
.,_.,,. ,'.... . i.'

JORNAL DO BRASIL
Rio de Janeiro — Quarta-feira, 15 de outubro de 1958 Ano LXVIII — N.° 241

•v
»*.

Hoje as bases do aumento para o funcionalismo
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S. A. JORNAL DO BRASIL
Ar. Rio Branco, 119/112

Knd. Telegriflco — JORBRASIL
Telefona — Geral • M-1Í1S

VENDA AVULSA
Dlis úteis  CrS 2,00
Domingos  CrS 3,00

ASSINATURAS
CAPITAL E INTERIOR

Ano  CrS*00,00
Semestre CrS 300,00
Trimestre CrS 150,00
Mensal  CrS *0,00
Mensageiro "JB".. CrS SOO.OO

BALCÃO Di ANÚNCIOS
Funciona de 2.» a »> feirai de

S ás IS h. SAbados: T as 13,30 h.
As «lexta-felra» recebe anúncios
para domingos, até Aa 31 horas.

Seção de Reclamações — Dé
a." a 6.» Tetra: daa 10 Aa 17 h.

DIP. DC PUBLICIDADE
(I.o andar)

"Funciona da í.» a «.» feira das
8 Aa 19 horas. Aoa «Abado» daa
8 as 13,30 horas.

AOtNCIAS
COPACABANA — AT. N. 8.

Copacabana, Sll, loja I — Fun-
ciona de 3.» » 6.» feira, das » At
18,00 hora*. Aos sábados das 8 Aa
12,30 horas,

ATLÂNTICA — KtU BoIlTSr,
8-B — Funciona de 3-* » *•* 'ai-
ra. das B As 18 hs. Aos sAbadoe
das 8 As 12,30 lu.

MCIER — Rua Dias >.» Crut,
74-B — Funciona de 2.» a 8.»
feira, das 8,30 As .17.30 hs. Aoa
eábadot das 8,30 As 12,30 hs.

PETRÓPOLIS — Rua Alencar
Lima, 2« (Tribuna de Petrópoll»)

S. PAULO — Rua T da Abril,
342 - 3.» andar.

Edição de hoje:
36 páginas
2 cadernos

AVISOS
RECEBEDORIA DO DISTRITO

FEDERAL — I — Receita arreca-
dada — 1 — Durante o mia: de 1
a 13 de outubro de 1998, Crt...
1.105.826.130,60; em 14 de ou-
tubro de 1958, Crt 83.226.693.20

Total: Cr» 1.189.052.823,80.
Em Igual período de 1957, Cr»...
662.655.242,60: diferença para mala
neste mes, Crt 526.397.581,20.
2 — Durante o ano: De » da
Janeiro a 14 de outubro da 1058,
Cr» 18.216.543.851,80: em Igual
período de 1957, Crt .......

;,-14.367.714.501,10; diferença para'mais neste «no. Cr» 
3.648.831.350,50.

PAGAMENTOS NO TESOURO
Hoje. 1» dia útil. a Pagado-

ri» do Tesouro Nacional efe-
tuára os 'seguintes pegamen-
toe: Pessoal Ativo da Proel-
deucla da Republica e órglóe
Subordinados; do Tribunal de
Couim. Ministério d» Pastada

. e.;,refarentes.,tt.xNt"»a ffihl- *
sôos. os 'pagamentos do^üon-
grosso Nacional e Poder Judl-
clArlo (Incluindo aposentados).

ACHADOS K
PERDIDOS
DOCUMENTO PERDIDO — Foi
extraviada a carteira proflsalonal
n.° 6.637-D, do CRKA, pertencen-
te a Pedro Francisco de Albu-
querque Filho. Pede-te a-quem
encontrar, lazer o especial favor
de entrctg&r ao próprio, na Av.
Franklln Roosevelt. 39, sala 820.
Tel. i 52-3745. Edifício Portugal.

(62.20U
GRATIFIOAÇAO — Paga-se bem
a quem achar uma cacborrlnha
dé nome Negulnha que detapa-
receu no Lebion: è preta, rabo
cota, o peito, o foclnho e as
patas brancas. Rua Ataulfo de
Paiva n. 900, ap. 206. (41.903
PERDERAM-SE uma carteira de
estrangeiro, uma oartelra de mo-
torlsta t licença de carro n.°
13-40-35 — aratlílca-ee a quem
entregá-las. Por favor, telefonar
p| 48-5033, Sr. Fedele. (55.944
FERDEU~SE carteira de motorls-
ta e outros documentos, perten-
centes ao Sr. Geraldo Bento

' Silveira. Rua daa Laranjeiras n.
425. Gratlflca-se a quem entre-
gar. (56.943

EMPREGOS
DIVERSOS
APOSENTADOS. apresentávels —
Preclsam-se 4, de preferencia que
conheçam serviço de tráfego, p|
fiscal de empresa dc Ônibus, só
tterve que morem no Subúrbio da
Leopoldina. E' favor n»o ae apre-
sentar quem nAo preencher a»
condições acima. Tratar na Du-
que de Caxias Ônibus Ltda., sa
Rua Bulhões Marcial «73. Viga-
rio Geral, com Sr. SebastlAo.

(54.973
AUX. VENDAS — Rapaa de boa
apresentaçAo com pratica, c|
curto cientifico, falando Inglês
Ord. 12.000. TED, AV. Pree. Var-
gas, 529. 18" and. (58.454
AUXILIARÉS DE ESCRITÓRIO
— Moças e rapazes com e «em
prática de serviços de escrito-
rio. Com prática admissões ur-
gentes. Sem prática emprega-
mos p| talárlos do Cr» 5/7.000,00
mediante entrevistas s| compro-
mlssos. — Av. Rio Branco, 151,
sobreloja, sj 200. (56.655
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO —
Preclsa-sè de rapaz contador uu
técnico de contabilidade, para
serviço de casa comercial. Tra-
tar Casa Bclrlz — Rua Uru-

egulana, 5. (54.823
ADMINISTRADOR DE SITIO OU
FAZENDA — Oferece-se — Te-
lefone 47-8392 . R. com Dona
.Noema. (53.383

votação final na pág, 9

ARMADOR S MESTRE DE
OBRAS — Preolaem-ee. Tratar
A Rua Visconde de SAo Vicente
n.° 153. Grajau. (54.338
AUX. ESCRITÓRIO — Precisa-
se de um menor, que saiba es
crever A máquina e tenha noções
gerais de escritório. Apresentar-
se na Rua Juan Pablo Duarte.
36-A. loja. (62.071
AUXS. ESCRITÓRIO — Precisa
se de moças e rapazes, c| prátl
ca de dacttlografla. Salário Cr»
5.500,00. Rua Senador Dantas n.°
118-C, E| 504. (55.430
ARQÜÍVÍSTAS — Preclsam-se ei
conhecimentos. R. Senador Dan-
U3^m-C__li_504.  (55.439
AGENTES È INSPETORES para
capitalização. Precisamos, mes-
mo sem prática, funcionários e

inposcntados. Tratar Av. 13 de*-¦'- 44-A, tala 102, das 9 *-

Deputados e Vereadores:
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EXÉQUIAS DE PÍÓXII,0 SANTO PADRE
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O TEMPO:

Temperatura
em ligeira
elevação
Tempo instável, meihoran-

do no decorrer do período, e
temperatura em ligeira eleva-
c&o, é a previsão do Serviço
de Meteorologia do Ministério
da Agricultura, para o dia de
hoje, no Distrito Federal e Nl-
teról. Os ventos do quadran-
te norte soprarão fracos.

A temperatura máxima de
ontem, segundo o mesmo bo-
lel\m, foi de 24 graus, no Co-
léglo Militar, e a mínima de
17 graus e 9 décimos, em San-
ta Teresa.

Para a costa Rio-Pernambu-
eo a previsão é de tempo ins-
tável com chuvas até Ilhéus,
bom. passando a instável até
Salvador e bom no resto da
costa. Visfbilitiode de modera-
da a boa e mar. tranaüilo.

AUX. ESCRITÓRIO — Tljuêi
— rreclsa-se de moça com prA-
tlca de dactll. faturamentos e
•ervlços escritório. Av. 13 da
Maio 23. 1.916-A. Ag. Caitoça.(57.851
'AUXILIAR DE CONTAB1XI-
DADE — Preclsa-ae com prá-
tlca de senrlçoa de escritor!»
de firma Industrial e que eo-
nheca serviços de estoque e
bancos, dactilopafla etc. Tra-
tar & R. Marechal Bento Ma-
noel. S7«. Parqne 25 de Afèrto

Duque de Cailaa. (58.0M
lAUJOLTAR DE ESCRITÓRIO —
Moça ou rapaz, idade de 25 a 35
anos. Industria admite compe-
tente para organizar • dirigir
esortrtuJrlo. Necessário conhecer
Uvroe fiscais, faturamento, fo-
lhas de pagamento, conta cor-
tente etc. Semana de cinco dias.
Rua do Livramento 138, 3." and.

'ADMITEM-SE empregados nas
felrae-Uvres, retirada para mala
de Or» 350,00 diário*, trabalhando
por conta própria, temos treina-
dores e fornecedores, precisando
apenas de pequeno capital para
dooumontacAo e barraca. Mais
detalhes na Rua Bvarlato da Vel-
ga n.o 36. ai 1703. n.0, eaq. 8eo.
Dantas — Clnelandla. (57.338
kuXIUAR DE ESCRITÓRIO
— Precisa-se com eiperiên-
cia de folha de pagamento e
serriços gerais, rua Roa Tel-
xelra Ribeiro n. 514 — Bon-

(57.325.
.._ „_ANTE SERRAtHEIRO
a*- Precisa-se com pratica de
sarrleo de oficina, na Rua
Tainâra Ribeiro n. 514. em

, (57.324
AUXILIARÉS - Precltam-íe. de
ambos os sexos, para organiza-
cAo em inicio que tennam «sti-
tua callgrsm. e boa apresenta-

ÍAo. 
Tratar A rua das Marrecas

8.4.oand., depoU das > horas.
(82.160

ATENÇÃO — Militares da ativa
ou da reearva. funcionários pu-
b-Hcos. vendedores, propagandls-
tas. etc. Poderels nas suas horas
vaga^, aumentar «eetis tencimen-
tos em ocupaçáo lucrativa que
renderá Cr» 8.000,00 em diante.
«Jue dependerá exclusivamente
de sua iniciativa e vontade em
prosperar. Traga eate anuncio e
procure Sr. Aristóteles ou Clau-
dlo. das 9 ás 18 horas. (56.813
AJUDANTE DE SERRALHEIRO
— PraacUa-6o com baMante pra-
tlca, A Rua Senador Dantas n.»
118-C. tala 504. (62.546
AUX. CONTABTLTDADE — Moça
_ Cr* 5.000,00. Precisamos, mô-
ca c| prAtlca escrlturaçAò. aába-

í. dos livres. Rua México, 41. aala
¦?907. '37.977

AUX. MENOR pi escritório. Cr»
2.500,00. Precisamos, menor para
serv. Internos e externos de es-
crltórlo, urgente. Rua México, 41,
»l 907.  (57.977

ATENÇAOl — Preciso de um
menor, para trabalho leve. Av.
Rio Branco n. 185, 16.» andar.

1.605.  (55.331
AUX. DEP. PESSOAL — 7.000.00.
Precisamos, rapaz cl prática dep.
pessoal, boa aparência, urgente.
Rua_Méxlco, 41, a! 907. (57.977
ATENÇAOl — Precisamos urgen-
te. de moça c! a funçáo de opera- -
dora de caixa registradora Natlo-
nal. com pratica comprovada em
carteira - UTILEX - Rua 7 de
Setembro,_63,_7.° andar. (59.63J.
SÂTENÇÃOl — VENDEDORAS —
Precisamos urgente, de ^oj?";
maiores e menores, com prauca
de vendas Internas e externas ¦— l
OTILEX — Rua 7 de Setembrof.í
83. 7." andar. l3"-83*:
AUX. DE ESCRITÓRIO — Bem j
pratica — Temos inúmeras vagas
que aomente exigem conheci-
mento». Se você ainda nAo os
tem, venha fazer nosso curto
pratico e Intensivo em JOdtes •
ficará plenamente habilitado a
ser colocado, com salário ate 10
mil cruzeiros — Faca-nosuma
visita eem compromisso. UTTLEX
— Rua 7 de Seteenoro, 63. 7-1* an-
dar. (59.8*.
ÃUX. DE CONTABILIDADE -
Mocas de boa aparência, com ,
anos de pratica no mínimo, cor
boa letra. 7.000,00 — UTILEX -
Rua 7 de Setembro. 63, 7." an-

(59.6.

Com enorme massa de fiéis comungando com as altas autoridades do País num mesmo por duas horas e_quinze minutos
sentimento de reverência pela memória do Papa que
dos maiores da história do Cristianismo, foi realiizada,
mônia de exéquias pela alma de Pio XII. Durante a cerimônia — que

D. Hélder Câmara proferiu uma oração fúnebre

que o mundo já considera um em que chamou Pio XII o Cuia do Século, Homem Universal^ é santo^Santo Padre,
a, ontem, na Candelária, a ceri- O coro dos alunos do Seminário Arquidiocesano cantou o "Réquiem e, ao final,
a cerimônia — que se. estendeu cada autoridade eclesiástica deu volta à essa armada entre o altar e a massa de fieis.

AJUDANTE-DE MESA — Precl-,AUX. CONTABILIDADE pi Bota
aa-6o oom multa prática a Rua
Marquês de SAo Vicente n. 69-A.

(60.042

AUXILIAR DE ESCRITÓRIO —
Precisa-se de rapaz, com lnstru-
çAo secundária completa, c. ai-
gttna conhecimentos de desenho.
Tratar na Rua do Carmo. 27-A,
3." andar, no horário das 14.30
ás 17.30 horas. (55.375

Maio
12 horas. (53480
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO —
Moça — Proclsa-se que tenha
boa letra, seja boa dactllogra
ia, com noções de corresponden
cia e redaçáo própria. Cartas pr57.238, na portaria deste Jornalcom detalhes, para marcar en-
trevlsta. (57.238
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO —
Freclsft-ae de uma moça menor
para serviços de escritório queaalba escrever á máquina e te-
nha ótima letra. Trainr n» Rim
das MaTrecas n. 48, 4.» nndnr.
depois dns 9 horas. (62.150 n.° 1.916-A

AUXIMARES — Precisa-se
de moças maiores, que te-
nham aparência e instrução,
para trabalho fácil e em lu-
çar de futuro. Serviço ex
terno, mas, náo se tratando
de terrenos, nem apólices —
Trazer duas fotocrafias h R
México n. 41, snla 701, «le
pois das 8 horas. (C1.5V

fogo — Cr» 7.000,00. Precisamos;
rapar, c| prática de contablltda-
de, urgente. Rua México, 41. sa-
Ia 907. (57.077
ASSISTENTE de contador, com
ou sem CRC. Cr» 8110.000. So-
mente com bastante pratica. —
Av. Rio Branco, 151, siloja, sala
209. (63.552

ARRUMADOR com prática de
pensAo. Rua da Carioca 43, 2.».

(59.553
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO —
Moça — Precisa-se de uma com
boa letra e pratica de faturamen.
to. Tratar A Rua General Cal-
dwell, 217. (81.052

AUXILIAR de correspondência
somente clredaçáo rotineira, CrS
5.500;6.000. Av. Rio Branco n.
151. siloja, Sl 209. (62.532

AUX. DE ESCRITÓRIO — Bom
dactllôgrafo o fortes noçóea de
contabilidade. Crt 5.500,00. Rua
Buenos Aires, 208, 2.» andar, sa-
Ia 3. (58.400'

ATENÇAOl — CARGOS TfiC-
N1COS — A Carioca Emprese*
precisa ferramentelros (54 p|h),
oflclnl torneiro (40 p'h), mern-
nlco geral de material (36.00).
ferrnmentelro (30 p!h), meios-
oficiais de. torno paralelo (19
p h), mecânico torno e revolver
(19 pjh),-montador de torno au-
toma.tlco («ai. a combinar), mon-
tador-flídor, desenhista de fer-
ramentas (14.000), dfeMnblfltS
projetteta de (erramentus
mU). Av. 13 de Maio 23,

AUXILTARES DE ESCRITÓRIOS
— Dactlloíirafos, 2 rapor.es, boa
letra. CrS 5.500!6.000. Av. Rio
Branco, 151, s;ioJa, s] 209.

(62.552

AUX. ESC. SEM PRATICA — Sal.
4.500'5.0O0. Aperfeiçoamento 15
dias. Ar. 13 Maio, 44-A, 13.°.

(59.114
AUXILIARÉS ESCRITÓRIO, sal.
6.00. moçaslrupazca. Av. 13 Maio,
44-A, 13.° andar| (59.114
AUX. DE CONTABILIDADE —
Cr» 7.000,00, atA 35 anos, cj boa
aparência, sabendo escriturar
diário c razfio — Rua Buenos
Aires n." 208, 2.° andar, sala 3.

(58.400

ASSISTENTE — Moça perfeita
cm contabilidade, para Bon.su-
cesso, dactllografla e todos servi-
ços. Cr» 10.000. Av, Rio Bran-
co, 151, süoja, s, 209. Urgente.

(62.552
ATENÇÃO! — Empríiso de Cr$ ..
10.000.00, pnrn portugueses e na-
clonala trnbnlharem por conta
próprln, em bnrrncns de qviltan-
da e outros rendosos comércios
das Íelras-Uvres, dispondo ape
nas de pecrueno capital para i
montagem e documentaçüo. NAo
precisa prática. Garantimos for-

(20 neclmento direto dns fontes pro-|
siilaidutoras. Rua do Carmo, 6. 10.*».|

(57.832'«| 1010. <5fl.ll3l

Vocft
vai
querer

xijUMtikLtt,..

AUX. ESCRITÓRIO — 5.000.
precisamos desembaraçados, c!
prática e b| aparência. PITMAN,
Av. Rio Branco, 257, sala 305.

(58.371

AUX. ESCRITÓRIO — Moça —
Cr» 5.000,00. Precisamos, moça
cl prática ser. escritório, boa le-
tra, sábados livres. Rua México,
41, «i 907.  '57.977

AUXILIAR DE CONTABILIDADE
Preclaa-se rapaz atá 25 anos,

com noções de contabilidade e
boa dactllografla, para trabalhar
em firma de grande movimento

Lugar de futuro. Cnrtas para
52.717, na portaria deste Jornal
indicando reforonclns, Idade e
pretensões. (52.717
ATENÇAOl — CARPINTEIRO —
Rapaz com boa aparência, com
pratica comprovada om ca»c:lra,
mínimo 2 anos de pratica —
UTILEX — Rua 7 de Setembro,
n.° 63, 7.° andar. (59.631

ATENÇAOl — Revendedores (as)
— Tenho ótimos artUos para vo-
cês ganharem dinheiro, exclusivo
na nraça do Rio de Janeiro, que
podõráo 6er colocados em todes
os setores — Atonçáo: grande no-
vldadc para o Natal — Departa
mento de vendas: Brumel Com.
Imp. Ltda.. na Av. Rio, Branco,
185, 4.° andar, sala, 406. (57.961

ADMIT. para sorv. externo dc
angarlaçáo de associados, 2 ra-
pazet maiores, c| doe, rei., reg.
lnst., bem trajados. Salário fixo
a futuro. Inat. médlco-dent. be-
nefleente — Av. Mar. Florlano
n. 22, 1.°, 9 is 11 horas. (58357
AUX. CONTABILIDADE — Rapaz
— Cr» 8.000,00. Precisamos, com
prática class. contas, escritura-
çáo, bom dactllôgrafo. R. México
41. s| 907. (57.977
AUX. DEP. PESSOAL — Moça p
Piedade — CrS 6.000,00. Prect
ssmos, moça e\ algum conhec
Dep. do Pessoal, p| Piedade. Run

i..(C M.M6'México, 41, tj 907. (57.977

ATENÇAOl MECÂNICOS — Ra-
paz com prática de mamiten-
çáo e eletricidade, comprovada
cm carteira. UTILEX — Rua 7
de Setembro, 63, 7.° «ndar.

(59.631

AJUDANTE DE. MECÂNICA —
Rnoaz c| boa, aparência, dlplo-
mado em mecânica ou eletrlct-
dade. 4.800 — UTILEX — Rua 7
de Setembro. 63. 7.° and. (59.631

AUX. MENOR — Urgente. Moç»
até 16 anos, com otlma apresen-
taçAo. dactilógrafa — UTILEX —
Rua 7 de Setembro, 63, 7.° and.

