ&f!
DlATOl Pr^WAtTER, -»*»»!•
47-4W. Av. Rio: Branco, .277» >\»
• • dome. W-lnho-D"syl. ,;»;«. _~-20733 Vf

INGLÊS 
"— Método rápido e prático.

Porf. Americana nata. Tel. 47-8941-
. 25447 87

DANÇAS — Modemar de salão, en-
slna-se a domicilio —• Tel. 46-1769.

,' 6287 87

PM3PARAM-SE. ARTISTAS -U__X0
popular e Instrumentos — Ritmo.
Tel. 37-5510. ! •"-•'.-¦-.'

FAÇA 0 GINÁSIO EM 1 OU 2
ANOS!

bana.  ' ' " : '' " --•-•¦

ADMISSÃO - ZONA SUL;
C. Militar - PÇ-lro -X^G. ApUca-

cão prof. | militares ¦ -.» cio. em
Sorte. - Francisco Sá 31 - «°*«e-°:
ja. Tel: 47-1727. *¦' 13083 m

Hotéis e Pensões i -;
-m'

FÉRIAS EM FAZENDA
.Moderna, todo cohttrto,í pãssatUo

familiar, cavalo, oharretf, ducha,- pm-
cina. égua mineral.ótüno local para
caça e^ScaJ.; 37-5066 ou 87,6081, J 

-

CÃSÃ"de Fániilla,--- -?¦**•»#;£'»"_£
mltas. gêneros :1.» «."««^fe.
57-5526. . •t^a 

j»

A U T O M Ó V EIS D E O CAS

VOLVO 1951 — Vendo em estado de
novo, ver ei tratar o dia todo à Rua
Buarque de Macedo n. 36, garagem
Edifício .3112 64

AUSTIN A-40 1952 -p- .Única proprie-
ttrla, muito bonito, pouco uso, c|
rádio CrS 250.000,00. Oportunidade.
Rua Barão da Torre, 293, Ipanema.1
Te). 47-2473. 25Í6Í_64
BÕTcKrTS36 - Preço CrS 120.000,00
_ Aceito oferta, preto c/ 4 portas.
Ver Av. Bartolomeu Mltrr, 620 -Me-

cânlca Leblon, com TRIPA. 11131 64

DODGE 1952 - Tipo Coronet preto
_ 5 pneus banda branca novos, râ-
dio Mopar—- Tudo original.-Ver
tratar Rua Xavier da Silveira
tel: 57-9829.

CADILAC CONVERSÍVEL — Dire-
ção hidáulica, rodas raiadas, muitos
equipamentos, único proprietário, dl-
ílcllmente existe outra em igual,
estado, base Cr» 720. ttua# General
San MarUn 857 - Leblpn.(» a 6»
feira).1 **»j?._°4

vende-

e
115

22680 64

RÁDIOS Para Simca Shambord, te-
ínos para pronta colocação, inclusive
antenas. Alto-falantes traseiros.
Dias Ferreira 147-C - Lebl°n-62 

M

RÁDIOS — Para automóveis,
mos, colocamos e consertamos na
hora. Variado sortimento de ante-

Rua Dias Ferreira 147-C Le
764 «4nas.

blon.

PlAUSTIN 52 — Compro a vista
meu uso de port. Tel. 58-4789.1 .15630 64

VENDE-SK, um automóvel Chevrolet,
modelo 1956, Bel Air, Hldramatlo im-
portado com licença da CACEX, rá-
dio original, 4 portas, banda branca,
côr verde-claro|escuro, por CrJ ....
1.100.000.00. Ver e tratar â Av. Pres,
Vargas, 417-A s| 602, com o sr. Ma-
thusalem òu Lauro. 1U30

VOLSKWAGEN KOMBI.p modelo ...
1958 necessita-se vender esta sema-
na. aceita-se oferta Justa, telefone
42-1075 12046 -»

AUSTIN A-40 — Vende-se o mais
bem conservado dentro do Rio. Todo
original de fábrica e com 34.000 Klm.
rodados. Venha Ver.' Rua Bambina
67-A — Botafogo. 26560 64

VOLVO — 1950 — Impedável' Cr$ ..
320 mil BarSo da Torre 293 Ipanema
47-2473. r' . ¦•.' 13051? 64
1952 — CITROEN modelo 11 .compíe-
tamente reformado de motor, trans-
missão, estofamento, pintura e pneus
vende-se preço a vista e barato, mo-
tivo de viagem. Tel.! 42-1075.

8223 64

BUICK - Compre.suas Peças le/«-*|AUToMOVEL X LOJAMua juan , _„.. _„

STUDEBAKER PICK-UP., 1952 ape-
nas Cr$ 240 mil faculto BarSo da
Torre 193 Ipanema. 47-2473. .

CHEVROLET 53 — Belalr sedan 2 por-
tas, ótimo estado de conservação, me-
canlco, completamente equipado —
Tratar tel. 22-3091: 6412 «4

PEUGEOT 52 — Preto, ótimo, estado.
Cr$ 240.000. Tel 57-9675. 

[__ 
_

64

SIMCA 1951 — Tipo' 1.200 — Estado
de nova, pouco uso, muito económl-
ca, cl rádio, à visto 0u parte à pra-
zo Rua Barão da Torre, 293 - Ipa-
ncma. Tel. 47-2473. 25460,64

RADlOS E ANTENAS Originais pa-
ra automóveis Volkswagen Sedani óu
Kombi e DKW Vemag r^ Rua Dias
Ferreira 147-C — Leblon. .

WÒL^AGEM-KOMBI - 1959". Vem-
de-se urgente 0 km mqtivo de via-
«em. Preço 430 mil cruzeiros a vista.
Tratar somente hoje tel.: 27-5496.
Com o sr. SOUZA. _m _

LINCOLN - 1954
(CAPRI)

Coupê — Direção hidráulica, freio
ar, vidros ray-ban, todo novo. Acel;
to troca. Tratar hoje e amanhã i
Rua Figueiredo Magalhães, 961 —
36-2"9- 8999 64

PONTIAC 1948, por motivo de via-
«em, vende-se em ótimo destado. Rua
latana, 149 - Tel. 23-6131.^ _

VOLVO 1958 em estado-de novo, pou-
eo usado, vende-se urgente te)
42-1075. 5513 64

MERCURY - 51
4 portas. Equipado, períelto es-

tado. Tratar à Rua Caning, 10 (ga-
ragem) com o sn JOSÉ' — Telt,
47-8118. lil™ _

PLYMOUTH —1958
pouco rodado, quatro portas, me-

eânlco, seis cilindros. Vende-se ur
«ente por Cri 1.150.000,00. Com
cllldade de pagamento na À«
-pjsto Severo, 292-A, loja.

Av.

64

fa-
Au-

mas sem majoração, na
Pablo Duarte, — (antiga Rua das Mar-
recas), 43 - Tel.: 42-4774. 

^
FORD ANGLIA 1952 — Vendo à vista
5 pneus e bat. novos, chapa ...
11.25.29 — Ver: Estacionamento fun-
dos da Candelária — Aceito ofertas.

6384 64

MÕ"- TD-1952 — Vende-se. Motor,
câmbio e capota novos. Tratar pelo
telefone. 43-1034. 

14MB «

ÜJlK — 1950 estado de nova facilito
Barão da Torre 293 Ipanema 47-2473
Cr$ 350.000,00.  13052 64

MORRIS OXFORD — Vendo hoje pela
melhor oferta à vista ou à prazo. —
Carro bom e bonito. Venha ver. Rua
Bambina 67-A. — Botafogo.

26577 64
763 64

Dou loja
ein const. no Centrop de Abast. São
Sebastião sçtor -hortl-granjeiro (que
substituirá o atual Mercado Municl-
pai), prevendo-se o aluguel sup. a
20 mil cr$. por automóvel de prefe-
rência europeu, base: 300 mil cr$.,
dando-se \%lta sendo o caso — Tratar
com ar. ROSA — Fone. 2*2238.

13107 84

fiÜGl UM AUTOMÓVEL
Dirija você mesmo — Chapas

particulares. Últimos , modelos —
Rua Francisco Otavlano, 35. Tel: ..
27-8904. ' '' 2700? 44

64

FORD 1951 — Vende-Se em perfeito
estada em tudo com fechadura mer-
ly, protetores de pára-choques espe-
ciais, pneus banda branca, preço Cr»
375.000,00 aceita-se oferta o carro esta
muito conservado — Rua Republica
do Peru 81, apto> 1204 - Tel. 57-5736.

11552. v.

VÊNDÉ-SE - Por Crf 300.000,00 -
*íl(

11009 0»IJt>- *""," '¦' mmmamm——¦^SSSSS^^^*'-'* ' V *

i "Vã a- v 
' '- ¦¦ '-¦•••• ¦'¦¦,¦/,;: ••¦--•-"•¦¦r/-l-

51 í
FORP 1929 i Vendo Barata Conver- ^»-XtS^,3f^Pwlsivel. Todo reformado. BmJ^m*'.^»**^ n0 Mta.

FORP
na 67-A-—Botafogo., 26578 -reti* vista Of *•¥•»> 

Qul.p- cionamento da B. S. Jpse. «q. «í
' o guardador — Tratar R. s

aala 302. -. «M "•

porti

PACKARD "1952 — Vende-se urgen-ltanda c]
te por motivo' de'viagem. Ver 8 José 50,
Avenida General San. MarU^53^|vÕLKSWÁGH>I

64

apto. 102, Leblon. I

DIPLOMATA vende Chevrolet Bel-
Air, 4 portas, preto, 1957. Telefonar
das 9 as 13 horas, para 37-5952.

p ~ 26565 64

Camioneta DKW, modelo 1957, ultima
série - Tel. 32-9380 e 22-6562. _

PEUGEOT 1952 — Vende-se em bom
estado.; Base: Cr» 240.000.00 à viste.
Ver no aterro (em frente ao edifício
da Esso, placa 11-98-58)- e tratar com
sr. Mário' Bocfcmann à Rua .Mexi;' 

3 — 11" andar. 10187 64

PLYMOUTH
Vende-se camionete utiliiy

1950 da 6 lugares com máqui
na nova. Gr$ 240.000,00, úl
limo preço. Tratar a nua Assun- nicanor

ção, 133-

FORD F-100 1959 -— Vende-se
uma com 10 mil rodados, nova.
Preço: Cr? 440.000,00, avista.
Telefonar paar 52-9097, sr.. Eo-
berto (parte da tarde). Somente
negócio avista. 7427J4.

.14172 64

1SABELLA —1957
Novo todo equipado forrado a cou-

ro — Aceito troca. Tratar Eua Fi-

guelredo Magalhães, 961. Tel.

5460 64

G.M.C. CAMINHÃO 952
Vende-se, máquina Tetlflcada to-

do reformado para 7 toneladas, tra-
tar Rua db Parque n» 31 -r Sao
Cristóvão, com sr. ROBERTO ou

ou pelo tel: 34-1026.
14134 .64

STUDEBAKER -1951
Conversível — Impecável, sempre

único dono , — Rádio, pneus faixa
branca - Vendo por Crt 270.000,00
sô à vista. Tel: 57-6600 — Dr. CA-
VALOANTB. 28° &"CADILLAC — 1954"

(CONVERSÍVEL)
1 Lindo carro, direção hidráulica, to.
do novo. Aceito troca. Tratar à Rua
Figueitedo Magalh&es 961. Tel:.

8699 64

CO,

BDICK 1946 — Vendo em ótimo es
tado de conservaç&o máquina retnj'
cada rádio de fábrica e outros equi;
pamentos - Está emplaoado. há
pouco tempo na praça. Ver na Rua
Luiz Barbosa,; 72. Garage Cruzeiro
do Sul com DAVID OU JOLIO. -
Negociou rgente. . 47036 64

JAGUAR — 4 portas cinza ótimo es;
tado 1949 - Cr$ 280.000,00 -Ver
Av. Princesa Isabel 136, com sr. MIL-
TON ou FREITAS. , _,^ ^

CADILLAC -1952

36-2779.
8999. 64

CHEVROLET 57
Bel-Air

4 portas — direçáo hidráulica —
Lindo carro, semi novo — Aceito
troca — Tratar à Rua Figueiredo
Magalhães, 961. Tel: 36-2779

FORD-1953
4 portas, Utillty de luxo,' rádio,

pneus faixa branca, excelente esta-
do, facilito e troco. Tratar Rua Fi-
guelredo Magalhães, 961 — Tel.: —
36^_9- _8999_64

OLDSMOBILE 51/88
Vende-se ' retificado." Excelente es-

tado — Ver Siqueira Campos 7, com
ANTÔNIO 37-9604 - CARVALHO. _

MERCURY —49
Gr$ 200.000,00

4 portas rádio automático, motor
à toda prova, estofamento em bom
ístado, único dono. Cri 200.000,00 à

Sedan — 4 portas —i Em estado
impecável. Tildo novo. Aceito tro-
ca, facilito parte. Tratar Rua
guelredo Magalhães, 961 — Tel.
36-2779.;'

Fi-

8999 64

Dodge Kingsway 1959 - 0 kms.
Vende-se, 4 portas com . coluna,

tr&nsmisao automática, direçáo hi-
dráulica, freio a ar, 8 cilindros, rá-
dio transistor, toda documentação
legal. Ver e tratar à Rua Visconde
Sllva 108 — Sr. ARMANDO ou sr.
PAULO. Tels: 23-3138 e 23-2693.

6295

C0NSÜL —1952
4 portas — Excelente estado, único

proprietário, todo equipado. Aceito

troca. Tratar à Rua Figueiredo Ma-

galhães, 961 - Tel.: 36-2779
8999 64

CAMIONETE DODGE
Particular vende de um único do-

no em excepcional estado, crs,...
400.000,00. Ver Rua Bambina, 84.

64

ALUGAM-SE CARROS
CHEVROLET 1956

; (Bel-Air)
Particular vende de 4 portas —

Mecânico — sem coluna. Tudo orl-
ginal e em perfeito estado — Do-
cumentação ¦ diplomática — Ótimo
preço _ -Tel: 27-2076. __ „

vista e o restante a
47037 64 RODRIGO — 52-3054.

OLDSMOBILE 88-1956
Cinza claro e escuro, forraçâo; ver-

melha tipo orilgnal,. ar quente e
frio todo equipado de cqnservaçSo
excepcional podendo ser submetido

ziiu.uuu.uu «. a qualquer prova. Ver e *«*«•-:
combinar - Rua Sta. Clara 200, com o sr. LEÃO

Chapas particulares sem chofer
americanos, mecânicos equipados —
Modelos 52, 53, 54, 55. 56 58 e 59
— Inf. tel: 36-0027. Av. Prado Ju-
nior 145-A — Copacabana. ¦

14165 64

FURGÃO
CHEVROLET

Vende-se, ótimo estado. Rua Fran
cisco Manoel, 284 - U»W|j _

^^J^SIIENCIOSOS

AV. 28 SíTEMBRO, 211
Tél.

v^-w....-  KOMBI 58 STAN.
TJARD — Rádio — para choques re-
forçados - Cr» 390.000,00 ™

27-5139
Tel

15633 64

LOTAÇÃO FORD - Castelo — Ven-
de-se tS: 47-4279,daa 12 às U.h. 

^

OLDSMOBILE -1949
4 portas — Rádio -p ótimo esta-

do. Tratar à Ruà .Figueiredo Maga-

ltiáes, 961 - Tel: '36-2778

Vendo, canadense, dua*
rádio pneus banda B"nca,por
370.o6o.So à vista. Dr. Azevedo «lío,
Eua Humaitá. 229 ..— Apto. 

^Tel: 46-2967. - 13UW ,***¦.

MIRCURY-1949
Particular, vende • de «•¦¦.Wt1S»

com rádio de fábrica, / pode exarçd-
na?, base Crt 240.O60.Mli;»*;.-
Ttatar pelo telefone 5,8-8119! ou, à
Av. Mem de Sá, 122. ,

8999 64"VOLKSWAGEN 
58 , KOMBI

Vendo estado de novo. Apenas
10.000 Kl. Ver à Av.' Copacabana^K,
na garage 11563 64

¦ 48-2680 I

DESOTO-1953
Utillty - 4 portas - O mais no

vo e bem. equipado, único .dono 
-

Direçáo. hidráulica - Aceito troca.
Tratar à Rua Figueiredo Magalhães;
861 .-I Tel: '36-2779. ¦__

64

B A B A
Oferece babá com Pr-\ííc0-

referência — Tel:, 26-1068; .
Dá-se

6405 55

MERCEDES BENZ
1-500-»5Í
nde-se, em ótimo

Preço base: Cr$ 500.000,00,
cinqüenta por bento â vista * e
restante ei? 10 meses, çom ju-
ros de lei. Ver na Rua Conde de
Eonfim 435, com sr. OTÁVIO,

w

7046. «*-

DATILOGRAFA

60394 64 — Tel: 37-0326 11490 64

STUDBAKER CHAMPION 1952
Vende lindo carro, duas portas,

sem ooluna. Aceita-se troca por car-
ro de menor valor; recebendo a di-
fcrença a vista. Ver no Posto Shell
atojpAv. Oen. San MartinJ 

g""WILLYS 
RURAL 0 KmT"

Vendo a longo prazo, faturamen-
to original e com a garantia do
Serviço Postal. Tel: 58-8947. _ _

VAUXHALL - 1956
(VELOX)

4 portas, novo equipado lindo car-
ro. Aceito troca. Tratar Rua Figuei-
redo Magalhães, 961. - Tel.: 36-2779.

FORD — 1957
UTIILTY. SUPER LUXO

Vende-se à vista ou troca-se por
carro de menor valor, 4 portas,
8V, superequlpado, documentação
dlplomáüca. Ver no Posto ESSO

Frederico Mello, «TÚNEL NOVO":
com sr. Farias. 56092 84

~ 
FORD —1946

Precisa-se de moça com boa apa-
rência e bastante prática. Rua
Bambina 84. : 55»^

AUTOMÓVEIS -COMPRO
De qualquer marca, èin qualquer

estado, mesmo' Precisando de. repa-
ros - Pago à vista.. Tel: -38-5128 -
OSWALDO. 9304 641

¦*95**£?^^Bís2!'3

aMskmr'
TAUNUS
CÔNSUL

,^, PREFEa
____j§fiEi OPEl
AUTO PEÇAS LTDA.

Rua Washington luii, 3-tojo 2
Esquino de
Mem d* Sã ,0,..524I2Í»

1 CADILAC 52

4 portas -r Pattlcular [ — Jtimp
estado — Tudo em ordem. Pode ia-
zer esperlêncla — Vendo hoje por
Or» 250:000,00 ou maior oferta
vista — Tratar hoje. .Tel:

à
58-5805.
8999' 64

STUDEBAKER CHAMPION
Vende-se pela meip^rta^mo-

Vende-se, 2 cores imitação macieira, forrada de courfticr-f-

pletomente equipada. Telefone: -25-391 L_ 4356a**_

Em perfeito, estado, vendo, ôtlma
forracáo, equipado, Sedan 4 portas.
Preço5 espedaf Cr» 650 000,00 l vista
_ ver e tratar das 10 ès 12 horas
_ Eua Santa Clara 26 - "* «<•«
— Tel: 37-8287. [___• _J__ M

tivo viagem boa
estado com rádio
pneus quase novos

m
F. 100
F.350
F. 600

ENTREGA
111W11 BBS ^L-9 B ^^^1

Aprenda a Sujar a Mão para Nâo
Limpar o. Qolsp

CURSO DE MECÂNICA PARA AMADORES

CARLOS LEMOS - Diretor; FRANCISCO NUNES - Assistente.¦-srrjpürraàusrr-r-fcjgws
Bua Dr. Marques Canário. 100-C - Leblon - Tel. 27-4533.

õuatro portas
Tel: 47-5937.

% 25435 64

JEEP-WILLYS
Motor americano (4, cllindos) —

Vendo ver Av. Bartolomeu > Mitre • n°
1361 — Gávea.

PNEUS * BATERIAS
__-m_mmmm-mmammmmam 

' *

NOVOS 1 *; %| de desconto nc,^
DESCONTOS 

XZ [compro do lioyó

Rua Aires Saldanha 34 Tel. 47-7779
Rua da Passagem 103 Tel. 46-7854

VENDAS, DIVERSAS
¦+¦

ASPIRADOR ELECTROLUX - Ven-
de-se, Rua Vluntários da Pátria r»
166 - ap. 102. 11529 89

(Em frente ao- estádio do Flamengo)

FURGÕES [
AMBULÂNCIAS
PERUAS
PICK-UPS
CAMINHÕES

VENDA DE
11545 64

VEÍCULOS
MAQ. SINGER BABY, 1 caseador —

Vendo, Marquês S. Vicente,^ ap^

TRATORES
Fordson e Dexta

VENDAS COM GRANDE FINANCIAMENTO

USADOS

102.
POR MOTIVO DE VIAGEM - UquJ-
daçío total e urgente: linda sata de

Jantar, Chlpendale, geladeira Frigidal-
re americana, 6 p":. 2 armárlofl de
dormitório com espelho, aquário com
estante para livros.. tapetes persas,
-armários de Jacarandá antigo e raro,
móveis Jacarandá avulso, belas gravu-
ras legitimo, preços módicos. Rua Si-

queira Campos, 241 «Pto-1-*^ 
„„

VENDE-SE por motivo de viagem, um
fogáo a gas "WeUbllt'' (americano
Importado) com 4 bocas, forno e !!»"¦
Inclusive relógio, em ótimo estado.
Um móvel pequeno para Bar.
Ver e tratar na Av. Epitácio Pessoa,
746 das 8 âs 19 horas. Não se atende
por¦•téle-o-.B'. . '.47?_.89
APARELHO para massagem Esbeltex
— -Vende-se um urgente, usado em
estado de novo por Cr» 8.000,00. Tel.
23-6260 — Sr. Francisco. 1024 89

SIFAO — - Vendem-se balas Pl slfão
à Cr$ 220,00 a caixa. Tel.: 25-2281.

18-1*1 **\

LIVRO RAROl
miniatura "Os
melhor oferta,
apto; 1101.

