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A N IV E R s Á RI o o SISMO E os EDIFÍCIOS 

da ELÉCTRICA DE S. JOSÉ, LDA. A LEGl~LA(ÃO A(TUAL 
RUA DE S. JOSt, 89 A 9 1- LISBOA 

INDESIT - Frigoríficos, máquinas ele lavar automáticas 

STARMIX - Máquinas de cosinha 

SIERA-Rádios, TV. equipamento musica1 
Congratulam-se pela preferência com que foram a.colhlda6 ao longo 

de$ta, 2 a.n.os, por esta jovem e próspera Firma e pelas seus cllemes 
A gerencla da ELECTRICA DE s. J OSf: e a tod.oG que nela t.raba.lham. 
pela passagem do seu segundo a.nlversâ.rio, vot.os de pro.spertda..des futuras. 

É ADEQUADA E C01NFf.RE SEGURANÇA 
~ ... 'atl~ ... ... 

SATISFATÓRIA ÀS CONSTRUÇÕES 

- afirma-se num comunicado do Minis
tério das Obras Públicas 

A VISITA 
A LISBOA 

DO ADMINIHRADOR DO PORTO 

DE ANTUÉRPIA 
A convite "'ª Adm!nlstração-,3ei 

do Porto de Lisboa vis~ ontem 
as tn.stalacões portuârltl.s da capital o -sr, Leo De1w~e. adml.n!lfflador do 
parto de Antut-rp!a. A visita come
çou às 10 horas. <;:ndo aquela !;i.d!vt-

NegóciOS 

c~:J1~ 
P . L., pe

lo adml.nlstrador sr. dr. Manuel Gon-

"ENSAIO SOBRE A FllOSOFIA DO PODER" ~~~~f=-~~:m~l~i:~~~~eci: ;:ii:1?:)[z~f~l~~j 
I O ;';:r:i: :: io~~=~ ~~~:~ :1:1sser d:el~~:1º s:~r~~~ ~!i ,1~~:: rsii=~ld~!º ~~~: 

Por MILTON MONIZ i ~:11f~!os ~~~ f ~U:o ~~ f::: ~~-nl~1~~ ! q~i :1~ ~1F;~~1!~!~;J:~:~;; 
O LIVRO Q UE FALT AVA NA BIBLIOO-RAPLA POLttICA ~ sismos deve satisfazer o especifica roctlvas gerais relativas a di.spo<,1 eance económico tendo oferecido ao 

FORTUGUESA 1o no Decreto 41658 de 31 de Maio ções construtdvas especif1cad33 no ~~!n~~~,~~~~~ g~e~:1~~~!~ 

Edição POLIS ,, 
D1.atr1bul.ç4o da. EMPRESA NACIONAL DE PUBLICIDADE 

A venda I188 livrairiaa do DIARIO DE NOTICIAS no Chiado, Ros&o 
e Almada.. e em toc;'36 as llvraria8 

U m novo livro 

de MÁRIO DOMINGUES 

CAMÕES 
A SUA VIDA E A SUA tPOCA 

1 volume de 464 páginas, capa ilustrada - 40$00 

Edição Romano Torres 
A VENDA NAS LIVRARIAS E TAB A CARI AS 

,. 

,,,. 

cão. 
De:pc,ls de wn pM6e!o pelo mira

douro do convento dos Capuchos, na 
Caparica, a comitiva dlr1glu-ee aos 
est.alelros do. Llsna~. na Marguelrll, 
onde foi receb!d:1 pelo presidente do 
conM!lho de admtnlstra.cão. enst. D . 
Vasc . de Mello e pelo eng. António 
Lu'~ Gomes. O sr D Va.,;co dl' Me,llo 
apresentcru ao adm.tnletlrador do por
to de Anbuétu,la o e8Q:uema do. orga.... 
nlzacl!.o da ' ''.:lave e da sua actl~da
de no prlmelro ano ti.e exerclclo. Se
Q;U\dame91.te. OIJ vls',tainte11 pel"CO!"Te
ram toda a 7.Ctla dos ~etros on
?;~tavam a ,er dQrlf\dOS 3 <petro-

Dall d!rl~!riun-se para a doca d e 
pese~ de Pedroueos. mde foram te· 
~bi.dos pelo adm!n~or er, Ou"· 

~,.<;~!\~J~'ºs1i'!!?r~esPt~~~~~e!t 
te exposto as bMee da onm.nlzaeão 
da elll;)I'ffa conoeM1onérrle.. bem 0<m10 
das aot!v!dades da peeca. Seguiu-se 
uma visita a todas as tnstfll.ações. 
desde a POnte de comando aos aer
vlcos <ta lota. camaTM f:rliQrlf!cas . . 
se-rv1QO! admintst.ratlVO!I e&ervlcos so
c!ats. Que 1'"') ~11 conlunto "1~l'ece
ram ao •- Dewa\de as mais eicglOSM 
:-e!erênclas. con <ilcierondo-· o QUf' de 
melhor existe n., Eurooa 