(59.631

AGENTES DE PUBLICIDADE -
Rapazes cl pratica de vendas, c
cursos secundários — UTILEX —
Rua 7 de Setembro, 63, 7.» an-
dar. (59-°3i
AUX. DIVERSOS — Temos va-
gas para moças e rapazes meno-
res e-maiores, todos os cargos de
escritório, de boy, » contador,
com otlmo salário. Também ço-
locamos principiantes. Inscrições
pi estagio pratico, tem garantia
de emprego em pouco tempo —
UTILEX — Rua 7 de Setembro.
63. 7.° andar. (58.631

ATENÇÃO! — Estcnodactllo-
grotas — Precisamos urgente de
moças de boa aparência, senão
ótimas dactllografas. 5! 10.000,00,
UTILEX — Rua 7. de Setenwro.
63, 7.° andar. (59.631

AUX. DE CONTABILIDADE SEM
PRATICA — Temos Inúmeras va-
gas que somente exigem conhe-
Êlmentos. nAo sendo necessário
pratica. Se você ainda nAo tem,
venha farer o nosso curso lnten-
slvo. em 40 dias, com absoluta
garantia ate Crs 12.000,00. Faça-
noa uma consulta sem compro-
mlsso. Facilitamos o pagamento.
UTILEX — Rua 7 de Setembro.
63. 7.» andar. 159.631

ATENÇAOl — Encarregado de
material hospitalar — Precisamos
do pessoas Idôneas, oom basta.il-
te pratica deste setor. UTILEX
— Rua 7 de Setembro, 63. 7."
andar. (59.631

ATENÇAOl — Empregos em es-
crltorlos — Temos Inúmeras va-
cas para Inicio Imediato, paral-
todos os cargos de eBcrltorlo. Se ATENÇAOl - So quer ganhar
você JA trabalhou alguma vez e 300 cruzeiros por dia. ou mais,
tem bons conhecimentos o * dac- trabalhando nas íelrnsMivres,
tllografo, venha Imediatamente nós lhe oferecemos casa opo;
ao nosso escritório e será empre- tunldade. Damos-lhe todo ma-
gado hoje mesmo, sem nada pa- tcrtal necessário, documentos
gar adiantado. Náo é necessário em seu nome, bem como mor-
fazer curso — Funcionamos cem cadorlos, náo estando sujeito -a-noHvwm -n,™ r<
por cento como Agencia de Em- patráo, com pequeno capital - AUX. ESCRITÓRIO -R?!>"•* cl
pregos — Venha comprovar os Venha sem compromlsí-o — In- pratica geral de c-wrltor.o. co-
inúmeros cargas á sua Inteira forme-sc dns ncosas condições!nhccrndo perfe *>**-">. ' t' F. M-
dlsposlçáo oom os ótimos salários na Rua da Assembléia n.» 11.,<*«.-?. «lar.llo?rnria UTILEX Rua
¦r- UTILEX. Rua 7 de Set«mVc, 4.° andnr, sala 401. em fríhtei.7 de Se.emoro. OJ. «.» ano,

ATENÇAOl — Melo-Oflclal de
bombelrc hidráulico — Rapaz c]
pratica comprovada em carteira.
Ca|u. UTILEX — Rua 7 de Se-
terribro, 63, 7° andar. (59.631
vrENÇAO! — Taqulgrofo — Ra-
paz com otlma rparencla. bom
dactiloi-raío — Precisamos com
urgência. CrS 13.500,00. UTILEX
— Rua 7 ds Setembro, 63, 7.» an-
dsr. 139.631
AUX. MENOR — rrcebamo» ur-
gente de menor com boa apa-
renda, que saiba escrever á ma-
quina — AdmlsaAo Imedlnta —
22.500,00. UTILEX — Rua 7 de
Setembro. 63, 7." nndar. 159.631

63. 7.° andar

é
(50.631 A Câmara dos Dcmitados. «59.052i

4

(50.631
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PUBLICIDADE
SEÇÃO COLOCAÇÃO

Achados e perdidos  1." cad). (pág. 1)
Avisos religiosos  2,« cad. (pág. 17)
ALUGUEL: j

Aps., caaa» « cômodos .. 2.*
Consultório»  2,*
Ln.ias • casas comercial» 2.° cad

cad
cad,

Animais • avlcultura ...... Z.'
Automóvel» t acessório» .... 2.*
Bicicletas, motocicletas ei

lambrctas ',...,
Bolos, doce» e pensões
COMPRA E VENDA !

Lojas e casas comercial» 2,° cad.
Aps., prédios » terreno» 2* cad.
Consultório»  2." cad.
Dlve.-sas  2.» cad.
Sítios e fazenda»  2.* cad.

Cursos, colégios e professores 2.* cad.

cad. (págs. 11 a 1S)
cad. (pág. 1.1)

(pág. 13)
(pág. 16)
(págs. 14 e 15)

Declarações r editais  2.'
Dinheiro, sociedade, cautelas,

2.» cad. (pág. 15)
2.* cad. (pág. 16)

(págs. 8 a
(págs. 7 a
(pág. 8)
(Pág. 16)
(pág. 10)
(pág. 17)

10)
8)

cad. (pág. 13)

« fiança» )z.' cad. (pág; 10)
EMPRF.GOS |

Diverso»  1.» Cad. (págs. 1 e 2) —
2.* cad. (págs. 17 • 18)

Classificados  _..* cad. (pág. 2) —
„ , J |2." cad. (págs. 4 a 6)
Geladeiras ;z.« cad. (pág. 15)
Instrumentos de música ...<2.° cad. (pág. 15)
Jóias, ouro e prata  2.° cad. (pág. 16)
tell6ea  2." cad. (pág. 13)
Máquina» diversas  2.» cad. (pág. 16)
Móvel»  2.» cad. (pág. 10)
Material» de construçáo .... 2.° cad. (pág. 17)
Moda» • roupa»  2.» cad. (pág. 10)
Máquina» fotográfica», proje-

tore» e óptica  2." cad. (pág. 16)
Rádios, televisõex e aces-

«orlo» 2.» cad. (pág. 18)
SERVIÇOS PROFISSIO-

NAIS:
Médico» e advogado* ... 2.» cad. (pág. 17)Dentistas • art. dentário» 2.* cad (pág 17)Wwww IV cad. (págs. 16 • 17)

¦¦¦¦¦¦ ¦¦ *" ... , _..„„.«
AUXILIAR de escritório. Loja
d» artigo» á* criança, preci»» deuma «enhora ou «enhorlt» comalguma pratica d» «ervlço de fl-charlo, que nalba também eserc-
var k maquina. A loja fie» lo-callzada na Rua Dia» da crua etratar no Encantado, em Confce-
ç6e« Carioca, Ru» Xavier do»
T_i»»»ro» n. 2. (AM 78
ATENÇÃO — Grande companhia
admite pessoa* ativas e de boaaparência, para serviço naso ab«»e d» comlasáo; com llberd»-d» de horário. Pode ganhar mal»o» 15 mi! cruzeiro» por mi» —
Apresentar-se com documento» euma fotografia k Av. Pre». Var-tru. 446. 3.» andar, «atas 302-4.diariamente. (29.059
ATENÇÃO! — PrecUo de pessoa»que queiram aumentar «eu» ven-cimento» em «ervlço que pode»cr feito naa horas vigas xm
prejuízo de outra» ooupaçfte»,
podendo ganhar m»l» do Cri...10.000,00 msn«»I«. Malore» deta-lhe». Av. Rio Branco. 114, li»,andar, das 9 à* 18, Sr. s»nto«.

(57.361AUXS. PARA VIOBNTE DÊCARVALHO - A Carioca Km-Pr*f« preci»» dactllógraí».! com
S^ííff- Ç10*" kux. eacrltórlo.daotllôgraf» (5.500) , e»toqul«-ta com prática (d.000,00). Av.13 de M»lo 23. 1,»16-A. (57.852
AUXS. DIVERSOS P| O CtW-TRO — Precla*m-ae: moça combom noçôe* de cont»b.. moç»com prática de dep. pe»»oal, ra-paa com prátic» de cont»»-cor-«•ente» moça com boa letra, boa•ra'jp*lÇUlo«, eetoqulata com mal»
(7.000.00). Ag. Carioca. Av 13d^ M«lo 23, 1.91S-A. (57 852
AOTULIARES DE ESCRITO^
,IPa~ ptreci»»-»e de meno-re» ae ambos os sexos que te-
HAT »°* ietr? e »«'l»»«n *s-crerer i maquina, na R. vis-conde ds Niterói n. 458

. (62.097
A ORGANIZAÇÃO EFO~tem o emprígo que você de-
8.», a 803 — Candelária.

(55.42G.
AÜ5ILI.AR PARA B3CRITÕRÍÕ— Precisa-»» d» uma moça menor. de boa aparência e que sal-
5* ?;CrevÍI * ""aqulna. k Av. Í3d» Maio 47. «ala 2803. (59127
AUX. ESCRIT. - Nota» flacali,Universal. Av. Pre». Vargas. 529.8,5 andar. (58.702

BALCONISTA — Farmácia.
— Preclsa-se, com prática do
serviço. Tratar Farmácl-i Pc-
dro 11. Gare Pedro II, loja
20. Tel. 43-2556, das 17 ás 19
hora». 157.157
BOMBEIRO hidráulico, precisa,se. Tratar na Praia do caju. «8

(56.691
CARPINTEIROS - Precl»»m-»e
2. que tenham banco • fer-ramentas . com pratica de re-forma de onibue. Trat»r na Du-
que de Caxlá» Onlbu» Ltda. áRu» Bulhfiee Marcial. 973, Viga-rio Otral, eom o Sr. Sebaatláo. •
i_ (54.972
CORTADORES - l»recl«am-«ev»rlo» com larga pratica em cor-te de bolsa» fina» e dando relê-rendas do ultimo emprego —
Apre»entar-»e munldoe de do-cumento» A Rua Eudoro Berllnck, 9 (Bon»uce»»o). (56.623
CHANFRADORES — Precla»m-»e
vario» com larga pratica no ge-
p 'o e que dêem referencias do
ultimo emprego. Apresentar-»»
munido» de documento», .A Ru»
Eudoro Berlluck 9 |Bonsucee»o).

(56.622
CONTABILIDADE — Preclsa-ie
de uma auxiliar com pratica pa-ra trabalhar com um contador,
.no horário de 13.30 às 17,30 h
Tratar k Rua Senador Dantas 14
4.°, si 402, das 8,30 à» 13 horas.

(54.846
CASAL — PrecUa-se »| filho», cl
pratica «referencia». p»r» o »er-
viço domeitlco em c«»a de fa-
mlll», residente na Oávea. Tra
tar à Rua Sacadura Cabral 81.
Te!.: 43-8944. D. Roaa. (AA 303

CONTADOR-CHBPB BSCRITO-
«IO — Precl»»-se, p| o Oenlro,
oom ORO « grande prática de
contabilidade e chefia (le escrl-
tórlo. 30.000,00. Av. 13 de Maio
23. 1 JWS^A.  (57.8 52
CARPINTEIROS — PríoUam-ío
psra forma» d» conoreto armado,
na ohra da Rua Parem n.° 20,
Tljuca. Traça Saenz rena,

(50.601
COLCHOBIRO — Precl»a-»e Ue
um oficial. Praça Oiui- cie Junho
II." 94-A. Tel. 43-2753. (57.907
CONTADOR OU RBCÊM-FOKMA-
DO — Cl prática. Sal. 12113.000.
Av. 13 Maio.' 44-A, 13,0, 159.114
CORRESPONDENTE — Moçãlf»"-
paz. Sal. 7.000 .Av. 13 Maio, 44-A
13,», . (59.U4
CONTABILISTAS CORRÉNTÍ8-
TAS, moçoairspaze». Sal, 718.000.Av. 13 Maio, 44-A, 13.». (59.114
CORRESPONDENTE com rcdaçàocomercial. DactlloTrafo, Cr» .a.OOO. Av. Rio Branco, 151,loja, »! SOB. (62.552
CORRENTISTA dactllografo, com
pratica. Cr» 6.500, — Av. RiloBranoo, 151, »|loJa, »| aoo, (62.552

ESTOFADOK — PELETEIKO
tendo ferramenta própria e
bon prátlcn — Prccl«a-s« para
Ir.ihiillin por tarrfii, à Kua
C.-inloso (juiiil.iii, (i.M. Tumú.
Coelho. (53.270
EMPREGO para' quem queiratrabalhar naa felraa por conta
própria, cum pequeno capital
para muiii.a.iMn da barraca, Nlo
prCcLoa pratica. Diariamente «a
Rua do Carmo, 5, sala 14, 4,"
and» r, (4_i. 285
ES'1'ÚOADORÊS -i Precl«ani-»e
bon» oficial». Tratar com do-
cumento», na Rua Uruguai ri.»
630, ocm Sr. Joso Barbos».

•: (50.357
EMPREOADA paru_caflT"o rafei-
çOeu — 1'recUa-se devidamente
conhecedor» e de boa aparência.
l'ai;a-»e bem. Tratar Av. Bubur-
bana li. 7939. (58185
ELETRICISTA que entenda de
bombeiro. Precisa-se k Rua 24
de Maio 279,- -Estaçáo do Ria-
chuelo. Procurar o Sr. Josó, da»
7 íih 11 horas. 158.200

FABH1CA — iv_ci._-»e da mera,MOÇAS
com pratlc» em corte d? dentr_.!i

Prer!.«mo« d» vá»

R. Arlstldes Lobo, 144, »ob.
_ (30.037

FARMÁCIA — Preclaa-íe do um
empregado, com prática, ^>v.
Suburbana n, 6,720, (S»82l
FÁBRICA de cintos para asnlio-
riu precisa de um aorudor, n»
Rua Republica do Líbano o » 20,
sobrado.  , , (SI,229
FÜNDlboRltS DK M ARMO RITE— Precisam-.* á Rua Lauro
Muller n.» 134, Botafogo, (33.406

meiinre» o malo.es. escre-

CONTADORES com pratica com-
prov»d«, até 33 ano*. Todo» caserviço» d* esorltorlo. — Cr» 13!13.000. Av. Rio Branco. .151. s!loJ». «1 20». — 3 vaga*. (62.532
CONTADORA com ou »em CRCsomente çom b»atent».pratlc». piBonsuceiso, Cr* 10.000,00 — AvRio Branco, 151, silo)»; »r jo»,

«2,552

ENFERMEIRA — Pesioa c| cur«o
dc enfermagem, oferece-se p»T«
trabalhar em consultório medico,
Na parte da manha ou & tarde.
Telefonar para 52-8306, (56,238
ESTOFÁDÓRÉS —• Precl«am-«e k
Rua Humaltá, 122. Bona ordena-
doa. Tratar quarta-feira, com o
Sr. Valeutlm, pela nianlil.

, (AO-567

FABRICA DE ' GRAVATAS pro-cura rapar, de menor Ulac_e, pnrafazer entrega» leve*. Paga-se bem—' Av. Rio Branco, 135, «ala»
815-816. ______ (S7.2D1
FÁBRICA DE BOLSAS — Preclaa-
»e dé cortador « um ajudante de
corte com pratica. Hua da Con-
celçáo, 15, 1.» andar. Próximo ao
l.arno d» Sáo Franclaco. Telefone
43-1340. . (55.409
FABRICA DE CINTOS DE 

"SE-
NHORA — Preclsa-se de ú'a mo-
ça menor, para aprendiz, na Rua
Republica do Líbano, 20, sob.

(..7.-Í44

OHBTE DK «8CRITORIO. «aben-
fi?-!10?0* »«7,«oí de escritório.
i"ílV™IÍ. "..'«««oa. balancete».
7l°XÜ!,ent0 d" banco*. Cr» 131
oi.?00.. &' RlD B,*nco' '"• «loja. >| 309. (42:SM

n?_íí?_SÍíi*>Rr9' -— «««o»" ou
?_? iííll., Mnl_or» com Práticade atendimento precisa traba.Ihar duram, ò dia ou melo dl»
?í,lS_!id0~a combinar. 

" 
tS:«^0649. Da, Marl». (58.375

COMPOSITOR _ Tlpografo. ofl-cl.l competente.r preil.,.»», 
"»

At. Marechal Florlano, 37
(58.374

rílVL l PJÍÍ- a' angariar t».ciado* • ore, corretores. Salário""•.^o»'»;»» e futuro. In.tmédlco-dentárlo benef. Av. Marriorlano n. 23, l.o, * 4, ?{•„«£;.
(58358

ÇrI0fLI8T_.S - rreclum-»e com
catete 303 — Confeitaria Fran.CMft- " '" (59.097

CARPINTEIROS de «aquadrla* —Precliam-s* à' Rua Marque» deAbrant** n, 102, com Sr. Fer-nande». _m 7 à» 9 horas. (59645
CORRENTISTA c! prática. UÍÍT-veraal. Av. Pre». -Vargas, 529, 8.»andar. (58.702
S^ííf™11108 OU MARCE-NEIROS qu* entendam de Ins-talaç«e» comercial». Paga-a» bem.
«"í..?."*0 de Coteglpe 418. Tel.38-7574, Duarte. (61.067
0C_-.ADEmA — Precl»a-»e comprática para «aqulnhos de pa-pel cristal. Pagam-»e 30. crurel-ro» por mllhelro». Tratar á RuaPaulo Silva Araújo 188. Eng.de Dentro. (59,553

ÇOMPANHIA.,.CON'8TRUTO -
RA precisa de um contador"."S.Art'"** P**»1*» d« con-tabllldade de IncorporaçSn
Rua 7 de Setembro n. 66, 7.»¦nísr. (6H.15..
CHEFE - ESCRITÓRIO - Cont»-dor formado, falando lnglê». nPetrópoll. Ord. 30.000. — TED— Av. Pr* .Varga», 539, 18.».

. (58.453

CARPINTEIROS — Preclsam-se,
na ohra da Rua Dia» da Cruz,
Ul, Meler. Pagam-w 30,00 por
hora. Quem náo tor comoetente
ê favor náo s» apresentar. Tra-
tar Sr. Antero. ._, (50.383
CAIXA — Preci»a-«e de moça de
boa aparência, para caixa de »or-
veterla, com prática de máquina
registradora, devendo apreaentar-
se na Rua Conda d» Bonfim,
352-A.

CONTADORES — PrecUamo» de3 rapue» oom pratlc» pl traba-lhar no Centro - » Bon»uce»so.
Ord. 10Í15.000. TED — Av. Pres.Varga». 529, 18». 158.454
CONTADORA — PrecUamo» deuma moça "de otlma apreaent»-
çáo, pl trabalhar em firma ame-rlcana c| «emana d* 5 dia», ord.30.000. TED — Av. Pres. Var-
ga», 529, 18". (58.454

_Mf5«»S!?NT- ÍD|T- universal. _« 8.000 00. Av. Pre». V«rg»«. 559,

CARPINTEIROS E MARCENEI-
ROS — Preclssm-se que saibam
trabalhar em ln«t»lnc6e» comer-
ciai» e armário» embutidos. —
Rua Francisco Eugênio n. 225 —
¦=5o CrlttováQ, (54,791
'CARTONAGEM — Precisam-
ce moça» maiore» e menores,
«om pratica em obra* fina».
Tratar á Avenida Suburbana
li. 9.806. Caseadura. (50.400

COMPRADOR — Precl»»mo« d*um elemento c| pratica. f»lan-
do lnglê» e que »ej» técnico em
qulmlc» ou mecxnlc». Ordenado
20.000. TEb — Av. Pre». Vargas(56.701 |8aM, i8.o ,.„,!. (58.434

8.» andar
(58.702

_\VX' _'Í5?2.AL 'ra0<:»)- Unl^7-
529 1» «d AT' Pr"'' V?i»A«.i

(58.702
Í,YX- ,E9CRJTC.RIO. 9 d»ctlM-
fíJ. *'V\ 8 , Principiante», 5bny» 6 balconista», 3 moças etc.
~i T*Ças me»mo »'prátic». Al-mirante Barroso, 6, s»l» 2.110

(60.311
AUXS. ESCRITÓRIO — Precisa-mos de mOcas » r»p»zes. escre-
_.í?_ , um.Pol»co á máquina —Salário Inicial 4.000. Rua Dia»da Cdur. 185, gr». 223226.

 (38.453AUXS. PRINCIPIANTES —~PÍe"_cisamos de moça» e rapazes, es-
çrevendo um pouco á máquina.S»lárlo Inicial 4.MO. Av. N S.d* Copacabana, 861, gr». 404-414

(58.453
AUXS. ESCRITÓRIO — Precisa-mo» d» moças # rapazes escre-vendo um pouco á máquina, »»-lárlo Inicial 4.000. Av. N, Sd* Copacabana, 861, gr», 404-414

(58.453
AUX. ESCRITÓRIO — Precisa-mo» d» mAças e rapazes c1 ai-
giuma prática dc escritório edactllogr»fla para colocaçáoImediata, aalárlo de acordo cl acapcaldade 47.500. As pessoas•! prática damos o preparo prá-tico em pouco tempo: os candl-dato* Ingressam em ncuua firmae trabalharão conosco, um ou 2mese», tirando notas fiscais fa-turamentos, folhas de nagamen-. to, escrlturaçáo do» livros fia-c»l» « contábeis, trelnsndo car-tas comerciais em máaulnae deescrever Oltlmo tipo. TED. Av.
Pres. Vargas. 529, 18." Av. N.S. d* Copacabana, 861. grs. 404!
414 • R. Dias da Cruz, 185, gr».223 e 226. Meler. (58.453

CORTADOR-ENCADERNADOR -
Precisa-»» com bastante compe-
têncla, k Rua Visconde d* Ma-
ranguape 42. Papelaria Império.
Lapa. (49.992

DACTILÔQRAFA. — P/ Casca
dura. Ord. 8.006. MAça de boa
aparência, cl boas noçSe» d* con-

CAPOTEIRO — Precl»a-«e de um
oficiei ou melo-oflcl»l. com pra-
tlca do «ervlço. Tratar .. Rua
Itaplra 161-F, com o Sr. /Nllton

(56.264

DAMA DE COMPANHIA —
Com prática de enfermagem
de boa aparência, mAça bran
ca, para cuidar de uma pes
soa. podendo viajar. Tel.: .
52-8866. (58.291

CORTADOR DE GUILHOTI-
NA — Grafica precisa com
nrática. Rua Figueira de Me-
lo, 220. (50.409
CARPINTEIROS — Preci»»-»» pl
trabalhar no Arraial do Cabo —
Cabo Frio. Tratar na Rua Me-
xlco. 119 - sal 902. (48.931
CARPINTEIROS — Preenam-a»
com prática df oficina. Paga-a»
bem. Rua do Rezende 84-88.

(56.374
CORTADOR — Tipografia, preci-
sa-se — Rua Costa Ferreira, 77.

(56.724
CONTADORES (AS) E TECNI-
COS DE CONTABILIDADE co
nhecendo Inglês ou náo — Preci-
»am-»e, á Praça Pio X, 78. 8.",
si 803. Candelária. (55.431
CORRETORES (AS) DE PUBLI
CIDADE c| ord. e cc-ulssõe* —
Preclsam-ae, á Praça Pio X, 78,
8.°. »! 803. Candelária. (55.427
CABELEIRAS ARTIFICIAIS —
Preclta-se de uma moça. que eal-
ba fazer cabeleiras de nylon, para
bonecRft. Rua ria Pasíaçtem, HO
Hospital da» Bonecas. (54.921
COLCHOEIRO para fazer diversas
eformas. precl»S-»e, na Pr»e» da

Republica, 3. (55.443

AUX. CONTABILIDADE — Te-
mo* muita» vaga» p| moças e ra-
pnze» em firmas no Centro. Zo-
nas Nort» e Sul. Ord. 10.000. Aa
pessoas Interessadas ¦ contado-
re* recém-formftdos, mantemos
curso Intensivo de contablllda-
d» prátic» no qual o» cândida-
to» aprenderáo a escriturar to-
do* os lançamentos de uma flr-
ma, balance tes menual-s. demons-
tr*ç(o de lucros e perdas, aná-
11** e balanço final. Após o es-
táglo d»..io» «baoluta garantia
da emprego, pois recebemos cilfi.
rlamente centenas de pedidos dc
peaaoal du melhores firmas
do D.F. Assista a um d* nosso»
treino» grátl» sem compromisso.
TED — Av. Pres. Vargas, 529,
18.°. At. N. S. da Copacabana,
661, gr» 404-414 e Rua Dias da
Crus, 185, aala» 323-226. Meler.