EdiçSo portuguesa
Lusíadas". Vende-se
Aires Saldanha, 76

8947 89

-* ¦—: :— , , ...—„ -_—,_,„.— ,, .... . Jfc**^^jS^^^P^MpW>^^^B^^^BwJLs»*y f^k\

A COMPANHIA VALE, DO RIO DOCE S. A. aceita pro-
posta para compra (pagamento à vista) dos veículos abaixo
relacionados, que se encontram depositados no Almoxaritado
de seu Departamento dos Minas, em Itabira, Estado de Minas
Gerais, onde poderão ser examinados:

l^CãminhãoInternational b-160 mod. 19517motor n-^S-B.-
240-317-47, côr verde, capacidade 5.445 quilos, 6 a-
lindros.

1 - Caminhão Chevrolet, s/. corrosseriq, mod. 1947, motor
EE-4.369.034, côr verde, 6 cilindros.

- Caminhão White, (WA-22) mod. 1948, motor n. 140.A.
10.730, côr verde.

1 _ Caminhão International KB-7, mod. 19/19, motor BLD-
, 269-107-676, côr verde, capacidade 5 tons.

Jppp Wyllys série 454-QB-2-8-688-B, ano fab.1954 côr
verde, lotação 5 passageiros,-*motor-n.»-4-¦•«./-»i,-de
72 HP, 4 cilindros, a gasolina. Prefixo J-3. Equipado
com 1 capota metálica tipo "Standard ¦

1 - Caminhão G.M.G. série FC/454.9.713, ano fab. 1948, cor
verde, capacidade de 6.000 quilos, c/ motor o gasolina
n. B-24.872.993, a"e 100 HP, 6 cilindros. Prefixo n.° 28.

1 _ Caminhão G.M.C. série FC/454-9-746, ano fab. 1948, côr
verde, capacidade de 6.000 Quilos, d motor a gasolina,
n. B-24.872.987, de 100 HP; 6 cilindros. Prefixo n.° 30.

O prazo para retirada, por parte do comprador, do ma-
terial mencionado, será ide 90 (noventa) dias, contados da data
em que o mesmo pagar, na Tesouraria da Companhia, o preço

Será exigido do proponente que melhor-oferta-apresentar^-

COMPRESSOR —
Vende-se um, em
250 LbS.. vertical.
22-3267. . '__

"De Vllblss" .—
estado de novo
Tel. 42-5564 ou

14193

COFRES — Vende-se cofres prensas,
arquivos e mais móveis de aço.
Compramos cofres usados. Teófllo |
Otoni 120 tel: 43-4548. ¦ __,._ 

'

«O MUNDO DA CRIANÇA" — Ideal
para seu filho. Pagamento iwrçelaao.
Fone 26-3923. 8224 89

COMPRA-SE. tapetes orientais,
lhos ou novos, paga-se bem.
57-9720.

ve-
Tel.!

11557 8C

fERSIAM LAMB - Pessoa rêcem-
chegada* de Londres vende moderno
casaco comprldode^Persian -!>«<*-

PKço de ocasláo. Telefone: 
^47-9215.

PARTICULAR - A particular Vende
Coleção-de-ObJetos-Antigos — Tel.:
25-1495 das 15 às 17 horas. 

^ 8g

COMPRO 1 geladeira, vitrola, T.V.
Ar-condiclonado maq., lav^r,,0™'H*M

BUZINAS francesas, par, vendo. 13
de Maio. 47 -Sala.'.a».

PRATARIAS e moedas antigas com-
pro - Tel: 58-8352. 7180 89

VENDE-SE TUDO - Tratar - Te-
lefone 36-0937. . ¦¦ ' 

.,-,^-J?

Modas e bordados
VESTIDOS FINOS. Modelos Parlen-
ses. Facilita-se. Tel: 48-5685. . .

63B5 81

ARQUIVO de aço 1,35 x 0,70 x
com gavetas — Tel. 25-1563.

0,45

6404 89

PARTICULAR ESTÓLLA BLEU -

U.S.A. e um casaco Maron novtoho
Ocasl&b. Tel. 37-7616. 265M 8

PARTICULAR, Piano Alertao Wolf-
Pleyel 114 Caudas Cepo de metal cor-
das cruzadas, barato. Tel. W-7616.

PelesPARTICULAR —- . Compra-se
também usadas. Tel. 37-7616.* 2030.

CASAL Que se retira, vende urgen-
te tudo baratíssimo. Armário, sofá-
cama, estofados, Bar Bambu,.lustres
discos, livros, etc Aires Saldanha 7«
apto.., 1101. 8M_8_ 8S

URGENTE — Famille estrangeiro
vende dormitório, armário pau mar
fim grande mesa, sofá estofado, sa-
movar antigo peça único, estola vi-
son, f orfio de assado um Correglo e
rádio -Philips-automôvel 7 Fernando
Mendes auto. 44. 15626 89

PARTICULAR, Estolla arminho supe-
rior de Vlson marron-claro dourado
bonito. Preço de ocasl&o.
37-7616. A 

'•¦ ''

CHAPÉUS FRANCESES .— Alugo M.
Abrantes, 126(104. T. «•56fl315Mg-'.81

ESTOLA — Vison UndtsSlma Pajti-
ilar-. Vende-se- Tel, 27^

VÊNDE-SE — Vestido Soireé,.'de chi-
fon, tamanho 48 modelo exclusivo.
Atende-se das 9,00 às 14,00. Rua Cons-
tante. Ramos 61 - 501: Copacsbana.

CHAPÉUS — Alugani.se Av. Barthç-
lomeu Mitre, 990 apart. 402 das 214
às 17 hs. Tel: 47-3728 -^ «WjgJ-^

Tei::
26566

um depósito de 10% 
"do 

valor de sua proposta724~horas após
a concorrência, cara efeieto de encaminhamento^ da mesma a

IMPORTADORA DE AUTOMÓVEIS E MAQUINAS. S. A.
REVENDEDOR FORD AUTORIZADO

kua.do. Rezende, -147- Tel.:52-2644
í
o.

a concorrência, para; ..-. -- —.---,_.
aprovação da Presidência da Companhia. . -«ri

As propostas deverão ser endereçadas ao Eng .Carlos
>ira Neto — Serviço Geral de Compras — Av, Churchlll

.09 -11.° andar — Rio de.Janeiro, em envelopes fechados,
sòbrescritados com os seguintes dizeres: _

Proposta para compra de veículos — e serão aceitas ate
o dia 12-8-59, às 16 horas, ijuando serão abertas em presença
íõTintèressador.

Perei
n. 109

VENDE-SE um aparelho elétrico Es-
beltsx para massagem, em estado de
novo. Vendo urgente pela metade do

preço. Tel. 37-9364. Sr. Barros.^ 
^

cÕÜ;ÇOES de livros: Vendo baratis-
slmo: "Monteiro Lobato" 13 volumes.

1.500,00); "Tesouro da Juven-

Sócios e representantes
SÓCIA — Butlque e Cabelerelro, com
residência. Admite-se com. pecmeno
capital. Negócio de rara oportunida
de. Av. N. S. Copacabana n. ....
1.256 - Apto. 202. v,

7425 77

VlESTIDO DE NOIVA - Vendo bells-
simo. todo em renda Markeot bor-
dada a mao.Rua Jorge Rudge, 10 —
^^""l^-V. _.: «UO»
COSTUREIRA — Feltiò_ barato. Wtisas
prontas aceita encomendas —¦ Tel».
26-3067. 1WBB 81

seu»

(Cr»  .
tude". periúltlm-a edlçáo, 18 volumes
por"3.000.00; "Lima Barreto", 17 v.,
novíssimo, por 2.300,00; ••Freud", 18
v (ha embalagem 2.800,00); "Freud"

em hespanhol, 19 v. (2.000.00) e. etc.
Aceito também encomendas, de quais-
quer-^OaleçSes 

-de -Livros" de qual-
o"u«"éditõraV~pré-.a~BslXiSBlmDT-Corr--
suite Camargo: 45-8582. • ' 

10197 89

MAQ. SINGER Amer. c| motor e me-
Sa luxo, pau marfim, vendo ou tro-
co' p| ¦ maqV- velha.—TelA37-7069^_—Vl 13108 89

REPRESENTANTES
Firma estabelecida. no Rio Grande

do Sul, oferece seus serviços ao
comércio e indústria desta Capital.
Queiram diriglt-se à PRETO E GIA-
COMO LTDA. - Rua Cel. Vicente,
281 — Sala 108, — Porto Alegre.

j ,_. 7409 77

SENNHORA .que Viaja vende
vestidos novos e com pouco dei uso»
manequim 44. Vende também 3 co-
bcrtorès suíços novos de .*>«-'¦
Bai-eta Ribeiro 587, ap. 401,¦tel.

lã.

67-3268,.

Ao Comércio e Industria
Vendas para o Estado da Paraíba

13030 81

M0N06RAMAS E CAMISAS
Execuío monogranías com' toda

neríeic&o. para camisas, lenços, pi-Pllmlt, ou qualquer outro -gênero,
tirn também camisa e consertos —
Trataram MARIA JOSÉ' DK MELO
-praia de Botafogo 154 ap. 70»—
Recado ior íavbr.tel: «^-^.

Dirigent-s-de-organliaçío-T-cosae^
ciai em JoSo Pessoa, de MlWg
nesta capital até 28 corrente, aceita
representação ou distrlbulçto
qualquer produto para aquela
iiáo.' Favor eScrever para

Todos os impostos que porventura se|am devidos em vir-
tude das transações, correrão por conta dos;compradores,

A^CómpaTiMtrreserva-se trdireito de-nao aceitar as pro-
postas que forem apresentadas, caso os preços «"'«"doirnao
consultem sei» interessei. «»M M

VENDO — Maq. Slnger Portátil AmeP-
tipo Baley, aspirador Eletrolux c|es-
tojo, binóculo Omega 7x50 _. caaeador
Slnger novo. Vendo. Tel, 54-0144.¦•: . 13110 89

V^pHTHiADOB -Vendo—um-- marca

fíestiBAlomai.

de
re-

n« 7447
7447-77

COSTUREIRA
Vestidos para meninas com ?•"*!*.

cio. Preços módicos. .Rua \')saM
carneiro, 295 - Tel: 49-7847.^ „,

Contact grande, de pé, com regulador
de ar. Ver a rua Aires Saldanha, 34
apt. 702. Tel. 47-9184. 26642

VENDO 
"armário -estilo inglês, cana-j

SÓCIO
Admite-se em indústria com ótimas Possjbilidade-^de^desen-

volvimento, no Distrito Federal, sob direção alemq, N^ôcto «rio,

p.Actaoto portuguesa cm lacnrandf,.j fCUdOO-SC qu^.uj, dc peSSOO idônea e 
^'«^^Síireuru francesa, radtoia phijips, pC(|e.$e e dá-se referências. Cartas para a portaria deste lornoi

quadro, t objeto. "««tiv^Tel: 
' 

fc fi261< / - , 6261 77quadro.
47-9134.



2* Caderno CORREIO DA MANHA, QUINTA-FEIRA, 23 de Julho do 1951

7 V-:

IS

LOCAÇÃO DE CASAS E APART AMEHT OS (Continua)

\7*

1<1

AQU/S/Ç^DDf IMÓVEIS

iMÇÃO DE IMÓVEIS
CON Sü LTAS

Nosso. leitor José Maria Silva
Indaga-nos (30-5-59):

"Venho residindo em casa »lu-
gada, tem. contrato, desde 1954.
Aluguel mensal do 850,00, área
útil de 88,50 m2

valor du aluguel cm 2.800,00 men-
sais. NSo concordando, requerl
após (axer a contestação do ato; |
arbitramento Judicial, que corre'
na Justiça local, pois, o ato da
Prefeitura, segundo me parece,

Em 1958, concordei em majorar nSo guardou equldlstancla entre os' 
alugueres de outro» prédios aqui
alugados. Nio fui notificado para
me defender.

Solicito, pois, a V. 8.* me m-
formar se estou no caminho certo,
e como devo agir de agora em
diante na defesa de meus inte-
rêsses, . devendo ressaltar . que é
de meu propósito recorrer ao' Trl-
bunal de Justiça, ji que b MM.

.Juiz de Direito locai concedeu-me
autorização para advogar em causa
própria, em vista de, na comarca
só multar um advogado, que é
irmão do senhorio..."

o referido aluguel para CrS
1.200,00. Em fevereiro deste ano,
o senhorio pedlu-me novo aumen-
to, Já agora para CrS 1.500,00
mensais, com o que nio con-
cordel. .

Em agosto do ano passado,
adquiri nesta cidade um pequeno
prédio, onde pretendia fixar resi-
descia, porém, com a alta verti-
glnosa dos materiais de constru-
tio, baldados foram meus esforços
no sentido de ampliar dito imóvel
para poder acomodar a família.

Em vista do ocorrido e estando
o prédio caindo e nio podendo eu,
como disse, reforma-lo condig-
namente para minha residência,
deliberei fazer uma limpeza e
aguardar poli tenho compromls-
sos a soíver. 

'

Por Insistência de um amigo,

BOTAFOGO — Barão de Itambl. Alu-
go apto. cj sala, qto. coz. depend.
empreg. e telefone. Mobiliado ou n5o.
SOTIC. Tel: 22-7249. 60199 4

Catete e Glória

R. — Em resposta ao nosso lei-
tor de Kepomuceno, Sul de Minas,
entendo que: o aluguel arbitrado
pela Prefeitura poderá ser discuti-
do em Juizo, desde que a parte

BOTAFOGO — Alugamos residência
mob. c, tel. e geladeira CrS 30.000,00
tratar na AGENCIA ANGLO-AMERI-
CANA — Rua Siqueira Campos, 43 s|
905 Tel: 38-2761 de 9 a» 12 e de 13
is IS horas. 26633 4

que necessitava urgentemente, prejudicada nio concorde com o
transferir residência para esta cl- mesmo.
dade, cujos filhos ji se achavam Nesse caso, deverá ser a Prefel-
matriculados no,ginásio local tura citada para ciência da açáo

..perdendo aulas, 'condoído da si- proposta e o arbitramento será¦
túaçio do mesmo, aquiescl em ce- fixado pela autoridade judiciária,

. der-lhe a referida casa, provlsA- após perícia feita por técnicos,
rlamente e, até que êle vendesse tendo em vista o,valor do imóvel
uma casa que possui em Lavras,
ficando, então, com a minha.

Ent face do acontecido e acima-
relatado com absoluta fidelidade,
meu senhorio resolveu requerer à
Prefelutra o arbitramento da casa
em quo estou morando, tendo os
árbitros Indicados1 (dentre eles um
engenheiro seu cunhado) fixado o

e a locaçSo dos prédios vizinhos
No caso em tela, o proprietário

procedeu dè acordo com a lei. Se
houve erro na parte relativa ao
valor do aluguel arbitrado, o re-
curso é procurar Invalldi-lo por
melo de um procedimento Judicial
— como vem o consulente ten-
tando fazer.

CATETE — Alugo apt. 102 da Rua
Santo Amaro, 184 de frente com sa-
Ia, quarto separados, banheiro e co-
zinha por Crí 7.000,00. Ver no lo-
cal e tratar i Rua São José sto, sl
2003. Tel. 52-3190.  14109 6
ÍÍÀRGÕ-DO MACHADO — Em primei-
ra locação, estamos alugando aparta-
mentos de 2 quartos, sala, quarto e
banheiro de empregada, a partir de
CrS 12 500,06. Ver à Rua das Laranjei-
ras, 42-46. — Tratar na EMIL-Emprê-
sa Metropolitana de Imóveis, Ltda.
Rua Senador Dantas, 74, 12.* and.;
tels. 52.9059 ou 32-0603._/  4118 5
TV. CARLOS DE SA ,N» 14, APTOS.
402 e 702 — Alugamos "estes aptos,
compostos de quarto, e sala separa-
dos, bameiro completo e cozinha.
Chaves com o porteiro e tratar na
SeccSo de Locações do BANCO 1MO-
BIUARIO E dOMERCIAL SJA, à Av.
Erasmo Braga\n° 255-A, tel. 52-3833
ramal 2J_ 21780 5
CATETE — Primeira locação — A'U-
gam-se os apartamentos da Rua Cor-
reia Dutra, 131 constando de um jar-
dim de inverno, grande quarto, mag-
nlflca ssla, grande cozinha, banheiro

COPACABANA — Rua Dias da Rocha,
75 — Aluga-se o apto, no 3.» pavlmen-
to, de frente e de fundos, respectiva-
mente, pelo 

'aluguel de 12.000.00 e
11.000,00, com sala, quarto, jardim de
inverno, banheiro social,.cozinha, w.c.
de empregada e área com tanque.
Chaves com o porteiro. — Tratar na
ADMINISTRADORA E IMPORTADO-
RA CURVELO, LTDA, na Rua Mexi-
co, 98, eobreloja,' pelos ttIs.-3*-771l. e
52-6285. \ •¦ - ¦ 5488. B

COPACABANA— Aluga-se, na Rua
Barata Ribeiro, 82»,;apto. 60L de fren-
te, coiti 3 quartos, 2 salas, varanda,
cozinha, copa. cozinha, banheiro com.
pleto e dependências de empregada.
Com direito a garagem. Preço de CrS
25000,00. Ver no local. — Tratar na
ADMINISTRADORA E IMPORTADO-
RA CURVELO, LTDA, na Rua Méxl-
co. «8. sobreloja, pelos tels. 32-7711 e
52-6285. S487 8

ALUGA-SE apartamento.de quarto e
sala conjugados, a Rua Si. Ferreira,
228, apto. 712. Chaves com o "porteiro.
— Informações pelo telefone 47.1742.¦'¦¦¦.' 6289 8

COPACABANA — Aluga-se. na Av.
Nossa Senhora de Copacabana,. 750,
apto 310, com quarto e sala conju-
gados, banheiro e kltchenette. Preço
de 7,000,00 e mala as taxas. Ver no
local (ohaves com o porteiro). — Tra-
tar na ADMINISTRADORA E IMPOR-
DORA CURVELO, na Rua México, 98,
sobreloja, pelos tels. 32-7711 e 52.62S5... 5490 8

ALUGA-SE — Apto. 'quartos sala se-
parados, banheiro, cor dependências
emp. área tanque— Leopoldo Ml-
guez 82. apto. 703 — 57-9523.

11508 8
COPACABANA — Moça funcionária,
transfere locação de parte de, apar-
tamento, para morar com outra fun-
cionárla, de família, para dividir
despesas, a quem pagar parte do
mobiliário novo e bom. Rua Conse-,
lhelro Lafalete, 38 Apt. 603. Posto 6.
Tratar das 18 ás 21 horas. 8259 h
COPACABANA— Aluga-se excelente-
te apartamento c| 2 salas, 3 quar-
tos, 2 banheiros sociais, ampla co-
zinha e dep. emp. área c| tanque e
com direito garage,' à Rua Barata
Ribeiro 665. Ap. 802 chaves c| por-
teiro. Tratar na •'Imobiliária EVE-
REST Ltdá. Av. Rio Branco 81. -11»
andar. S| 1103.  4128 8
COPACABANA — Alugamos aparto-
mento, de quarto e sala separados,
varanda, banheiro e cozinha, i rua
Leopoldo Mlguez 107, apt. 807. Cha-
ves.com o porteiro. Aluguel mensal
de Cr» 10.000,00 - Tratar na IMO-
BUJARIA LEMOS'LTDA. à Av. NI-
lo Peçanha 26, sala 702. Tels.: 22-2483
ou 42-9506 com o Sr. OLVMPIO (257).

. 4025 8
AV.~COPACABANA 759-405 —"-Alu-

ALUGA-SE, em, 1.» locação, o apto.
708 da Rua Almirante Tamáhdaré, 26,
c/ amplo jardim Inverno, boa sala; 2
quartos, banheiro social, cozinha c/
fogão, tanque, banheiro empregada.
Acabamento de luxo. Aluguel Crt
12.000.00. Chaves com o porteiro. —
Tratar na ADMINISTRADORA DB
IMÓVEIS MASSET, LTDA, Av. Eras-
mo Braga, 277, a/ 101 ;teL 42-0081.

8062 10

ga-se apto. Fone. 364114.
25483 8

COPACABANA — Aluga-sé. na Av.
Nossa Senhora de Copacabana, 1058. o
apto. 1003, com 3 quartos, 2 salas,- ba-

... nheiro social, cozinha, área com tan-
social completo, área com tanque, que e dependências completas de em-

QUARTO — Aluga-se ricamente moi
blliado a. 10 metros da prata, para
casal' de fora que passe ferias no
Rio 300,00 cruzeiros diária — Tel.
57-3695 — 37-9955. 15635_ 8
COP. Fino apt. mobiliado e atapetado

quarto de empregada, etc. Ver no lo-
cai. Aluguel CrS 10.000.00 e'CrS<...
11 000,00 cruzeiros. Tratar de 2a a
6 a feira, das 9 às 11 e das 14 ás 17
horas. Av. Presidente Wilson, 210 —
Sl 1206. 5459 5

'Centro
5**CENTRO — Alugamos . sala ampla,"com banheiro completo, à rua Sete

f! Setembro, 88, sala 410. Chaves com o""porteiro. — Aluguel mensal de Crf

SALAS P/ESCRITÓRIO OU
CONSULTÓRIO—Aluga-se con-
junto de saleta ;e duas salas —
Rua México, 11. Tel. 32-9356.

12048 2
,„,„ , . , _ IAV. COPACABANA, 1017 sl loja 203

& 9.000,00 mais taxas e Impostos. Tra- _ Frente, Ia. locação, ch50 m2 e sa-

[ 204:
;- _

tar na IMOBILIÁRIA LEMOS LTDA.~a Av.-Nllo Peçanha 26, sala 702 —
Tels.:. ,22-2483 ou 42-9508 com o Sr.
OLVMPIO (337). ''- • 4026 1
ALUGAM-SE-'.— Grupos 2 e 3 salas,
banheiros comp'. e kit — Fins comerJ
ciais'8,10 e 13 mil mais. Imp.condo-
mlntò'** Todos írente^Avr-13 dé
Maio, 47-G. 2001 4-5 Chaves sindico
s| 2128 —' Tratar Bco. Irmãos Gulma-
rães-SIA. ' __?í?KL1
CENTRO — Aluga-se o apto. 2112,
da Avenida Rio Branco, 185, duplex,
tendo entrada, salão corri 60 m2, co-
zinha; em cima: duas grandes salas
e banhl completo. Tratar .cl os pro-
prletáríos,- CIA. DE SERVIÇIOS E
ENGENHARIA "SERENA",- & rua
Araújo Porto Alegre, 70 — 8», gr.
807;  10139 1

' LAPA Ü3 — Alug. sob 2 pt 2 qüãir-
tos gd., cozinha e banheiro comerc.