Terminada este. Vllslta, 0 eng. Pediro 
Nunes, presidente do conselho de ad · 
"'.Tl!n!stracão <'IA A . O. P L .. ofereceu 
um almcx:o 11.0 .. r. DP1vm\tte a que a.s
s:sttra.m as lndlvldun.'Ltdades de. com.1-
t!vn. e durante o QUn.l se trocaram 

presença da sonap 
na 

volta a portugal 
(bale gelukJ 

a equipa 

sul-africana 

ODENDAAL-SCHOONRAAD 
4111portwWNlc:Mo• 

rall,e Jnlemaclonal da beira {moçambique) 

conquistou o prémio sonap 

ri por mim ... 
~ recomen~o-Jhe óleos de categoria 

RECTIFICADOR 
ra::àrto~mr~S!~t're~!:o ~!!11i~1: l===================== = = ==-==11 

- Serviço militar cumprido ou dele isento. 
- Idade inferior a 36 anos. 
- Curso das Escolas Industria is de preferênc ia. 
- Prática de trabalhos de rec:tificação de precisão ou má-

quinas de rectificar, planas e de exteriores e interiores. 
Resposta a este jornal ao n.º 4098. 

A IMPORTJt1,ICl'A DE UM NOMIE: 

SIMONE 
O VALOR DUMA CANÇÃO : 

DESFOLHADA 
PORTUGUESA 
• ainda K.A THY KIRBY 
Crande Vedeta do Di s co 

ATRACÇOES 
DO 8 .' ESPECT ÁCULO 
DE MUSIC-HALL DA 
EMISSORA NAC I O'NAL 
CINE.i.'\L\ TIVOLI - Dia 6. ás 18.30 hor&.s 

Art!stas exclusivos de diSOOI 

Uma só gota 
na língua ... 

.. -purificaohtlitoertfl'CSQ 
abocapormuituhoru 

H álito fresco 
300got4Sdefrescur1 

tunfnscupntkoediKreto 

&:.mso 

'INfüH 

1 
PA~~!!~~9P~C~f 

CA S A CHAVES CAMINHA 
LISBOA Tol. 72 51 63 

\'.<!~ ~ 18~~- ~~~~~ :i·~~~ 
e em seguida foram obsequiadas com 

~~ªS:10
dt~~rs~'°~ti~ ~~ °r!:~: 

mento do porto tendo também toma.
do parte nesse puse!o os dlrl~ntes 
da C!l.Ill.ara do r o...,o1rc•o Belga e a\-

=-5 e~~{ .. ~d~tnc&du d& ool6nta AGRESSOR ENVIADO 

lSCOU O[ lNflRMlGlM 
O[ PORTAl[GR[ 

A JUfZO -

TORRALTA 
a multiplicação 
do seu capital 

A partir de-28 contos 
poderá comparticipar em 

todos os empreendiment 
deTORRALTA 

REPRE~ENTANTE EM COIMBRA 
Firma muito a ntiga e conceitu.cu.~ de Lisboa, 

pretende nomear age nte na cidade de Coimbra para 
trabalhar o seu ramo de electrodomésticos de r epu
tadas marcas. Resposta ao Rossio, 11, ao n .' 3200. 

PA1NCADA, MORAES &. C 

SóCIOS 

BAN QUEIROS 

BALANCETE EM 31 DE DEZEMBRO DE 

A CT IVO 

Jatxa e Depósito no Banco de Portugal 
Jepólit.oa noutras InStitu.ições de Crédito ...... . 
.:>romi..ssórias de Fomento Nacional . 
Correspondentes no &-i.rangeiro 
OU'ro, Moedas e Notas Diversas 
Oa.rteira de TitUlos e CUpóe8 .... 
carteira comercial.......... .. .. ... .... ..... ........... . 
Correspon<1entes no Pais ...................................................... .. . 
Empréstim0s e Contas Correntes cauc!onado.s .. 
Devedores e Credor-e, ..... . 

~:w=~::~~·-· 
Cont.a.s de ordem 

PASSIVO 

oa.pM.eJ ..... ... . 

s~~~ dÔiv~ ~~kõe~-
Lucros e Perda.a.... .. ...................................................... . 
Depósitos A Ordem .... . ... .. ..... ........... ........... . 
Depósitos a Prazo .................................................... . . 
<JorreispondeOtes .. ,.... . .................................. . 
r>evedores e Credores ............................... .. 
E:dglbU!dades D!ven.as .................. ....... .. ..... . 
Contas de Ordem .. . ..... ... .......................... . 