(58^455
BOMBEIRO « ELETRICISTA
Preci*»-»». á Ar. Br»z de Pina
2095, com o Sr. Sllv». da» 12 ás
14 • daa 16 á* 18 hora».

(61.53
BOYS (dlverao»), Unlver«»l. —
3.200.00;3.800.00. Av. Pre». Var-
rxs. 339, 8.» andar. (58.702

DACTILOGRAFAS Interina» pa-ra entidade governamental, cora
salário inicial de 8.000 c efetl
vaçáo »pú« 6 meaes medlnnte
concur»o. Precisamos urgente de
20 moça». B»lgem-«e cur»o gi-naalal a dactllografta. Selaçáo
a cargo da Organlzaçáo TED —
Av. Pre». Varga», 529, 18" «nd

(58.454

Ubllldade. TED
Varga». 529. 18.».

• Pre».
(58.453

DISTRIBUIDOR tlpografo. Pre
clsa-se á Rua da Quitanda. 201,
loja. . (56.977
DACTILÔORAFA(O) — Com boa
aparência, conhecendo fatura»,
notas fiscal», bastante desemba-
raço na máquina. Rua Bueno»
Alre* n.» 308, 2." andar, sala 3

(58.400
DACTILÔQRAFA — Cr* 6.000,00
Precisamos, boa dacttlografa, c
prática, boa apresentaç&o, ur-
gente. Rua México, 41, *i 907.

. (57,977

DACTILOGRAFAS
Universal. 6.000,00.
Vargas, 529. 8.» andar.

(varia») —
Av. Presld

(58.702
DACTILOQRAFAS — Zona Sul.
Universal. 7.000. Av, Presld.
Vargas, 529. 8.» andar. (58.702

ELETRICISTA— Preclsa-se com
pratica para onlbu». Rua Conde
de Bonfim, 821. (53.464
ENFERMEIRA particular ofere-
oe-te para cuidar de doente —
Chamar Iracem-a, 35-8272.

(60.077
EMPREGO DE 4 HORAS — R«-
muneraçáo d» Crt 4.800,00 »»r-
viço fácil extunO, por conta pro
prl», tragam Crt 500,00 para mo*-
truarlò. Av. Pre». Varga» 3501,
3.» andar. (58.553
ENCARREGADO DE PINTURA E
PINTORES — Firma eepeclaliza-
da procura oficial» competentes.
O* candidatos queiram compare-
cer na Rua Domingo* Ferreira
n." 29. Copacabana. Depot* da»
16 hora*. (59.592
HNTR-_VI8TAOO--A - SBLBOIO-
NADORA — PrecUa-ae p] a Zo-
na Norte, oom. prática de apli-
caçáo de teste* psicotécnico» —
Av. 13 de Maio 33, 1.916-A.

(57.853

vendo um pou.-,» á máquina
Ord. 2/4.00(1. Av, N. 8, de Co-
pacabana, 861, _,-r... 404-414.

(58.453
MECÂNICO I'ARA TV,
Precisa-se apreten.ar-se na

MARCENEIROS — Prer|«»m-»ei PRECISAM-SE moças menorífl,
compc.enté'. na Rua Mailni_ré,!iué 1(1 ancu., qu* «albam fazer504 — Jacaré. Fabrica de movei». Icont.i». p»ra trabalhar 6 hora»

155.375 p:,r dia, entre 7 e 14 hora.s, com
MOCA ou» s»lba õ»creVer bem ordenado Inicial de 1.425 cruzei

_. ..T. _ _...__ ._ mm iiiHiasntéf.»* *,_•_..4 ^„..._,i^.— Prei:l;_»-»c. para auxiliar do
balcáo, Tlntiirarla Uruguai —
Rua Uruguai 366. (40 430

Kua da Buenos Aires 11. 139! marceneiros — Precisam-se
munido de carteira proflsslo
nal. Salário a combinar'. ' E*
Indispensável a apresentação
de referências. (".•0_°i
MOÇA MENOR — Preclsa-se par»
pequenos serviços d» escrltrlo,
mesmo eem pratlc». Exl»em-so
boa aoresentaçáo. Tratar á Ave-
nlda Rio Branoo. 1115, 16." andar,
sala 1.632. Ed. Marnuéa do Hrrval.
da«_n á» 18 hor»«. (02.380
MOCAS'MENORES — Preci-
sam-se para seiriços leves de
loja, na Rua Haddock I.nlm
11. 456-A. (61.562.

FAXINEIRO — Precl«a-«e paralipeaa d* quintal, molhar plan-tas e lavar um carro. Crt 400.00
por semana ,R, Francisco Xa-
vier 395 — Maracanl. (57.708

MOÇAS MENORES — Preci-
tam-se para serviços leves de
escritório, na Avenida Presl-
dente Vargas n. 446, grupo
407. Dona Vilma. (01.56.

FERREIRO ' AJUDANTE — Pre-
clsa-ae, etnprêm d* tr»n»portea
coletivo», Tratar á Rua Pedro
de Carvalho 38 32 — Mél*r.

(56.463

MOÇA — Pr*clsa-*e, que seja
de boa aparência, desembaraça-
da, pí garçonete, »m pensáo. At,
Mem de Sá, 29, sobrado. (59.131

FOLHEADOR — Preci»»-** na
fabrica dé movei», á R. Goiás,
590. Piedade. (53.946

MOÇA MENOR — Precl»a-ae pa-
ra «ervlço leve d» escritório e
ttender telefone. Av. Preslden
te Wllion, 165, 11." andar, »»la
1116. ' (St.413

GARÇOM — Precisa-** 1 com
prática d* traballnr em bar. •

Sue 
traga documento*, na Rua

o Mato»o n. 208. (58.219
OAMBUZEIRO E CAFETEIRO
Precl*a-«e para Hotel, com ha-
bllltaçáo • referêncl»». Avenida
Prealdent* Varga», _W2. '53.267

OARÇONBTE com prática d*
pensáo. Rua da Carioca 43. 2.».

159.551

MOÇAS ¦ SENHORAS — Preci
iin-ie d» alguma» para propa
gandlata»-v*nd*dora», nto pr«cl
«a ter prática. Ordenado bas*
8.000 cruzeiro*. Tratar com Sr.
Wilson á Rua Paulo StlTa Araújo
43, 1." andar. Clnelándla.

(59.566

OARÇOM — Preci»»-*» d« um
par» caca de família 4e trata-
mento. Psga-ae bem, Exlgem-M
referenct»a reoetate». At. Vieira
Souto. 556. (56.563
OARÇOM — Preci»»-»* na Rua
do Runsel 450. Tel.: 33-3610.

(59.506
OARÇOM — Pr»cl»«-»e. Rua de
Bonauce»«o, 6 — Churrascaria

(61.009
ESTUCADORES — Prec!aa-se dc
oficial». Tratar na Rua Gomes iBUna.Ic_-.ioCarneiro. 126, Copacabana. Pro-| —
curar o Sr. Agesllau. (59.610.OARÇOM — Preci»»-»e com prá
_wrnoiUWM_ãrS.~R3_rviirtk'tlca' k Ru" d0 RuMe1' *M' Tril
n.° 29. Sáo Januário. (59.024, tar depois daa 12 hora». (61.010
i?_TAnrii_Ti „nm „,!...,« ,.* iIMPRESSOR para máquina ma-ESTOQUISTA, COTO OtlmoA CO- „_¦_._ n_-_ani_!.*«n_. «™ ...itu,«haMnluMin* •?* nn •.._-.». Dsci nua! — Precisamos com praticA.nheclmentos, »te 30 »no». Par»,„-*,,-. .,„.„,,„ x,„. '«._„.,
Itaplru, letra e cálculos. Cr»
617.000. Av. Rio Branco, 151 •!
loja, »| 209. (62.552

Gráfica Mercúrio. Rua General
Bruce 721 — Sáo Crlstováo.

(60123
ESTENOGRAFO (A) com pratica
oll fortíssimo, principiante, po-rém otlma na maquina, Crt 81
9.O00. Av. Rio Branco, 151. »'lo-,_
Ja, »l 209. (M-SMíIMPRESSOR _ precl»a-se melo-

Rua Evarlsto
(60021

IMPRESSOR — Para máquina
Heldelberg, competente, preci»»-se. na Av. Marechal Florlano,
37. (58.374
*

ESTENOORAFA oerfelta em por-;oflclal. Minerva
tuguês. Cr» 9.000. — Av. Rloda Veiga n. 134
Branco, 151, aloja, »' 209.

:(62.332
E3TOFADORES — Precr«ám^«e
para uma Induatrl». Apreaentar-

** n» Rua Sargento Silva Nunes.
411. Bonsucesso. (57.932

IMPRDSSOR — Precl»»-»e um
Impresacr para máquina Mlner
Ta, Pa«a-*« bem. Salário • par-
te na produçáo. Trattr cl Ro-
dri-ruo». Rua Baroneaa do Enge-
nho Novo 35. Jacaré. (61.041

um emprego para você
Não bata de porta em porta pe*
dlndo emprego. Há muita gente
precisando de seu trabalho. Leia
diariamente o JORNAL. DO BRA»
SIL. Basta escolher entre as oíer-
tas publicadas neste Jornal, aquela
que é dirigida a V. E é fácil
encontrá-las na» páginas de anún-
cios classificados do JORNAL DO
BRASIL.

ENCARDENADORES • coíturel-
ro, precisam-»» 10, com prátl-c», urgente. — Av. Rio Branco.
257, sala 305. (58.376

IMPRESSOR Precisa-..* A R
do» Coqueiro», 48, luhdcw.Pa
tta-ae bem

MOÇA — Pr»cl»a-»e. serviço de
faturamento » axpedlçto. «taça-
do de btjuterla*. TraT. Ouvidor
n. 36, 6.» andar. (57.911

MOÇAS E SENHORAS qu* quelram aproveitar a* hora* vaga* em
nrvlço l»ve • agradável, ao» »á-
b»do» « domingo», podendo' ga-uhar facilmente m»la de 40.mil
cruzeiro» por mé». Nto precisater prática. Dá-w tOda as»l»-
téncla nec***Arla. Procurem Da
Silva — Rua Alclndo Ouanaba-
ra n. 21, «ala 911, da* 9 »s 18,30
hora». (30717

oficial», mflos-oflclal», cl fi-rrn
manta», á Rua General Caldwel.
n.° 150, (56,851
MARCÊNÊmOS — Precl*»m-se
na fabrica de movei* á R. Goiás
n.» 590. Plodade. (53.941
MENOR ENTREGADOR — Pre-
clsa-se R. Domingos Freire n.»
53-B. Todo» o» Santos. (53.891
MENORES" 

'APRENDIZES 
— Pre-

clsam-se. Tratar na Pral» do
Caju, 68. (56.690
OFERECE-SE rapaz funcionário,
casado para trabalhar no hora-
rio das 16 às 24 horas, melo-ot.,
de bancada, vigia, faxina, clhe-
ma, pasto de gasolina ou qual-
quer outro serviço. Ordenado a
combinar. O» Interessados telefo-
nar para 29-2903 por favor, cha-
mar Pereira ou deixar recado».

(53.882

PRATICO DE FARMÁCIA —
Precisa-»» de um bastante habt-lttado. Horário noturno. RuaDr. Alfredo Barcelos 755. Eat»-
çáo de Olaria, (56,955

OFERECE-SE homem do interior
c! pratica de limpeza, procura ca-
aa de família, casa. de aaude ou
colégio, «endo com moradt», ten-
do boa referencia. Tel. 32-4867 —
Amaro Jesua Mlrand». (55,843
OFICIAL DE CINTOS — Pre-
claa-ae d* um em fabrica de
artefato* de couro. Rua Senhor
dos Passos n. 196, 3.* andari

(37.698
OFICIAIS DE PINTOR — Pr*cl
sam-ae, na Rua General Ribeiro
da Co»ta, 137, L*me. das 9 is 11
hora*.. Fslar com Rocha, pintor.'(51.173
OFERECE-BE um Vendedor com
pratica ,para qualquer ramo, po-
dendo viajar para o Interior.
Carta para laata»: Rua Flora
Lobo, 133, Penha, (53.1511
OFICIAIS DE PlifTOR — Preci
sam-»e à Rua do 'Catet* 230 a
o Sr. Ilidlo. Das » às 11 hora*.

(54.291
OFICIAL ds oarim — Preci-
se — Rua Rtartsto da Veiga,
16. gr. Ml. (53.368

MOÇAS MENORES DE BOA
APARÊNCIA — Para iniciar no
comercio — Precisam-»* na"InalnuanU". Rua da Carioca
ns. 4«4ii. (28.762
MOçX"m»NOR —' Para «ervlço»

OPERÁRIOS — Pr»claam-»e, pa-
ra fabrica d» bebld»». Tratar à
Rua Santana n. 115. (54.938
OFERECE-SE governanta pratl-
eu hotel-pensào, pára temporada,
podendo Ir para fora do Rio —
23-1580. Dona Anita. (57.234
OFERECE-SE pintor - pedreiro
tudo que pertence a construçáo.

_.„ .,,„,,, ,_, . ... - iE" portugué* e dá .referencia» —
SS.iliní?,_iM'1í_V Jí!f _"•?•„ ri Telefonar d.» f ás 10 ou das 17Tratar à Rua do Teatro, 9 (lo-
Ja). (61.016
MENOR — Preci**-**,' 16 a 17
ano*, pratica comércio, aprewn-
tar-«e depois de 14 hora*, Ru*
Teofllo Otonl 14» (39.589
MOÇAS com pratica d* caixa.
Preclaam-ae k Ru» do Catete
305 — Confeitaria Franc***.

(59.096
MARCENEIROS — Praclaam-s*
de compelem»» com nrática —
Rua 34 d* Fevereiro, 50 — Bon-
sucesso. (61.363

á* 16 hora*, pl 37-1058, José.
(62.058

OFIIRSC_(-SE para faxineiro *
porteiro, oon pratica • boa* re-
ferencla». Tratar pelo telefone:
34-7413, chamar o Sr. Anselmo,

(62.057

MOÇAS menores sabendo dactl-
lografl». CrS 3.000. — Av. Rio
Branco, 151, *'loJ«. •! 209.

(«2.358
MOÇAS — Uma oorrentlsta < ou-
tra dactllograf» faturlata. CrS
66.500. At. Rio Branco. 151 -
sloj», a' 309. (82.552
MARCENEIROS — Precl»»m-»e —
Av. Rio Branco, 4, »»la 1301.

(39.083
MARCENEIROS — A Fábrica de
Mãvels Lama*, preolm oflctal»
.coMtumado* a bom acabamen-
to e a trabalhar cl plantas, acel-
tando melo«-oflcl*ls que tenham
trabalhado em boas marcen*-

ria* e queiram completar sua
formaçào t.roft.««ional. Ru* Melo
e Sou»» 102. , . 156.947

MENORES — Prc«l*am-ae c'pra-
tlca de armazém. Rua Mlgue!
Lemo». 440. Copacabana. (AC-677
MENOR — Precl»»-je de uma
que saiba, dactllografta p' servi-
çoa eertls d* escritório. Ordena-
do Cr» 2,500.00. Procurar á Av„
Almt*. Barroso 90, 9.», »' 904.

(57.899
MOÇA — Preciso paia casa de
copia». Tratar k Rua S. José. 79.

(57.873
MOÇAS MINORES — DACTILÔ-
ORAFA8 — Precl»»m-»e du»». cl
prátic». 3.500. Ag. Carioca. Av.
13 d* Maio 23. 1.916-A. (57.852
MARCENEIRO — Precisa-se
Para fábrica de móveis de
pinho. Tratar na Rua Goiás
n. «52 — Piedade. (61.506
MARCENEIRO — Precisa-»* com
prática de instalações. Paga-se
bem. Trazer ferrament» e tratar

LANTERNBIROS • mecânico»
Sreclaaro-se para Ônibus. Tratar

Rua Pinto da Fonseca. 174.— Magalháes Baatos. (AM. 143

EMPREGO — Orande companhia
de turismo dlspde de 3 vagas p|
o seu departamento de vendas e
cobranças. Tratar das 9 às 12
horas com o Sr. Fortes, na Rub I.ADRILHEIROS — Preclsam-se
Bueno» Alro» 168, 4." andar. (competente», para trabalhar em

(59136 (piso, paga-se bem. Tratar na

(57,735|eom LU|S dM 7 (^ a30 horMi
na Rua General Severlano. 176.

(60.141
MOÇA — Preclsa-se, de preferenda portuguesa ou espanhola.
p«ra trabalhar em casa de co-
mestlvrls. S»'.irlo 2 primeiros
me,».! 2.50000, depoli 3.000.00.

ESTENO-PORT. (diversas). Uni-
versai. 13.0000. Av. Pres. V»rg»s.
520, 8." andar. (58.702
ELETRICISTA — Preclsa-se p»-
ra automóveis americanos. Tra-
ta.se k Rua Sáo Francisco Xa-
vier. 469. (62.186

EMPRESA COMERCIAL precisa

Avenida. Amarkl Peixoto n.° 206.1 7rBt"-,c' ™'A°n- ""il^P".!.^
¦m NlterAl. ohr» rio g.n__ riol I-eopo.dlna 25. — Praça Tira-em Niterói,, obra do Banco do
Brasil. Procurar o encarregado

. . (61.507
dentes. 158.544

LADRILHEIRO — PrecLaa-ae de
um bom ladrilhelru. Tratar na
Av. Alm. Barroso, 90, <»la 514.

(59.620
LANTERNEIKOS: Preclío 2 ofl-de pesaoa» de »mbos os »exos:cinia P j ajudantes íe pintor —

que tenham habilidade para 11- Oficina dó Oasometro. Jullo dodar com corretores. Ordenado e Carmo. 338. (62.108
comissões. Sr. Mattos — Av.
Rio Branco n. 185, gr. 312.

(50.305
«EMPREGADO para a firma Cor-
tlnados Dlxle que tenha pe-duenas noções <re carpinteiro —

DACTILOGRAFAS, somente com ,Preclsa-s«. à Rua México, 41.
rapidez e pratica de serviços de',n.o andar, sala 1106. Lugar de
escritório. CrS 5.5006.000 — 3 (futuro. (49.808vagaa. Av. Rio Branco, 151 - »!'
loja, »| 206. f(62.S52
DESENHISTAS, 2 — Sendo um
projetista para laminados e ou-
tro para ar condicionado. Pro-
letista até 15.000. Ar. cond. .-.
8.000. Av. Rio Branco, 151. s lo-
Ia, si 209. (62.552

ESTENO - DACTILOORAFAS -<¦
Inglès-Portugués. Moças de boa
aparência, que tenham no ml-
nlmo 2 anos de prática compro-
vada em carteira. UTILEX. Rua
7 de Setembro, 63, 7.". (59.631

CAIXA — Preclsa-se d* moça c!
prática de caixa, que possa dar
eferfnclas. Tratar no Magaz'n

I.ouvrc,. Rua da Carioca, -12 14
com o Sr. Oliveira. (55.448

DACTILOORAFOS. somente com
rapidez. CrS 7.000. — Av. Rio
Branco, 151, siloja. »| 209.

(62.552

EMPREGO — Ord. 4.000.00, 4
horas por dia, possibilidades
diárias dc 300,00 ou conta pró-
pria. R, José Vicente. 37-B, loja
Praça Verdum Orajaú — N.B.

CARPINTEIRO-MARCENEIRO —
Paga-se bem. Exige-se compe-
terícl». Ru» Rainha Gullherml-
na. 114-B. Leblon. (55.452
CASAL — CrS 8.000.00 — Prefere-
se portugueses, para residência,
beira praia, em Araniiuna. Ele
para horta, Jardim e limpezas e
ela para w»lnhar, lavar e limpar
a casa. Náo sabcii-a -izl«»íor é
inútil se aoresentar. Níj impor-
ta que tenham 1 ou 2 filhos, mas
tA andando, de 4 anos para cima.
BjCi^em-se documfntoi e referen-
cias de caaa» onrtc 'rahn'h .ram.
Vir Junto o casal. Tratar à Rua
Rllva Gulenaràe». 49. Tljuca —
Praça Saenz Pena. da* 7 àa 9
horas ou da» 18 ás 20 horas ou
ainda, ria* 12 ás 14 horas. (62.064
CICLISTA — Preclsa-ae par» ca>
sa de louças, que tenha práticae documentos. Exige-se carta d*
recomendaçán rias ultimas casas.
SaWrlo: 4.500,00. Rua do Catete
n. 233. (53477

BOYS — Até 13 ano», que a»!
ham ler • escrever e qu* conhe
çam bem o Centro d» Cidade. —
Tratar n» Grade» Portlnho Ca-
valcante, à Rua do Rosário. 98,
1.» andar, ü_?-_!2?
BALCONISTAS malore* • meno-
re*, bem vestidas. Av. 13 Maio.
44-A, 13.". Centro e zona Sul.

(59.114
BOYS ATE 16 ANOS — Temo»
T»g«* no Centro, 8. Crlstováo *
Gávea. Ag. Ctrloea. Av. 13 ri*
Maio 23, 1.916-A. (57.652
BORRACHEIRO — Precl»»-se, a
Rua Silva Vale n. 380 — Ca-
Valcanti. Pagam-»» ordenado,
comlssáo, • quarto p»ra morar.