I "ü res' , •¦'.-' ' 
„ ' , 10040 1

AV. RIO BRANCO, 131,' grupo* 201,
2» andar, da frente, 3 salas, sala
da espera, iav. e sanitário. Excep-

íelonal localização para alto comer-
Jrilo ou escritório.. Aluguel Crí 35.

1 Aceltam-se propostas -para locação
dai salas separadas. Chaves no BAN-
CÓ" CREDITO MUTUO, no mesmo
pavimento. Tratar com dr. FER-

* NANOO. Prata Fldrláio,-55, saia,
2047 Teli: 22-0454 é 52-1027.

_ó4m 1
í ÃLUGA-SÊ^ Av. Nilo Peçanha 12
| apt 3 salas. Tel: 47-1879 ou. 22-5827 —
>. Emp. Brasileira Administração R. da
' K""anda 47-3». ' 6475 1

j EDIFÍCIO ITU — Aluga-sé o apto.
! 1407, de frente para o Largo- da Ca-
, rioca, de sala e quarto conjugados,
3 banheiro completo e kltchenette. Tra-
l ta-se com o proprietário pelo telef.
, 27-0806. Chaves com o portsiro, sr.
í Mário. Aluguel CrS 8.500,00. .11532 1

^i/LUGUEL,— Centro — Adriano, íone'-.22,5403;. 
precisa'dè um quaíto ou apar

tamento no Centro. ^1559 1

CENTRO — Aluga-se apto., riò edlfl-
~eíp Patriarca, Largo São Francisco,

26. Aluguel mensal CrS 8.000,00, acei-
^íandc-lse ofertas. — Tratar na Rua do
W-Csrmo, 71, sala 802. 21824 1
ò\ ¦ ¦¦
93 ALUG., gr., e.. qto., banh., etc. 5.500,00.
,:Ee-cnde, 63, apto. 206 (13 às 14 hs.).• 8994^1

. — ¦ ¦—¦¦ ¦¦?/¦—-»

•BAIRRO DE FÁTIMA — Aluga-se
magnífico apto. de frente em prédio->«mo3?rno e de fino acabamento. Não

."falta água, farta condução a porta.",-Ver e tratar a rua Guilherme Mar-
&coni 74, com o sr. ANTÔNIO — Pon-
-Hofinal do lotação Mauá-Fátima.
„n 26650 1

--A 5000 cruzs aluga-se o apto. 132, c|'grande 
e arejado dormitório, banh. e

2- kit, a R. Moncorvo Filho, 40, a pou-
cos minutos do centro chaves com o
porteiro-COSTA. 26590 1
ESPLANADA DO CASTELO — Alu-—fra-se grupo 804 de 3 salas, Esq. de'Franklin Roosevelt, c| Pres. Antônio

.Carlos. Lado da sombra — Ed. Lana161» locação — Chaves na portaria.
yTrátàr BANCO IRMÃOS GUIMARÃES

R. da Quitanda n. 80 — 3.» — Tel:
-23-5432. 14177 1

nltárlo. CrS 17.500.00. ADMINISTRA-
DORA NACIONAL, Av. Pres. An-
tónlo Carlos 615 2* pav. Tel: 42-1314.
LOJA em S. Cristóvão — Aluga-se
Rua General .Tose 1 Crlstlno, 9,
perto da Exposição, em prédio no-
vo. Aluguel 10.000,00. Tratar pelo te-
lefone 48-8841. Serve para depósito
ou negócio. _ 22677 2
ÃLÜGO ou vendo financiadas duas
grandes lojas novas, c| 150 ms2 de
área cada, próprias para' grandes ne-
gócios ou indústria leve, à Rua Ma-
toso, 182, ao lado do Cinema Madrld
— Infs. tel. 47-6327. ¦'¦ ' 14161 2
IPANEMA — Alugam-se saias para
consultórios ou escritórios. Rua Vis-
conde Pirajá 696 — 1° — com zelador,

 21775 2

SOBRELOJA — Aluga-se, à Rua 7 de
Setembro, 88, sobreloja 215. Aluguel a
combinar Ver no looal. — Tratar c/
o proprietário, tel. 43-0604. 7463 2

LOJA — Aluga-se ' em Copacabana.
Rua Figueiredo de Magalhães, 741,
n. 4, com 50 metros quadrados. Con-
trato de 5 anos. Proposta para o dr.
MARUM JAZBIK rua da. Assembléia
51 _ 2" — grupo 201, das .10 às; 12
horas e %M ^.^r?-4tòoí 2

APTO. — Mobiliado cl telef. qto. sala
separada, banheiro, cozinha e grande
terraço em toda frente, último andar
da Rua Cândido Mendes-140, marcar
hora para visita — 37-2128 — Crt
13.000. _??5?L6
GLÓRIA — Alugamos em ia.- loca-
ção. o ap. 401 da rua Hermeneglldo
de Barros 35, com saleta. sala e
quartos separados, banheiro e co-
zinha. Ver no local e tratar na KAIC
rua do Carmo 27-G|601. — Tel: ....
22-1860. 739_8_ 3

Copacabana e Leme
POSTO 4 — Av. Altântlca, 2536 apt.
304 — Ampla sala, 3 quartos, banho,
cor., terraço serv. dep; empregada.
Cr$ 16.000.00. Chaves c| porteiro. AD-
MINISTRADORA NACIONAL Av.
Pres. Antônio Carlos 615 2» pav. Tel
42-1314.  8956 I

RUÃ PAULA FREITAS, 66, apto. 909
Frente, 'sala e quarto separados,

banh. completo, coz. CrS 8.500,00. Cha-
ves c/ porteiro. — ADMINISTRADO-
RA NACIONAL, Av. Pres. Antônio
Carlos. 615. 2.» pav.; tel. 42-1314.
COPACABANA — Aluga-se ó' apto.
909 da Av. N. S. de Copacabana 371,
c| entrada, sala e quarto conjugados
ban. completo, área c| tanque e dep.
dé empregada. Aluguel Crf 12.000,00

Chaves cl o porteiro. Tratar na AU-
XILIADORA PREDIAL S.A. — Trav.
do Ouvidor 32 — 2."> and. das 12 às 17
hs. Tel.: 52-5007. 5147 8

Dregada. Preço de 18.000.00. Ver no
local — Tratar na ADMINISTRADO.
RA E IMPORTADORA CURVELO,
LTDA.. n Rua México, 99, sobreloja,
pelos tels. 32-7711 e 52-6285. 5491 8
COPACABANA — Alugam-se «Tapar,
tamentos 904 e 1004, de fte, á AV.
N. S. de Copacabana, 393, de qto. a
sala, coz, banheiro e dep. de empre.
gada. Chaves eom o. porteiro. — Ou-
trás informaçóes na Ag. Copacabana
do BANCO PORTUGUÊS DO BRA-
SIL, S. A., i Av. N. S. de Copacaba-
na. 861-A, de 12 às 17,80 hs„ ou pelo
tel. .57-3861. 36573 8
COPACABANA — Alugaise. i Rua Sá
Ferreira, 228, o apartamento n.» 529,
com sala e quarto conjugados, banhei-
ro completo e' kltchenete. Aluguel
mensal CrS ,6.500,00, Ver no local, das
12 ás 14 horas, diariamente. — Tratar
pelo telefone 42-0851. 5480 8

AV."PRADO JÚNIOR, 135, apto. 1109
— De frente, vista para. o mar, tendo
sala-quarto, banheiro e kltchenette.
Chaves na portaria. — Informaçíes
MAISON IMÓVEIS. Av. Rio Branco.
151. s/ 502: 22-4278. .' 10218 8

ALUGA-SE Av. Atlântica. 762, apto.
603, sala, 3 quartos, banheiro, cozinha,
dependências de emnregada. Chaves
com porteiro. — Tratar 22-7089.

, 31826 8

ALÜGA-SE, mobiliado, de frente,
quarto, sala, saleta. dependências de
empregado, geladeira, «tc. Aluguel
Cr$ 15.000,00. — Informaçóes 20-7458.

v ¦¦'.*•-"' 11551 8

APARTAMENTO, com quarto, s«la e
deoeridênclas de empregada, com te-
lefone, aluga.se, ótimo, à Rua Barão
de Inpnema, por CrS 12.000,00. — Tel.
36-4977. 1153* 8

ALUGAMOS'ótimos apartamentos com-
posto de quarto, sala, banheiro com-
pleto .cozinha,'quarto e W.C. de em-
pregada e área de serviço com tan-
que. Ver i Rua Visconde de Pirajá
596 apto. 401 Chaves com o.porteiro
e tratar na Seção de Locacóes do BAN-
CO IMOBILIÁRIO E COMERCIAL S|A.,
i Av. Erasmo Braga 255-A, aíloja. Tel:
52-3833, ramal 241. 21781 12

FLAMENGO — Aluga-se o apto. 1008,
de frente. Rua Senador Vergueiro, 307.
com 2 salas, 2 quartos, 3 banheiros
sociais, cozinha com armários, área
de serviço com tanque,^ quarto e ha-
nheiro de empregada, com 3 entra-
das. Aluguel 15 mu cruza. Também
vendem-ae todos os móvela que -guar-
necem p apto., facilitando metade do
valor a quem alugar. — Ver e tratar
no local, comjo proprietário. 12065 10
FLAMENGO — Aluga-se apto. quarto
e sala separados, cozinha, banheiro,
por Cr$ 8500,00, na Rua Dois de De-
zembro. 22, apto. 116. Chavea com o
porteiro. 607 10

ALUGA-SE, em 1.» locação, o apto,
602, da Rua Senador Vergueiro, 266,
de frente com sala, 3 quartos, ba.
nheiro social completo, cozinha e de-
pendências. Acabamento de alto lu-
xo com sancas, pintura toda-a óleo.
Chaves com o porteiro. Tratar na AD.
MINISTRADORA DE IMÓVEIS MAE-
SET. LTDA., Av. Erasmo Braga, 877.
s/ 101: tel. 42-0081. ¦ . 8060 10

ALUGA-SE na Rua Almte. Tamanda
ré n° 50 apto. 203, com 2 salas, 3
quartos,' banheiro social, cozinha e
área com tanque, dependências com-
pletas de empregada. Preço de Crf ••
20.000,00. ChavelScom o porteiro. Ver

IPANEMA — Rua Prudente de Mo-
rals 569 apto. 404 — Alugamos com
vista para o mar, tendo grande tala,
3 ótimos quartos com armários, ba-
nheiro, cozinha,' demais dependências
e garagem. Apto. todo vttrlflcado. Ver
com o zelador sr. ANTÔNIO. Tratar
no Banco Irmãos Guimarães S|A, Av.
N. S. de Copacabana, 1362, Tel: ....
47-6633. V _ U543 12
IPANEMA — Alugo de preferência a
casal, apt* de sala, saleta, quarto, sa-
nltárlo completo, cozinha e área com
tanque, quarto e sanitário de empre-
gaçla. Tem dois armários embutidos.
Barão da .Torre 321, apt» 404. Chaves
com o porteiro. Tratar Ataulfo de
Paiva, 1,3891601 Leblon.'

14070 12
IPANEMA — Alugamos residências
c| 4 qtos. 2 salas, pno, bar, mais
apt. amplo completo no quintal c|
garagem para 2 carros, — Tratar na
AGENCIA ANGLO-AMERICANA -

Sua 
Siqueira Campos 43, s| 905. Tel

l*3761>

Leblon
LEBLON — Alugamos apto. mobília-
do c| 1 quar.to, 1 sala, banheiro, co-
zinha sem dependência para emp.
CrS 15.000,00. Tratar na AGENCIA
ANGLO-AMERICANA — Rua Siquel-
ra Campos 43, sl 905. Tel.: 36-2761.

26616 17

LEBLON — Alugamos residência va- 1
zia i Rua Detlim Moreira cl 4 salas,
4 dormitórios, garagem e dependên-
cias completa. Tratar na AGENCIA
ANGLO-AMERICANA — Rua Slquei-
ra Campos 43, s| 805. Tel: 36-2761. -

26627 17
LEBLON — Aluga-Se i Rua Tlmo-
theo da Costa 471, apto. 204, compôs-
to de: sala, 2 quartos, cozinha, ar-
mários embutidos, banheiro'comple-
to, jardim de Inverno. Com ttador.
Tratar com GRAÇA COUTO S.A. *
Rua da Alfândega 47. Tel.: 23-8420.

60398 17

A 7.000 CRUZS. — Aluga-se.o apto.
302, de frente, c| sala e quarto sepa-
rados, coz. banh. e área de serviço,
á Av. Bartolomeu Mltre 448, próx.
á praia do Leblon. Chaves c| o por-
teiro Miguel. I 86591_ 17
CASA — Aluga-se c| 3 quartos, li-
vlng, s| de almOço, d| dependência,
e garagem. Visitas de 9 às 11 horas.

com todo conforto aluga-se por 3 no local e tratar na ADMINISTRADO-
meses,:living, qto com varanda, co^RA E IMPORTADORA CURVELO
zinha, banheiro, a casal idôneo. Alu-,LTDA, Rua México 98 -"<breloja, pe-
guel CrS 18.000,00. Pagamento adlan
tado. Tel: 57-9016. ,_J 782 8
COPACABANA — Posto 6 — Aluga-
se apto. com sala, quarto, banheiro,
cozinha, tiSo falta água, todo mo-
blliado con; móveis novos e cortl-
nas, colchão de moles, e objetos de
adorno, -uma belezu. Ver à Rua Júlio
dè Castilhos 35, apto. 1.122. Chaves
com o porteiro sr. Antônio. Tratar
A Av. Rio Branco 151' Grupo 1.612.
Tel: 52-6213. 56433 8

los tels: 32-7711 e 52-6285.
5489 10

FLAMENGO — Alugamos por 13 mil.
cruzs. Ia. locação edifício s| pilotis;

jo ap. 307 da rua Buarque de Ma-
cedo, 48, com sala conj, quarto conj.,
banheiro, cozinha copa, qt, e w.c.
de empreg. área c| tanque, entrada
de serviço peças amplas. Ver no lo-
cal e tratar ha KAIC — rua do Car-
mo 27-G1601 -Tel: 22-1860.

7399 10

COPACABANA — Aluga.S3 o apto.
209 da Rua Figueiredo Magrlhães,
823, com sala, 2 quartos, cozinha e ba-
nheiro. — Tratar na EMIL-Emprê«a
Metropolitana de Imóveis, Ltda,, Rua
Senador Dantas. 74, 12.0 and.; tels.
52-S059 ou 32T0603. 4113 8
COPACABANA — Rua Viveiros 

"de

Castro, 15, apto. 801, constando de
quarto e sala conjugados, kit. e ba.
nheiro. Chaves c/ o porteiro. — Tra-
tar na EMIL-Emprêsa Metropolitana
de Imóveis, Ltda., Rua Senador Dan-
tas. 74, 12.° and.; tels. 52-9059 ou
32-0603. 4116 8

LIDO — Quarto, rlcam. mob.. v. 0/
ornar, sr ou rapazes. Fam. de respeito.
Rua Belford Roxo, 40, apto. 404. FJev.

11535 8
ALUGA-SE em apartamento de uma
moça á outra que trabalhe fora.
Diariamente entre 13 e 15 horas ou a social. Fundos,  _
noite 20 horas. Rua Djalma Ujricli. COPACABANA — Alugamos por 6
n° 91, apt. 601. _770 8 m„ emzs 0 ap> 412 Qa Av; Prado

Júnior 335, com sala e quarto conj.

SALAS P| ESCRITÓRIO *r Alugo em
prédio novo, à Av* Pres. Vargas. SO-
TIC. Tel: 22-7249. 64505 2

LEME — Ia locação. Alugo os aptos,
1101 e 1104, à Rua> Gustavo Sampaio
410, em edifício de 4 aptos, por an-
dar com sala, sala-quarto, banheiro
cozinha, quarto e banheiro de em-
pregada, área de serviço por Crt ••
10.500,00. Ambos de frente. Ver no
local e tratar à Rua São José 90, sl
2003. Tel.: 52-3190. 14110 8

EXCEPCIONAL — Transfiro contrato
de um .apartamento de . sala-quarto
conjugados, cozinha e banheiro com-
pleto, vista para a praia1. -Aluguel an-
tlgo a quem adquirir alguns móveis.
Ver no local à Rua Djalma Ulrlch n?
57 apto. 505, das 10 ás 13 horas.

11538 8

banheiro e kitch, Ver no local e tra
tar na KAIC — rua do Carmo 27-Gl
601 — Tel: 22-1860. 1404 8
COPACABANA — Alugamos o ap.
801 por 6 mil cruzs., e o ap. 802 por
7.500 com quarto.banhelro e kitch.
a rua Djalma Ulrlch, 49. Ver no local
e tratar na KAIC — rua do Carmo
27-G1601 — Tel: 22-1860.

CENTRO — Firma c| telefone pró-
prio estabelecida à R. México pas-
sa-se c| móveis máquinas etc. In-
formações c| o dono tel: 46-7694.

' 6241 2

Andara! e Grajaú
ATENÇÃO 1 —Alugo aptos, novos, com
sancas e florfies no melhor ponto do
Grajaú, à Rua Campinas, perto da
praça, composto de sala grande, 2
quarto?, banheiro, cozinha, copa, área,
dep. de empregada. Aluguel de CrS
9.000,00. — Tratar tel. 26-0281. CELI-
NA. Aceito flador ou depósito. -

, V- 27887 3

AV. BEIRA-MAR — Alugo apto. 502
Av. Pres. Antônio Carlos, 25. .Chave

., na portaria. 10228 1

,;-BAIRRO DE FÁTIMA — Aluga-se''ótimo apto. de frente i Rua Cardeal-; D. Sebastião Leme n. 171 apto. 202'''composto de varanda envldraçada
sala — dois quartos — banheiro'cozinha 

área c[ tanque e dependências'para empregada. Aluguel Crt *• •9.500.00. Ver.nb local e tratar na
,, PREDIAL CANADENSE LTDA. Ruar'Álvaro Alvim n. 21 Grupos 1206108"tel: 

32-7921 de segunda a sexta-feira"'"das 9 às 17 horas. 5508 1
I IO' • '• ' 

'.

- 'CENTRO — Aluga-se á Av. Rio
Branco 18 a excelente aala 409 com

,i 52,60 m2. Com fiador. Tratar com—GRAÇA COUTO S|A, à Rua da Al-'*-jfândega, 47. Tel: 23-8420.;_j  64721 1
T CENTRO — Alugamos para fins co-''^merclals a a| 1007 da Av. Franklin"„ 

Jloósevelt 23, com sala, banheiro. Ver
-rio local e tratar na KAIC.-. rua do'Carmo 37-G|601. Tel: 22-1860.

7408 1

.V>s e Escritórios
.loLÕJAS PONTOS — Maravilhososrvá--Vios tamanhos. Alugam-se sem luvas,
.¦/esquina da Av. N. S. de Copacaba-"-' 

2?,. í0™ Duvlvler, esq. de Barata^•iRlbeird com Belfort Roxo, esq.. Vise.- de Pirajájeom Telx. de Melo. PraçaGen.-Osório. Tratar Av. Prado Ju--¦-. nlor, 335, sala 206.
¦ . : ' ' '.'¦ 27032 

;

GRAJAÚ — Alugam-se os apts. 101
e 201 da Rua Juiz de Fora, 56, com
3 q., com armários embutidos, copa-
cozinha, sala espaçosa e dependên-
das, completamente pintados. Cha-
ves no local, apt. 301. Tratar tel.
27-5627, ou Praça Monte Castelo, n°
30, 4». 7015 3

GRAJAÚ — Aluga-se reformada cen-
tro de terreno, em cima, 2 quartos,
2 salas, varanda copa cozinha, dis-
pense, banheiro, em baixo: Grande
salão independente com, 60mt2 ta-
queado, entrada carro, caixa 4.000
litros, banheiro empregada grande
quintal. Rua Araújo Leitão, 487 —
Chaves por favor na mesma rua n.
411.

6258 3

ALUGA-SE os aptos. 304, 404. da Rua
Bolívar 124, saleta, quarto, banheiro,
cozinha completa. Infs. 57-8906.

COPACABANA — Alugamos - por 13
mil cruzs., o ap. 202 da rua Constanta
Ramos, 136, com saleta, sala, 2 qúsr-
tos, banheiro, cozinha, qt. e w.c, de
empreg. área c| tanque. Ver rio lo-
cal e tratar na KAIC — ma tio Car-
mo 27-G|601 — Tel: 22-1860.