(53.493
BOMBEIRO — Precisa-se de
hombeirn competente. Tratar

, * Rua Barata Ribeiro. 502

CARTONAGEM — Prcciaa-se de
moçs... com pratlc», á Rua Plaul
n.» 129, (57.2 43
CAPOTEIRO — A Capotaria Pl-
lares Ltda.. à Av. Suburbana n
6.644, precisa oficial * ajudim.
te competentes. Tratar com Ca>
slmlro — Paqa-se bem. (58.288
COBRANÇAS e pequenas entre-
!»««, «enhor «(lançado, com ca-
mloneta, oferece seus serviço»
a firma» comerciais. Tratar te-
lefone 46-3288. (56.494
CONFEITEIRO — Precisa-se de
um bom, para trabalhar 3 horn*
por dl», durante 3 dl»a na ae-
mana. Rua. Borja Rei» 341J Bng
de Dentro. ^fL0.!!
CARPINTEIRO — Preclsa-ae pa-
r» cimento «rraado, k Rua vo-
luntarlos d* Pátria, 264. Obra,
c] Sr. Henrique. (60.078

DOBRADORES — Precisamos pa-
ra maquinas semiautomatleas. —
Rua Taplrapé, 74. Jacaré.

(00.132
DESENHISTAS — A Carioca
Empregos precisa, para a Zonr.
Norte, de: idesenhlata de fer-
ramentas (14 mil), desenhista
projetista de ferramentas (20
mil) e desenhista c| prática de
gabinete de circuitos elétricos
(14.000). Av. 13 de Maio 2.1. sa-
Ia n." 1.916-A. 157.852
DACTILOGRAFAS e Offlce-Boy.
A TV-Rlo precisa de 2 dactllo-
t,ra_.*A qua escrevam bem a ma-
quln» e 2 "offlce-boy»", de boa
apresentaçáo. — Procurar o Sr,
Brandão, de 14 à* 18 horas, no
hall do primeiro andar. Avenida
Atlântica, 4264 - Posto 6. 137.303
DACTILOORAFOS — Preclsa-se
de moças e rapazes, c' conheci
mentos gersts rie escritório. Sa-
lárlo até CrS 7.000,00. Rua Sena-
dor Dantaa, 118-C, <| 504. (55.439

LADRILHEIRO E SERVENTE —
Preclsam-se para à Rua da Qul-
tanda, esquina de Buenos Alre-..
Procurar o Sr. Wilson. (55.949

MAQUINISTA E FOLHEADOR —
Preçl-a-se de melo-oflclal 'e ma
oii!n!"tr. e melo-ofirlal d» folhea
dor. Rua Bela n." 313'313-A.

(59.523

OFERECE-SE um rapas educa-
do, d* 30 ano», para limpei* —
Qualquer Informaçóe* ligar para
22-3380 — Chamar Sr. Pedro.

(60.049

ros. Apresentar-»* coirt carteira,
na Rua Uucno. Aires, 176, 1."
andar, depois das 10 horas. Pe-
dem-se referenciai. (80.060
PRÉCISÃ-SB menor para servi"
ço manual; Av. Erasmo Briga,
255-902. (62.506
PRECISA-SE drii-drííhêlrõj""-^
Avenida N. S. de Copacabana,
581, loja n.e 2. Falar com Sr
Rampa. \ 58^651
PRECISA-SE um empregado quetenha prática ri* minuta* e ia-láo. R. S. Francisco Xaxler n."
474. Largo Maracanà. dando re-
ferencla*. (59.583
PRBÕISA-SE rie rapaze» de~5~ã
17 ano* para serviço de entregas,
k Rua México n." 111, 7-.", s1 701.

(64.043

PRECISA-SE um rapaz 16 anos,
para limpeza» c . entrega». RuaVisconde Plrajá, 183, loja.

,¦ ¦¦ ¦ (58.670
PRECISA-SE de um lanternelro
Competente. Tratar na Rua Cln-
tra n.° 543. (61.015
PEDREIRO — PrecUa-**, ativo •
competente, para trabalhar embiscate. Tratar com Sanchez, naAv. 28 d» Setembro, 201, loja.' ' 

(59.505
PRECISA-SE da du»» mocinhas
menor** para , trabalho* leve»,tem outra* moçsa. Rua Calapó
54. Eng. Noto. (63.100
PINTOR — PreeUa-a* para auto-
movei. E*tr. Int*nd*nt* Maga-
lháe* 790. (58.543
PRBCISA-SE oficial Mrralhelro
com pratica, d* solda,
Haddock Lobo 386.

k Rua
(58.543

PEDR4SIROS — N*OM*ltam-t«
pedreiro* para obra na Tljuca.
Tratar na Rua Rodrigo Silva n.
18, 11." and., daa Sá» 11 hora».

 (61.513
PEDREIRO — Praolao de um
profissional qu« entenda da
carpinteiro * ladrllhclro. Onde-
nado CrS 200,0 Mlartos. E' favor
hào ae apresentar quem ntó ea-
tiver em condlçoe*. Tel. 29-6751— Ru* Maria Píjwo», 599 f. c. 2.

(63.175
PRECISA-SE um ajudante de
mesa. à Rua Alexandre Macken-
ae, 103 •' 105. (61.516

PRECISA-SE de 2 empregaria» p|bar • café, que entendam doco-
pa e cozinha. R. Jardim Bucn.co
__________£_.  (37.316
PRECISA-SE de empregado, parabotequim. Rua Urano», 1266, em

- fi. (62.072
PRECISA-SE 'de níõça, c| prátl-ca, para trabalhar em .café em
pé. Tratar na Rua Teofllo Oto-nl. 113-A. (6'_;079
PRECISA-SE de um rapaz de 14a 17 anos, para p»d»rl», á RuaCarmo Neto n.» 131. (54.916
PRECISA-SE de pesso»» de am-bos o» «exoa. de boa 'JparT_ncla,
clrj.rmbnviivadaj. mesmo ífia priV-tlca. retirada mensal de 15.000,00a 20.000 mil cruzs. Náo depend*de horário nem patrào. Av. Ma-rechal Florlano, 123, »ala 103,robrado, /fomente das 9 à» 13 edas 13 àa 18.30. t (56.153
PRECISA-SE de um 

"líiTtrlicííTa
com bastante- prática d* ins-
talaçõea e conserto» a- domlcl-lio. Trat«r à Ru» Voluntários
ria Pátria n." 2B5-A. Favor náo«e apreaentar quem náo estiverem condições.  (55.092
PRECISA-SE de um dactllògrã^
fo, que escreva com perfelçáo •rapidez Ordenado Inicial 7.000cruzeiros. Tratar Rua do LI-vramento n. 138, loja C.

(57.150
PRECISA-SE de moças em fa-
brica rie artefato» de couro, cem
prntlca na confecçáo de porta-notas. Rua Senhor do» Passo»
n. 190. 3." andar. (57.602
PRECISA-SE de ladrllhelrov, na
Avenida 38 de Setembro n.« 313.
Falar com Sr. José Vieira.

(33.913
PRECISA-SE d* um cortador ex-
perimentado, para fábrica ri*
notóc» de inadreperola, na Rua
Oolàa n. 564.  (54.934.
1PRBCI8AM-6E menores. Fabrl-
•ca de soutiens. Rua Izidro d*
Figueiredo, 5. Maracant. .

(54.350
PRECISA-SE de uma empregada
ou empregado para- oafé em. pé.
Rua Oustavo Sampaio n. 831-C
— Leme. (36320
PRECISA-SE d*, carpinteiro*, a
Rua Almirante Cochran» n. 225
depósito Mesbla, com o Sr.
Américo. (57.098.
PRECISA-SE d* melo-oflclal ds
pintor de automóveis, na Rua
Voluntário* da Pátria a. 244 —
fundo*. 149.829

POLIDOR — Preci**-»* pí oflcl-
na d» nlquelagem. à R. da Pas-
«agem, 42. Botafogo; ' (60.087
PRECISA-SE um empregado c!
Jratlca 

de restaurante, à Rua
oaqulm Roaa, 373-A. Lln* de

V»_Koncelo*. 60.086
PRECISA-SE — Moça para café
em pé c Tarejo de cigarro*. —-Rua Dia* da Cruz. 482. (60,084
PRBOESAM-SE menor** qu* co-
nheçam o Centro da cidade —
Apre«entar-»e à Praça d* Repu-
bllca, 92. sob. (59.538

OFBRBOE-SE rapaz com pratlc*
de «ervlço* de escritório, com ai-
gum conhecimento de deaenho
d* arquitetura. Carta* para o n."
59.559, na portaria detrte Jornal.

(59.559

PHDR1EIROS - ESTUCADORES
competentes — Preoisam-ee. R.
Alegrete, 5, esquina Laranjei-
ra*. (59.546

OFICINA MBCANICA — Pr«cl-
sam-se de 4 menores c] algu-
ma prática d* -oficina. — Rua
Cadete Polônio, 157. Est. RI»-
chuelo. (60.076
OPBRADOR RUT — Precl»»-»e
oom prática d« máquina elétrica

810.000.00. Ag. Cartoc» -
Av. 13 ri* M»lo 23, 1.916-A.-

(57.852

PRBCISA-SE ri* tré* rapaae* p|serviço de espalhar proa-
peotoe de propaganda» a doml-
olllo. Salário Crs 4.000.00. Tra-
t»r ha Av. Presidente Varga* n."
435. 11." andar, »| 1.103-A. cora
o Sr. Maurício. (59.520

OFBRBCE-SS um casal eitran-
gelro, ela cozinheira forno e fo-
gáo, ele copelro « arrumador, ser-
ve mesa á francesa, dando boas
referencia*. Favor tratar na Rua
Machado í* Aasi» n.« 35, aala 15.

v(S7.880

PRECISA-SE um rapaz paxá tra-
balhar em balcáo de café em
pé. Rua Desembargador Isldro n.
45 — Praça Saenz Pena. (57.309

OFERECE-SE companheiro ou
arrumador para -pensáo... Tele-
fone 29-7170. (37.993
PRECISA-SE de carpinteiro coro
prática, para trabalhar em ofl-
cln*. à Rua' Visconde de Plrajá
n.° 332-F — Ipanema. (AC 713

PRECISO d* carpinteiros, psracolocaçáo de esquadrla», c! bas-
tante pratica» Tratar à R. Ora-
ça Melo. 175. das 7. às & horas.
Cavalcanti. Ou das'18 horas em
dlapte. . ,- (55.480

PINTOR — Preciso. Tratar na
Rua General Queirós Saláo. 185
— Irajà, esquina com Leglào Bra-
sllelra. (59.084

PRECISA-SÍ- d* «ervente» prátl-
co» e de pedreiro*. Tratar á Kua
Gerleral Queirós Saláo. 185. Irajá,
esquina de Sérgio Brasileiro.

(59.085

PRECISA-SE empregado para
carregar »»c»rl». ajudante caml-
nháo, com multa prática, à R.
Sáo Januário 453. Sr. Mário.

(59.940
PRECISA-SE d* moça, qu» tenha
boa letra • que tenha curso se-
cundarlo ou de contabilidade.
Cartas para o n.« 57.928, na por-
tarla deste Jornal. (57.938
PINTORES — Preclsam-s», na
Rua S»ntan», 124, loja G, com
roupa e lacss. j58.674

LABORATÓRIO Farmaceutl
co Americano, precisa de um
assistente de gerente de com

Sras. 
c! prática em compras

e materiais para laboratório
e conhecimento no setor de
Importação de matérias prl

MOÇAS E SENHORAS. Precisa-
mos diversas para serviço agra-
riavel e livre de horário e natrào
— Salário base d* 7 a 8 mil cm-
yelres — Tratar com César, n»
Av. 13 de Mato, 44-A, »' 1.802.

(57.224
MOCAS OU SENHORAS. — Pre-
cisamos para serviços externos,
de açào social. Tratar Av, 13 de

POSTO DE GASOLINA precisa de
lubrlílcador e empregados para
trabalhar de dia * de noite. Exl-
gem-se referêncl»* e, multa pra.
tlca. Tratar Posto Esso da R. vi»,
conde Santa Isabel, ' depois das
8 horas. _(61.023
PEDREIRO — Preclsa-se de um
competente. Rua Conde de Bae-
pendi n.° 13 (Largo dò Macha-
So). - ¦ ¦¦ (60,103

PRECISA-SE. — uni rapaz de
maior, com pratica de entregas
Para tratar.no mercadlnho. Ra
ga-se bem. Preferencia que mo
re na Zona Sul — Av. Prado Ju
nlor. 238 - loja 31. 158.502

1. .,„,„ __ _ _.„_ m. ..,_ ,.:PRECISA-SE de moça. com práde Maio 44-A, sala 102,- das 13,tlcll de b»icSo de lactlclnlo», naaa 18 noras. __._._.

PRBOISO elemento» pana ven-
das diversa». Tratar oom Sr.
Josldo á Rua Ten-rnt* Cerquei-
ra. Leite n.° 15. sala 309. Méler.
dulii 16 horas. (AM-54

PRECISA-SE de menores, e] ai
gum» pratica de escritório. Car
ta do próprio punho. Indicando
Idade e pretensos», para 55.473.
na portaria deste jornal. 

'(55.473

PRECISA-SE de mocinhas me-norea, rie boa aparência, paratrabalhar em c»fé em pé; no
centro da Penha, Rua Jo»é Mau-
rlclo n. 386 — Penha. Falar com
o. Senhor Baalllo. (62.148
PRECISA-SE de um pintor de
automóvel que tenha prática da
proflssáo, à R. Haddock Lobo, 74.

(33.472
PRECISA-SE de uma senhora
Jovem, de boa aparência, pára
«tender telefone. Tratar com Sr.
Baiano. Rua do* Invalido», 61,
sob., d» 10 ás 17 horas.

(62.113
PRECISA-SE de vendedor para
móveis, com prática e Inatruçào
secundária, que dé referências
de empregos ocupados. Excusado
apresentar-se quem náo possua
essas condições. Tratar á Rua
do Matoso, 360. (53.483
com cama e roupa, na Rua Fl-
PRECISA-SE de melo-oflclala de
mecânico. Av. Monsenhor Fellx

948. (58.610

PRECISA-SE — De moça ou »e-
nhor», trabalho fácil '« luelatl-
vo. .Av. Nilo Feçanha, 13, sala
415. '¦  156.369
PRECISA-SE de bon» pedreiro»na Rua Ana Nerl n. 1.452, ca-
sa 16 — Estaçáo Rocha

, (49.989.
PRECISA-SE de paasador liof-
mista, à Rua Alvarea ri* Azevedo
164. Icaral. Niterói. (54.908

EMPREGOS
CLASSIFICADOS

ALFAIATES E
COSTUREIRAS
ARREMATADEIKAS MENORES .
Preclsam-se com bastam* pra-tlca. Tratar • na Rua Leandro
Martins, 76, 1." andar. (46.398
ACABAOEIRAS — Móçaa meno-
res para acabamento d* blusas •
salas — Paga-ee Jfc com novo
aumento, na Rua do Rosário n.
170, 3." andar. _.* (55.245.
ALFAIATE — Prcclsa-«e de aju-
dantes, rapaz e moçaa com pra-
tlca de paletó. Avenida Pres.
Vargas, 3.418, em frente Hospital
S. Francisco de-Assis, ' ' (50.388
APRENDIZES MENORES —
Precisam-se muitas para ar-
rematar ou costurar na mi-
quina — Fabrica de Roupas
Brancas Amazonas. Rua Vis-
conde de Niterói, 292. — Man-
ruelrã — Condução na porta.
Não se trabalha aos,sábado».

(58.120
ALFAIATES — Preclsam-se pr«-
gador' d* mangas, paasador •
ajudante de paletó com prática
de fábrica, semana 5 dias. Av.
N. S.- Copacabana, n." 796. ap.
205. (AC-533
ALFAIATE — Precl*a-»e de um
butelro com prática d* serviço
em obras mllitare*. Apresentar-
se à Rua Sta. Luzia, 275, 4° an-
dar, sala 402. (57.807
ALFAIATE — Preclsam-se cal-
cetros e calcelnus para letar para
casa. Dá-se toda anlada e chu-
leada. Paga-se bem. Estrada
Marechal Rangel 955. Vaz Lobo.
ALFAIATES — Preclsam-se para
fazer vistas de pélto. Paga-se bem

Estrada Marechal Rangel. 955
Vaz Lobo. (52.021

ALFAIATE — Preclaa-»* de um
oficial de paletó, para trabalhar
na oficina. Rua Sáo Dlonlslo. n."
25-B — Bairro Dourado. Penha.

. (53.429

PRBCISA-SE d* um ferramen-
teiro que conheça plástico. Fn-
vor apresentar-se à Rua Gerson
Ferreira n. 136 — Praia de Ra-
mos. Tratar com o Sr. Paulo.
E" favor comparecer só os que
conheçam plástico. (60104

ALFAIATE — Preclsa-se de bon»
calcelros. para trabalhar na ofl-
cln», em calças sob medida, na
Rua Visconde de Inhayma. 115.
2." andar. Centro: ' (55.247
AJUDANTE MENOR — Precisa-
se para alta costura. Av. Cop:>-
cabana 309, ap. 609. (53475

PRECISA-SE de uma pessoa c'
pratica de escritório, à Rua Via-
conde de Maranguape. 43-sob —
Lapa. (55.397
PRECISA-SE de empregado ou
empregada c] pratica de escrl-
torlo de varejo de moveis e fa-
brica, c Irefcrenclas. Rua da
Quitanda. 35. (62.038
PINTOR A PISTOLA — Preciso,

|para geladeira», armário» e mó

MOÇA — Preclsa-se para bftlcào
e expedlçáo. Rua da Concelçáo.
15, 1." andar. Próximo ao Larvo
de Sáo Francisco. (55.494

534.9 _,'¦," 
d« 5?Í.Ki,^'í5S.A Siiha «a Pado bem. Peço referen-

.,...- 5 ^.^"'"'l^^H^i^^lclas. Tel.: 22-9232. (55.455

., - . . . . . - .1 MENORES —' Preclsa-se de mo-mas. Necessário também que ç>a e raoazes. c| conhecimentos
tenha noções de inglês. Apre- de dactliosrafla. Rua Senador
sentar-se ao Sr. Romcro, RuaJDantas. 118-c. a; 504. (55.439
Pará. 141, de 8 ás 9 horas. —
Favor não se apresentar quem
não-estiver capacitado.
___. (57.731

traga 100.00 para amostra atéi o | LANTErlNEIRO _ PrecUia-se dedia 18. (57.982
EMPREGADO — Preo-sa-se para
limpeza. Rua Santa Sofia, 69.

(AA-397
EáTOQUISTAS — Precisamos de
3 rapazea c| pratica de moveis de
aço e de material elétrico, ord.
8Í10.000. TED — Av. Pre». Var-
gas, 529, 18°. (58.454

um competente, que quclm tra-
balhar à ba&c de comlsxfio ou
por conta própria, em tocai de
futuro. ' Tratar n» Rua Marlz
c Barros n 439. Secáo de pln-
tura, com Sr. Vlvaldo, ou pelo
telefone: 42-9313 à noite.

(56.358.

Prefere-«e morador» do local
Tratar hoje, a qualquer hora.

(61.575
PRBCISA-SE um clcll«ta c| prá-
tlca d* padaria. Rua Arlstlde*
Lobo 244. Rio Comprido. Pada-
ria Rio Comprido; (60.139

PRECISA-SE moça menor com_!Jç»ísissoki_ - t-rec ?am- prA,lca ,„ calxa de mcrcearla.se com boa letra para «crltorlo fejgVm-se referências. Tratar à
Í„B .a?tR.b"ld_n0e' AT- R,0.2r,?,-|Praça Florlano 55. 2.» andar, Sr,co, 185. ap. 409.

ESTENO-DACTILOGRAFAS -In-
glós-Portuguís, Internas pi en-
tldade governamental, c! salário
de 18.000 e efetlvcçáo após seis
mese» mediante concurso, pre-
citamos urgente de 6 moças —
Seleçáo a cargo da Organlzaçáo
TED — Av. Pres. Vargas. 529.
18" and. (58.454

LABORATORISTAS — Precisam-
se. para trabalhar em Cia. de
engenharia de e_nuclos de sub-
solo; è necessário que tcnnam
prática e Instrução secundária.
Procurar à. Rua Senador Dantas
ri. 74, 12°, das 9 horas em di
ante. (53.165

MOÇAS E RAPAZES menor;»,
apresentaveis.: p' recepcionistas
e auxlllares rte cicrltorlo — Pre-
cisam-se, à Praça Pio X n." 78,
8." and., »! 803. Candelária.

(55.433

/«.T nlD *TI»Vl* .T-U_.-l-.I__- _•_*, *. »uui»., ___»*.
.'__!____? Mala. das 7 ás 8 horas. (57.888

MOÇA OU SENHORA de conflau-
ca. para atender clientes, reca-
dos,, telefone, na ausência do
chefe — Pi-t-clsa-se, á Rua Sáo
Crlstováo, 316. Tcl. 28-9778.

(54.091

DACTILOORAFOS (AS) E TA-
QUIGRAFOS (AS) em português
e inglês — Precl««m-se, à Praça
Pio X, 78, 8.». s| 803. Candelária.

(55.432
DACTILCGRAFO — Importai.-

ESTENO-DACTILOGRAFAS. Por-
tuguts — Precisamos urgente,
de 5 moças cl pratica pi entld-i-
de governamental, ord. 12.000
Inicial. Seleçáo a cargo da Or-
ganlzaçáo TED — Av. presidente
VarRas 529, 18" and. (58.454

LADRTLHEIROS — Precisamos
bor.s ladrllhelros; pagamos bem,
temos multas obras, Trata-se
nas sf-íulntcc obras: com Severl-
no na Rua Conde de Bonfim, 557
e "573 e Rua Araújo Pena, 46, Ge-
raldo. 57.184

LUBRIF1CADORBS COM BAS-
TANTE PRATICA. Preolsem-se
2 na Duque de Caxias Ônibus

,. . 1 LM«„ Rua Bulhões Marclsl n.°
PreCISa-Se Oe! 073 — Vigário Geral, com Sr.' Sebastláo. (64.97.1

FOLHEADOR
um com prática de dÒrmil6riosijL|^Tei,NKllto.s _ P,,H.,?0 „ara

te Comp»nhU precisa de" bnmj„nr«can|ar.,p Dna rio. Evjcamlnhfie» e ônibus. Tratar com
dactllósrafo com prática de «(""CIIIOI 5C, RUd UU_ __. 

|Valt„ Lanternelro. Oficina do
corrosonndtncla. Carta para o! nprlirinnflrint n" 847 Ni.!Sr- Mnnoeltlnho. Garagem Bra-
n. 56.224, na portaria deste Jor- K"u|uu»a."A» "• °_1' "' sll. Pi:-;u da Rua dos Cajueiros,
nal. »«:=.2-^jlopo!iS. (55.921(AC-122i-'5lóx;r"0 í D' Pedro II
DISTRIBUIDOR — Com bastai!-!-' '. -. I LANTERNÊrRÕ — Pr-itsT-sê"^.
te prátic». precl»»-se à R. Vis- i FABRICA DE BOLSAS precisa Vlnl C(lc:..l para consertea de
conde de Maranguape 42. Palc-iclo menores com pratica. Fm automóveis cam bastante, pratl-- ¦ - - ¦ - Magalháes Couto n. 76 — Moler.l01, r.„ visconde de Silva n.«

(AC113 53, Botafogo. (49.914
larla Impárlo Ltda. Lapa.

|4".992

MOCAS com pratica de serviços
gerais de escritório que sejam
dactllografas e boa letra tendo
desembaraço no falar que dêem
referencias do ultimo emprepo
Apresentar-se munido» de docu
mentos á Rua Eudoro Berllnrk 9.
(Bonsucesso). Pedimos a quem
náo se achar em condições náo
apresentar-8e. (56.618

PRECISAM-SE torneiros * meca-
nlcos' para trabalhar em oarres
europeus. Av. Osvaldo Cruz 95

i Flamengo), Falar com o Sr.
Fonseca. ;'", (57.893
P ""-ISA-SE de moça até 16 anos
para aprendiz de encadernaçAo.
Rua Frei Caneca. 283. (61.551

PRECISA-SE de moças de boa
aparência, para vendas de folhl-
nhas. à base de comlssáo — Rua
Navarro, 26, Catumbi, (55,550
PRECISA-SE de pedreiro compe-
tente. Rua Leandro Martins. 94.

(57-272
PRECISA-SE de um luatrador —
Paga-se bem — Rua Uranos. 1084.
Ramos. 157.275
PRECISA-SE de um casal de em
pregados. »em filho», ei» cozi
nhelra e arrumadclra e êle que
conheça todos o* serviços dc
uma grania. Quarto, comida

AOABADEIRAS DE CALÇAS —
Preclsam-se. à R. Tenente Pa-
lestrino. 357. CordovlK 157.208
ALFAIATE — Precisa-se oficiai
de piletó: e favor trazer «mos-
tra; Rua Marlz e Barro», 182-A.

(58.311
AJUDANTE MOÇA — Precisa-se
que saiba casear multo bem •
fazer almofada. Quem náo estl-
ver em condições * favor náo
se apresentar. R. Ouvidor 1»9,
4." andar.'412-413. (56.974
ALFAIATE — Pr*c_sa-«e acaba-
deira. Ru» Paula Mato» 37-A,
ap, n." .102.^  (48.406
ACABADEIRAS — Preclsam-se. c|
prática, em fábrica de confec-
çóes de «»las e calças. Rua Se-
te de Setembro. 178. D. Wanda.

(57.901
ALFAIATE — Preclsa-se de um
bom aludante de butelro ou
melo-oflclal. Praça Mauá, 7. 12."
andar, sala 1.219. Ed. A Noite.

t (58.679
ALFAIATE — Preclsa-se acaba-
delr» Interna, calça sob medi-
da. .— Rua Evarlsto da Veiga,
35, ap. 410. (58.377
ALFAIATE — Preclsa-«e d» cal-

ò'rmdinaKdT 
"combinar! 

Tratar na cciros para trabalhar em ofici-
Estrada da Covanca. 414 -(entra- na de nuilto ""1'°- 

,T£*",tda pela Rua Pedro Luiz), Jaca- Rua das Laranjeiras, .17. s»H M.

PRECISA-SE de rapaz até 16
anos, que saiba ler e escrever —
R. Frei Caneca. 283. (61.552
POLIDOR par» oficina de nlque-
lagem — Preclsa-se de um oflctal
com pratica, á Rua Camerlno, 42.

(50.070

MOÇAS' MENORES — Com •
sem prática de serviço» de es-
crltórlo. Com prática admlteõe*
urgentes. Sem prática, acompa-
nhariss dos responsáveis, pl en-
trevlstas s! compromissos. Em-
preges de Ort 2.500/3.800. —
Av. Rio Branco, 151, sobrelola.
si 209. 156.655

PRECISA-SE de enfermeiras
uma para a noite, outra pa-
ra o dia. Tratar na Policlini-
ca Geral, na Avenida Nilo
Peçanha n. 38, 6.* andar —
Serviço de Rinecoloiria.

(63.020.
PRECISA-SE de um ¦ garoto de
14 a -15 »noa, à R. Marlzete Bar-
ros, 899-*obrado. Urgente.

(56.994

peli
repaguá. (50.374' (62.122

PRECISA-SE de garoto de 14 a
16 ano*, urgente. Rua S. Fran-
cisco Xavier, 762, ap. 102.

(«^993
PRECISA-SE rie marceneiros, na
Rua da Lapa. 323-A, (59.094

PRECISA-SE de um menor de

FATURISTA - Cri 5.000.00 llll- LAVADOR - LUBRIFICADOR -
ciai — Rapaz c; boa apar6ncia,ipIecisa.se com prática. Tratar à
firme em cálculos e multa aglll-Rua Cardoso de Moral» n. 261,

ESTOFADOR — Preciso tle um.
Ordentdo Inicial CrS 4.000.00 e
comlasáo a combinar. Fabrica de
colchõe» de molas e grupos es-;(mdc na máquina. Rua Buenosipôsto Tunl.

CONTADORA OU AUX. CON-
TABILIDADE — Preclss-s». com
multa prátic», p«ra flrm» em
Bonsucesso. 10 mil. Av. 13 de,» nw <_-__>>.» nioTiiru. o«_, ¦— Boneucesso. 10 mil. Av. 13 deCopacabana, c o *r. Manoel. Maio 13. »sla 1.916-A. A». C«-Uj "•- ^ (57.742 Irtoea, <¦ .<-, («.»»»

tofados. Rua Abílio José de Ma
tos. 697, Porto da Pedra. Sáo
Gonçalo. Est. do Rio. Perto Ce-
mlterlo Sáo Gonçalo. (50.728
ENFERMEIRA pratica dc hospl-
tal e raatern!d«de, oferece seus
serviço» psra tomar conta de
doentes ou criança* recém-nasci-
da». Ligar r>»r» o etefone 25-7790
da* 13 á* 16 horas, Maria Jo»á.

(Si.__54

(55138
Aires n." 208, 2.° andar, fala 3. [--_,,„ ., „nr,wr,r\ ™ .(58.400 pMEiALURGICO — Precisa-

-:  « que saiba soldar à prataFATURISTAS — 2 mocas com'  ?, «tlnuel-.-i f'amno\ n
pratica. Pequenos cálculos. Crs r" Kua 

7",,.™-™ 
"'

5.5006.000. Av. Rio Branco. 131. 72-A — Copacabana.
sloja. * 209. (62.555] (AC-678.

MENOR — Precls»-»* de um sa-
dlo, de bons costumes, de H a
16 anos. para serviços leves., —
Ordenado, cama e comida. Ma-
chado de Assis n, 26 — Larso
do Macnado, i_í??j_3±8
MÃQUINISTÃ — Preclsa-se um,
com bastante pratica e que sll- 14 anes, para limpeza em loja
ba trabalhar na tupla. para ofl-Me perfumaria. Tratar na Avenl-
cina de ca-plntarla. Rua Saca-ida Marechal Flcrlano, 19, acom-
dura Cabral, 127. loja. (54.9071 panhado do responsável e mu-
MECÂNICO Xai MAQUINAS PE-I^0 d* "nclrl1 "'"""'falsas
SADAS — Preclsam-se. Tratar; IfS^Z
nom o Sr. Ribas, à Rua Jullo PRECISA-SE d* moça para cal-
Ribeiro n. 353,' em Bonsucesso.|xa, com prática de laner trocos.

156.441 para trabalhar em casa dé co-
MAQUINISTA - Fabrica dTes"- mestlvela no Jjrdlm Bf»f.l!°.-
quedria. précls. bom tuplelro e Kxlgem-se referenclss e 4à-«
que trabalhe ta-mbem noriesem- preferencia a _tvi_-m residir no
peno. Ar. Suburbana. 4.057. ,?_-'rr?'„Tr,l"r *> Ç}.™ 

'^_ n-I
i49 778 150 1," andar, das 11 ás 12 e

,-r__i _-f''"*'_: ti das 18 á.s 19 horaa. (60-51J
IMÔÇAMaior, para trsbaíhari .

FAXINEIRO — Preclsa-w. Tra-1MBCANICO — Melo-oflcl»!, pre-lnn romerclo. preclsa-se. » Rua, PRECISA-SE de dois proiiww
t«r n» Churrascaria do Leme — riso de 3 boné. Rus Csstro Bar-IEmlllo r,u«d»eny n. 1.885 — nal» de' pintor, k Rua "»¦«• «*.
Rua Min. Vrelro* d* Ot_»tro. 18. bota TI, fundos. Qrajau. Mesquita — _5»t. do Rio. oerda, 211, du.i-l hora»

ta.aa*1 , c»,.4-_>l ¦>: -i___.-»___L >P ~» —^4 -3 (6.406

ANÚNCIOS
VEND.A AVULSA -

JORNAL DO BRASIL
ASSINATURAS

AV. RIO BRANCO. 110/112

AGÊNCIA MÊIER
R. DIAS DA CRUZ, 74-B

Agências em Copacabana:
AV. N. S. DE COPACABANA, 581 - loja 8

— E —
R. BOLÍVAR, 8-A, ESQ. AV. ATLÂNTICA

AGÊNCIA PETROPOLIS
RUA ALENCAR LIMA, 26

(Tribuna de Petrópolif)
(C 5.S65
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r residente: Tesoureiro!
C. Pereira Carneiro Annlbel Freire

Seoretárlo! superintendente:
João A. Msc Dowell M. F. do Nsicimenle «rito

PROFECIA FÁCIL
Passado o primeiro momento de descoroçoamento, os

porta-vozes do PSD começam a reagir através dos meios de
publicidade ao seu alcance com a velha técnica de negar de
cara limpa a verdade conhecida como tal, o que, embora pe-
cado contra o Espirito Santo, sempre dá rendimento político
para quem gosta de ver tapar o sol com a peneira. En-
quanto isso, outros setores do Governo vão insistindo em
gabar a vitória do PIB no Rio Grande do Sul e em Per-
nambuco, sustentando que ela se deu contra setores do
PSD que qualificam de "lacerdlstas", inimigos históricos do
Presidente Juscellno Kubitschek, esquecidos, per um lado,,
de que S. Exa. já se reconciliara publicamente e com
repiquê festivo de novena com esses setores desavindos,
deles colhendo gorda messe de votos parlamentares'em ho-
ras de vacas magras, e, por outro, que essa explicação
não se pode aplicar ao Estado do Rio, onde o Sr. Amaral
Peixoto foi o capltão-de-campo da candidatura do atual
Chefe do Estado.

De qualquer forma, o crescimento do PTB e o desmo-
¦ronamento do PSD se deram, ambos, na órbita do próprio
Governo. Resta saber se um compensa o outro, e além
disso até que ponto a contaminação do PTB pela UDN,
nas alianças estaduais que asseguraram a vitória no Plaul
e no Estado do Rio, se estenderá dos rancores regionais
para o plano nacional.

A vitória no Amazonas é ainda duvidosa. A se con-
firmar no Ceará a de um dos ex-Ministros do Sr. Jusce-
Uno Kubitschek, por sinal munido de plenos podéres como
se continuasse a dirigir os Institutos de previdência apenas
com as restrições que a presença do Sr. João Goulart tor-

. na inevitáveis, restam livres de eiva oposicionista o Sr.
Parsifal Barroso e o Sr. Leonel Brizzola.

Nos demais Estados onde houve agora sucessão o PSD,
se elege, é no Espirito Santo e em Goiás, onde, força é
con vir,, n&o há votos que pesem para outro tipo de suces-
são, a presidencial.

.; . Fazemos essas observações apenas para acentuar que
o Governo terá, desde logo, de se situar diante de dois pro-
'blemas: o atual, dos resultados da eleição de S de outu-
bro, e o futuro, da sucessão.

Num e noutro caso a profecia é fácil.
O Governo vai, sem dúvida, retomar o velho tema da

união nacional, sob o pretexto da necessidade de reformar
o Pais para evitar a revolução. E nessa base vai lançar
seu apelo aos partidos. Chegará mesmo a convidar a UDN
-para participar do Governo. E o fará de coração tranqül-
Io, porque sabe que ela não pode aceitar: se o fizesse,

. seria mau para o Governo, pior para ela. Mau para o Go-
vêrho, pelas dificuldades em que se apertaria; pior para
a UDN, pela desmoralização em que cairia.

Feito isso, « mais uma vez proclamado o lmpatrlotis-
mò dos adversários, o Presidente se dedicará a consertar
a sua frente interna. E não o fará na base do PSD, der-
rotado, mas na do PTB, que também — dirá — é sua
gente, a flor da sua gente.

E aqui surge o segundo problema. Vai íazê-le para
eleger que sucessor?

A esta altura dos acontecimentos, o candidato, sem
dúvida, é o General Henrique Duffies Teixeira Lott. Néie
dçságuam as esperanças de sobrevivência do P_D t as
anseios inflacionados do PTB. S. Exa. é um delta para,
que o Sr. JuScelino Kubitschek-vai sorrindo, o PSD con-

. formado e o PTB exultánte. (Ver o 1.° tópico, "Candidato")

Mas não tão exultánte quando vê que saiu fortalecido
da eleição. Aí será a vez do Sr. Roberto Silveira te esco-
lhemos seu nome porque seu "jangulsmo" é historicamente
sincero) pensar: — "Se o Sr. João Goulart perde esta
ensancha, quando terá outra? É agora ou nunca." E quan-
do êsse raciocínio se espalhar pelo PTB, dos cunhadiojj
exuberantes aos secretários florescentes, já a candidatura
do General Lott não estará tão firme.

Ai, então, se até lá tiverem resistido .bem casadas, as
duas bandas do Governo não agüentarão mais a cara uma
da outra.

Até ai a profecia é fácil. O r<:sto a Deus pertence.

AINDA OS DISCOS
VOADORES

Benjamim Coslallat

Desde a noite, que já vai
longe, em que os repórteres
de "O Cruzeiro" apareceram
tia televisão para contar o
que lhes havia sucedido na-
quele mesmo dia, na Batre
da Tljuca, eu passei a acre-
ditar nos discos voadores.-

Tendo ido à praia paru, o»<-
tra reportagem, os rapazes
da grande revista haviam
sido surpreendidos pela una-
rlção daquele veloz, velocis-
slmo instrumento, que rapl-
damente correu parti a li-
nha do horizonte. E sumiu.
Mas nâo sem antes ter sido
fotografado pelo olho ins-
tantáneo do aparelho que
gastou as suas- últimas pelí-
cuias ha revelação do epl-
sódio imprevisto e sensaco-
nal.

Os repórteres não esta-
vam mentindo. Via-se isso
perfeitamente no quadro do
"vídeo" que mais do que as
máquinas próprias e poli-
ciais na caça das mentiras,
deixa perceber, peol au-
mento da imagem, qualquer
des falecimento da verdade,
qualquer hesitação t qual-
quer cochilo.

Já fiz várias experiências
nesse sentido e nâo me er.-
ganei nem com os prot*stos
de inocência de crím**ioíví
depois confirmados, núin
com falsas vtt tudes ds//o!s
desmentida*.

Agora, ror ocasiito da
morte do Pava, foi vis'.o sa-
bre o VaVjiv" um "ohjclo

voador dei:t>nh*cido". como
dizem os telegramas:

Que pen<n?'
O grande cnbio Carl Ju^g,

hoje com •*•? r+os e mnrv.n-
do em Zurique, na Suiça, es-
creve para "V Eurcpeo" um
artigo em que d't — "".nn-

tinuo a acreditar nos discos
voadores".

Observa Jung:
— Oí "discos" isto é. os

objetos voadores nâo se
comportam "segundo a lisl-
ca", como matéria desprovida
de peso e demonstram uma
conduta inteligente, deixan-
do supor que são guiados
por pilotos quase humanos.
Mas as velocidades são de tal
ordem que um homem não

p"oderia.suportá-las * sobre-
viver.

Portanto, os discos forço-
lamente devem vir dt outros

planetas.
Seja como fbr, eles nâo

amam a monotonia.
São como a moda: Gostam

de variar. Desaparecem e
voltam.

Como a linha Império.

Lavai e Henri Torres
Reli, aguçado pela segunda

Visita que nos faz o notável po-
lltlco e advogado írancts licn-
ri Torres, o livro por este es-
crlto sobre a personalidade de

Oito Prazeres
vel, á caminho da sua casa de
campo, cm fins-de-semana.

O fato náo era verdadeiro e
a carta dirigida ao Flgaro, ne-
gando, foi escrita por Torres

LIÇÕES DE
PORTUGUÊS

Manuel Bandeira

Em 1B21 Iniciava Sousa da
Silveira na Escola Normal,

O Santo Pio X// f
Martins Alonso

Quero juntar a humilda- sobre a anestesia. Tão logo"
de da minha palavra às me- êle se dirigia aos sábios, re-
recldas homenagens que os velando profundos conheci-
povos e as nações prestam mentos, como falava aos

Plerre' Lavai. Mantive ou íol na residência de Lavai. Torres hoje Instituto de Educação, nestes dias à- santa memó- operários, aos trinta mil Jomantida no meu espirito a prl
.melra impressão. 1. uni livro
odlcnto e. como tal, Injusto,

p momento é admirável para
mostrar a Injustiça tle Mestre
Torres quando eleva a sua cri-
tini ao assassinado depois da
vitória dos Aliados em 1045.

Em que consiste tal critica
de espírito superior?

No fato de Lavai ter manl-
festado a sua oplnifio e a sua
tendência em favor darefor-
ma ou 'mudança completa da
lei básica da França, tendo por
finalidade estabelecer um Go-
vérno forte, um verdadeiro Go-
verno ne Pais, um Governo que
tivesse, de direito • de fato,
autoridade, que ' governasse
mesmo.

O que queria Lavai- vem de
ser proposto por De Gaulle e
aprovado pela formidável
maioria do povo francês, Lavai
tinha, portanto, razão. /

Torres nega todas as quall-
dades de homem público a La-
vai e é duro nos seus comen-
tárlos. A crítica ultrapassa o
criticado para atingir em cheio
a nacionalidade francesa.

Como é que Lavai, com os
fatores negativos que Torres
aponta sem piedade, conseguiu
ser, na inteligentíssima Fran-
ça. Deputado, Senador, várias
vezes Ministro e. mais de uma
vez, Presidente do Conselho de
Ministros. Isto é, o mais impor-
tante cargo do Governo fran-
cês? •

Se teve tfto Importantes car-
gos ou mandatos renovados,
vencendo batalhas políticas
memoráveis, náo lhe podem
ser negadas estupendas quali-
dades de político, de conhece-
dor e de manejedor de homens.
Era, portanto, um político no-
tável.

No seu livro, Mestre Torres,
mal servido pelo ódio, narra
episódios que são mais contra-
rios a ê'e próprio do que a La-
vnl, cuia amizade cultivava e
com expressiva intimidade.
Cito um desses episódios, como
exemplo.

Torres estava na residência
de Lavai quando o Flgaro. o
Importante jornal de Paris, en-
tSo diriíido po1* Prancols Cotv.
o perfumado Senador, atacou
Lavai.' Narrava Coty que éfte
almoçara com um dos envol-
vidos num ncüóclo escabroso
e que, no momento, produzia
grande escândalo na Capital
francesa. O almoço se renli-
zara em restaurante situado

. nos arredoies ds Paris e na
beira de uma estrada que La-
vai percorria no seu automó-

.guardou o rascunho e insere no
seu. livro panfleto...

Se fazia de Lavai o Juízo
terrível que enche as páginas
do volume, como auxiliar este
numa defesa escrita, revelando
dopois o que se passara na in-
timitlades de Lavai? Há no epl-
sódio diversos aspectos de éti-
ca ou de éticas diversas quo
nfto desonram ou náo dimi-
nuem Lavai:..

Este era a favor de uma po-
lltlca de um melhor entendi-
mento da França com a Ale-
manha?

Antes mesmo de Lavai sur-
gtr na política francesa, opina-
vam no mesmo sentido, homens
eminentes da França e perdura
a opinião de que nfto teria ha-
vido as duas. grandes guerras
mundiais;se a Alemanha e a
França tivessem chegado a um
entendimento; e êsse entendi-
mento é um fato no momento
que passa...

Lavai, ao contrário do escri-
to. deve, sob vários aspectos,
ser admirado, porquanto vindo
de uma família modestíssima,
caixeiro de botequim, soube
abrir caminho na «vida galgan-
do os mais altos postos da sua
Pátria.

Aliás, Torres, em contradlçfto
com o que dls em outras pigl-
nas do livro; «firma logo no
começo, traçando e personali-
dade de Lavai:

"_ . dotado da inteligência
equilibrada e penetrante dos
filhos de Auvergne, de sua te-
nacldade paciente, de sua cal-
ma e reflexão, do seu rigoroso
espirito positivo, do seu sen-
so quotidiano e do Concreto.
Desprovido totalmente da fa-
culdade de abstração, indife-
rente k exaltação da poesia,
insensível á embriaguez da me-
ditaçáo filosófica, fechado ao
encantamento da música, de-
fendldo, pelo temperamento e
como pelo espírito, contra os
podêres dó sonho, fi homem do-
tado de um instinto, ao mesmo
tempo seguro e sutil, mie nfe
substitui os conhecimentos psi-
colócrlcos".

Mestre Torres fo livro dc-
monstra... i gosta de fazer fra-
ses e sabe ÍBZê-las com beleza
e eraça como acabamos de ler,
embora com sacrifício do exa-
to.- O período transcrito prova
essa afirmativa, mas nio sa-
crificR de todo a verdade sobre
a personalidade de Lavai e dos
seus dotes Justlflcadores do seu
êxito, das suas vitórias na po-
lítica...