7403 8

ALUGA-SE o apto. 703. da Rua Sou-
za Lima, 138, de frente, lado da som-
bra, acabamento de grande luxo, c/
jardim inverno, 2 gra. salas, 3 bons
quartos, sendo um duplo, armários
embutidos e cofre, banheiro social em
cór, dependências empregada e ga-
ragem. Parcialmente mobiliado. Cha.
ves com o porteiro. — Tratar na AD-
MINISTRADORA DE IMÓVEIS MAS-
SET. LTDA, Av. Erasmo Braga. 277,
s/ 101; tel. 42-0081. .  8063 8
ALUGA-SE, em 1.» locação, os" aptos,
203. 205, 207, 208 e 209 da Rua Décio
Vlllares, ,300 (Bairro Peixoto), c/
quarto e sala conjugados, banheiro,
pequena cozinha. Chaves com o por-
teiro. — Tratar na ADMINISTRADO-
RA DE IMÓVEIS MASSET, LTDA.,
Av. Erasmo Braga, 277, s/ 101; telef.
42-0081. 8061 8
ÃLUGA-SE apartamento, na rua" Mi-
guel Lemos, andar térreo, com três
quartos, duas salas em arco, duas
pequenas varandas, jardim parti-
cular, armários embutidos, copa, co-
zinha, banheiro e dependências de
empregada. Tratar pelo tel. 22-1453,
nos d,las úteis e 46-7655 aos sába-
dos e domingos. 14156 8
APToTnÕVO"^ Alugo 7 mil Sá

7405 a • Ferreira 228 apto. 909 c| porteiro,'Entrada, quarto, banheiro, cozinha.
Tratar 37-8609 das 9 ás 12. 7436 8

ALUGA-SE — Ipanema i Rua Farmo
de Amoedo 156, o apt: 301 cl sala.
jardim de inverno, 2 quartos, banhei*
ro, cozinha, área c| tanque, depen-
dênclas de empregada. Chaves na
portaria. Tratar no BANCO IRMÃOS
GUIMARÃES S.A. Rua da Quitanda
n.» 80. TelF 23-5432. 14176 12

jjÍ35"l2 R. Carlos Góls 52. Tratar teL: «-4788.
11587 17

PRAIA DO FLAMENGO 12 - Alugo
elegante apartamento de quarto, e
sala com móveis e telefone. Tele-
tonar para 42-1335 pela manhã ou
depois dás 17 hs. 620_10
FLAMENGO — Alugamos por 12
mil cruzs., de frente Ia. locação o
ap; 806 da rua Páissandu, 111 com
entrada, sala, 2 quartos, banheiro,
cozinha, qt, e w.c. de empregada.
Ver no local e tratar na KAIC —
Ruâ do Carmo 27-G|601 — Tel 22-1860

7400 10

IPANEMA' — Aluga-se pintado de
novo à Rua Nascimento Silva n. 276,
apto. 203, composto de varanda,'am-
pia sala, dois bons quartos, banhei-
ro completo, cç>zlnhaj área c| tanque
e dependências para empregada, —
Chaves no n. 214 c| o Sr. ALEXAN-
DRE Tratar na PREDIAL OANA-
DENSE LTDA. Rua Álvaro Alvim n;
21, grupos 1206|08. Tel.: 32-7921 de
2a., a 6a. feira das 9 ás 17 horas.

 ; 3*28 12
AV.~BPITACIO PESSOA 448 —"ipa-J
nema. Aluga-se apto. novo, de fren-l
te, 2 quartos, aala, quarto e dep,
comp. empregados, área serviço, a
casal sem filhos. Aluguel 15.000,00 —
Chaves com o zelador. 5522 12

LEBLON — Alugamos apto. vazio
c| 3 qtos. com, armários embutidos,
2 salas, um banheiro de luxo, copa,
cozinha, e dependências de empre-
gada. Tratar na AGENCIA ANGLO-
AMERICANA — Rua Siqueira Cam-
pos 43, sl 905. Tel.; 36-2761 de 9 aa
12_ e de 13 às. 18 horas. 26630 17
LEBLON I— Alugamos o ap. 305, 

"de

frente, dá rua Alte. Gullhem 318, com
sala e quarto separados, banheiro e
cozinha, peças amplas. Ver no local
e tratar na KAIC — rua dò Carmo
27-GI601 —. Tel: 22-1860.

.'*_JT,
ÃLUÓA-SE — Apart» 1 6ala,"trts qt»a
com quintal — CrS 20.000,00. Rua Je-
rônlmo Monteiro 73 — Apt 101 —
Chaves 301 — Leblon.

12057 17

Jacarépaguá

COPACABANA — Alugam-se para re-
sldêncla escritórios ou consultórios os
apartamentos 409 e 1211 na área In-
terna, de quarto, , kitch e banheiro,
aluguel de 6.500 além das taxas. Cha-
ves na portaria do Edificio Dallas &
Av N. S. de Copacabana 420 — Tra-
tar na Agência Copacabana do BAN-
CO PORTUGUÊS DO BRASIL S.A, i
Av. N. S. Copacabana 861-B de 12 as
17,30 ou pelo tel: 57-3861.

26575 8

11540 8 LEME — Aluga-se'à Rua Gustavo
Sampaio, 520, apt°. 803, composto de:
quarto, sala, saleta, cozinha, banhei-
ro completo, dep. compl, p| empr. e
área com tanoue. Com flador. Tra-
tra com GRAÇA'COUTO S. A. h Rua
da Alfândega, 47. Tel. 23-8420.

64724 8

COPACABANA — Alugam-se os aptos.
801 e 802 de frente, Av. N. S. Copa-
cabana 1145, 1? locação, quarto e sala
separados, banheiro e cozinha. Cha-
ves com o porteiro. Outras Informa-
ções no BANCO PORTUGUÊS DO
BRASIL S.A. — Agência Copacabana
ã Av. N. S. de Copacabana 861-B, de
12 às 17,30 horas ou pelo tel: 57-3861.

26574 8

COPACABANA — Aluga-se Um apart.
de frente, sala, quarto separados, co-
zinha, banheiro completo com tanque.
Apt0. 803, chaves 703, Av. Copacabana,
420. Tratar Ouvidor, 69-A, s| 21. Tel.
43-4289, 43-8000. 21820 8
COPACABANA — Alugamos i Rua
Toneleros, 4, o ápt\ 102, em edificio
sobre pilotis, de frente, esquina Pra-
ça Cardeal Arcoverde c| 2 salas 3
quartos 2 banhenros sociais etc. Cha-

™.i..j„- M.^.ihi», AAt •„«„ am: ves cl o porteiro e tratar na CIVIAgueiredo Magalhães 442 apto. 406. , _,_ Tn)_ 0lfvldJri „_ Tel_ 52.3188.

COPACABANA — Rua Barão Ipanema
143 — Aluga-se apto. 605 de frente
c| sala, quarto sep, coz, banheiro,
área com tanque, quarto e W.C. em-
pregada. Aluguel Cr$ 9.800,00. Chaves
com o porteiro. Tratar na Rua Fl-

ALUGO — ótimo apartamento, 2 sa-
lns, 3 amplos quartos, banheiro, am-
pia cozinha e área, dep. empreg. com
alguns móveis. Todas pecas de fren-
te bem arejadas e iluminadas. Ver
Av. Copacabana, 748, apt". 806. Cha-
ves com porteiro. Tratar: 57-0490.
i"._. 

'¦: 5502 8

11548 8

GRAJAÚ — Alugam-se aps. de lu-
xo em Ia. locação, no edificio mais
bonito do local, sobre pilotis, com
elevador, com dois quartos grandes,
1 sala, banh., c| boxe em louça de
cór alemã cozinha, copa, área c|
tanque de azulejo c| enxugador de
roupa banheiro e quarto de empre-
gada. Rua Comendador Martinell
n° 96. Esta rua é continuação da Rua
Araxá. Tel: 32-4190.

7128 3

Botafogo è Urca
RUA MARQUES DE ABRANTES, 212
apto. 303 — Sala e quarto conjugados,
banho, cozinha. CrS 7.500,00. Chaves
cl porteiro. ADMINISTRADORA NA-
CIONAL, Av. Pres. Antônio Carlos
615 2° pav. Tel: 42-1314.¦  _
RUA REAL GRANDEZA, 100 apto.
303 — Frente, vestibulo, quarto, va- I55-.Í™ »2- 97 9asii
randa. banho, kltchenette; Cr» .... Portelrojel. 27-2630.
6.500,00. Chaves c| porteiro. AD-
MINISTRADORA NACIONAL. Av.
Pres. Antônio Carlos 615 2° pav. Tel:
42-1314. 8957 4

PRECISO com urgência apto. com te-
lefone mobiliado ou não, pode ser do
Posto 2 ao Ipanema. Favor tolefon&r
para 36-5700. 26561 8

COPACABANA — Aluga-se o apto.
308 à Rua Santa Clara, 166, mobília-
do, de quarto e sala conj, qto. de em-

6293 8

COP. —1 Rainha Elizabeth. Alugo
conf. apt0. c| grande salão, bar., hall,
3 qt°s, j. Inv, arm. embut., banh,
garage e depend. empreg. SOTIC.
Tel. 22-7249."

COP. — Lido. Alugo amplo apt0. de
pregada, coz, c banheiro completo,¦¦ 'rente c| living, 2 quartos, e dcoend.
de frente e multo arejado. Ver no
local e tratar na Ag. Copacabana do
BANCO PORTUGUÊS DO BRASIL
S.A, á Av. N. S. de Copacabana 861-A,
de 12 às 17,30 horas, ou pelo tel: ,.
57-3861. 11556 8

ALUGA-SE o apartamento n. 61, na
Praia de Botafogo, 58, logo no* come-
ço do Morro da Viúva, Com 2 salas,
3 quartos, escritório, ampla varanda,
banheiro social, grande cozinha e de-
pendências de empregada. Ver no lo-
cal. — Tratar pelo telefone 32-6646,
com SR. JOSÉ. ou na Avenida Rio
Branco, 151, 2,° andar, sala 208.

22663 4

EDIFÍCIO SERZEDELO CORREIA -
Av. Copacabana 534, Aluga-se o apto.
704, de frente, em primeira locação,
de sala, quarto, banheiro .azul, cozi-
nha e área de serviço. para escrito-
rio ou consultório. Chaves com o por-
teiro, sr. 'BENEDITO. Trata-se pelo
tel: 27-0806 com o proprietário.

, __ 
11531 8

ALUGA-SE quarto sala separada com
magnífico terraço, etc. 13° andar, Vi-
velros Castro 54 apto. C-03. Chaves' 25441 8

SOTIC. Tel. 22-7249. 64501 8

FLAMENGO 
' 

t- Alugamos por 7.500
cruzs, em ia. locação, o ap. 208 da
rua Senador Vergueiro 98, com sala,
e quarto conj, banheiro e kitch. Ver
no local e tratar na KAIC — rua do
Carmo 27-G1601 — Tel: 22-1860.

7402 10
FLAMENGO — Alugamos pôr 7.500
cruzs, o ap. 1115 da Praia do Fia-
méngo, 12 com sala e quarto, conj.
banheiro e cozinha. Ver no local
e tratar na KAIC — ru» do Carmo ..
27 GI601 — Tel: 22-1860.

7401 10
FLAMENGO — Alugamos apto. vazio
de primeira locação, c| 1 sala, 3 qtos.
cozinha completa, 2 banheiros, e dep.
poderá ser' visto á Rua Senador Ver-
guelro 272, apto. 501. — Tratar na
AGENCIA ANGLO-AMERIOANA -
Rua Siqueira Campos 43, s| 905. Tel.:
36-2761.. ' 26631 10
FLAMENGO - ÂWgamos apartamento
mobiliado de alto luxo c| 2 qtos.
sendo' um duplo, 2 salas, saleta, ar
condicionado, copa, cozinha e demais
dependências. Tratar na AGENCIA
ANGLO-AMERICANA — Kua Siquel-
ra Campos 43, s| 905. _ 28629_10
FLAMENGO — Alugamos'apto. mo'-
blliado c| 2 qtos. 2 salas e dependên-
cias. Tratar na AGENCIA ANGLO-
AMERICANA — Rua Siqueira Cam-
pos 43, sl 903, de 9 as 12 e de 13 às
18 horas. '¦ 26628 10

APARTAMENTO ÉM CÒPÃCABÃ- •'FLAMENGO' — Alugamos apto. mo

JACAREPAGUÁ' — Aluga-se . casa
estilo bangalô, com Varanda 2 quar-
tos, sala, banheiro e cozinha, grandeárea coberta e quintal. Ver no local
à Rua Albano n. 211 casa XXVII.
Informações pelo telefone 
43-0444. 8248 13

NA — Aluga-se o apartamento n°
913 da rua Sá Ferreira n° 228, com
sala, quarto, banheiro completo, co-
zinha, etc, Preço Crí 7.000,00, Cha-
ves com o Porteiro do Edifício e tra-
tar com o Sr. Benjamim, á Rua Vis-
conde de Inhaúma n» 81. 7439 8
ALUGO ótimo apto. de frente um
p| andar, hall, prlvat., grande sala,
3 bons qts. arm. embs., 2 banhs.
sociais, grande cozinha cl arms.
embs. dep. de empregs. R. Sta.
Clara, 238 — 6» pavf. Trator 37-4331.

21822 8
ALUGAMOS excelente apartamento
composto de 2 quartos, sala, cozinha,
banheiro, quarto e W.C. de empre-

blliado c| qto.' e sala separado e tel.
Tratar na AGENCIA ANGLO-AME-
RICANA -» Rua Siqueira Campos 43,
s| 905. Tel.: 36-2761,  ^6635 10
FLAMENGO — Alugo lindo apto".'à
Av. Rui Barbosa com linda vista
panorâmica, luxuosamente mobiliado
a adido de Embaixador ou pessoas
de alto tratamento. —. Aluguel Cr$
25.000,00. Tel.: 45-6055._ 26615 10
FLAMENGO — Alugo apto. qto. sa-
Ia conjugados, kit, banheiro. Rua
Dois de Dezembro 73, apto. 3C8 —
7.500,00 mensais. Ver no local. Tra-
tar ou mais Informações: 23-4367 e
23-3991. 21816 10

gada e área de serviço com tanque.. FLAMENGO, etc. Tendo telef. 45,
Ver á Rua Barata Ribeiro n° 261 apt.
902, chaves com o porteiro e tratar
na Seção de Locações do BANCO
IMOBILIÁRIO E COMERCIAL S|A à
Av. Erasmo Braga, n° 255.s] loja, tel.
52-3833 Ramal 241. _ 21778 8
AV._N. S. DE COPACABANA N°
827, apto. 401 — Alugamos este mag-
nifico apartamento composto de 2
quartos, 1 sala, varanda, banheiro
completo com box, cozinha, quarto
e W.C, de empregada e área de Ser-
viço com tanque. Chaves na porta-
ria e tratar' na Seção de Locações do
BANCO IMOBILIÁRIO E COMER-
CIAL S|A, à Av. Erasmo Braga n°
255-A, tel: 62-3833, ramal 241.

______ 21_ 8
COPACABANA — Passa-se apto. de
quarto e sala separado luxuosamen-
te decorados, com ar condicionado e
telefone, pintura a óleo, totalmente
alcatifado, quadros de valor e etc.
Tratar à Rua Ministro Viveiros de
Castror20^^"Apto—901-=-Das-»-às
11 horas com o sr. HUGO.

6437 8

COPACABANA — Aluga-se lf loca-
ção apto. 403 da Av. N. S. Copacaba-
na 427. Tratar com FREITAS, na por-
tarla. j 15599 8

S__ — S^a-se.la locação, a R.
,;:V_eonde Figueiredo e-A. No localv.com o Sr. MARTINS e R. do Car-

mo, 38, ai 701. Tel: 52-3695 e 36-3304
Si ___ 

11135 1
ESCW-ORlu — um andar —
Alagam-se em prédio novo-, 4 sa.
las, 2 banheiros na ru_ 7 de Se-
tembro próximo da Av. Rio Bran-
co. Dá-se preferencia a uma só
locação. Informaçóes' com pro-
prietário fone 37-6610

BOTAFOGO — Aluga-se o apto. 503
da Rua Serafim Valandro, 6, constan-
do de sala e quarto conjugados, ba-
nheiro e kitch. — Tratar na EM1L.
Empresa Metropolitana de Imóveis,
Ltda., Rua Senador Dantas. 74, 12.*
and.; tels. 52-9059 ou 32-0603.

4114 4
BOTAFOGO — Aluga-se o apto. 109
da Praia de Botafogo. 460, constando
ue quzrto e sala conjugados—banheiro4ral_com-o~portolJrõ~%ataT~tcl'
e kitch. — Tratar na EMIL-Emprêsa ~
Metropolitana de Imóveis, Ltda.. Rua
Senador Dantas, 74, 12.» and; teleís.
59-9059 OU 32-0603. 4112 4
URCA — Alugaise-ff-casal .
mento com. sala-quarto, banheiro e
cozinha. Aluguel Cr$ 4.000,00. Ver
à Av. S. Sebastião 111. 5478 4

•AV. COPACABANA 861 apto. 313 —
-.Para fins comerciais, sala e quar-

to conjugados, banho, kitch. CrS ..
S.000,00 mais Impostos. Chaves cj por-

rteiro. ADMINISTRADORA NACIO-
...NAL, Av. Pres. Antônio Carlos 615

> 2» pav. Tel: 42-1314.
8960 2

BOTAFOGO — Aluga-se grande ca-
sa com 5 quartos, salões, demais dr-
pend. inclusive empr. — R. Paulo
Barreto 54 — Tratar sr. Góes —

6Z41 2i Tcl.-:-3_-1590 e_2-78tt:
6391 4

BOTAFOGO — Aluga-se o apto. 1214,
à Praia de Botafogo, 354, de quarto e
sala. banheiro e cozfnha americana,
frente, ótima vista. Aluguel CrS .....
6.500.00. — Tratar no BANCO ULTRA.
MARINO, á Praça Pio, Uí, depois das
12 horas. 21790 4

APARTAMENTO — Aluga-se com 2
quartos, sala, banheiro completo,
área de.serviço com tanque e quar-
to de empr., à Rua Rodolfo Dantas
n. 89, em Copacabana, chaves com
o porteiro ou com o sr. Garcia, à R.
Carvalho, de Mendonça 25, loja D.
Tratar com o proprietário pelo tele-
fone 27-5605. á noite. Alugue! — CrS.
14.000,00. - ,ffl 7428 t

ALUGA-SE apto. 2 quartos, sala, jar-
dim Inv, cozinha, banheiro e dep. de
empregada. Não falta água, Av. N. S.
Copacabana 723 apto. 603; Chaves com
o porteiro. Tratar pelo tel: 57-4451.

15620_8
ÃLUGA-SE ótimo apto. de frente com
quarto e sala separados, banheiro, co-
zinha, armários embutidos. Ver à Rua
Felipe de Oliveira 19 apto. 802. Cha-
ves c| porteiro. Infs: 47-1081.

11522 8
COPACABANA — Aluga-se aparta-
mento n° 603 da Rua Gomes Carnel-
ro 60, próximo à Praãa General Osó-
rio e da praia do Arpoador, com sa-
Ia e quarto, banheiro completo, cozi-
nha, área de serviço com tanque, W.C.
e quarto de empregada, com entrada
Independente de serviço. Chaves no lo-

PRAÇA ARCO VERDE — Alugamos
i.iagnlflco apt°, um por andar c| 4
qtos, 2 salas e 2 banheiros. Tratar
na Agência Anglo-Amerlcana. Rua
Siqueira Campos, 43, s| 903. Telefone:
36-2761. 26634 8
COPACABANA — Alugamos apt. mo-
blliado medindo 120 m2 c| 3 qt°s, 2
salas de frente, no Posto 2, Tratar na
Agência Anglo-Americana. Rua Sl-
queira Campos, 43, s| 905. Tel. 36-2761.

. 26640 8
COPACABANA — Alugamos apt. no-
vo c| 1 qt*, 1 sala, geladeira, cozinha
completa, área de serviço. CrS ....
15.000,00. Tratar na Agência Anglo-
Americana, Rua Siqueira Campos, 43.
«|. 905. Tel. 36-2761. 26638 8
LEME — Alugamos apt0. bem amplo
c| vista para o mar, c| 4 qt°s, sala
dupla e varanda. Tratar na Agência
Anglo-Americana. Rua Siqueira Cam-
pos, 43, .1 905. Tel. 36-2761. 

^ ^^V-Tala, apto._de frente,.com

ALUGO — Ou vendo apto. de fren
te quarto e sala separados muita
água ¦— R. Bolívar 35 — Apto 602
— Tel.: 42-0289 — 8 contos mensais
ou 800 contos. . „—- 7421 8

CÕP. — Quarto grande — mobiliado
com varanda refeições. Trocam-se
referências — Tel.: 27-8364r ——

Xjl 6260 8

COPACABANA — Aluga-se a
rua Siqueira Campos, n.° 18, jun-

47-0160, 15604 8
ALUGA-SE ótimo apto. de frente, c|
quarto e sala conjugados, banheiro e
cozinha. Ver k Av. Copacabana 1241

aparta"-|aptor7177"Ir_sr-47=1081;—1 115238

COPACABANA — Alugamos apt. pin-
tado a óleo, com 3 qtos, 2 salas, va-
randa e tel., pode ser visitado à Rua
Francisco de Sá, 18, apt°. 1001. Tra-
tar na Agência Anglo Americana, Rua
Siqueira Campos, 43, s| 905. Telefone:
36-2761. 26032 8
COPACABANA — Alugamos apt0.,
mobiliado c| 3 qt°s„ geladeira, tel. etc.
somente para 1 ano, pode ser visto
nos dias úteis de manhã até às 9,30
e de tardo de 18 hs. em diante à Rua
Francisco Sá, 18, apt". 1001. Tratar
na Agência Anglo-Americana Rua Si-
queira Campos, 43, s| 805. Tel. 36-2761

' 26624 8
ALUGA-SE — Uma vaga pi rapaz cl
refeições: 57-5526. 26621_ l
COPACABANA-^-Alugu urgente ãpt.
no Posto 4, de frente. 8.000,00. Po-
dera mudar-se imediato com um mês
correspondente ao aluguel e despesas
de contrato. Tratar na Av. Cop. 828,
apt-SOX 26614 "

COPACABANA — Aluga-se o apto.
501, Rua- Pompeu Loureiro 138, de
frente, fl* locação, com sais, 2 quar-
tos, banheiro, cozinha, dependências
empregada. BANCO AUXILIAR DA
PRODUÇÃO SA. Trav. Ouvidor 12. -
Tel: 52-2220. 6279 8
COPACABANA — Alugamos õ apto.
410, da Rua Paula Freitas 19, mo-
blliado com fino gosto, com tala
e quarto amplos • separados, ba-
nheiro completo e cozinha. Chaves
cqm o porteiro PEDRO e tratar na
CIVIA à Trav. Ouvidor 17, loja. Tel:
52-8166. 6292 I

LEME: Ia Locação — Alugo os aptos,
de frente à rua Gustavo Sampaio, 410
aptos. 1.102 e 1,103 em edifício de 4
aptos, por andar com saleta, sala-
quarto, banheiro, cozinha. CrS .. ..
8.500,00. Ver no local e tratar á rua
São José 90, sl 2003. Tel: 52-3190.

sala, quarto, varanda, banheiro e
kit. Ver no local com o porteiro,
tratar à Av. Pres. Vargas, 417
li.» andar g/1101. Tel. 43-8092

10154 8

COPACABANA — Aluga-se à Rua
Gen. Ribeiro'da Costa. 114, apt0. 902,
composto de sala, jardim de inverno
com mármore no piso, 2 quartos, co-
zinha, armários embutidos, dep. com-
pleta p| empr, banheiro social em
côr e área com tanque. Com fiador.
Tratar com GRAÇA COUTO S. A, à
Rua da Alfândega, 47, Tel. 23-8420.