0 JORNAL DO BRASIL há cinqüenta anos
15 de outubro de 1908

CANDIDATO
Está o General Teixeira Lott cândida-

to às eleições presidenciais de 1960. Não
precisa negar não, pois os ademanes não
enganam. Primeiro, foi o Ministro da Fa-
zeíida e o Diretor-Geral do DASP compon-
do o dêeor, para maior repercussão do pro-.
nunciamento do Ministro, condicionando o
aumento dos militares, que considerava
inoportuno, ao dos civis e do salário mini-
mo. Não sobrou ninguém para ser favo-
recido, comp sobraram também as preo-
cupações estabillzadoras do Ministro Lucas
Lopes. Depois, a designação para ir a Ro-
ma nos funerais do Papa, escolha tão sem

' lógica, que só pode obedecer á preocupa-
ção de associar o General a um ato de pro-
funda repercussão na sensibilidade católl-
ca e de ampla publicidade. Já agora a po-
sição assumida quanto à Marcha da Produ-

. * ção, em que o General dá uma no cravo da
l ordem, opondo-se pela força à sua reall-

: zação, e outra na ferradura dos interesses,
¦procurando Impor ao Ministro da Fazenda
uma solução Imediata para o problema dos
lavradores.

Ora, o problema da lavoura que quer
marchar é o do café e este é o do câmbio.
Declarou o Ministro da Fazenda que tem

• um plano para resolvê-lo e que dele não se
afastará. E, para o câmbio, parece haver
alguma coisa em marcha, como o mostra a
recente elevação do chamado câmbio de
custo para os combustíveis líquidos e para

¦ o trigo. E, indubitavelmente, um passo no
sentido da unificação das taxas cambiais,
quer dizer, da abolição do confisco contra
o qual reclamam os cafelcultores — a não
ser que as coisas neste Pais jà tenham de
todo perdido o sentido. Mas o famoso pia-

£ no de estabilização, que o Governo prome-
te, deverá prever, também, a absorção dos
aumentos de preços que aquela medida terá
que acarretar. Ninguém, nem mesmo os

mais decididos partidários da reforma cam-
bial, poderá negar a necessidade de íazê-
Ia progressivamente, embora divlrjam os
pareceres sobre o tempo necessário.

Como se vê, às multas dificuldades com
que se defronta, legatário que é do Sr.
Alkmim, terá agora o Sr. Lucas Lopes que
acrescentar a pressão de um candidato in-
sofrido sobre um Governo alarmado. Pre-
cisando assustar o 51. Jânio Quadros, cu'a
candidatura Já começa a combater, o Sr
Juscellno Kubitschek não, perdeu tempo em
recobrir o seu Ministro da Guerra com os
ouropéls do candidato. Se os tanques lhe
serviram em 1055, bem que poderão agora
contribuir para especar o prestigio do Go-
vérno, cuja atuação, de um modo geral, foi
reprovada há menos de duas semanas pelo
eleitorado.

AUMENTOS
Enquanto sobem todos os artigos de consu-

mo, as classes trabalhadoras iniciam a luta
pelos novos níveis de salário mínimo nesta Ca-
pitai e nos Estados. Nesse mundo dc justas
reivindicações, já que ntuguém contém o custo
de vida" em sua espiral, servidores civis e mi-
litares esperam a generosidade do Governo,
que lhes promete dar 30Co de melhoria...

Essa percentagem significaria outra coisa se
houvesse a certeza de que o Poder Público
conteria a inflação desabalada e com ela a es-

'piral dos preços, de todas as coisas sem exce-
çáo. Mas o que se vè é a corrida para novos
preços, mal o Governo abriu a boca para dizer
que ia conceder os 38%. A estas horas estáo
eles devorados pelas majorações indiscrinilna-
das, que apenas esperam o novo salário mínimo
para nova investida,

E esperem-se dias melhores...

A MARCHA E O GENERAL
Não haverá nenhuma "marcha da produ-

ção" sobre o Catete. Quem o diz é a alta auto-
ridade do Ministro da Guerra, que a impedirá
totalmente, mediante o emprego dé torças do
Exército.

Estão, assim, os lavradores impedidos de
realizar aquilo que consideravam um protesto
público capaz de compelir o Governo a aten-
tar para os gravíssimos momentos que vive a
agricultura brasileira, em particular a lavoura
do café. ¦ -'

Tal marcha seria, na opinião de quem a
proíbe frontalmente, uma ameaça á segurança
lnterjja e de conseqüências Imprevisíveis. £
possível que esteja com a verdade a autoridade
que, assim, nega o direito de protestar em
praça pública . a uma parte da Nação que a
engrandece com seu trabalho.

A proibição vem colocar, o problema da
ordem pública no Brasil sob um novo ângulo.
Deixou de ser matéria a ser considerada nos
termos das leis constitucionais vigentes.

Quem dita a nova doutrina é o Ministro da
Guerra e Embaixador Especial nos funerais de
Pio XII, por sinal que discordando de figuras
exponenciais da Igreja Católica, favoráveis ao
direito da iavoura fazer o seu protesto, da for-
ma diversa dos concillábulos oficiais... '

LAMA NO ASFALTO
Modelo um dia de Capital limpa, o M icf de

Janeiro pode hoje ser apontada como exem-
pio do avesso.

Pelos subúrbios, a sujeira ganha proporções
far.-.ônieas, apesar da grita diária dos morado-
res iD.nis e da imprensa.

Mas o centro da Cidade também já tem sua
contribuição pessoal a dar.

Com o desmonte do Santo Antônio, a terra
deixada pelos caminhões em seu Itinerário,
não é varrida das ruas por que passam, e
quando chove, como ontem, temos a lama a
recobrir o asfalto.

Cessada a chuva e retornado o sol, temos
a poeira abundante... ,

VISITA AO "MINAS
GERAIS"

Telegrama de New Caslle,
Inglaterra. Informa que ali
chegaram o Marechal Hermes
da Fonseca, acompanhado do
Ministro do Brasil, Sr. Regis
de Oliveira. Contra-Almirante
Huet Bacelar. Coronel Souza
Botafogo, adido mllltni. e ou-
trás pessoas, sendo recebido*
na estação por muitos oficiai)
in<rléses e hr.isileiros, estes da
Comissão de Construção.

As II horas efetuou-se a ti-
sita nos estaleiros Armslrong e
ao couraçado "Minas Gerais",
sendo servido delicado lanche.

Durante « dia, o Marechal
Hermes recebeu os cumprimen-
tos dos membros da colônia
brasileira.

As 8 horas dn noite foi ofe-
recido a S. Ex.* Jantar na
suntuosa residência dn Sr. An-
drew Noble. diretor do» estalei-
ros Armstrnnr.

Depois do juntar, o Marechal
Hermes e comi tini embarca-
mm de regresso a Londres, a
fim de S. Fx." tomar parte
nn almôro que lhe é oferecido
pelo Ministro da Guerra, Sr.
Hnldane.

FESTIVAL DE CARIDADE

Ao grande festival que aa
damas de caridade do Coração
de Jesus váo efetuar amanhã
no teatro do Farque Fluminen-
se, vai dar o seu desinteres-
sado concurso, representando a
zarauela "Duo da Africana", a
Sra. Matilde Cebalos, uma prl-
melra atrii cantor*, nos teatros

da zarzuela espanhola e de
opereta do Rio de" Janeiro e
que tem estado afastada da
cena. devido a crise teatral.

Assim, vai a brilhante festa
de caridade ter mais este atra-
tlvo.

aulas de português- numa tur
ma do 3." ano. E, para que as
suas alunas, tivessem por onde
estudar, ditou essas lições, que
depois foram publicadas na
Revista de Língua Portuguesa.
Velo. mais tarde, nova publl-
CHçflo em livro, que teve boa
aceitação, tlrando-se da obra
quatro edições sucessivas. So-
brevindo a reforma do ensino
que ' estabeleceu o regime se-
rlado, quis o editor impor ao
autor o desdobramento da
obra em série para atender a
nova prograanaçáo. Sousa da
Silveira n&o aceitou a condi-
çáo. Sua v resposta ao editor
foi que os programas rriudam
e o que êle ensinava em suas
lições era matéria que sempre
se haveria de lecionar em
qualquer curso regular de por-
tuguês. E podemos acrescen-
tar hoje, k revelia da modés-
tia do mestre: Jamais se ha-
veria de ensinar com maloi
clareza, maior segurança, maior
amenldade.

V
O editor preferiu deixar

morrer o-livro. Mas um livro
desses nio morre. O de Sou-
sa da Silveira passou a viver
a vida dleputadísslma dos se-
bos e dos empréstimos (o meu
exemplar serviu a muitos aml-
gos, Inclusive Os wald de An-
drade quando estudava para o
concurso de Literatura em 8
Paulo; por sinal que nunca
mo restltulu, o que - é com-
preensível e perdoável: o vo-
lumezlnho era precioso de-
mais!).

Agora, após um eclipse de
quase deu anos, reaperece a
obra em 5.» edição melhorada,
tanto na forma como na subs-
tancla, e acrescido. Q_*'erho-
Ir à Editora Atlantlda,' de
Coimbra, em - associação com a
casa Livros de Portugal, desta
Cidade.

Quem abre este livro encon-
tra logo na primeira página
uma nota que define o autor
e o situa a mil léguas da ca-
turrlce gramatical que doml-
n.-iva o estudo do português
quando éramos meninos. Al
tempos! A mela-clência dos
falsos puristas pontificava no
setor da colocação dos prono-
mes e outros fáceis campos de
exibição. Um pronome átono
começando período inutilizava
uma prova. O hibridismo "neo-

latino" cassava um titulo de
grande escritor. A nota da

ria do grande fontiflct' da
Igreja de Cristo, Pio XII,
figura que o mundo se ha-
bltuou a venerar desde
aquele momento em que,
entre as criaturas, se lan-
çou a desconfiança, a sede
de conquista, o ódio e o ter-
ror, num dos períodos mais
trágicos da história unlver-
sal, quando éle eleva o pen-
samento a Deus e roga pro-
tecão e bênçãos para que a
paz retorne aos corações.

Grande parte de sua vida,
Pio XII desempenhara en-
cargos diplomáticos e, por
Isso, ninguém mais do que
êle estaria autorizado a pre-
vêr as tremendas conse-
qüênclas de um segundo
conflito entre as nações. Na
primeira grande guerra já
vivera horas de aflição e so-
frimento. Tudo fêz, portan-
to, para que a conflagração
do continente europeu não
tivesse a duração que teve,
pois se Iniciava com o seu
pontificado. Era mais uma
provação amarga. E : de tal
modo se conduziu o. Papa,
profllgando com tal ener-
gla os que acirravam o ódio
e estumavam a perseguição,
que não tardou era receber
a visita do delegado do
nazi-fascismo na Itália pa-
ra o ameaçar de constran-
gimento em sua liberdade
e de destruição a Cidade
Eterna. É nesta hora que
perseguidos e humilhados se
sentem protegidos e fortes
pela fé, porque encontram
o estimulo na bravura e no
destemor do Sumo Pontífice
ao responder ao Embalxa-
dor de Hitler que êle não
temia nem mesmo o confi-
namento num campo de
concentração.

Mas a guerra prossegue e
se prolonga por seis anos.
Tudo fizera Pio XII para
que os povos irmãos não se
aniquilassem. E quando viu
que mesmo a Itália se dei-
xava envolver, intensificou
as preces e mortlficações.
Não mais se ligou o aque-
cimento durante os inver-

¦ nos da guerra e dizia o seu
camareiro que o Chefe da
Igreja dormia no chão ás-
pero e frio noites interml-
návels. A êsse propósito
também se conta que o Car-
dcal Pacelli, no Rio, hósper
de do Catete, náo usou o
leito que lhe fora destl-
nado.

O que todos destacam,
nesta hora de comovidas re-

clstns que recentemente foi
ram ouvir a sua palavra de
ordem.

' 
Pio XII, infalível no. ter- \reno espiritual, náo errava'

também, nas questões con-
cernentes ao poder tempor
ral. Recordo-me do seuin-
terêsse pelos deslocados e
perseguidos da guerra. Não *
convlnha ao nosso País, na-'.
quele momento, a lmigra-
ção de raças judaica e ama*»
rela. Estava escrito na le-'
gislação adequada. Mas, np
Conselho de Imigração é
Colonização, algumas vezes
relatei apelos que Pio XEL*
encaminhava pela Nuncla-'
tura Apostólica para que
acolhêssemos famílias que
não tinham pouso nem abri-'
go. E atingiram a milhares'
os amparados pela mão do
grande Pontífice.

Era Imensa a sua conf lan-,
ça nos brasileiros. E por
isso, sempre a nós se refe--
ria com manifestações de
carinho e entusiasmo que
permanecerão em nossa
saudade como fonte de lns-
piração e estímulo, somo
acentuou o Governo ao de--,
clarar a toda a Nação que-
Pio XII foi para nós o guia'
incomparável pela íortale,-
za, justiça, sabedoria e bon-
dade. Na verdade, êle foi sa.- -
bio, justo e santo.

PRESIDENTE
CONDECORA
DIPLOMATAS

O Presidente da República
assinou decretos, i\ pasta da*
•Relações Exteriores, conferim- .
do a Ordem do Cruzeiro do
Sul, no grau de Comendador,-
ao Sr. Knut Bernstrom, encar-'
regado de negócios, interino,;
da Suécia no Brasil e, no grau-
de Cavaleiro, ao Sr. Erich A.
Huesch,, antigo segundo secre-
tário dn. Embaixada da Repú-'.
bllca Federal da Alemanha no?
Brasil.

INDÚSTRIA
APLAUDE
GOVERNO

O Presidente Juscellno Kubi-..
tschek recebeu, do Presidente'
da Federação das Indústrias do

Ontem, no ensaio geral que primeira página das Lições de cordações da figura eml- Distrito Federal, Sr. Zulfo de
se realizou perante uma pia-
teia seleta e numerosa que
mais parecia a de uma réciti. a
referida artista recebeu gran-
des aplausos.

Nesta ziirziiela também to-
rnarã parte o corpo cênico do
Centro Galego, de que fas
parte o tenor Sanchez.

• • •
REVISTA NAVAL

MERCANTE

Excedeu a expectativa geral
e foi. bem de acordo com o
que prenunciamos, um aconte-
cimento admirável, destinado a
ficar assinalado nos anais dai
comemoraeóes \iela sua orlgl-
nalldade e nela sua magnifl-
r.êncla, a festa que por inicia-
Uva da Lies Marítima Brasi-
letra se realizou ontem.

A Liga Martlma BrasileI-
ra organizou para a sua fes-
tis um extraordinário progra-
ma, ao qual imprimiu um
cunho de encantadora novida-
de e para cuja realização não
poupou esforços, conseguindo
aquele êxito de que foi teste-
munlia toda a população ca-
rloea.

O programa compreendia
doas partes — revista naval
mercante e festa veneaiana

Português diz precisamente
com o citado hibridismo: "Nâo

têm razão os que acham má

a palavra neo-ínílno por ser

um hibridismo. Neo é um pre-
fixo e presta-se a formar com-
postos com radicais, gregos ou

não. Anti também é grego e

dizemos "anti-humano", "an-

tibrasilelro"; o sufixo ismo é

grego e com êle fazemos cai-

porlsmo, derivado do vocábulo

tupi coipora."

Quem ainda não tem estas

lições de Sousa da Silveira

trate de comprá-las. Nelas

não há mela-clência haurida

em gramáticas raquíticas: há

o conhecimento profundo do

nente de Pio XII, são as au-
dièncias que repletavam a
basílica de gente de todos
os continentes, quando o
Sumo Pontífice aos fiéis se
dirigia, falando corretamen-
te oito idiomas e versando
os assuntos mais complexos
e os problemas de maior re-

Freitas Mnllmann, o seguinte;
telegrama:

"A Federação das Indústrias
do Distrito Federal e o Centro5
Industrial do Rio de Janeiro,
órgãos representativos da pro-
dução carioca, têm a honra de
dirigir-se a V. Exa. a fim de

levâncla para a humanida- apresentar os aplausos da_ ln-
dústria da Capital da Republl-de. As áumidades da clên

cia ouviram a palavra eru
dita do Papa. Os mistérios
da fisica nuclear foram por
êle tratados na presença
das mais renomadas auto-
ridades mundiais na mate-
ria. Os participantes de um
simpósio de Direito Penal
estarreceram-se certa vez
com uma brilhante prele-
ção sobre a teoria da cul-
pa. Suas obras e pareceres
mais luminosos são todavia
na esfera do Direito Civil e

Internacionaldo Direito
Privado. Também cirurgiões

idioma, só adquirido em longos que representavam os mais
anos de convívio diário com a destacados círculos da téc-

nica operatórla surpreen-

ca pelas novos instruções da*
SUMOC, ns. 166 e 167, que re-
presentam corajosas medidas,
no sentido de incentivar de-
fato as exportações brasileiras.
e alcançar a realidade cambial,
eliminando os artifícios ora.
existentes que tanto prejudi-
ram a nossa economia. Cum--
prlmentando efusivamente V.
Exa. e seu ilustre Ministro da-
Fazenda, que tem demonstrado
em tão pouco tempo alta capa-
cidade e largo espirito público
para eliminar nossas graves
deficiências no setor econômi-
co financeiro, subscrevemo-nos,

A_taT foramf ™«pr^to»VSi Prosa e a poesia dos mestres £_"__-_e quando Pio XII com real apreço e considera-;
_______ fnssm 11 «M VAfl-lMf-lVlrrt ... ._. s- 'll .*__ Ul.i 1 m •*-»»•_ * C/_3 _»¦'___ ¦*ambas foram um verdadeiro
triunfo. em todas as idades da língua. lhes transmitiu Impressões çáo.

Pio XII
¦¦-';¦.

Joaquim Thomaz
Ele era sabre a noite de um

mundo confuso t desolado o Sim-
teimo vigilante e claro cuja luz
engolfava as almas mim cinto de
segurança e de pa?. Sua voz pai-

dlam ao longe e por onde os scús
olhos entravam vigiando, perqul-
rindo, lndagnndo, com o seu per-
manente "Quem vem IA?", pois
que o Pastor não dormia, mas vi-
glnvn, nfto cabecenva, mas estava

rava sobre Wdas ns criaturas , f lrme ]10 scu posto avançado pura
como uma nrnindura lnquebrnn-
tável sob cujo nço todos se srn-
tlnm lmlenes de morte, de perse-'gulçfto, de vlnditn. Sobre o mnr
das mil e umn confusões hutui-
nas o seu gesto propiciava a com-
preensfto, a bos vontade, o dls-
cernlmento Justo, e como que
aplacava as iras, amainava os
ódios, reacendln o amor, a cordu-
ra, a fraternidade, unindo os de-
savindos, reaproxlmando os tle-
snfetos, atendendo as solicita-
ções todas que se vinham que-
brar. como uni bramldo de onrtns
enorespsdas, de encontro aos pés
ds seu trono onde « mais fúlgida
das Jôlas da sua realeza era s
Humildade e onde o mnls belo
clnrfto se acendia naquele afeto
tüo seu por tudo quanto dizia
respeito a quantos sofriam, s
quantos choravam, a quantos ne-
cesrlt.ivam daquele coiaçüo que
Deus lhe dera parn que nele por-cutlssem, como no bronze de um
grande sino, tõdns as aflições hu-
mnnns, viessem elns d» onde vles-
sem e fossem tr.Vílrlns por quem
quer que fosse nn expect-itlva de
uma mitigação, de um alivio, de
uma esperança, de um consolo,
de um bAlsamo que lenlsae a cha-
ga, de uni pfto <iue snelnsse a
fome, de um oalor quefcontlves-
se o frln.

Por tudo a sua nçAo nugurnl
pairava solicita e dluturna, sem
csnselras e «em pau»», sem Inter-
valos ou tréguas, numa comove-
dora vigília, num continuo ••-
plar de borlsoates que se distes-

que nilo viesse o inimigo, a mal
ta dos. lobos, o depreilador e ata-
casse ns ovelhas e dlstrulsse o
redll do Senhor, dispersando o re-
banho Imenso, quebrandollhe o
cajado e lhe entorpecendo os pns-
sos pnra que Êle nfto mnls pudes-
se apnscentn-lns, conduzl-lns. tnu

ostentosos, os grandes do mundo,
/os opressores, profllgaiido-llies os
atos, os desatinos, os desvairlos,

i qu* resultaram nos morticínios
ds duas gvierrns * nns Incertezas
que tanto nos conturbam nos As-
peros dias que correm, dlns cheios
de sombrn, cheios de ansiedade,
cheios de Interrogações, quando
nenhum de nós snbe até onde
iremos nesse camlnhor.de trope-
ços. de vacllaçóes, de cautelas.

Supremo condutor da Igreja
Católica Apostólico Romnnn, seu
governo sobre as almas nfto foi
blnndlcloso, mas enérgico, sem.
contudo, deixar de trazer um
permanente selo de complncén-
cia pnrn com todos, nfto os que-
rendo julgar nunen, mas pro-
curando compreender o cada qual
dentro da Areo do suo ação no

tnsso a sua equftnlme bondade,
a sua comlseraçfto, o seu espirito
oltruistlco e sereno, suo bênção
dndlvosa e fecundo — pnlma do
céu o cnlr sobre o cnbeçn de to-
dos os seres humanos, mesmo
pnrn aqueles que nasceram sob
outras crençns e sté mesmo pora
aqueles que n&o tinham nenhum»
crenço — procurando sempre es-
tar presente onde quer que liou-
vesse umn lAgrlma a estancar, um
grito o abnínr, umn dor a lenlr.
pois que a sua mlssfto — assim
o vin Ele — ero o do próprio
Cristo no proplclnçfto de Su» ml-
serlcórdin divina e Infinita.

Nunca lhe ouviram o menor
murmúrio de Impaciência, » mais
leve demonstrnçAo de cansaço, a
mais ligeira Indisposição em nten-
der a quem dÊle se socorri» e

confiança em advertir os que ln-
cendlavom a terra com ns 6U»s
ambições, com a sua gula. com.
o transbordamento das suas vai-,
dades, das idéias facciosos, dos-
reivindicações racistas, ou entfto
na ignóbil exploroçfto da mossa
obrelro cujos falsos salvadores sa
deleitavam uns mesmas orgias,
cessrlstas que puseram por terra
iv dinastia trlcentenArla dos Ro-.
manoffs.

Agora n&o mnls O veremos, na
luto ingente de propagar o Reino
de Deus no apaziguamento das
raças, no entendimento dos povos,' f
na fraternidade dos homens,
unlndo-o. o todos num só- mes-
mo rebanho do qual é Cristo o
único e verdadeiro Pastor, luta
sem pausa «sem trégua na qual,
Êle se consumiu como uma gran-uer » quem ucio »_ numnin *• _¦••* ¦»« __.._-.—— --- „j«j_ A a.

em tudo quanto Io pondo a sua • de chama Ideal de b°nQ»°=* **
gê-las ao Jugo suave da suo voz mesmo tempo que lhes Incutia ntlvldnde. o seu dlnnmlsmo. a sua doçura, de amor. procurando Uai*-
que esparzln a mansldfio, o bon
dade, o lhnnezo, que todas ernm
flores de seu Imenso e doce co-
rnç&o de Pnl.

Ahl nos dias tormentosos dn
guerra, qusndo - ás sombras da
Discórdia caíram sobre o mundo
e o sol de frnternldnde humnns
de súbito se viu eclipsado, como

um novo ftnlmo de combate, um
novo alento de fé. um novo es-
timulo de vlds, tudo na segura
promessa de um eterno aprazt-

- mento de uma outrn existência
mais alta, mais pura. mais am-
blclonAvel porque vlvld» frente a
Deus.

E todos que lhe vinham tous-
foi Intenso * doloroso o seu lldar^ cllr a pfti'aVrn sábio no seu palft-

Multipllcnva-se como que ral-
raculosamente poro estar em to-
dos os luv.nres ende o seu nome
ern chamado por milhares de
vozes em desespero, por milha-
res de cornções cm perigo, por
milhares do criaturas que nÊIe e
nÉle só poderiam nchnr o ampn-
ro. o refúgio, o sois'1" ¦ "'" '"
aiílm O sabiam e assim O en-
tendiam elos que lliu.. ,i
fama, o louvor de todos, n p:o-
clamação da suo benemerêneta,
ds exaltação do suo figura huma-
i\a, digna e impor, alta e ben-
íazejn, venerada e sublime, sln-
tese luminosa de todas ns vlrtu-
des, e cujo «çáo cm favor dos
povos fracos, das noções desprote-
gldas, das classes menos nqul-
nhoadu. lht dera autoridade ta-
b_u e capai At confundir es

cio de nomn — peregrinos ae
todos os qundrontes do terr»,
cientistas de todos os círculos
mentais do mundo, conselheiros
de Estado, condutores de povos
— dÊle levavam o termo Justo, o
ltçf.o Inteligível e pronto, o re-
médio próprio, como convlnha »
catío caso e n esdo circunstância,
dado sua lntltudc ou suo longi-
tude, pois cniq desde o Chino sor-
nelrn e caótica até os confins da
Barbaria irrequieta e escaldante,
rrcebla o Orando Oráculo ns per-
guntas da Angústia Humana e as
respoiidln como que parece por
lnsplrnçfto dlvlnn.

Pastor desvelado - • prudente,
conselheiro avisado e couto; pol
desvelado e amante, seu corsçfto
lastreavs o mundo de lado a lado
•em Importar a e_uem aprovei-

açfto edlflcnte e valorosa, havia
também qiie pôr um pouco do
seu próprio coraçfto.

NSo era um írlgldo, um pétreo,
um Inamolgftvel, mns sim um
sensível, um cAlldo, um dócil a
tudo quanto pedisse um pouco
de ternura humano. .

Km todas os horas graves do
mundo, durante o tempo em que
viveu. íol para Êle que se volta-
ram tõdns ns esperanças d» ter-
ru entorpecida no ódio, na ylo-
loncln'. no sanguelra, para que.»
sua boca abrisse e falasse o seu
granel»! coraçfto cuja ressonância
alcançava equ&nlmemente a to-
dos, grandes e pequenos, irscos e
poderosos, oprimidos ,e opresso-
res, porque de dentro Dele falo-
va o Amor, o Amor nn sua mnls
sublime eloqüência que A aquela'
da fraternidade entre os povos,
entre as nações, entre os homens!

E quase sempre O ouviram
mesmo aqueles que estavam cegos
das vesftnlas Ideológicos, das em-
piíIas guerreiras, dos f A t u a s
grandezas do poder humano, pois
qus o seu poder lhe vinha do
Alto e. nèls ss assentava a sua
sabedoria, a sua força, a sua auto-

As criaturas um mundo inols dlg-
no. mols límpido, melhor, onde
todos se amassem, se ajudassem,
se compreendessem, como o que-
rio Deus na Sua desvelada mlse-
rlcórdla para com todos nós.

A aiAo que crgulo Uo alto o
cajado do Pastor Subllmtsslmo.
do Gul» Seguro, do Timoneiro
Exato e Certo, engelou ao frio
cruel da Morte.

O cérebro que tanto e tanto
trabalhou para que a palavra dl-
vlna fôsee ouvida por todos os
rincões do mundo, por todos os
homens de boa vontade, por to-
dos quantos desejassem a paz üu
mundo. JA nfto mais se lncends
dos clarões \ çom que o Espirito
Sa.i*to o povoava nas vinte e qua-
tro horas do dia. v

O coraçfto, porém, qus tanto
e tanto palpitou pelo amor d»
Deus e pelo amor dos homens,
êsle nfto morrera. Apenas parou
d* bater. Mas vivido e sublime o
sontlremos constantemente por
sobre nós. esfelto nos gr&nulos da
lua do céu, cheio e cheio de amor
pelas, criaturas, cheio • cheio de
amor*por Deus Todo Poderoso,
nosso Pai • Senhor nossoI
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SALVAR ACORDO COM PTB PALAVRA
DE ORDEM DO PRESIDENTE AO PSD
1. Diminuiu a intensidade da crise no PSD
2. Hoje as bases do aumento: funcionalismo

A preservação, a qualquer preço, da aliança com o PTB
é a palavra de ordem do Presidente da República aos dlrl-
gentes do PSD Incumbidos pelo Catete de reduzir às devi-
das proporções o ensaio de um movimento de rebelião no
pessedlsmo, que o Sr, Juscellno Kubitschek decidiu não le-
var a sério, conslderando-o apenas como uma explosão de
derrotados, destinada a não ter maiores conseqüências.

Ò Governo está considerando que foi vitorioso naque-
les Estados em que o PTB conseguiu eleger os Governado-
res. como o Rio Grande do Sul, Estado do Rio, Ceará e, pos-
slvelmente, Amazonas. Romper,' agora, com o PIB, para
atender aos resmungos de alguns pessedlstas iragorosamen*
te batidos nas urnas, seria uma Jogada politicamente inà-
bil: o Governo encamparia as derrotas do PSD e náo her-
daria a sua parte nas vitórias petebistas, muitas delas obti-
das com a substancial ajuda do Catete,.especialmente atra-
vés da manipulação dos Institutos da» Previdência Social,
que revelaram um excelente rendimento eleitoral.

Na reunião de dirigentes pessedlstas realizada ontem
pela manhã no apartamento do Sr. Ernáni do Amaral Pel-
xoto, a que estiveram presentes, entre outros, os Srs'. Ar^
mando Falcáo, Fllinto Müller e Tancredo Neves, o ponto
de vista presidencial (oi, naturalmente, vitorioso.

O Sr. Amaral Peixoto disse-nos ontem que vai aos Esta-
dos Unidos participar das Reuniões do "Comitê do» 21" e
voltará para cuidar do PSD.

— "Nenhum de nós coloca os seus casos pessoais acima
dos interesses do partido ou do Governo" — ressalvava na
Câmara, à. tarde, o Deputado Armando Falcão, para con.l-
liar a sua defesa da aliança com o PTB com a recente e
áspera troca de desaforos.com um dos próceres do petebis-
mo, o Sr. Lutero Vargas.

A reunião pessedlsta não apresentou maior rendimento.
O partido está ainda na fase das queixas e recrimlnaçócs,
que consomem todo o tempo dos encontros realizados nos
últimos dias.

A reunião de hoje .
O Sr. Juscelino Kubitschek convocou para as 0 horas

de hoje, no Catete, uma reunião dos Presidentes da Câmara
e do.Senado, lideres dos partidos da Maioria e Presidentes
das Comissões de Orçamento, Finanças e Economia, para
ouvir üma exposição do Ministro da Fazenda sobre o plano
de estabilização monetária e também sobre o aumento de
vencimentos do funcionalismo público civil e militar. ,

Adiamento
Ontem o Sr. Amaral Peixoto esteve com o Presidente

da. República que. esta preferindo adiar para melhor opor-
tunidadt- uma reunião com dirigentes do PSD.

Também a reunião pessedlsta ficou para fins do mês,
depois que os mais depenados nas urnas tenham se acal-
mado e quando jà não houver razão para maiores queixas.

A crise pessedlsta está, assim, se diluindo na falta de
consistência das reclamações e na atitude de indiferença
do Catete pela sorte do partido. A verdade é que o Si.
Juscellno Kubitschek resolveu não levar a sério a crise no
PSD t ela está se acabando por si mesma.

UDN paulista não reivindica mas aefita
"Náo é exato que a UDN paulista esteja 

'retnvlndlcan-
do a Presidência do partido. Há, Isto sim, uma tèndên-
cia na UDN para entregar á seção paulista a. Presidência,
atendendo ao nosso êxito eleitoral e à circunstância, de
que a sucessão presidencial terá em São Paulo uma de suas
coordenadas principais" — declarou-nos ontem o Deputado
Herbert Levi, um dos lideres do udenismo bandeirante.

O St. Herbert Levi embarca amanhã para Salvador, onde
vai se encontrar com o Senador Juraci Magalhães, Pre-
sldente do partido, com o Deputado Carlos Lacerda e com
outros representantes paulistas, como ó Senador Padre Ca-
lazans e os Deputados estaduais Abreu Sodré e Padre Go-
dinho.

O Sr. Herbert- Levi, além de cumprimentar o Preslden-
te da UDN pela sua eleição ao Governo da Bahia, acredi-
ta que as conversas políticas deverão girar sobre as dlre-
trizes do partido na sucessão presidencial e o problema da
escolha dos futuros dirigentes da agremiação.

UDN cresceu muito mas PSD
continuará maior no Senado

O PSD continuará em maioria no Senado. Esta é a con-
clusão que se tira des últimos resultados das eleições de
Senador em todo o Pais. Embora a UDN tenha conquista-
do sete novas cadeiras, nas eleições de 3 de outubro, au-
mentando a sua bancada para 16, o PSD continuará em
maioria com 20 Senadores.

A UDN foi o partido que ganhou, o PSD o que mais
perdeu e o PTB continuou estável, com 15 Senadores. E o
PL ganhou mais um. O,PRP e o PST, que não tinham re-
presentantes, agora terão um. O crescimento da UDN virá
também reforçar a ban:ada oposicionista, que, agora (com as
três do PL), ficará com 19 Senadores.

Talvez hoje
a Câmara
possa votar

Espera o Sr. Armando Fal-
cão que haja número hoje,
na Câmara, para votação da
Ordem do Dia, cujo avulao
está com mais de noventa
páginas, contando aproxima-
damente cento e cinqüen-
ta projetos, entre os quais
vinte anexos orçamentários,

Muitas comissões técnicas
já estão sendo convocadas
para funcionar, tendo ontem
se reunido a Comissão de
Economia, a primeira a re-
tomar suas atividades, de-
pois do recesso da campa-
nha eleitoral;

PAUTA PREFERENCIAL

Estava prevista para hoje
cedo uma reunião' da Mesa,
cony os lideres, para organl-
•ação de uma pauta prefe-
rendai. Encontrando-se no
Rio, porém, até ontem, ape-
nas .dois membros da Me-.
aa, Srs: Ranieri Maizilli e
Mendonça Braga, será a reu-
nião adiada. Sabe-se que ê
pensamento do Presidente
Mazzllll realizar sessões ex-
traordináriás, para votação
dos anexos orçamentários,
deixando para as reuniões
normais as matérias que hão
tenham prazos fatais. Entre
estás figura o projeto que es-
tende a cédula única à elei-
ção de Deputados, federais,
em regime de urgência.

SITUAÇÃO DÁ
RECLASSIFICAÇAO

Quanto ao projeto de
Reclassiflcação do Fundo-

nalismo, já se encontra em
condições de ser incluído em
Ordem do Dia, com todos os
parecerei impressos. Deve-
ri. porém, ficar aguardando
que 0 Governo decida sobre
a fórmula que adotará, pa-
ra concessão do prometido
aumento de vencimentos.

ISEB vai
falar das
eleições
Ai ultima* eleições • a iltua-

çao política brasileira aer&o toma
cie mol» uma conferência do Pro-
festor Chefe do Departamento de
P '.ítlca do Instituto Superior de
Estudos Brasileiro», Sr. Hélio Ja-
Ku..rlbe. amanha, fo 18 hora*, no
a" itório da ABI.

Nessa conferência, a» «lelçõe» e
a ' polltlc . brasileira «eráo lnter-
pretadaa • analisadas pelo. ISEB.

Emb. Amaral Peixoto: "Sou

em parte responsável pela
derrota do PSD fluminense"

O Embaixador Amaral Peixoto, depois de conversar
ontem durante cerca de duas horas com o Ministro da Jus-
tiça, disse a jornalistas-que se sentia em parte responsa-
vel pelo resultado das eleições no Estado do Rio e que nos
próximos meses de 1959 o PSD realizará a sua eonveneào
nacional "para traçar novos rumos ao partido, ssndo nos-
so propósito antigo uma reforma na estrutura política do
Pais, alterando fundamentalmente a legislação eleitoral e,
se necessário, a própria Constituição".

— As conversas que, venho
mantendo com meus correllgio-
nârios visam ao exame da po-
slção do partido diante da atual
conjuntura política e é natural
que depois das eleições façamos
um exame detalhado do < que
ocorreu e tiremos dai ensina-
mentos para o futuro — disse o
Presidente do PSD.

PSD K SUBSTANCIA
"Constatamos agora", contl-

nuou "ao contrário do que foi
anunciado, que o PSD n&o per-
deu substância e, mesmo em ai-
guns Estados, apresenta-se mais
forte do que anteriormente. Ha
casos particulares que precisam
maiores estudos. No Estado do
Rio, pòr exemplo,- sinto-me em
parte responsável pelo resultado.
Como não desejava ser cândida-
to, protelei excessivamente a so-
luçAo do "problema sucessório,
procurando sempre fórmulas
conciliatórias.. Mesmo no caso da
senatorial só resolvi 17 dias án-
tes da eleição, quando nao mais
era possível levar a todos os re-
cantos do Estado a palavra de
ordem do partido".
DETALHES DEPOIS

Disse o Embaixador que "sô-
bre as eleições no Estado do Rio
farei oportunamente comenta-
rios mais detalhados. Em outros
Estados, fatos semelhantes ocor-
reram mas, de um modo geral,
as legendas partidárias não di-
mlnülram e o PSD está apto a
enfrentar, com vantagem novas
lutas. Publicaremos logo que ter-
minem as apurações um quadro
geral mostrando a exatldfio do
que estou afirmando. A linha de
conduta de nossa representação

no plano nacional não sofrerá
modificação. NAo ê exato tam-
bém que tenha ido levar ao Pre-
sidente da República lamenta-
ções do PSD. NSo temos por que
nos lamentar, pois no conjunto
nada perdemos e cada seção re-
gional é responsável pelo resul-
tado em seu Estado".

APOIO E FAVORES
— _ verdade — continuou —

que reconhecemos que precisa-
mos corrigir falhas na vida de-
mocrática do Pais. Não é Justo
que alguns se beneficiem de fa-
vores governamentais em detri-
mento'' de outros que apoiam,
talvez, mais decisivamente, o
Governo. O ideal será que os
partidos vivam a sua própria vi-
da e náo perturbem a adminis-
tração pública exigindo favores
em troca de apoio. O que o PSD
quer é ajustar um modus vlvendi
entre as agremiações políticas-
que apoiam o Govêhw e, se pos-
sivel, entre todas as que atuam
no Pais. Logo que o Presidente
em exercido, Senador Benedito
Valadares, regresse ao Rio, será
feita uma reunião do Diretório
Nacional. Jà estamos provlden-
ciando a realização de uma con-
vençfto nacional para os próxl-
mos meses de 1959 para traçar
novos rumos ao P8D.' _ nosso
pensamento antigo incluir no
seu programa uma reforma na
estrutura política do Pais, alte-
rando fundamentalmente a le-
gislação eleitoral e, se necessá-
rio, na própria Constituição.
Cogitamos também de lntroclu-
zlr modificações na estrutura
econômica do Pais e pensamos
em examinar e estudar pelo me-
nos a possibilidade de uma re-
forma agrária.

No Amazonas vitória do PTB
continua muito ameaçada e
falta de água é calamidade

MANAUS, 14 (De José Oliveira, pelo telefone, especial-
para JB) — A reação dos candidatos oposicionistas ao Go-
vêrno e ao Senado registrada pelos msfls recentes boletins
das apurações eleitorais em todo o Estado e ainda a falta
de águ?. assumindo proporções de calamidade pública na
Capital — são os dois assuntos amazonenses do momento.

sétima

NOVO SENADO

O futuro Senado devera ter a
seguinte constituição:

-PSD: vinte (20) Senadores.
Srs. Álvaro Adolfo, Lamelra
Bitencourt, Vitorino Freire, Se-
bastião Archer, Eugênio de Bar-
ros, Menezes Pimcntel, Oeorgi-
no Avelino, Rui Carneiro, Jar-
bas. Maranhão, Ari Viana, Je-
fersón Aguiar, Gilberto Marinho,
Paulo Fernandes, Benedito Va-
ladares, Pedro Ludovico, Tacin-
no de Melo, Fllinto Müller,
Alór . Guimarães, Gaspar Veloso
e Francisco Galoll.

PTB: quinze (.15) Senadores.
Srs. Cunha Melo, Mourão Viei-
ra, Viváldo Lima, Leôntdas de
Melo, Matlas Olímpio» Fausto
Cabral, Argemiro de Figueiredo,
Barros Carvalho, Lourival. Fon-
tes, ¦ Lima Teixeira,. Calado de
Castro, Arllndo Rodrigues; Lima
Guimáres, Sousa Naves e Saulo
Ramos. :.

UDN: dezesseis (16) Senado-,
res. Srs. Joaquim Parente, Fer-
nandes Távora, Iteglnaldó. Fer-
nandes/ João Arruda, Freitas
Cavalcanti, Rui "Palmeira, 

Herl-
baldo Vieira, Afonso Arinos, Mil-
toa Campos, Padre Cnlnzans,
Coimbra BUcno,. João Vllasboas.
Fernando Correta da Costa, Dn-
nlel Kricger, Irineu Bornhauser.
Ovldio Teixeira.

PL: três (3) Senadores." Srs.
Novals Filho, Otávio Mangabeira
e Mem de Sé.

PR: dois (2) Senadores. Srs.
Atílio Vlvaqua e Dlxhuit Rosado.

PSP: três (3) Senadores. Srs.
Zacarias Assunção. Miguel Cou-
to Filho e Jorge Matnsrd.

PRP, PTN, PST (um repre-

sentante cada partido); réspec-
tivamente Srs. Guido Mondín,
Moura Andrade e Silvestre Pé-
rlcles.

Ssm PRrtido: um (1), Sr. Llno
de Matos.

Voto não
será
lido hoje
NSo tendo o Deputado Ral-:

mundo dc Brito regressado da
Bahia, não poderá o. Deputado
Adauto Lúcio Cardoso apresen-
tar hoje, na Comissão Parlamen-
tar .de Inquérito da corrupção,
seu voto em separado sobre a dc-
núncla formulada por um grupode vereadores contra o ex-Prc-
feito Negrão de Lima, da qual o
representante baiano é relator.. Consta da pauta da reunião de
hoje - o i exame dn _, ,dohúncia'..-deirregularidades- no alistamento
eleitoral em CJbá. c a solicitação
do: envio de um grupo dé traba-
lho' àquela localidade mineira,
para'examinar os .-fatos é:.òcor-
renclas arrolados na denúncia.
NOVA VIAGEM V,
' O grupo de trabalho encarre-
gado das diligências em torno da
denúncia apresentada, há tem-
pos, pelo Deputado Vieira de Mc-
lo, sobre as concessões dc por-tos na Bahia, está cogitando de
deslocar-se para Salvador, a fim
de realizar ali algumas investi-
gações. O relator dessa denún-
cia é o Deputado Petebista Ser-
glo Magalhães, que deseja, antes
da Comissão decidir sobre a via-
gem, sej» ouvido o diretor do
Departamento de Portos, Rios e
Canais.

"Cédula
única nos
derrotou"
Éstú explicada a derrota

do Sr. Bemardes Filho, can-
dldato do PR e do PSD ml-
neiros ao .Senado. Quem ex-
plica é um Deputado do PR
mineiro, o Sr. João Nogueira
de. Resende, que se reelegeu.
A explicação i desenvolvida
em cinco itens:

.1 — A cédula oficial. Sa
fosse cédula comum, a vota-
ção do Sr. Bernardes deverta
acompanhar a de Deputado
$ Vereador, o que não. ocoi-
reu.

•2"— O registro do nome do
Sr. Bernardes Filho em se-
gundô lugar. Preocupados
com as eleições para Prefei ¦
to, os chefes municipais man-
davam votar no "primeito

quadrinho", dizendo que, paro.
Senador, votassem no Sr.
Bernardes Filho. Resultado:
o. eleitorado semianalfabete
do PSD e do PR votou no Sr.
Milton Campos, que! corre»-
pondia aó primeiro quadrinho
na cédula para Senadcr.

— O candidato Milton
Campos — nome ilustre, a
quem.ninguém combateu.

— Os chefes do PSD d<s-
sidente mandaram votar no
Sr. Milton Campos.