COPACABANA — Aluga-se VAGA
DE GARAGEM à Hua Alberto de
Campos, 65. Tratar c| GRAÇA COU-
lO-S^A^à-Rua-da^AUandega^l.
Tel. 23-8420. 64723 8

gèlad. plano, procuro' pes. Idôneas
p| alugar apto. Posso colab. gerên-
cin etc. 26-2688, 43-3614 e 46-3443 —
Mme. IBEY. ¦>..v. ¦•¦ ' 10233 10
FLAMENGO — Aluga-se ótimo apto,
de frente., pintado.', de novo á Rua
Dois de Dezembro n.» 22, apto. 601,
composto de hall-sala e quarto sepa-
rados, banheiro, cozinha. Aluguel CiS
10.000,00. Ver no local cl o encarre-
gado e-tratar na PREDIAL CANA-
DENSE LTDA. Rua Álvaro Allvm ri
21, grupos 1206|08. Te].: 32-7921 de
2a. a 6a. feira das 9 ás 17 horas.

5527 10

RUA GUILHERME VELOSO 281 -
Jacarépaguá — Aluga-se apto. iovo

todo conforto — sala, dois qtoi
banheiro de côr, cozinha, í. 4 bocas

varanda — corredor — jardim,
garage — lugar maravilhoso, >.
__ 7418 13

JACARÉPAGUÁ — Aluga-se a casa" á
Estrada do Tlndlba 1933, junto ao pon-
to Inicial do ônibus Taquara-Castelo,
com 2 qusrtos, sala, banheiro (em
côr), cozinha, 2 varandas, 2 quartos
separados, garagem e quintal com ár-
vores frutíferas. Chaves p. f. no n°
1963 tratar no BANCO ULTRAMARI-
NO, à Praça Pio X. Tel: 23-1776 de-
pois das 12 horps. 2t7Wl 13
^TVVWrWr>rVWrWr^rWrV>rVVWVyy»

Jardim Botânico
ALUGA-SE o apto. 303 da Rua Jar-
dim Botânico, 171, c/ salão, 2 quartos
armários embutidos, banheiro, còzl-
nha e dependências. Chaves com o
porteiro. — Tratar na ADMINISTRA.
DORA DE IMÓVEIS MASSET. LTDA.,
Av. Erasmo Braga, 277, 6/ 101; telef.
42-0081. ^_  8064 14

JARDIM BOTÂNICO — Alugamos
spartamento com 1 sala. 3 quartos,
banheiro completo, cozinha, depend.
empreg. área de serviço, á rua Nina

LEBLON — Alugamos por 15 -mil-
cruzs, o ap. 203, Ia. locação, de fren-
te, a rua Gen. Venânclo Flores 481,
com' sala, 2 quartos, banheiro, cozi-
nha. qt. e w.c. de empreg. área c|
tanque. Ver nó local e tratar na
KAIC — rua do Carmo 27-G1601 —
Tel 22-1860. 7407 17
APARTAMENTO — Leblon — Alugo
um para casal com amplos cômodos
com telefone. Rua Dias Ferreira 233
apto. 303, Chaves com 0. porteiro no
69 andar — Mobiliado. 783_ 17
RÜA IGARAPAVA, 80 — Magnífica
residência, 2 pavtos, mobiliada, 2 Ba-
las. escritório, 3 dormitórios, sendo
um duplo, copa, coz., banh, dep. em-
pregada, garagem. CrS 35.000,00, P<£
TUTsoT^vIsitada. — ADMINISTRADO.
RA NACIONAL, Av. Pres. Antônio
Carlos, 615, 2.0-pav.; tel, 42-1314.

8954 17
LEBLON — Rua Cupertino Durão n,
132, ap. 405 — Aluga-se ótimo apar-
tamento de quarto; sala, banhei-
ro, cozinha e garagem. Chaves com o
porteiro do prédio 136, 2a. feira a
sábado de 7 ás 10,30 horas e das
15,30 às 18 horas. Tratar nà Imo-
blllárla Barcelos Ltda. — Av. Pre-
sldento Vargas, 534 2J andar. Tele-
fone: 43-3323. 5269 17
LEBLON — Rua Sambalba 351-apt.
102 — Aluga-se ótimo apartamento
de 3 quartos, sala, banheiro, cozi-
ruiu, área de serviço, dependências
para empregada e garagem por ..
CrS .13.000,00. Ver diariamente, de-
pois das 12,00 horas, com o porteiro
do prédio 449, Tratar na Imobiliá-
ria Barcelos Ltda. Av. Pres. Var-
gas, 534-2» andar. Tel: 43-3328.

5268 17

Tio Comando Catumbi
RIO COMPRIDO — AJuga-se ótima
casa de frente. Duplex com pequeno

Hodriglics 49, apts. 202* é 302.7c:havcs lardtm' 1 sala, 3 quartos, bahherro
no apt. 101. Aluguel mensal de Ci$l completo, cozinha, dependências de

16 0C0,00. Tratar na IMOBILIÁRIA .'empregada c grande área de serviço;
LEMOS LTDA. á Av. Nilo Peçanha
26, sala 702. Tels.: 22-2483 ou 42-9506
com o Sr. OLYMPlO (249).

,| 4027 14
J. BOTÂNICO — Alugo apto. c| j.Iny. living, 3 qtos,, copa, cozinha e
depend. — SOTIC — Tel.; 22-7249.

/. BOTÂNICO i- Junto a Lagoa —
Alugo apto. c| living, '3 

qtos. 2 áreas
e depend. — SOTIC — Tel,; 22-7249

_6j503 14

QUARTO a moças de trato e boa mo-
ral, café e mais comodidades — Hua
Maria Angélica — T. 26-9519.

6410 14

Laranieiras
LARANJEIRAS — Aliiga.sé boa loja.
em rnagnlílco ponto, Rua Gal. Gllce-
rio, 364-B. — Tratar na EMIL-Empré-
sa Metropolitana de Imóveis, Ltda,
Rua \ Senador Dnntas, 74, 12." and.;
tels. '52-0059 ou 32-0603. 4117 16
LARANJEIRAS — Próximo ao" LaTgo
do .'Machado — Apartamentos novos— A1uga.se apartamentos dc 2 quar-tos, sala, cozinha e dependências com-
pletas de empregada, antena de tele-
visão. Aluguel CrS 12.500,00 e Cr$ ...
14.000,00. Ver à Rua das Laranjeiras,

FLAMENGO — Aluga-se á Hua Se- 42-46, — Tratar na EMIL-Emprêsi
nador Vergueiro 266, apto. 1004, Ia.' Metropolitana de Imóveis, Ltda. Rualocação, composto de; 3 quartos, sa
Ia, banhelr0 completo, cozinha, de-
pendências completas para emprega-
da, área com tanque. Com flador —
Tratar com GRAÇA COUTO S.A. â
Hua da Alfândega 47. Tel.: 23-8420.

FLAMENGO — -Aluga-se à Rua Cor-
rêa Dutra 26, apto. 607, composto
de: sala e quarto separados, banhei-
ro completo e cozinha. Com fiador.
Tratar com GRAÇA, COUTO S.A. á
Rua da Alfândega 47, Tel.: 23-8120

64722 10

Gávea
LAGOA — Alugamos residêncla-com
2 salas, 4 qtos. grande jardim e tel.
Tratar na AGENCIA ANGLO-AME-
RICANA — Hua Siqueira Campos 43,
S| 905. Tel.: 38-2761. 26625 11yr>rVW^rVv»V». - *¦

Ipanema
ALUGA-SE o apto. 704 da Av. H?n-
rique Dumont, 85 (Bar 20), de fren-
te com esplêndida vista, e c/ varan-
da, quarto e sala: separados, banheiro
completo e boa cozinha. Aluguel Crf
8.500,00. Chaves com o porteiro. —
Tratar na ADMINISTRADORA DE
IMóVEIS-MASSET, LTDA., Av.íEras-
mo Braga, 277, s/ 101; tel. 42-0081. '

8059 12
IPANEMA — Lagoa '— Em edifício
de duas frentes para a Rua Barão
dc Jaguarlbe, 362, é á Av. Epitáclo
Pfssoa, 314, num ponto estritamente
residencial, alugam-se os aprtmen-
tos térreos ns. 104 e 104-A, comple.
tamente pintados e reformados, com
sala. quarto espaçoso, cozinha, ba
nheiro e tanque, e o.outro com sala,
2 quartos conjugados, cozinha, ba-
nheiro e área com tanque coberto. Há
um telefone na portaria para uso dos
moradores. Ver no local. — Tratar c/
LOWNDES ge SONS, LTDA.. Av. Pres
Vargas, 290, 2.* and; tel. 43-0905. r. 18.

>14119 12

Estácio

COPACABANA^ Aluga-se ótima
apto, com 2 qtos., sala e demais deps.
completas. CrS 12.500,00, Ver Bulhões
de Carvalho, 238, apto. 707. — Tratar
p/ tel. 47.5069. 15593 8
NEGOCIO — Ou residência — Ahi-
ga-se lindo apto. novo, 3.* and; fren-
te, aala e quarto sep. dep. emprega-
dos — Inf. 57-4681. 15603 8

ESTACKT^~Alugspse-à-Rua Correia
Vasques, 34. apt°s, c| entrada, sala,
2 quartos, banheiro, cozinha área c|
tanque e WC. Chaves no local. Tra-
tar BANCO IRMÃOS , GUIMARÃES
S. A. Rua Quitanda, 80. Tel. 23-5432.

14175 9

C f sm __l s*S asa sei s_tiamengo
PRAIA DO FLAMENGO, 172, apto. 1
— Hall, 2 salas, 3 qartos, despensa,
copa, coz., dep. emprega. Crí 15.000,00
Chaves c/- porteiro. — ADMINISTRA.
DORA NACIONAL, Av. Pres. Antônio
Carlos, 615, 2.» pav.; tel. 42-1314.

8953 10

nheiro cozinha, área. tanque dep
emp. Tratar 37-8609 das t às 12.

7437 12

Ver no local â Rua Santa Alexan-
rirlna n. 144 e Informaçóes pelo tel:
43-0444. 8247 21
ALUGA-SE apartamento com 2 quar-
tos, sala, cozinha, banheiro e área.
Rua Santa Alexandrina 188. Tratar à
Praça Condêssa de Frontln 32 R. Com-
prtdo. 21783 22

hnta Teresa
STA. TEREZA — Aluga-se apt0 com.
sala, saleta, 3 quartos, coz, banhei-
ro c depend. Ver á Rua Paula'Ma-
tos 153. 6251 23

São Cristóvão

Senador' Dantas. 74, 12.° andar; tcli
52-0053 ou 32-0603.  -4119 16
LARANJEIRAS — Casa 3 quartosT 2
salas, 2 varandas, copa, cozinha, d?n
empregadas, garagem. Rua Alice. 1276,— Informçóes tel. 37-5023. 11125 10
RUA DAS LARANJEIRAS N« 481 —
Alugamoa, neste edificio, os aptos.
204, 301, 501, 502. 303 e 504 compostos
de 3 quartos, salão, Jardim dc Inver-
no, armários embutidos banheiro so-
ciai em côr cozinha, quarto e W.C.
de empregada e área com tanque.
Tem garage. Chaves na portaria e
tratar na Seção de Locações do BAN-
CO IMOBILIÁRIO E COMERCIAL
S]A., â Av. Erasmo Braga n° 255-A.,
tel;-52-3833r-ramal-241l 21777~ 16

LARANJEIRAS — Aluga-se ma-
ravilhoso apto. prédio sobre pilo-
tis, frente, início rua Laranjci-
ras com grande varanda envidra-
pada, 2 amplas salas, 4 dormitó-
rios,, qto., costura, 2 banheiros
sociais, copa, cozinha, dep. em-
pregada, área c/tanque. Mobília-
do (quase totalmente), cortinas,
lustres cristal, armários embuti-
dos. Tratar na CIVIA à Trav

GALPÃO — Av. Basti — Alugo, novo
ç|. 240..m2_còbeto-e 120 m2 descob.
No l.o andar têm 2 aparts. SOTIC —
Tel.: 2-7249. 64502 

24
ARMAZÉNS — Alugam-se arma-
zcm cm I.a locação e mais 2 pa-
vimentos s/divisões, tendo cada
um 600 mZ., com dependências
sanitárias e escritórios, tendo o
prédio 1 monta-carga, servindo
para* indústria, depósito, labora-
tórlo ou escritórios comerciais,
podendo ser alugado em con jun-
to ou separadamente. Ver à rua
Couto dc Magalhães, 225 — São
Cristóvão, a 100 metros da Avda.
Brasil. Tratar tel. 52-6961.

14082 24
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Vila Isabel
VILA ISABEL — Alugo ótima casa;
para distinta familia, 3 quartos, 2
salas, 12.000,000 e as taxas, fiador
comercial. Rua Verna de Magalhães

I n° 31. 10121 28
VILA ISABEL — Alugamos por 10
mil cruzs.; a casa 6, com 2 entra-
das, a rua Rocha Fragoso 44, 2 salas,
3 quartos, banheiro, cozinha, w.c. de
emhreg,_qulntal_c|-tanque.-—Chaves-
por favor na mesma rua n° 18 e tra-
lar na KAIC — rua do Carmo 27-g|s01
— Tel: 22-1800. 7393 2»

1416016

•'r.o
TIJUCA — Alugamos por 11 mil cru-
zs, o ap. 202 da rua Deputado Soa-
res Filho, 55, com saleta, sala, 2 va-
rondas, 3 quartos, banheiro, cozinha,
qt. w.c. de empreg. área c| tanque.
Ver no local e tratar na KAIC •—
rua do Carmo 27-G|601 — Tel:

-- ,22-1860. 7394 27
Ouvidor, IU\*H. Tri_%-«M WçA^AENZ-PEftA Aluga-sa-

loja c| *m2 e sobrado c| 3 salas
o banheiro, para comércio, a rua Car-
los de Vasconcelos, 156. Tratar a rua
Marquês de Paraná 41 ap. .806 —
Tel: 45-5706. 7395 27

RUA BELISARIO TÁVORA 211 —
apart. 201. De frente, Ia. locação. 2
quartos, 'Sala, banheiro, cozinha, de-
pend. completas para empreg. e área
de serviço. Aluguel CrS 14.000,00 mais TIjUCa _ Alugamos por 12 mil cru-
cÕmVoblííEuVo ÍSISÍ0, 

Ti" " z8- ° ¦* 703 da- rua S°n<ie de Bon-
íSí.íí" SSo F T/ÍV.V-ii "m- Mi la- locaçSo, sala, 2 quartos,43-75f- ii1??-!6 

] banheiro, cozinha, qt. c wc. de em-
t ABA1SITP1RA«J _ ÃinnmiM DreS- arca cl tanque. Ver no locallaranjeiras — Alugamos e lratar na KAjC _ rira do Carmo 27„„„.. ,.„ j_ „ ,,„ „„¦„ ... GJ60_1_—- Tel:,'22-1860. _7_397 27

TIJÍICA — Aluga-se opto. tipo cisa,

apartamento de ampla sala de
jantar, três dormitórios, banhei-
ro completo, cozinha, área de
serviço com tanque e dependên-
cias de empregada. Aluguel CrÇ
14.000,00. Ver a rua das Laran-
jelras n.° 430 apto. 504. Chaves
com o porteiro. Tratar na Cia.APTO. DE FRENTE-Alugo Viscon- ^_fJ7__wnjSde pirajá 494, apt, 701 c| porteiror ^aclcw^de^AcUnüüstea^^Par-Varandar salasr*-qta—armárlos,-ba- ticipaçôesri^a-do^Carmo 17-4.'

IPANEMA — Alugamos aparta-
mento de frente com sala, de
jantar, dois dormitórios, banheiro
e cozinha. Aluguel CrS 9.000,00.
Ver à rua Visconde de Pirajá 111,
apto. 807. Chaves no apto. 821
Tratar na Cia. Nacional de Ad
ministração e Participações, à roa
do_-Canno-17-3»°-andarT-TelT{—n-
52-8211. 1841 12
IPANEMA — Alugamos apto. mobi-
liado para 3 meses c| 2 qtos. 1 sala,
com tel, louças, roupas etc. todo
equipado e dependências. Tratar na
AGENCIA ANGLO-AMERICANA -
Rua Siqueira Campos 43, sl 905. Tel.
36-2761. 26637 12

andar. Tel.: 52-8211. 1842 J6
LARANJEIRAS — Aluga-se i" Rua
Sebastião Lacerda 12, excelente pré-
dio de 2 pavimentos. Em cima — 6
quartoa e 2 banheiros. Térreo — 2
salas, lavandaria, copa, cozinha, tol-
lette, garagem, dep. compl. pi empr.
Inteiramente mobiliado, inclusive 2
aparelhos de ar condicionado. Cha-
ves no n.* 8 da mesma rua. Com fia

com 3 quartos, sala, copa e demais
depend. Rua Felix da Cunha n. 120
— Ver t tratar no apartamento 101.

7J19 27
TIJUCA — Conde Bonfim 22 — Alugo
apartamento acabado construir, inde-
vassávclr linda _vtsta_permanente,_va-—
Tãrrda toda frente. 2 quartos, sala, de-
mais dependências. Ver com Sr. An-
tónlo Martins apartamentos 60 e 803.
Tratar Sr. Sérgio. 46-2753.

22652 27
TIJUCA — Alugo apt» 201 da Rua
Padre Champagnat 58. antiga rua
Ubl, com 3 quartos, sala e dependên-
das. Chaves no apt' 202. Tratar pe-
lo telefone; 31-6107. 6383 27

,.. „,,- . APARTAMENTOS — Tijuca.
Í0T^r^\^R^,A SSi^itt Alngam-se os apts. 107 e 108 doà Huã da Alfândega 47. Tel.: 23-8420.

prédio-u.-3S0r-da—Rua-General
laranjeiras - Aluga-se à Rus !Koca, junto à Praça Saenz,Pena,
Pereira da Silva, 140, apto. 202,-com- com sala, quarto, cozinha, área c|
posto de: 2 quartos, sala, cozinha, tanque, peças independentes, em
banheiro completo, dep.; compl. pi;primeira locação. Preço 8.500
S^tn" fi? r^fííTTrS?'?! croz°s- e°nta«t« com fiador ouno apto. 102, Com íiador. Tratar c j__„,»_ rL._„ —-, i„-„i -rt--
graça couro S.A. á Rua da Al- depobito. Chaves no local com
fándega 47 - Tel.: 23-8420. Orlando. Tratar pelo Tel. 23-8788.

64720 16 Sr. Marques Pereira. 54674 35*
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LOCA Ç Ã O D E C A S A S APAR T A M ENT OS
tttwa — Alugamos por 9.500 cru-1 TIJUCA — Alugo amplo apto. c| sa-
is o ap. 301 dl rua Gen. Marcelino, la e 3 qts. .próximo a Pça. Sans Pena
«"com sala. 2 quartos.'banheiro, co-l- <*>< i-.onn.nn _ ííotic - Tel.:
linha, w.c. dc empreg, tem tanque.
Ver no local chaves p| -favor com o
zelador Sr. Arlindo e tratar na
KAIC — rua do Carmo 27-GI601 —
Tel- 22-1860. '396 27

- 
~CrS*"l2.OOÕ.Õ0P- 

SOTIC — Tel.:
22-7249. 64504 27

ALUGA-SE à rua José Higino, pro-
ximo de Conde Bonfim excelente
apartamento mobiliado com 3 amplos
quartos, sala, cozinha, banheiro, área
cl telefone. Tratar pelo telefone: ..
38-7105. ' 12056._ 27

ALUGA-SE - O apto. n. 5. da Rua
Barão de Mesquita, 568, com três
quartos, grande sala, duas varandas
envidraçadas, armários embutidos c
depend. de empregada. P.çço CrS.. JK» 

'- - 
Av"'Treze 

"de 
Maio. 23

12.0C0.00. Clwyes. por .obsóquloAnpj|CIA:yiV™lT^l*1i:ÒM.00. 13103 2*
apartamento n o
45-0202.

MARACANÃ — Aluga-se á Rua San-
ta Luiza, 6 ,apto. 203 composto de:
Saia, 2 quartos, cozinha, banheiro,
área c| 

"tanque. Chaves com o bar-
beiro no n.° 6, da mesma rua. Com
fiador. Tratar com GRAÇA COUTO
S.A. à Rua da Alfândega, 47 — Tel.:
23-8420. O"**. 27

TIJUCA — Aluga-se ótima casa de
viia. com 2 salas, 3 quartos, banheiro,
cepa, cozinha, demais dependências.
Visitas dc 10 às 12 e das 12 às 17 ho-
ras Rua Uruguai, 324. c' 4. Chaves
casa 18. - Tratar MARIO,, VICTOR

^tarTlo\e^!^a"72i:Alugueini00^

0258 27 Uns Vasconcelos
Snf Ü3ATo".S3. ^^"uadot LTNS DE VASCONCELOS -Alugue
fala banheiro, cozinha e dependên- excelente apto de frente Pintado de

das'de 
"mpregada 

completa. - Tratar novo 
* à Rua 'Vinte de Masco n,' »•

na EMIL Empresa Metropolitana, de apto. 201 composto de nal, ampla sa-
"móveis 

Ltda. Rua Senador Dantas, ia, 2 bons quartos, banheiro comple-
74 12" and -tels 52-9059 ou 32-0603. to. cozinha e área cl tanque e depen-'¦' dências de empregada. Aluguel Cr$ ..

8 000,00. Ver no local e tratar na
PREDIAL CANADENSE LTDA. Rua
Alvaro Alvim n.° 21, Grupos 1206J08
-t* Tel.: 32-7921 de 2a. a 6a. feira.
dás 9 às 17 horas. 5509 28

DEODORO FUNDAÇÃO — Aluga-se
uma casa e um apto., ambos de fren-
te à Rua Nove Quadra "D" n.° 22, a
casa c! hall, saia, 3 quartos, banheiro,
cozinha, área c| tanque e o apto. sala,
2. quartos, banheiro, cozinha e área c|
tanque. Ver no local e Tratar na
PREDIAL CANADENSE LTDA. Rua
Alvaro Alvim n.» 21 Grupos 1206|08
— Tcl.: 32-7921.de 2a. a Ga, feira,
das 9 às 17 horas. 5510 29

VICENTE DE CARVALHO :— Aluga-
se ótima casa à Rua' Jaborandi, 131,
com varanda, sala, 2 quartos, cozi-
nhas, banheiro e demais dependên-
cias. Ver no locai e tratar na CONS-
TRUTORA L. MARTINS S.A. — Rua
México, 11, grupo 502. Tel.: 22-1055 e
52-3873. - 21798 29

MADUREIRA — Aluga-se à Rua Car-
valho dc Souza. 137 à confortável
loja C, com 64 m2. Com fiador. Tra-
tar com GRAÇA COUTO S.A,, à Rua
da Alfândega, 47 — Tel.: 23-8420;

64725 29

Subúrbio Leopoldina
TIJUCA — Aluga-se à Rua Enge-
nheiro Ernani Cotrim n.i 70 ,o apar-
tamento n.° 402, com 3 quartos, arma-
rios embutidos, sala, copa, cozinha,
banheiro completo, varanda e quarto
e banheiro de empregada. Aluguel
CrS 15.000.00. Chaves com o encarre-
gado do edificio, sr. Pinheiro. De-'
mais informações pelo tel. — 26-3148.

| 6296 27

TIJUCA — Aluga-se o ótimo aparta-
mento- 302, de frente, a Rua Conde
de Bonfim, 63, cóm sala, 2 quartos,
com percianas e dependências de em-
pregados completa. Aluguel CrS ....
12.000.00. Ver no- local c tratar na
CONSTRUTORA L. MARTINS S.A. -
Rua México, 11. Grupo 502 — Tel.:
22-1055 e 52-3873. 21800 27

TIJUCA — Muda — Aluga-se la. lo-
cação ápt" .s-101. c[ ampla sala, b„
completo, 2 ótimos quartos, cop-co-
zinha, dep-, criada, área c| tanque.
Também vendemos outros apts.. ,fi-
nanciados. Ver à Rua Amoroso Cost'

ííibúrbios da Central
CASAS — Aluga-se as casas nv l.e 2
da Rua José Bonifácio 777, com 2
quartos, sala e mais dependências. —
Preço de 7.500,00 cada. Chaves na ca-
sa 3 e tratar na ADMINISTRADORA
E IMPORTADORA CURVELO LTDA.,
na Rua México 98, sobreloja, pelos
tels: 32-7711 e 52-6285. 5486 29

CÃMPINHO CASCADURA — Aluga-
se ótimo apto. em la. locação à Rua
Ana Teles n.° 270, apto. 103, compôs-
to de sala, dois quartos, banheiro, co-
zinha, área cl tanque. Aluguel CrS .. I
5.000,00.- Chaves no apto. 104. Tra-
tar na PREDIAL CANADENSE LTDA.
Rua Alvaro Alvim n. 21, Grupos 1206!
08 — Tel.: 32-7921 de 2a. a 6a. feira

PENHA — Aluga-se casa com 2 quar
tos, sala, cbzlnha, banheiro completo,
bom terraço, áreas, etc. Ver no local
à Rua Grussai 346 e tratar .p| telef.
45-4314. Fiador comerciante.

14195 30

CORDOVIL — Aluga-se a jeitosa ca.
sa n.° 3, da Rua Ipameri n.» 171 F,
com varanda, grande sala, quarto, ba-
nheiro, cozinha e boa área. Aluguel
CrS 3.800,00. Cha vis no prédio de
frente e tratar na CONSTRUTORA L.'
MARTINS S.A. — Rua México. 11,
Grupo 502. Tel.: 22-1055 e 52-3873.

21801 30

Niterói

60. Ind. 23-4639. 14122 2
a 08 — lei.: a-tin

!T das 9 às 17 horas. 5506 29

; ALUGAM-SE — Amplas lojas
em edifício novo, para comercio
fino, rua Coronel Gomes Macha-
do esquina Barão Amazonas, com
o proprietário. Tel. 3527 e Rio ..
43-0696. 14135 33

lhas
ILHA DO GOVERNADOR — Alu-
gam-se 3 magníficas lojas em edi-
ficlo em fase de acabamento, para
entrega em 60 dias. Local Prlvile-
giado. Ver diariamente à Av. Pa-
ranapuã 1.080 esquina da Estrada
da Porteira e tratar cqm a ENIR
LTDA., Rua Ouvidor 83, 5.° andar
— Tels.: 23-0662 e 23-0688. 

'

_ . . . ' ' '. 7123 34
ILHA DO GOVERNADOR — Alugo
ótima casa, 5 qts., 2 sis., c| tcl. Ver
6a.. sab., e domingo. Praia da Guana-
bara 151 — Freguezia. . /

5462 34

- LOJA EM IPANEMA
Visconde de Pirgjá. 29-B

Transpassa-se o contrato medindo
aprox. 122 m2 - Tratar â R. Vis-
conde de Pirajá 35 -- Tel. 27-9707 -
Horário comercial — c| JÚLIO.

4681 38

Peirónolis j

~ 
GARAGE C/ OFICINA

Alugá-se servindo também para
'grande idepódto. Ver à Rua Honó-,
irlo 419. Tratar pelo tel: 22-0022 c/
Ur. RUBENS; 590 _38"'"GALPÃO-CENTRO

Aluea-se 600 m2. Próximo ao
cais do porto. Rua Araujo Viana 20

IPANEMA
Aluga-se em casa de senhora es-

trsngeira em distinto ambiente, um
quarto mobiliado com todo coníftr-
to para um casal.de fino trato ou
para uma senhora para quinze dias
ou um mês — Rua Prudente de
Morais 473/708 - Tel: 47-3708 das
13 horas em diante. 15634 38

PETRÓPOLIS — Aluga-se no Bin-
gen casa nova com grande snla, 3
quartos, banheiro em cOr, ampla, co-
zinha, dependências de empregados,
com telefone e garage em centro de
grande jardim com ônibus a porta.
Tratar np local Rua Darmstadt 175-A
Tél: 3043. 6240 35
PETRÓPOLIS — Ãlúgã-se por 15.000
cruzeiros casa estilo funcional com-
pletamênte mobillada e várias condu-
cões a porta. Informações. Tei: ..
47-6579. 22671 35

Tels: 42-9178 — 32-6246.
6396 38

AREA COBERTA NO CENTRO
Aluga-se uma área de 400 mts.2.

no segjndo andar do prédio à Rua
des Inválidos n» 123, no cetnro da
cidade, podendo ser visto a qual-
quer hora, Tratar no local com o
tr. FELIZOLA, ou pelo tel: 42-4141.

8988 38

SALÃO-CENTRO ,. ,
Aluga-.te por Cr» 15.000.00 ou ven-

de-se por Cri 1.500.0O0.CO um aalio
com 70 mts2, ótimo para escritório,
indústria de confecçóes ou qualquer
outro fim comercial, situado no 2o
andar do Edifício Maipu na Rua
Santana 73, quase esquina de Pres.
Vargas. Ver no' local com o portei-
ro c tratar com DINIZ pelo tel:....
23-3562. 21802JJ8""prédio 

Io 
"cjÉpf"

Aluga-se de recente rccohstruçSo,
c/ grande! loja e amplo sobrado, à
Av.. Mem de Sá 120. próx. à Pça.
Joáo Pessoa (zona bancária) acha-
se aberto das 12 ás 17 horas.

26588 38

PETROPOLIS — Aluga-se mòbil. 5
meses — 27-0379, e 47-3691

26593 _ _35 j
PETROPOLIS — Aluga-se úrima ca-
sa à Av. Pedro -1, 73 até inais de
1960, ou prazo nrcior a combinar.
Ver ?Abado e di.mingo. 'IVatar As-
semb'éia 19 — S. )a 605 — Dc 3 às 4.

6255 35

SACRA FAMÍLIA — Residência ou
pensão — Aluga.se. casa moderna, óti-
mo clima, igrande terreno. V., 2 ss., 4
qs ctc. Cts 6.000,00. 2 hs.de auto ou
trem. - MAURO, tel. PS-1'. 13060 38

ALUGO Rua Mário Portela'71 —
ap. 301 telefone 45-5212 — apartamen- |
to de sala. 2 quartos etc, por ano >

i e meio, CrS 15.000,00, é verçdó Citroen.
1952, em perfeito estado, ppr 
CrS 250.000,00 à vista por motivo de <
viagem — Jorge. |

12076 38

SALAS -- Almirante Barroso
Alugamos (juntas ou separadas) um conjunto de 2 espaçosas

salas com hall e dois banheiros com a área de cerca de 80 me-
tros quadrados, própria prara escritório, no segundo andar do
n. 90. Chcves com o porteiro, no local. Tratar à Avenida Calo-
geras n. 15 - 6." andar, com o sr. Rebello — Telefone 22-7683.

10131 38"SALÕES, 
CONJUGADOS-

Alugam-se, à Rua da Assembléia, 51, terceiro andar, 4 salões i
com 30 metros quadrados cada um, que poderão ser utilizados em
conjunto ou isolados, limpos e prontos para serem ocupados.
Preço década 18 mil cruzeiros. Preço do conjunto, 50 mil cru-
zeiros. Contrato. Chaves no local com o porteiro. Trator pelo
tel. 123-8788, sr. Marques Pereira. 54657 38

LOJAS E ESCRITÓRIOS
¦¦¦ '.X.yÇyy CINELÂNDIA ;: 

k
Alugam-sc, de frente para a Praça Floriano, de dl-

versos tamanhos. Tratar à Praça Floriano, 39 — 2.°jandar.¦ . 64510 38

Loja na Av. Gomes Freire
Passa-se um contrato de uma loja com sobrado, servindo, para

qualquer ramo de negócio. Ponto excelente, tratar na Rua dos
Inválidos, 178 - 3." andar1 ou pelo telefòne_42-9304. 8996 38

. GAIÍPA'©
_Aluga-se novo junto da Ay. Brasil 1.100 m2, fechado, servindo

para indústria ou comércio, ver à Rua Guilherme Frota 325, Bon-"
sucesso, rua calçada. Trotar 23-8624 — 47-6811.. ; 14148 38

Grupo de salas para alugar
RUA'DA ASSEMBLÉIA, 92 — EDIFÍCIO; RODAC — GRUPO 1902
Lado da sombra — Quase canto da Av. Rio-Branco. Constituído poi

duas salas de írente, entrada e completo gabinete de "toilette".-Tratar
de 10 às 14 horas pelo telefone 26-3285. 6269 38

jtEPósrço-
Alüga-se, 150 metros distante da Av. Brasil, em Bonsucesso, terreno

com frente 10,20m. lado 20,00 e nos fundos 6,50 metros. Mais depen-
dências. Água, luz e força instalada. Travessa Leonor Mascarenhas.n. 25.
Tratar no local. 6259 M

Escritório de Luxo
Vende-se escritório montado com alto luxo, composto de

móveis e arquivos de aço, cofre, estantes de livros, biblioteca,
bar, etc. e transpassa-se o contrato de duas grandes salas,
com W. C. privativo, no centro comercial/Tratar à Rua da Qui-
tanda n. 62 - s/ 807 — Fone 22-9619. * 10163 38

;i EMPREG <? S Dl V E R S O S

DONAS DE CASA — Precisam de
empregadas? Telefone-nos que .hes
Iplaremos: 22-2953. 22662 50

PUBLICIDADE — Aceitamos cor-
retores (as), profissionais ou não,
para trabalhar na lona Sul. Apre-
sentar-se ao sr. ARNALDO, com do-
cumentação, na Av. Copacabana
581, lo|a 338, de 8 is 18 horafc 

^

IMPORTANTE companhia em
fase de ampliação procura cie-
mentos ativos para integrarem o
seu quadro permanente de corre-
tores. Dá-se ampla assistência
técnica. Boas possibilidades dc
ganho e rápido acesso a cargos de
chefia. Av. Rio Branco, 114-16.»
andar. 1691760

VEND. — Indústria paulista de Pro-
, dutos Alimentício, está admitindo
jpessoas.dt boa carência, e com ço-'nheclmcnto da. icnas dj Distrito

Federal, l-.ra seu corpo de vend.iF.j
Inútil arrtfe.-it.r-.e sem os requi-.
sitos c<igi:ÍJS, t'i-tar à Run Bomfimj
n. 314 -:oi.-. sr. FIRMO, peàimns 2
cartas de referências.10152 50

i COBRADORES — Indústria Paulista
Ide Produtos Alimentícios es!a admi-
tindo pessoas dé bua apavência e oe

I preferência que possuam! condução
própria, e com conhecimento das zo-

I nas do Distrito I ederal, para coi-r.i-
;dor. Inútil se apiescntar sem os re-
quesitos rxigidoí, tratar u Rua.Bom-
fim n 31. com o sr. FIRMO, PECl-
mos 2 cartas rie referências.

ENFERMEIRA jovem oferee; Seus
serviços para consultórios. Tel_.'...
45-37B5_.  .. 15636 M.

RAPAZ ESPANHOL - Ofêr.ece-se p|
Copeiro arrumador — Tel-:''1í™0'"Sj

VENDEDORA — Precisa-se paia -:a-
sa fina de modas. Deve ter prat.ca
de vestidos de senhora e saber pro-
var. Prefere-se que saiba algo oe
inglês e até 30 anos de idade. Tra-
tar na ¦ Casa Marlene Av. Copaca-
bana 455 loja-B.  

4353 50

£mpregos Doméstico*
DOMESTICAS — Com documgitos
e 1 íe.rato resolveremos seus empre--
gos. Av. 13 de Maio, 47, 2o andar,!
laia 209. ™M 51

SECRETÁRIA
Grande Companhia industrial, precisa com redação própriai em Portu-

guês-lnglês, estenógrafa em Português e que seja boa dactilógrafa, para tra-

balhar em Bonsucesso. Condução da própria Companhia. Bom sa ár.o e

ambiente. Cartas para o n.° 9099, dêste jornal, remetendo "cumeulum vi-

tae". "* ,-

EMPtEGADA — Precisa-se ppra ser-
viço de um casal. DA-se preferência
a branca que saiba cozinhar bem e
tuè durma no emprego. Exlce-re re-

,'fer.ênclas. Teletoner para 36-Í051 —
Posto 4 — Copacabana. 13062 51

PRECISA-SE, de empregada para
serviços de casal em casa de estran-
geiros. Exige-se referências. Tfatar
na parte da tarde à Rua Toneleros.
239, apto. 302. ]??6J _.?•**
ÓFERÊCE-SE, rapaz do boa aparên-
cia para casal sem filhos, para co-,
zlnhar e arrumar. Para mais pessoas;
somente para oDzinhar. Com bastan-;
te prática de casa de família. Dá-se
referências, tel.: 27-5182. 21755 51

OFERECEM-SE — Lavadeira, én-
fermeiras. cozinheiras e arrumadei-
ras — Trabalham por dia (emergên-
cia) — Tel.: 42-6957, qualquer hoia.

6305 51

PRECISA-SE - Cozinheira còp-arru->r,n7:nI,p;rf.ç
madeira ou para todo serviço dorme- .UiWllllCllua
no emprego ref. documentos e boa
anarêneia — R. Míxico, 153 - Sala
004 — Tel.: 22-6S83. • 7390 51

FAMÍLIA ESTRANGEIRA DE ALTO
TRATAMENTO — Precisa de em-1
pregadas. Uma para cozinhar e lavar i
roupa (tem máquina de lavar) e ou-1
tra para arruradeira também tome'
conta dc crianças. Orncnado Cr? ..
4.000,00 a cada uma, a comoinar. Não
adianta anresentar-se sem boas reíe-
rências. Éxige-se bastante pratlc_ c
bom desenvolvimento no trabalho. —
Rua Piratininga, 49. Gávea. Esta rua
começa na altura de Marquês de RSo
Vicente 300 — Perto do Jockey.

11521 51

Cargo de Responsabilidade
Importante organização comercial precisa elemento de reconhecida cqpaci-

dade para exercer cargo de alta responsabilidade e absoluta confiança. Os can-

didatos deverão preencher os seguintes requisitos: Idade 28 a 35 anos, ser brasi-

leiro, casado, ótimo dactilógrafo, conhecimentos de contabilidade, provisões finan-

ceiras e correspondência'bancária. Exigem-se: mínimo de 5 anos de experiência

em firmas idôneas ou bancos. Cartas com curriculum vitae e' pretensões para
o n. 52837, na portaria dêste jornal. Si-gilo absoluto. 52837 55

PRECISA-SE — De empregada de
responsabilidade para trabalhar em
casa de família estrangeira, que sai-
ba cozinhar. Otimo ordenado- Rua
São Salvador, 43 — Apto. 303. FLA-
MENGO. IJ1805. 5} ,
APTO. — De casal, precisa de em-
preuada para todo serviçp. Dá pre-
ferência a estrangeira — Rua Xavier
da Silveira, 67 — apto. 1.002 - Tel.:
57-4407. COPACABANA.

11578 51

PRECISA-SE — Casal com prática.
Ele: copeiro-faxinciro, ela: cozinhei-
ra pl 2 pessoas de alto trato. Rua
da Glória, 190 - Apto. 602.

26579 51

EMPREGADA — Precisa-se para to-
to serviço de família de 3 p:ssoas —
Paga-5e bem. Rua Timóteo dá Cos-
ta, 147, apto. 203, LEBLON -_ Tc!.:
47-1062. '• _ 21828 51

PRECISA-SE — De um casal de pre-
ferência hespanhol ou português, ela
para cozinheira êlê ;para copeiro-ar-
rumador. Paga-se bem. Exige-se re-
ferências. Telefonar p| 26-3566.

8337 51

' PRECISA-SE — Cozinheira — Ami-
I madeira à Rua Prudente de Morais
; 1.441 — Apartamento 601 — Edifício
'.Panorama — Ipanema —'Fone ....'
47-1049 — Entre as ruas Garcia Da-
vila e Anibal de Mendonça — Paga-
se bem — Exigem-se referências. '

12078 52|

COZINHEIRA — Competente para
casa de senhor só. Avenida' Vieira
Souto 364. Ipanema.

10207 52

COZINHEIRA FORNO FOGÃO
— Precisa-se. Exigem-se refe-
rências. Bom ordenado. Tel.: ..
25-5572. Av. Rui Barbosa 430-
4.° andar. 7445 52

COZINHEIRA — Precisa-se uma p|
trivial variado que dê referências e
durma no emprego. Tel.: 27-76C5.

11509 52

,-,'.'.üf.iüüeuas e
Coneiras

COPEIRO — Oferece-se de boa edu-
cação para um casal de alto trato.
Dá ótimas referências. Tel. 25-9494.

14183 53

i OFERECE-SE um copeiro arrumador
para casa de alto tartamento tem

I boas referências. Tratar pessoalmente
na Rua Paissandu 383, é favor não"clíãmijj. 

por í telefone tratar das 8 da
manhã ás 4 da tarde. 10167 53

COPEIRA - ARRUMADEIRA --
Precisa-se de uma.com prática e
referências .Paga-se bem. Tratar
à rua Barão da Torre 376 — (Ipa-
nema 1. 7387 53

CHÀUFFER
Precisa-se de um com prática de hidramático. solteiro,

que tenha no mínimo 5 anos de carteira. Exigem-se refe-
rências. Tratar à Av. Presidente Vargas, 446-A das 8 horas
em diante com Dr. Lucío. 10186.55

III

Amas e Governantas
PRECISA-SE babá com prática e
responsabilidade para cuidar de
menino de 14 meses, dormindo no
emprego, paga-se bem exige-se
referências de primeira ordem.
Telefonar para 47-1112 dona Mer-
sedes. 13056 54

CHEFE DE

Ã QUEM INTERESSAR
Senhor, com experiência de vinte anos em vários ramos de

negócio, inclusive escritórios, conhecimentos de inglês e conta-
bilidade, relacionado nos meios bancários, senso de responsabi-
lidade, idoneidade comprovada, apto para cargos de absoluta
confiança, dando satisfatórias referências comerciais, bancarias
e industriais, oferece os seus serviços no Distrito Federal e Ni-
térói. Condições a combinar. Telefonar, per obséquio, para
57-6299, ao sr. Gustavo. _ 11544 *»

CÃLDETÍTEIROS.
PRECISAM-SE NA ARMCO, oficicais com prática de

fabricação de tanques e peças especiais em chapa para
tubulações. .,-¦¦.:.: •„":¦ ,

Tratar à Estrada João Paulo 980 - Honono Ourgel.
*, 21782 55

•;
BA3A — Família de alto tratamen-
to, ,pi;eejs_ ,.de uma; entre 25 e 38
enos d<f 

"idads 
no máximo, que te-

nha étlmas refe.Ãn-ves, para cuidar
c"e cíofs meninos. Tratar na Av.
Atlântica 434 opto. 702. Fone: ....
37-0459. , 8257 54

Procura importante firma.; Qualidades exi-
gidas: dinamismo, instrução ginasial como mini-
mo, prática de vendas pessoal, de organização e
de chefia. Apresentar-se, com documentação à
Rua Senador Dantas, 80 — s/705. 60018 55"CASA 

BANCÂRir
Transfere-se a direção e a totalidade das cotas. Sem

intermediário, nesta redação para o n.° 10183. 10183 94

PRECISA-SE de babá com boa. apa-
rência que, tenha referências. Tra-
tar na parte da tarde á Sua Tone»
leros, 239," apto. ,302;

... .3065 St

FLAMENGO — LOJA OU BOX PARA
SUPER-MERCADO

Alugam-se na RUA BENTO LISBOA 76 - EM FINAL
DE CONSTRUÇÃO podendo ser adaptada para qualquer
negócio. ZONA RESIDENCIAL. Aceitam-se ofertasvquanto
ao preço. Tratar no BANCO AUXILIAR DA PRODUÇÃO
S. A., Tv. do Ouvidor 12 - tel. 52-2220. 6278 38

II

GOSTURAPARA MENINAS
Especializada em roupas de meni-

nas e meninas-môças. Rua Cardeal
Leme. 115, apt. 301 — Fátima.

AUXILIAR DE ESCRITÓRIO
(Moça)

Precisa-se de uma què seja dattyô-
grafa-e qúe tenha noçfies de servi-
ços gerais de escritório. Av. Graça
Aranha. 228 — sala 1110. Sr. DO-
M1NGOS.  . . . i 21773 . 55""QUÍMICO 

EUROPEU S
Com larga experiência procur»

emprôgo cm flrm» desta praça —
Curtas para portaria deste Jornal n»
13043. 13043 55

VENDEDOR
Firma tradicional desfa praça precisa de um, aiivo e

conhecedor do mercado, no ramo de atos, ferramentas, abra-
sivos, ele. Cariai para n,0 6252, na portaria dçsle jornal,
dando referências, estado civil, idade, nacionalidade e pre-
tensões.  62^5

DACTILÓGRAFA
Precisa-se com boa apresentação e com alguma experiência

de serviços de escritório. Tratar das 8 às 9, a Rua Santa Luzia,
„. 799. 2.° — Grupo 203, diariamente. ¦ 

60364 55

Corretores»Inspetores
Loleamenfos, Raiz da Serra, Teresópolis nova estrada,

sítios e granjas, praia fundo baía, a 40 minutos, retirada
50% e ótimas comissões, transporte camionetas particulares.
Faca uma visita sem compromisso. Rua da Quitanda, 65 —
10> andar.  

4370 55

Í0M0T0RAS1MÔÇAS) DE VENDAS
Preqsa-se, para demonstrar baibeadores

elétricos "Remihgton 60" junto aos maga-
zines desta praça. Pede-se instrução sécun-
daria, boa aparência e desembaraço- Dá-se
preferência a quem tenha prática de vendas
em balaio. Apresentar-se à Rua Buenos 'Ai-
res, 283 — 4° Procurar o Sr. Vinícius entre
8,00 e 12,00 horas. 60167 55

"PRECISA-SE MEIO-OFICIAL ENR01ADOR
PARA MOTORES PESADOS"

Avenida Sargento de Milícias, n.° 51 —
Pavuna — Sr. Natalício

• y. 5494 55

v Fl s e d i^GTnnrçr o e s

SALAS - NO CENTRO
Precisamos com urgência, alugar no Centro, um con*

junto de salas com um mínimo de. 180 metros quadrados
no total - tel. 23-1602. 5492 38

M 
VKNDOp^r~motivo de viagem (sobjMOVEIS - De varanda madoí-
minha encomenda) 1 sala de jantar ra e palha, selidq 6 cadeiras, uma
ricamente trabalhada cm mogno po- mesinha, 2 poltronas, 4 banquinhos
lido com filetes em marfim en-|etc. Vende-se também ertrado, e rol-
crustpdo c| motivo cm lcsânçulo. E.chão de molas casal e um armário
um escritório em mogno c| fiíetes ei guarda roupa muito prático Vet
ncabamento ,iá mencionado. Ver ainda !Av. Rui Barbosa 300 apto. 1.202 ae
na fábrica. R. Júlio .do Carmo n" ..jmanhã. 4350 83

14133 83165 Tcl: 32-5248._
ARTLÜXO." Praia" 11 de Junho, 131
— Móveis clássicos e modernos: en-
comendas estoque permanente.

CONTADOR
Tradicional companhia desta praça precisa dc um contador com bas-

tante experiência e sólidos conhecimentos de contabilidade, planlflcação
econômico-financelra e prática de todo o serviço pertinente ao cargo,
inclusive le(s fiscais, etc. Guarda-se sigilo. Cartas do próprio punho para
o n. 5501, na portaria dêste jornal Indicando: idade, nacionalidade,
estado civil, referências e pretensões. 5501 55

Auxiliar de Contabilidade
"Carbrasa" — Carroçarias Brasileiras S/A, admite rapaz,

de preferência com curso comercial, que- possua conhecimentos
firmes de contabilidade e boa caligrafia. Lugar de futurò7~0s~
candidatos deverão apresentar-se à Av. das Bandeiras, 846, Lucas.

14125 55

ESTOVADOn NATAN-"Tel. 25-3670 -
Reforma scíá. cama, poltrona corti-
nn capa decorador atende a domi-
cílio orçamento sem compromisso.
Rra Ted.ro Amóric. 270. 8254 83
MOVEIS- ESCRITÓRIOS — pãrticu-
lar vende 1 conjunto em estilo, com
cofre de aço em segredo. 47-5536.

5479 83
SALA DE JANTAR — Chipandale,
jacarandá, vende-se 1 buffet, 1 mesa
elástica c| tampo e 6 cadeiras, grupo
estofado de 3 peças e 1 sumlcr. Inf.
tel: 26-2090. 15624 83
SALA p JANTAR - Vendo êmjjãí
carandá, Chlpendale, com vidro, em
ótimo cst:do de conservação. Ira-
tar pelo tel. 47-0035 - D. EDI1H.

MOTIVO Mudança, americanos ven-
dem jogo dormitório provcnçal .*r.iti-
cês de m2deira maciça, com grande
cômoda, penteadeira, 2 mesas rie':._-
beccira, 2 armações de cama, 1 sofá
3 armários de cozinha, 1 mesa plng-
pong, ver na Rua Itiquira n. 78
Leblon. 8941 83

VÊNDE-SE urgente conjunto sa-
Ia bom estado: grupo estofado 3
peças, mesinha centro, buffet,
mesa elástica com 6 cadeiras.
Rua Francisco Otaviano 60 apto.
1001 Arpoador. _1411* 8_?
SOFA-CAMA Dc casal supêr-luxo,
sem costur» no centro, cóm Vulcas-
pi;ma, 'risos dourados com mola c
braços maravilhosos Custou 18.000.00."Vendo urgente—por__8,50Q,00Ver
Av. Atiantica. n. 3.308, apto. I7~ter-
rer.o e o4os oí pertences do luxuoso
Atlo. Motivo viagem. 27106 83

VENDE-SE uma sala de jantar colo- MÓVEIS LEANDRO MARTINS —
nial multo boa e mais outros mó- vende-se fodr) mobiliário , apts. novos, jvois avulsos nor motivo de viacem. I£0fji espeihos parede, mesinhas, lus-.
Tratrr a Rua Renry Ford 102 —, trica cristal "todos tamanho, eletrala'
Praça Saenz Pena, tel. 28-.891_.__ !p0rtftui americana, cortinas, etc. Tel.!

83 ,._n_i_ , 9B507 B_ !

SOFA-CAMA - De casal, super-lu-i VENDE-SE — Jarro em, mosaico ar.
xo com Vuicaspuma. com braço e tlstico (único no Rio). Altura l,20m
mola. Sem costura, com friso—dou-J-de-Glreunferêncla-1,80,—Tel. 3f_
rado, custeu 18.000,00 vendemi-» porjD. Idá. 26598 8J
li.500,00 radevlfola a:ta-ildelidade, —'
J.960. move! mrdernor, maravilhoso
Custam 80 000.00 vendemos por ....
19.00,00 •- Grupo estofado, geladeira
f- 'ustre «tc Ver: Barata Ribeiro 153
— Tcl: 57-3781 grande prejuízo

6245 83

ESTOFARUR
Forro ou reformo a domicilio so-

fás, poltronas, bergeres e sofás^cfl'
mas — Faço cortinas, capas e' almo>
fadas — RODRIGUES — Tcl:
25-8836. 13083 83

PARTICULAR — Vende sala de jan-
tar^ompleta ou separadamente. Ver a
R,' Sebastião de Lacerda 31 ap. 601

5517 83*

PARTICULAR — Vende grupo esto-
fado, veludo estampado Cr$ ......
7.000,00. Ver Rua Dr. Alberto de Se-
queira 33 sobrado. 5516 83

VENDE-SE um dormitório completo
de moca para desocupar lugar todo-
lãqueado, rosa, um armãriò "de Imbui»
um camiseiro e uma mezinha. Rua
Roouette Pinto 63 — Urca.

ARMÁRIOS EMBUTIDOS
Fabricação própria e esmerada. Orçamentos sem compro-

misso. Tel. 23-0305. 21586.83

ESTOFADOR

6285

AUXILIAR DE DESENHISTA
Com prática para Departamento eletrotécnico de grande

companhia em expansão. Lugar de futuro. Cartas detalha-
das para o n. 43047 na portaria dêste jornal. Guarda-se
sigilo 43047 55

QUÍMICO

FAMÍLIA em mudança vende rlpi-
dam ente uma mesa console c nuíet
moderno, em pés palito; guarda rou-
pa e cômoda. Rua General Urquiza
363—»ptT-304,——  11558 J3
VENDE-SE um sofá-cama quase no-
vc. Uma radiola americana c| de-
feito. Tudo Barato. Ronald Carva-
lho 132!802. 11549 83

27-0859. 26597 83" "LUSTRA 
D 0 H

Lustra-se móveis 'e pianos, especia-
lidade em pau marfim, conserta-se".nüveis de—tnrir- rvtiln. — ^«r.Ta.
BER.TO GUIMARÃES——Rua-JSÍWí:
runs> 72, fo. 303 — Tel: res. 48-2746

— Loja 34-2776. 47215 83

B. LOPES 'V i
Móveis estofados em quaisquer estilos. FabricaçSo e reforma. Gru-

pos, poltronas, bergers, sumiers, sofás, cama,-cadeiras, colchío de molas,
almofadas e demais serviços concernentes ao ramo. Perfeita confecção
de "CAPAS" para móveis estofados. Seção especializada em ''CORTINAS"
e colchas. Serviço rápido e garantido. Fino acabamento. Atendo, em
qualquer parte, dentro c fora do Distrito Federal. — RUA BARÃO DE
MESQUITA, 1.025 — TEL.: 38 8548. — Orçamento sem compromisso.

629?._ 83
>*S**i*><t>t/********l**AA/*ím**^^

SALA DE JANTAR Chlpeertdale —
Inteiramente íiova, conjugada c| buf-
fet e bar espelhados, mesa e 6 ca-
deiras estofadas em côr. Vende-se
por pícço razoável. Ver à Avenide
Atlíuíica, 1880 apt. 401.
ÍAÒ SE CANSE encerando os assoa-
lhos, bonitos resistente e com brilho
permanente só com a verdadeira e
únlba rezina "Syntck". Recados tel.
43-8656 — .MORGADO. 12073 '83

SECRETARIO
PARA SUPERVISOR - PRECISA-SE

Curso secundário completo e bons conhecimentos técní-
cos. Cartas detalhadas para o n. 43048 na portaria dêste
IpüõT ~~ «048 55

Grande Cervejaria necessita, para seu laboratório analítico,
de um químico diplomado. O candidato deve ter conhecimentos
de língua alemã e dirigir sua proposta de próprio punho, acom- j[JUSTRADOR
panhada de "curriculum vitae", indicando pretensões, para o
nr5473ràportariadêste jornal— *—5473-55

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

ALMOXARIFE
Precisa-se para seção de Bicicletas e Motos,

.1 Lustro e mudo a côr de móvel em
_Jcasa__d_e_família — Ótimas -referências

— Especialista em côr~mogno~Jacft-
randi. marfim, peroba, sucupira em
decapô, etc. Severino Domingos, Rua
Ataulfo de Paiva, 282 — Ipanema -
Recados - 27-2830. 271» 83

MOBÍLIA JACARANDÁ"
Vende-se rica tala'jantar de esti-

Io — Tel: 25-0267. 11487 
"83

com prática. Tralar à Rua Odilon Benevolo n.°

196 - Beníica, de 8 às 11 hs. com o Sr. CARLOS
- Cassio Muniz Importação e Comércio. 60386 55

PINTURA
Faço pintura e serviço de pedrel-

ro e caTpinteiru em-casa—e_aparta__
mento. Preço barato. Tel: 25-1691
— ROCHA. 8991 83

VENEZIANAS CONSERTOS
Coniertos e reformas em venezla-

nas met&llcas, estilo cortina. Cor-
das. cadarços, peças, • pintera, limpe-
sa etc. Colocamos novas com grsn-
deí_-vanlagens._Çíjc._ ATLAS — Co-
pacabana — Posto 4 — Téms-0538.

26652 83

LAQUEAÇÃO DE MÓVEIS
E patinado em qualquer côr, vi-

trola. móveis de quarto e sala a pis-
tola e pincel. Av. Copacabana, 793,
apto'. 1.109. Tel: 36-3619. Sr. FRAN-
CISCO. 11452 83

ESTÕFÃDÕR" C ELÊSTINO
Com pjríeiçãó, executo todo ser-

viço em móveis estofados, colchões
e capas para móveis. Orçamento
sem compromisso. Tel: 36-1458.

ESTOFADOR MACHADO"
Prudente de Morais 57... tcl:

27-ST07jyKeforma—qualquet_tlpo_de
móveis estofados;—capaSr-cortinas._
colchões. Orçamento sem compro-
mlsso. 26479_83

OFICINA BE

TAPETES
"TÉCNICO-ORíENTALi

Lava-se e conserta-se Todos
os tipos e cortinas. Forraçõo,

passadeiras é lavagem no
local.

Tel: 27-8715 6206 83

TACOS-DESDE^GrS—150,00-T-
Indústria de parquets vende ta-
ces feitos de aproveitamentos ge
excelcntesL madeiras secas em es-
tufa,*tais"como: perob3, cetim,
sucupira,* macacaúba e outras,
ótimos para casas proletárias e
apartamento simples. Grandes Io

' ClMEtaX)„MAUA___________g__jtg ABA —
Ferro "3116 a.l". Tel. 58-4555vyfll*•
12 hs. 14488 70

SOBRAS DE OBRA NOVA — Mozal-
co branco' sextavado 80 mts, Esqua-
drias de íerro reforçado, 12 pias es-
maltadas rr. 1 e 2 — 12 chuveiroí

 cromados de luxo, e algumas portas
tes desde CrÇ 150,00 por m2. Ver, tendo 2 de correr de 2m x 2,10 e 2LI.- _...._.
e tratar à rua Prefeito Olimpio de de 0,75 x 2,10 - Inf.
Mello n. 1514. 6273 79'

27-0297.
2658S 79

I OoBaPix
COLA: PUSTICOS - VULCAPISO^- VICATREX -

^AZULEJOS PARQUEUACOS =: .FORMICA - CERA--MICAT^Distr. TEBASA — Rua México, 41 - s. 605 — Tele-
| fone 42-6835, Garantia absoluta. 14173 79

Expresso Paulista Ltda.
(DISTRIBUIDORES DA CIA. SIDERÚRGICA NACIONAL) __Temos para entrega imediata o seguinte material*.,

Chapas Tinas a Frir 16~ã~3(T>rdiv. x div. é~20xTx2m R/B.
Chapas Galv. lisas bitolas 24x2x1 m; 26x2x1 m; 28x2x0,76.
Chapas Grossas 1 /4"x4'x20'; 3/8"x4'x20'.
Vigas 1-6"x3-3/8x0,230xl2mts.; 8"x4'x270xl2ms.;

10"x4-5/8x447xl2mts.
Rua Santa Luzia, 799 -14.° - Gr. 1401 - Tels. 22-2500 e 22-0005.

14127 79
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TEATRO MUNICIPAL
Direção da Comissão Artística e Cultural

TEMPORADA DO CINQÜENTENÁRIO7
.' Concerto do Pianista

FRITZ KOFER
28 de Julho, às 21 horas

Sob patrocínio de

S. T. A. - SOCIEDADE TEATRO DE ARTE
PROGRAWXÜl

Convites na Bilheteria
57457

w___S_~ *a _W\ /^r, w «Sumo 1 ¦ v^
[\mmMM
Co-Estréias. "80CKA-BYE BABY"

1L1I1I[1'IEW1Í-Iil 
fiwiiii ooi JERRY LEWIS ÕliÜ w FRANK TASHLtN «.««r» ^ PDFSÍ0N STURGES1

\

I-»****** UM FILME OA PARAMOUNT. A MARCA DAS ESTRELAS •*•••**
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IRENE MANN.
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\a amat**t_\W- -_^_tj*^

PoltRONAS (
IKASTRUPJ

P™PT Qlfffl

INDICADOR TURÍSTICO DE CASAS DE ALTA CLASSE
CENTRO

MARGOT F0NTAYN - ESTRÉIA
Compram-se duas cadeiras,

•Sr, MACHADO - Telefonei
42-1102.

CUPIM

"PAISANO

(Restaurante e PlUza-
ria), Cozinha típica Ua-
liana. Aberto até As 24
horas. Av. Rio Branco,

n. 277- Lojas B e C

Barafas, Ratos, julgas, etc. -
Orçamento grátis - Garantia de
6 a 12 meses. Cuoim 8 anos ¦
RUGANI & CIA. LTDA. - Rua S.
José n°. 90, sala 1.205 - RIO
Telefones 22-0873 e 22-3289
- Niterói: Tel. 2-7832.

13066

Especializada em frios,
chopps claro e escuro.
Conhecido de três ge-

rações.

R.' CARIOCA, 39

Serviço

SUL

Cantina SORRENTO
Presença (ostosa da Itália

Membro do Dlner'a Club.
Av. Atlântica, 290-A P.O.

Qgjjjjjp* AiMrkin»
,ao i._iiS%Z"t&au(MMú)
R. io Passeio. 70 - 1.» andar.

ORGANIZADO PELA
Excclsior

I. de Propaganda
Tels. 43-9816 c 43-9397 

"

Sita^ettilMdia
ESPECIALIDADES ITALIANAS

ll. Visconde do Rio Branco, 38.
Rua Alvaro Alvim, 21.
Avenida Copacabana, 796.

Churrascaria Camponeza
0-melhor-churrascor«/^
jantarei dançantes até
24 hs., — membro do
Dlner'i Club P. de Bo-
tafogo, n. 400. — Edif.
Seara - Tel. 46-8022.

Jantar Dançante
AV. Atlântica, 3668

TÔDAS AS NOITES

Serviço de testai é ban.
quetes. — Tel. 27-1060.

ARAME FARPADO--CIMENTO
Ferro de tôdas as bitolas, tubos galvanizados, grampos para

cerca. — Nascimento Ribeiro — Comércio de Ferro Ltda. —

Rua da Alfândega, 98 - 7.° andar — sala 702 — Telefone

23-5154. 41688,

GAS Gaste pouco
com
Cr$ 20,00

UASISTA CARLOS ou CASTRO -
rei. 28-2558 - V. S terá seu logSo
'impo, sem escapamento e regulado,
o que diminuirá de 30 a 50 por cen-
to de economia, reforma fogões, aque-
cedores Atendem-se todos os bairros

2469

TüMrTülXÃN irGASÁMENTO ^ 
—

NO EXTERIOR - 30 dias - Ga-
rantia de seriedade — Consultas gr&-
tis — 0 ás 11 — 15 is 17 - Av 13
Maio. 23, sala 715-16 — 42-9282 Dr.
LEITE. ¦' 14103

PREFEITURA DO DISTRITO FEDERAL

TEATRO MUNICIPAL
Direção da Comissão Artística e Cultural

TEMPORADA DO CINQÜENTENÁRIO

LES BALLETS
JEAN -IAIILIE

TENDO TERMINADO A PREFERÊNCIA CONCEDIDA AOS SRS, ASSINANTES DA TEM-
PORADA DO ANO PASSADO (BALLET SOVI ÉTICO), A PARTIR DE HOJE, 23, AS 10 HO-

-RABr ATt"8ABADO-25-A!iJLLJtUJtAh, Í.ERA O ATENDIDOS 08 NOVOS-pRETBNBENTESr-
NA BILHETERIA DO TEATRO (SALÃO ASSÍRIO) PARÁ UMA

:ASStttAr™A-PÁRAr3HiÉe^
Aos seguintes preços: Frisas ou Camarotes: CrS 7.200,00; Poltronas ou Balcões Nobres:

Cr? 1.200,00; Balcões Simples, CrS 900,00; Galerias: CrS 600,00. — Selo à parte.

Oi Srs. Assinantes desta Temporada ficarão com o direito de preferência para o próximo ano.
DEPOIS DE INICIADO O ESPETÁCULO NAO SERA, EM NENHUMA HIPÓTESE, PER-

MITIDA A ENTRADA NA PLATÉIA. 64515

1

1'HIM PIAZJ*

STcmuOTAMAR
OLINDA C010MAL
MASCOTE cassino]'

. [ÇPIENDOR E MISTÉRIO
*«j~NUMA VIAGEM ATRAVEZ': 

OOESPACG / REBELIÃO^
C|NemaScOPE

tRHüi USADOS
Compro a domicílio - Pago

ate CrS 1.000,00. T. 224435
13087

COLCHÕES
Encarrega-se do fabrico e reforma

para o meamo dia — Tel. 43-0603 —

Fáb Luso-Brasilelra, R. Santana 100.
23180
11010"DETETIVE 

PARTICULAR
0 impossível dentro do possível

Máximo sigilo, sr. ARY. T. 37-2057.
9074

PINTURAS EM GERAL
De casa, apto. laqueaçSo rie mò-

veis com platinado atendo em qual-
quer bairro. Tel: 26-4521, sr. Waldir.

21363'TURNOS
USADOS

COMPRO A DOMICILIO
Pago por um temo CrS....

prefeitura do TEATRO MUNICIPAL DIREcA0 DA C0MISSA0
distrito federai, TEMPORADA DO CINQÜENTENÁRIO 

ART,STICA E CULTUBAL
_^^—M—^—¦¦¦—^———"" ""^ ESPETÁCULOS 

DE ÓPERA

OU ADR O ALJl MAO r—
AMANHÃ, SEXTA-FEIRA, 24 - ÀS 20,45 HORAS

2a. RECITA DA CUM ULATIVA NOTURNA

WALRIRIA ¦'••.¦-¦¦;. , ,-¦
• De Richard Wagner

REGENTE: Maestro ALEXANDER KHANNHAIS

inLrnri.!*Fin di« Scbastlan Feierílngèr - Otto von Rohr - Wilhclm Schlrp - Herta Wllíert - Llane Sjnek - Marlon Matthaeus —

W^!x^ií^lv^i}^^^JSI__m Wl«»« - Hilda Wagner - Glesela Llta - Ojo.rla_Quelroz_-^Margarethe_ Bence.„_

\ Orquestra do Teatro Municipal
Coordenaçío Técnica: ERNST KUEHNLY e WERNER GRIESSMANN

n.»i«„„r. vnAMK nE OtiriL Maestro preparador: KONRA D BRENNER — Ponto: SITA MUELLER WISCHIN - Maestros Subs-

tltüfos-ÍTTÓ JORDAN°e ELLA PODoíoLSK? - Cenotécnico: MARIO CONDE - Diretor de cena: CARLOS MARCHESE - Chefe
eletricista- MIGUEL PINTOT DE ARAÚJO - Chefe do guarda-roupa: ALBERTO GUERCI - Contra-Regra: JORGE NADER.

BUhetislà venda, aos seBuIntes preços: Frisa ou Camarote:, C r$ 2.400,00 - Poltronas e Balcões Nobres Ac B: Cr? 400,00 - Bal-

Cfiesi NobMi de óütras (11.1! CrJ 350,00 — Baleies Simples: CrJ 2 50,00 - Galerias: Crí 150,00. - Selo a parte.

Nas recitas noturnas, e obrigatório o Traje A rÍgOR NAS FRISAS, CAMAROTES, POLTRONAS e BALCÕES NOBRES A. e B.

Depois de iniciado o espetáculo, não será, em nenhuma hipótese, permitida a entrada na platéia.

14C

-Moedas - Pagamos CrS-MO
Pelo 100 rs 1844 — 800 rs 1843 e

12C0 rs de 1839. 2000 rs de 1891 e
1696. SANTOS LEITÃO CIA. — Av,
Graça Aranha 169, «/loja 7.

11116

ENGENHEIRO
Com escritório no centro, telefo-

ne, etc, aceita propostas para or-
ganizar negócio lucrativo. Cartas
com referências a este Jornal para j
21785. 21"85,

LIVROS USADOS
Compro qualquer quantidade

Atendo a domicilio
Pago bem

Tel: 42-5141
6253

TOR¦- URGENTE
—COMPRO ~

Atendo répido, a domicilio: livros
avulsos, biblotecas, revistas de nus
artísticos — Tel: 45-8582. 10199

VAI VIAJAR DE AVIÃO?
* 

Compre em COPAC. na "AGÊNCIA CARVALHO ROCHA",
passag. porá TODO BRASIL. Rua RAIMUNDO CORRÊA, 9 —
Tels. 57-5771, 57-6573. 26618

ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA
1959 EDITION AVAILABLE AT PREFERENTIAL RATE OF

EXCHANGE FOR A LIMITED PERIOD ONLY

\
_Write for informatíonj»^telephone 23-3919, 23-0810i~Address:

Encydopaediã trítannica dãT!rãsir~
Pres. Vargas, 642 - 12.° andar

Rio de Janeiro -¦
NAME: :...:..........:;:.:
ADRESS:

24948

ARTE - EXPOSIÇÃO
PINTURAS A ÓLEO, PASTEL E AQUARELA

A Cooperativa dós Artistas só, apresenta trabalhos originais de artistas
premiados e catalogados nos diversos Salões de Arte do Brasil, Av. Atlãn-
tica Bi 3806 — Posto 6. Diariamente das 13 às 23 horas. 11525

Viajante Por Conta Própria
Procura entendimento firmas interessadas em vendas, à base comissões,

nos Estados Esp. Santo, D.F., Est. do Rio, Paraná e SU. Catarina, de
máquinas operatrizes, auto-peças, peças tratores, óleos lubrificantes, pro-
dutos quimicos pesados e leves, anilinas, acessórios, máquinas têxteis.
Forneço ótimas referências. Resposta para o n. 14171 neste Jornal.

1471

Steadoria^Encalhada-^
Vendo qualquer quantidade em tempo recorde. Cartas mar-

cando entrevista para o n. 7415, na portaria deste jornal.
7415

SOBRE MARCAS, PATENTES E
LICENCIAMENTO DE PRODUTOS

Consultem ou visitem a AGÊNCIA MODERNA
13 de Maio, 44-A - Grupo 1.305 — Tel. 22-2532 — Cxa. 712

9841

Limpeza de Tapetes
OFICINA VALERO

Técnico-e-ouxiliares-competentes em- lavagens e-restau—
rações de qualquer tipo de tapetes: Persas, Chineses, Turcos,
Nacionais, Sta. Helena, etc.

Pontualidade — Rapidez e Perfeição. — Orçamento sem
compromisso. — Telefone: 47-9585 — 37-9959. 15481

MUDAS DE OLIVEIRAS ENXERTADAS
Dispomos este ano de grande quantidade de ótimas mudas, alta-

mente selecionadas, variedades Manzanllha, Frontoi, Maraiolo, etc.,
dando 80 quilos de frutos por pé. PLANTA DE FUTURO.

Temos também: CAQUIZEIROS, NOGUEIRAS, VIDEIRAS, LARAN-
JEIRAS, ABACATEIROS e MANGUEIRAS enxertadas.

Chamamos sua atenção para a nossa soberba coleçio de ROSEIRAS,
das mais belas variedades do Mundo.

Vlsltí-nos ou peça-nos a LISTA. DE. PREÇOS_ej—:
BOLETIM DE PLANTAS MARENGO

Estabelecimentos Agrícolas "MARENGO"
Fundado em 1887

Av. Celso Garcia, 5632 — Fone: 9-0191 (Tatuapé)
S. PAULO (Capital)

56327

Lavam-se Tapetes
CORTINAS

FICAM NOVOS
-LAVAGEM-K-CONSBRTOS-

CASA "JÚLIO"
TELEFONE: 27-7195

COPACABANA

h
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M.
DIRETOR

PAULO FILHO

Avenida Gomei Freire, 471
I Correio da Manhã SUPERINTENDENTE ,

JOSÉ v. póbtinAo

N. 10.314 — ANOÚX

REDATOR-CHEFE
LUIZ ALBERTO BAHIA 2.° Caderno — Rio de Janeiro, Quinta - Feira, 23 de Julho de 1959

GERENTE
ALINIO DE SALLES

TALVEZ SEJA RESOLVIDO O ENIGMA DO CRIME NASSAU

>.\

NASSAU — Talvez se resolva
dentro em. breve o enigma da
morte de Harry Hoakes, conhecido
como o "rei do ouro"; mistério
que se tornou ainda mais impene-
travei devido a uma cadeia de
trágicos acontecimentos relacio-
nados com a dramática noite de
1 de julho de 1943, quando o ml-
llardário iol morto no seu ban-
galã das ilhas Bahamas.

Desde então, uma mulher que
Investigava sôbre ó crime foi
também morta; o filho do mag-
nata faleceu aos 27 anos, após
ter declarado que conhecia o no-
me do assassino do pai; a' filha

-Nancy-Hoakes-rViu-malograrseu-
primeiro casamento e iniciou uma
vida nova ao lado de um novo
marido, Muitos outros que pro-
curaram desvendar o mistério io-
ram obrigados a calar-se ou a
renunciar às Investigações.

Na noite de 7 de Julho de 1943

uma forte, ventania dobrava as
palmeiras da praia de Westbour-
ne, perto de Nassau, Capital das
Bahamas. Harry Hoakes após sé
ter despedido de alguns conheci-
dos ficara a sós com um corretor
de terrenos Harold Christie, com
o qual queria discutir um proje-
to para a valorização turística das
ilhas; neste projeto sir Harry te-
ria empregado dinheiro e iniciati-
vas, enquanto Harold aproveita-
ria seu conhecimento daqueles lu-
gares.

' Sir Harry ;de fato era um fo-
rasteiro nas "ilhas dos miliardá-

." rios". Graças ás suas qualidades
excepcionais de energia, criara
um patrimônio fabuloso, tornara-
se "Sir" do império britânico e
tinha interesses em todo o mun-
do, na . Inglaterra, nos Estados
Unido e no Canadá. Há pouco
tempo estabelecera-se nas Baha-
mas para evitar es pesados im-
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postos do fisco britânico. Na no-
va residência fizera amizade com
o governador (que naquele tem-
po era o Duque de Windsor) com
Christie e outros personagens de
destaque mas não tinha ainda re-
lação com as "famílias reinantes"
das ilhas, uma meia dúzia de di-
nastias dc miliardárlos qúe con-
trolam cada atividade das ilhas.

A meia noite após ter marca-
do um encontro para o dia se-
guinte, sir Harry e Christie reti-
raram-se para os seus" aposentos.

Não foi uma noite tranqüila.
Harold acordou muitas vezes de-
vido ao fragor da tempestade e
do vento. Todavia conseguiu dor-
mir quando a chuva começou ba-
ter sôbre o telhado do bangalô.

Quando acordou, o sol ilumina-
va o quarto e êle se apressou a
preparar-se lembrando-se do en-
contro com Harry.

Foi ao quarto de sir Harry,
bateu mas ninguém respondeu. O
corretor então deslocou os pai-
néis chineses que constituíam a
porta e entrou no quarto. Sir
Harry achava-se na cama, com a
cabeça quebrada por uma arma
primitiva, uma espécie de bastão
que acabava num cano metálico.
Em volta encontravam-se farra-
pos de lençóis e de rede quei-
mados e também e colchão chei-
rava a queimadura,

Christie chamou a policia, mas
quando os guardas chegaram e
í-le voltou ao quarto do amigo,
deparou numa surpresa, o corpo
da vitima não se encontrava mais
na mesma posição. Como aconte-
cera isto?

O Duque de Windsor organi-
zou logo um inquérito. Não po-
dia pedir o auxilio da Scotland
Yard devido ao estado de guer_r
ra e ao bloqueio dos mares e
portanto incumbiu das investiga-
ções dois superdetetives america-
nós, o capitão Clarice Barker, do

Departamento de Homicídios de
Mlami, c um seu colaborador.
Após dois meses, Barker indicou
como provável autor do crime, o
genro da vitima, o conde Alfred
de Marigny, e mandou-o pren-1
der. De Marigny era um belo ho-'

.mem de 35 anos que não safra
para combater, como seus con-
terrâneos, porque sofria de dia-
bete.

O conde, quc os amigos chama-•vam Freddy, tinha fama de "dan-
dy", de Dom Juan, ávido de di-
nheiro. De origem francesa, di-
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Todavia éle e a esposa não pu-
deram' evitar a desconfiança e as
suspeitas; alheias. Declarou-se o
conde, embora não oficialmente,
"pessoa não bém aceita" nas Baha-
mas. O casal resolveu deixar cn-
tão as ilhas e seguir para os Es-
tados Unidos. Mas sem razão
aparente^ revogou-se o visto dc
saida do passaporte de Freddy.
Finalmente, para sair daquele
••cárcere sem trancas" os cònju-
ges De Marigny fugiram elandes-
tinamente, escondidos num navio
destinado ao transporte de gado.
rumo a Cuba.

Mas sua união acabou. . '. . ,
Quase contemporâneamente o

capitão Barker morreu de repen-
te por intoxicação dè ; entorpe-
centes.-Soube-se então que o fa-
moso "detetive" é seu colega, ia-
ziam uso de entorpecentes e que
não se podiam considerar indi-.
viduos honestos. Nesta altura,'ba-
seando-se na descoberta. Schin-
dler pediu ao governador que re-
começassem as investigações sô-
bre o caso Hoakes, mas foi ex-
pulso de Nassau.

Passaram-se os anos, a guerra
acabou o "dossier Hoakes"
acumuloufse de poeira.

I Mas o mistério da morte do rei
do ouro, permaneceu. Quem o ti-
nha matado? quem tinha muda-
do a posição do cadáver?

Numa manhã de 1950 num bos-
que de pinheiros pouco longe de
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NASSAU (Bahamas^ — Nancy Ôakes, a belíssima

filha do magnata canadense "sir" Harry, com o primeiro
marido, conde Alfred de Marigny
Nassau encontrou-se o cadáver de
mulher ainda jovem, seminua. O
crime impressionou muito a opi-
nião pública, mas após um in-
quérito sumário, arquivou-se. De-
clarara-se quês se tratava de um

crime sexual. Mas de Nova York,
Raymond Schindler protestou e
desmentiu, declarando que a mu-
lher, a advogada e jornalista ame-
rteahi Betty Renner, tinha sido
assassinada porque estava investi-

gando o crime Hoakes. O próprio
ScWhdier entregara-lhe o "dos-
Sler" e rrtandara-a para Nassau.

A estas declarações, Schindler
acrescentou:" "Sei quem é o as-
sasslno. Sé as investigações ío-
rem confiadas a mim, o mistério
desvendar-se-á."

Mas a proposta não iol aceita.
Agora, ás eleições políticas deste
ano, provocaram uma mudança'no
govêrno do Arquipélago entre-
gando o poder a Cyrjl. St. John
Stèvensoh, chefe do jsartidp , libe-
ral e proprietário de um jornal
das Bahamas. ' •-- "". ...

No dia 25 de maio passado fêz
no Parlamento \ um anúncio, sen-
s^ionál "Sei quem é o assassi-

i no de Hoakes. Poderia aponta-
lo;- E' um homem de negócios da
ilha. Peço portanto que retome-
ce o inquérito" è.que êle seja con-
fiado á Scotland Yard". O Parla-
mento acolheu a proposta com

. um aplauso e pouco depois um
funcionário pedia a ligação tele-
fônica com a Scotland Yard. Ago-
ra todos esperam a solução do
mistério, que durou 16 anos.

Cyrll St. John Stevenson não
tem mído. Ao anunciar,áo;Par-
lamento que conhecia o nome do
assassino êle levantou os olhos à
tribuna; onde se achpvanv b tnves-
tigador Schindler, o defensor de
De Marigny, advogado' Higgs, e
Harold Christie. o amigo do "rei
,do ouro". (ANSA).;-

ILHAS BAHAMAS -1943. A úl-
tima fotografia de "slt" Harry
Oakes o rei do ouro, que foi
encontrado ¦ morto na madruga-
da de 8 de julho de 1943 no seu

quarto de dormir.

vorclara-se da primeira esposa.
Conhecera em 1941 a filha do
"rei do ouro", de 18 anos, fugi-
rame finalmente casara-se com ela
suscitando a cólera de sir Harry
que não aprovara a escolha da
íilha. , /

Ao que parece, um dia o con-
de ameaçara que quebraria a ca-
beca do sogro, que o chamara oe
"sádico e maníaco". Quando.o ma-
rido foi preso, Nancy que esta-
va apaixonadíssima por êje, man-
dou chamar em Nova York ou-
tro famoso "detetive" particular,
Raymond Schindler, que defen-
deu a inocência do conde. A tese
de Schindler prevaleceu no pro-
cesso e Freddy foi absolvido-.
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M OPORTUNIDADES DE HOJE
HORÓSCOPO DE QUINTA-FEIRA, 23 DE JULHO DE 1959

Mudança possível, com tendências mais agressivas e explosivas. Do.
mine seus impulsos e resolva seus problemas com mais atenção. Sorte
com o número 1.1 ANIVERSÁRIOS: — Realização de Importantes empreendimentos;
não subestime o valor dé suas conquistas; será preciso lutar, mas não
lhe faltará apoio, se Inspirar confiança.

NASCIMENTOS: — Seus filhos serão corajosos e Intrépidos; não te-
rão somente boas disposições, mas serão dotados de dons hereditários,
que facilitarão seu sucesso.

ATRIZ PROCESSA JORNAL — A atriz de cinema Tilda
ihamar iniciou processo contra o jornal parisiense "L'Ex-

press" que publicou um artigo sôbre prostituição no qual
figurava a foto da artista. Na foto Tilda Thamar em com-
panhia do famoso advogado Maurice Garçon e do marido,

o pintor espanhol Alejo de Vidal Quadras.

\ CARNEIRO (21 de março a 20
de abril)

Pro/issõo: Suas decisões mo-
mentàneas poderão compromete-
lo em novos empreendimentos.
Reflita bem sobre suas responsa-
bilidades. A/eiçõo; Sua posição
será-melhorada. Saúde; Melhor.

TOURO (21
maio)

de—abril-a-20-de

FLAGRANTES

Profissão; A sorte começará á
favorecer aos do 1.» decano; eis
o momento de dar o máximo e
agir com eficiência. Afeição;
Seus desejos serão satisfeitos.
Saúde; Mais robusta.

GÊMEOS (21 de maio a 21 de
junho)

Pro/issõo; Cultive suas rela-
ções, elas poderão ajudá-lo em
caso de necessidade. Bons negó-
cios que deverão ser realizados
logo. Afeição; Encontro com
pessoa procurada. Saúde; Mu
dança de ar salutar.

de junho
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Éste comércio de dinheiro
por intermédio de pequenos
anúncios dá em coisas en-
graçadíssimas. Ainda agora
há um cavalheiro negocian-
do com fianças para casas,
em Copacabana, que coloca
cm seu anúncio a seguinte
advortenciãT~"PeçcriTái_rper-
guntar nada ao porteiro e
entrar direto no meu apar-
lamento". Com certeza está
atrasado no aluguel...

RETORNO : \
O embaixador John Moors

Cabot já reapareceu nas qua-
dras'do Country Club para
disputar algumas animadas"carne assadas". O embai-
xador pertenceu à primeira
equipe de tênis do Country,
quando era secretário de
embaixada no Brasil.

GAITA CURTA
A Câmara de Vereadores

de Niterói está de caixa bai-
—xissima. O regime financeiro~Tigénte~é~o~da-"vaquinha'1T-

Até para comprar sabonete
os vereadores juntam os tro-
cados-

ROBERTINHO SEM TOTÓ
Com a nomeação do al-

mirante Ernani do Amaral
Peixoto para a pasta da Via-
ção e a ida do almirante Lu-
cio Meira para o Banco Na-
cional do Desenvolvimento
Econômico, o jovem governa-
dor Roberto Silveira ficará
"amarrado" entre dois fogos.

. Conforme definia um corre-
ligionário seu, ontem, na Câ-

—ma ra__-ííEstamos-no-maio_£r-totó"^
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CARANGUEJO (2
22 de julho) 

'

Pro/issão; Mudança de orien-
tação em seus empreerídimen-
tos; a sorte aumentará pouco a
pouco. Afeição; Não misture
questões sentimentais com negó-
cios. Saúde; Estômago capri-
choso.

LEÃO (23 dc julho a 23 de
agosto)

Profissão; Kevcja seu orça-
mento, considerando os meios
disponíveis para fazer face ás
novas obrigações; restrições se-
rão necessárias. Afeição: Felicl-
dade durável. Saúde; Boa acele-
ração.

VIRGEM (24 de agosto a 22
de setembro)

_Pro/issõo; Sucesso em seus
trabalhos, demandando coragem
e abnegação; novas sociedades
proveitosas. Afeição; Evite tudo
quanto possa afetar sua repu-
tação. Saúde; Excelente.

BALANÇA (23 de setembro a-23-de-outubro)

Profissão; Aja prontamente e
modere suas ambições; novas
vantagens se lhe oferecerão.
Afeição; Será encontrada uma
solução; ocasião. Saúde; Rins
mais frágeis. ¦

ESCORPIÃO (24 de outubro a
22 de novembro)

Profissão; Maior liberdade de
ação; será preciso assumir suas
responsabilidades. Afeição; Es-
tude bem os compromissos que-assumirr-5a>'<de^-BoaT

A Atlàntlda está processando Norma Benguel por não com-
parecimento e atrasos nos ensaios do abacaxiscópio "Vai
Ver Que £". Em Juizo, a companhia pretende tomar 40 mil
cruzeiros das macras economias - de-Norminha,^ gesto que

SAGITÁRIO (23 de novembro
a 21 de dezembro)

Profissão: Excelentes disposi-
ções do meio a scu favor; ins-
pire confiança, a fim dé obter o
desejado. Afeição; Convite que
lhe deixará agradável lembran-
ça. Saúde; Cuide dc scu fígado.

CAPRICÓRNIO (22 de dezem-
bro a 20 de janeiro)

Profissão; Aproveite as cir-
cunstáncias para iniciar empre-
endlmentos de longa duração ou
solicitar apoio em caso de ne-
cessidade. Afeição; Convite que
lhe dará grande alegria. Saúde;
Boa.

SÓ FALAM COTIÊS
Segundo se apurou no fri-

gir dos ovos, tanto o já fa-
moso sr. Cotia como os mem-
bros da sua expedição turis-
tica ao estrangeiro, falam
uma só língua além do por-
tuguês. Trata-se do cotiês, ou
seja <riiiiünraT>ficial"dos-sa-7
bidissimos cotias. O sr. Va-
lentim Bouças está no dever
de reclamar uma ajuda de
custo do ministnTdà Fazen-
da por ter de bancar o in-
térprete para tanta gente.

só pode merecer a nossa mais veemente repulsa,'mesmo-
porque um "Vai Ver Que É", com ou sem ensaio dá na

mesma coisa. Vai ver a coisa c implicância, no duro.

CURIOSIDADE
As candidatas ao lugar de

. recepcionista na Exposição
_InternacionaLde-Indústria e

Comércio foram submetidas
à uma sabatina sôbre as me-

—tas de-JK. Será que a meta
dos conselheiros entrou na

provinha?

SINAL DOS TEMPOS
Reuniu-se em Nice o Con-

gresso Internacional de Sol-
teiros, onde foi escolhida pe--ios-convencionais-^A-Mulher-
dos Nossos Sonhos". A ven-
cedora, Marguerite Passage,
ganhou o titulo desmontando
e montando em tempo re-
corde uma lambreta.

AQUÁRIO (21 de janeiro a 19~
de fevereiro) ¦/

P rofissio; Acontecimentos
exercerão influência sobre si;
masr"aoTnesmo-tempo—lhe-per-_
mitirâó aplicar os novos mito-
dos que o inspiram no momen-
to. Afeição; Dê prova de ami-
zade. Saúde; Seja menos ner-
voso.

PEIXES (20 de fevereiro a 20
í—dejnarro}

Profissão; Livre-se de suas
hesitações e firme-se; boa intui-
ção. Afeição; Seu excesso de
timidez poderá ser a causa de
seu infortúnio. Saúde; Bem sus-
tentada.

RU.MELIUS
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