— Os demais chefes pes-
sedistas tião se i7iteressaram
pela campanha do Sr. Bcr-
nardes. ¦¦-¦

AS VITÓRIAS

Para o Deputado Nogueira
Resende, em Minas, o rR só
tfcrdeii mesmo na disputa do
Senador. No mais "saiu-se
até. muito bem".,

— Nossa baticada na Cã-
mara Federal — diz o Dspu-
tado Nogueira Resende —
passará a ser composta de
oito Deputados. No plano es-
tadual, aumentaremos de li
para 17 o número de nossos
representantes. _ só na ml-
nha zona já elegeu quinze
Prefeitos.

Hoje, a diferença de votos'que
separa o candidato do Governa-
dor Plínio Coelho e do PTB. Sr.
Gilberto Mcstrlnho, do oposlclo-
nist* (PSD. UDN, PSP, PDC).
Sr. Paulo Néri, diminuiu mais.
_ de apenas 896 votos. O Sr.
Mestrlnho está com 33.545 e o
Sr. Nerl com 32.649. Pelo Se-
nado, o Sr. Vivaldo Lima, can-
dldato à reeleição (PTB), man-
tem uma diferença de 1.105 sô-
bre o Sr. Álvaro Mala. cândida-
to .oposicionista. O Sr. Vivaldo
Lima tem 32.605,. e o Sr. Mala
31.500.

A situação dos candidatos a
Deputado permanece Inalterá-
vel: já estão praticamente eleitos,
pelo PTB. os Srs. Adalberto Va-
le. Artur Virgílio Filho e Justino
Melo, e pela írente oposicionista,
os Srs. Pereira da Silva, Valdir
Calmon e Rui Araújo. A sétima
cadeira será disputada pelos Srs.
Jaime Araújo (oposicionista) João
Veiga (PTB) e Almlno Afonso
(PST).

Em legendas, a frente oposl-
cionista está bem melhor, tendo
portanto maiores possibilidades
de eleger o quarto Deputado, con-

Futuros
capixabas
da Câmara

Vitória, 14 (Especial para JB)
— Já se pode antecipar cnmo
será e quem deverá integrar a
futura bancada de deputados
federais do Espirito Santo.

O PSD continuará majoritá-
rio, elegendo três deputados:
os Srs. Nelson Monteiro, Napo-
leão Fontcnele e Dtrceu Cardo-
so. A UDN fará dois: Srs. As-
tênio Baguelra Leal (certo) e
Dulcino Monteiro de Castro oü
Osvaldo Zanelo. E o.PTB só
fará um: ainda para ser decl-
dldo entre os Srs. Rubens Ran-
gel e Rnmon de Oliveira Neto.
O Sr. Florlano Rubim, que foi
candidato petebista a Governa-
dor e a Deputado, perdeu tudo.

quistando, assim, a sétima ca-
delra da Câmara.
A FALTA DE ÁGUA• As repartições públicas estão
encerrando o seu expediente às
9 horas da manhã, os colégios
não estão funcionando, os hospi-
tais estão devolvendo os doentes
para suas casas — à beira do
Rio Negro as filas de pessoas de
todas as idades que se formam
para apanhar água são enormes
e permanentes. Renovam-se dia
e noite.

Em toda a história do Amazo-
não se conhece acontecimento
igual ou semelhante a esse. As
máquinas de bombeamento de
água para a cidade estão há 3
dias arrebentadas — e. até agora
não foram reparadas. O Govêr-
no, entretanto, continua a fazer
promessas. . .

O problema do abastecimento
cie Manaus há multo tempo vi-
nha ameaçondo atingir essas
proporções. O Governador Pli-
nlo Coelho, entretanto, nos seus
quatro anos de administração,
nunca se preocupou com êle.
APURAÇÕES
INTERROMPIDAS

Ontem não se apurou um
voto no Amazonas. Só hoje.
as apurações serão reinicia-
das. nos cinco Municípios que
ainda não tiveram ' suas ur-
nas abertas. A expectativa em
tôrrio dessas apurações é extra-
ordinária. A Oposição tem como
certa a sua vitória — e por mar-
gem esmagadora — em três dês-
ses municípios: Maués. Borba e
Boca do Acre. Nos outros dois
também espera vencer, mas náo
por diferença tão considerável.

Até sábado, as apurações das
eleições de 3 de outubro, no Ama.
zonas, deverão terminar.

PROPÕE 0 SR. AUSTREGÉSILO DE
ATAÍDE: CHAPA JÂNIO-LACERDA
PARA FAZER REFORMA DO BRASIL

— "Se os Srs. Jftnlo Quadros e Carlos Lacerda se unls-
sem, formando uma chapa para as próximas eleições pre-
sidenclâis, os seus adversários teriam que fazer um esfõr-
ço desesperado para vencê-los. Multo provavelmente, não
os venceriam" — declarou-nos o Sr. Austregésllo de Atai-
de, jornalista e membro da Academia Brasileira de Letras.

O Sr. Àtaide acha que esses dois políticos, "apresentan-
do uma plataforma democrático-crlstã", seriam capazes de
fazer, no Brasil, a "reforma revolucionária" que cie con-
sidera Indispensável.

"Quando digo que o Brasil
precisa de uma reforma revolu-
cionárla" — disse-nos o Sr.
Atníde — "não me refiro a
uma ação violenta. A minha
formação liberal faz com queeu não acredite, nas. revoluções
feitas sob o domínio dá paixãoe da força. A experiência his-
tórlca só tem dado provas de
que essas revoluções são inúteis
ou oferecem um extremo perigo
para os .povos. .-..—.. ."Estamos . atravessando
uma fase revolucionária. Dlgo-o,
sem medo de errar. Há 40
anos que, como jornalista, obser-
vo o que se passa no Brasil.
Em todos os setores da vida na-
cional, hoje, se observam trans-
formações Indicativas de que o
povo não só deseja uma-refor-
ma profunda como também, em
certos ènsos, está tomando a
Iniciativa de Impó-la aos dlrl-
gentes políticos e admlnistratl-
vos.
REFORMA DIRIGIDA

»~ "Essa reformo, a meu ver,
tem de ser encaminhada pelossupremos responsáveis pela vida
brasileira, para evitar que eer-
tas forças demagógicas capitali-
zem as aspirações, populares em
se uprovclto e encaminhem às
transformações, ao menos tem-
poràrlamente, num sentido pre-
judicial i. evolução histórica do
nosso Pais."A transformação deveco-
meçar na escola, ou seja, na
formação dns futuras gerações
e ter como rumo a preparação
do povo para tornar possíveluma política de dcsenvolvlmen-
to adequada k segurança na-
conal. £ preciso que as forças
espirituais e orgânicas (a Es-
cola, a Universidade, a Igreja
que, cm outros países, como os
Estados Unidos, constituem os
alicerces da evolução histórica
nacional) se compenetrem , no
Brasil, de que devem adaptar-
se às novas solicitações da vida,
e, sem quebrar as conexões com
o passado (o que seria extre-
mamente perigoso), traçar dlre-
trizes que as coloquem no mes-
mo plano das aspirações mais
vivas da comunidade.
VÍNCULOS DIRETOS

"Os Governos e os Parti-
dos poltlcos que os formam têm
vínculos diretos com as forcas
espirituais- Por mais que certas
correntes Ideológicas, inspiradas
no materiallsmo, pretendam ell-
minar o poder espiritualista de
um povo, jamais conseguiram
fazê-lo, mesmo nos países cujos
Governos de 'filosofia marxista
travam batalha violenta para
suprimi-lo.

. — "A revolução que não se

"Presidente
trabalha
demais"
O líder do Govirno revtlou

ontem da tribuna da Câmara
que o Presidente Juscelino
Kubitschek "é um homem que
náo pára, trabalha IS horas
por dia ininterruptamente".

Então o Deputado Aliomar
Baleeiro aparteou:

— Aoorn, nobre líder, sa-
bemos a causa dos erros do
Presidente da República. Não
é passível a um ser humano
trabalhar tanto. Como êle
pode encontrar tempo para o
repouso, a alimentação, sua
higiene pessoal? Estão justi-
ficades os erros do Governo.

operar, essencialmente, na es-
cola, como fonte de preparaçãodas novas gerações que dirigirão
o Pas, será inútil, atingirá ape-
nas aspectos superficiais da vi-
da comunitária, deixando,, no
fundo, os resíduos maléficos que
geram a estagnação e podem,eventualmente, produzir a mor-
te.
POVO ABANDONADO

— "O povo brasileiro está ln-
telramente abandonado" —
afirmou o Sr. Atalde. — "Não
tem assistência intelectual,- porfalta de escolas primárias, em-
bóra haja uma abundância de
escolas secundárias e, até
mesmo, de universidades. São,
porém, universidades flcticlns,
desprovidas dos elementos ade-
quados para cumprir a sua mis-'
são. O povo também não tem
assistência espiritual. Não há
sacerdotes em número suflclen-
te. para atender uma população
que' chegará, dentro em breve,
a 70 milhões de habitantes.

Há menos de 10 mil sacerdotes,
no Brasil. Devia haver dez vezes

mais. Falta, portanto, ao povo-brasileiro, uma assistência reli-:glosa que tenha a extensão e aprofundidade da que é dada sos'
povos europeus e, mesmo, «o nqr-,te-nmerlcano.

T ,'P ,povo {anibém não tem-assstêncla médica c sanitária.Outro dia, ouvi o Ministro daSaúde dizer que. em nosso Pais,há 70 municípios que Jamais vi-ram um médico ou,uma enfer-meira. - *,
TRKS CAMPOS ,

-¦ '•¦';- ¥J"Como se vê, há três vastos-campos para a revolução. Está.deve consistir, antes de tudo, noesclarecimento da consciência-nacional. Os partidos políticos,os congressistas, os funcionários'do Executivo, nascem do povo.!Se o povo é desasslstldò de; todos'os recursos para atingir a um1determinado grau de progresso,'não pode escolher,uma represen-»*tacáo clarlvldente e capaz. O-
principal objetivo da revolução'/deve ser o de dar recursos »ov
povo."As eleições de 3 de outu-bro abriram, porém, enormes
perspectivas para a vida nacio-nal. Elas contém Indicações que.os políticos, os sociólogos e osobservadores têm que estudar:'com muita atenção. Só assim'eles poderão ver quais são as-
tendências atuais e ss aspira-
ções populares mais profundas.
CAEM VELHOS BONZOS "

"Nestas eleições, falsos sim--,bolos foram destronados, velhos
(Conelnt na página lt)
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Marcha da Produção: líderes
estiveram em peregrinação e
não aceitam contrapropostas

Depois de conferenclar com o Ministro da Guerra, o.
Ministro da Fazenda, o Presidente do Instituto Brasilel- ,
ro do Café e o Presidente da República (pela ordem), á
comissão de cafelcultores do Paraná, que está promoven-
do a "Marcha da Produção", continua disposta a mar-
char sobre o Catete, a paVtlr do dia 18, se não forem acei-
tas suas reivindicações de três itens e apesar de ter o
venerai Teixeira Lott declarado que o Exército impedira a
manifestação « das noticias de deslocamento de tropas
pára o interior do Paraná. Hoje, haverá uma reunião em
Londrina, para ultimar os detalhes da Marcha.

Derrota do
suplente é
automática

Dom Augusto
seguiu
para Roma,
Recife, 14 (Do Correspondente)— O Cardeal Primaz do Brasil,

Dom Augusto Álvaro da Silva,
passou hoje por esta Capital com
destino a Roma, onde vai votar
no próximo dia 25, na eleição do
novo Papa.

Dom Augusto náo quis falar
sobre política.

Enquanto os números crescem :

Está automaticamente derro-
tado o candidato a* suplente do
Sr. Amaral Peixoto, Sr. João
Batista da Costa, que não podara— ao contrário do que se noti
clava ontem em Niterói — rei
vindienr o lugar do Sr. Bandei
ra Vaughan. automaticamente
eleito suplente do Sr. Miguel
Couto Filho, novo Senador do
Estado do Rio. Embora o Sr.
João Batista da Costa possa vir
a ter mais votos do que o Sr.
Bandeira Vaughan, isso de. nada
lhe adiantará, pois o voto para
Senador é partidário e a eleição
do suplente decorre do registro
deste no Tribunal Eleitoral-

Esta é a Jurisprudência firma-
da pelo Tribunal Superior Elei-
toral, de acordo com a legislação
em vigor. Por isso é que o elei-
tor nem mesmo está obrigado a
marcar, na cédula, o nome do
suplente, ao contrário do que
ocorre com a eleição do Vice-
Governador, que é autônoma em
ralaclo 4 do Ooremador.

Vitoriosos vão ao Palácio:
conversa secreta com o
General Cordeiro dé Farias

RECIFE, 14 fCorrespondente) — Enquanto osx oposl-
cionlstas vão aumentando" a diferença de votos sopre os
etelvlnlstas, o Governador eleito Cid Sampaio e o Vice-
Governador eleito Pelópldas Silveira estiveram hoje em
demorada conferência, á porta fechadas, com o Governa-
dor Cordeiro de" Farias.

Nem o Sr. Cid, nem o Sr. Pe-
lópldas quiseram adiantar aos
jornalistas o assunto tratado
com o General Cordeiro de Fa-
rias. Sabe-se porem que eles dls-
cutlram exclusivamente assuntos
administrativos, principalmente'
a.questão do aumento do íuíi-
cionalismo que o Sr. Etelvlno
Lins quer que seja imediatamen-
te resolvido, com a remessa da
Mensagem do Governador à As-
sembléla a fim de criar dificul-
dades financeiras ao novo Go-
vêrno.
OS tlLTIMQS RESULTADOS

¦ - 
#Os resultados de hoje (ofl-

ciais) fornecidos pelo TRE dão
¦o Sr. Cid Sampaio uma dite-
rança de mala de setenta mil

votos sobre o Sr. Jarbas Mara-
nhão, acreditando-se que essa
margem atinja, dentro de mais
nlrruns. dias, a cifra de 100 mil
votos.

Eis os resultados: •.";r'.;-...¦¦

Para Governador:

Cid
Jarbas 

Para VIce-Governador:

251.198
181.173

Pelópldas  222.080
Maciel  172.500

rara Senador:

Barros -. • • •
Apolônio .. ..

Com a . assistência do Bispo
de Londrina, Dom Geraldo Fer-
nandes, a comissão fêz, ontem,
esta peregrinação: foi (1) ao
Gabinete do Ministro Teixeira
Lott, que a ouviu e mandou que
o General Levi do Espirito San-
to Cardoso a conduzisse ao Mi-
nistérlo da Fazenda; foi (2) ao
Gabinete do Ministro Lucas Lo-
pes, que a tratou mal, chegando
a praguejar baixinho idlante de
um Príncipe da Igreja), e a di-
zer que só a recebera em aten-
ção a Dom Geraldo Fernandes;
foi.(3) ao Gabinete do Sr. Re-
nato 'Costa Llihá, Presidente do
Instituto Brasileiro do Café,
que, depois df«uv;ir suas relVIn-
dtcoções, manteveíJuma confe-'
rêncla de 3 horas .e -mela com
o Sr. _ucns" Lopes; e foi (4)
so Presidente da República, já
então ajudada pela interferên-
cia de Dom Hélder Câmara,
Bispo Auxiliar do Rio de Ja-
neiro.'

Quem prestou essas Informa-
ções ao JORNAL DO BRASIL
foi o Sr. Renato Celidônio, que
faz parte da comissão (os ou-
tros são Dom Geraldo Fernan-
des,. Bispo de Londrina;! Depu-
tado Nilson Ribas, Presidente
da Associação Paranaense de
CafelcuHores e da Assembléia
Legislativa. do Paraná:. ,e j Srs.
Garlbaldl Reall e Nelson Ma-
culah), e é elemento de ligação
entre lavradores. e cafeiculto-
resij-f í'; ¦-..
SEM SURPRESA 

'

Antes de vir aó Rio, a comls-
são esteve (anteontem) emcurl-
tlba, conferenclando com o Co-
mandante da 5.» Região Militar,
que se comunicou com o Mlnis-
tro'da Guerra, pedindo uma
aproximação dos cafelcultores
com o Sr. Lucas Lopes. O Ge-
neral Teixeira Lott mandou a
Curitiba um avião da Força
Aérea Brasileira, que trouxe a
comissão à» Capital da Repfl-
bllca.

Segundo o Sr. Renato Cell-
dónlo, até então não havia ne-
nhuma proibição oficial da
Marcha. E acrescenta:

— Não foram surpresa para
nós as declarações do . Ministro

Representa
os EUA
nos "21"

da Guerra, dizendo que oExér-..
cito impedirá a Marcha. Já
havíamos recebido, em Lòndrl-
na, Uma missão militar, • chefia-
da pelo Coronel Cândido. Florys _
da Cruz, que nos fêz um apelo
para que sustássemos o movi-"
mento, afirmando que o Exerci- .

.to tinha ordens superiores para
impedi-lo, a qualquer preço.
Surpresa mesmo para nós foram -
as noticias de deslocamento de .
tropa para o Interior do Para-'
ná. Mas, Isso até que foi.bom. ..
Multa-gente que era contra ,a_
Marcha ficou a favor.

-Ainda tom relação á Marcha,
no "front" do Ministério da,
Guerra, houve, ontem, estes dois ,
episódios: ;

1) A tarde, o.Coronel Cãndl-
do Florys da Cruz, Comandante
do 13.° Regimento de Infanta-
ria, sediado em Ponta Grossa, -r
conferenclou, demoradamente,
com o Ministro Teixeira Lott'
sobre a situação no Paraná.
Hoje, o Coronel Cândido pior**
da Cruz viajará para Londrina.

2) O Coronel André Fernan- .
des, chefe da seção de Relações .
Públicas do Ministério, esteve,
à tarde, na Câmara dos. Depu-
tados, em conferência com .o
Sr. Armando Falcão, líder do
Governo. E reafirmou o pensa- .

(Conclui na página 10)

304.158
176.180

Washington, 14 (FP) — O Sr.
Douglas Dillon, Subsecretário dc
Estado para os negócios eco-
nômicos, foi nomeado represen-
tante dos Estados Unidos junto &
Comissão Especial dos Vinte e
Um,. que terá que tomar as me-
didas econômicas interamerlea-
nas previstas na "Operaçáo Pan-
Americana" proposta pelo Presl-
dente do Brasil, Juscelino
Kubitschelc.

O Departamento de Estado dls-
tribuiu, a respeito, o seguinte
comunicado: "O Sr. Douglas
Dillon, Subsecretário de Estado
para os negócios, econômicos,/foi
nomeado representante dos Es-
tndos Unidos junto ã Comissão
Especial do 'Conselho da Orga-
nização dos Estados Americanos
que foi criada para estudar me-
dldas adicionais de cooperação
econômica in ter americana. A
Comissão Especial foi criada pelo
Conselho da OEA de confirml-
dade com uma recomendação dos
21 Ministres dns Relações Exte-
riores das Repúblicas Americanas,
na reunião :oficiosa de dois dias,
que se realizou em. Washington
a 23 e 24 de setembro. O Con-
selho fixou a data de 17 de no-
vembro como data da primeira
reunião dessa Comissão".

. A noticia oficial acrescenta que
foram nomeados delegados-su-
plentes junto à mesma Comls-
são, como nuxillares do Sr. Dou-
glas Dillon, os Subsecretários
de Estado Adjuntos, Thomas
Mann (negócios econômicos) e
Roy Rubottom (negócios inter-
americanos) e o Secretário Ad-
junto do Tesouro, Tôm B.
Coughrsn.

PEQUENAS
NOTAS
ESTRANGEIRAS

Excertos de um artiga de .
Gabriel Delaunay, sob o titulo
_ A Rádiotelevisáo no estado
moderno: "Se de um dia para
outro, as 1087 estações emiti-
doras de televisao.com os .70
milhões de espectadores que
estão em serviço no mundo,
neste verão de 1958, pudessem.-
desaparecer, talvez os detrato- *
res atuais da televisão teriam r
razão. Mas é o contrário, que
se produzirá. Antes de 1960,
as estações terão duplicado; a
televisão estará por toda parte..
O gênio de Alfred de Vigny e-
os belos versos dn La Malson
du Berger não retardaram de.
um minuto o desenvolvimento
das estradas de ferro. Uma es-
tntística americana precisava,
recentemente que cada cida-
dão dos Estados Unidos consa-'»
gra cinco horas por dia à te-t
levisão. Não chegamos ainda
nl nn Europa, mas a revista
alemã Funk and Famllie de-
clarou que o espetáculo de eu-,
rovisão de 31 de junho ul-
timo foi seguido por 35 milhões
de espectadores. O futuro do
mundo se Joga ainda um pou-
co entre os segredos das Chan-
celarlas e muito no silêncio dos
laboratórios. Também se Joga
através dos micros e etó face*
dos projetorea. Um Estado mo-
demo tem o dever de conside-
re Paraf L'_tat d'IirMl íans
expressão necessária de «ua ir-
radiação".

in No estado atual do
i.t $ mundo, constitui con-

trlbuição vallosnolivro de Píer-
re Paraf _*_tat d'Israel dani
le monde. Livro, objetivo, do-,
•cumentado e sério. "A esta tis-,
tica não prejudica a epopéia,
c a emoção de tal página não
prejudica em nada, muito; ao
contrário, o conhecimento qúe
mostra, outra sobre a exporá
tacão dos agrumos ou a produ-
ção da potassa do Néguer".
Terminando o capitulo, aos sa-
lárlos e níveis de vida, Pierre
Paraf nota que o habitante,
de Israel não conheceu noite
seni incidente há dez > anos.-
"Mss desde que o perigo é seu
companheiro, êle o aceita. Es-
tá decidido a fazer a vida com
éle". -
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ÜÍ.T/MOS RESULTADOS
PARA GOVERNADOR

PERNAMBUCO
Cld Sampaio: (UDN-PTB-PC) 251.188
Jarbas Maranhão: (PSD-PDC) 181.173

BAHIA

Juracl Mngnlhftes: (UDN-PL) 226.808
.V. de Melo: «Dissidência do PSD-P3P-PTN-PDC) 79.484
Pedreira Freitas: (PSD-PR-PTB-PC) 155.680

ESTADO DO RIO

Hoberto -ülvelra: (PTB-PSP-UDN-PC) 241.090
Getúllo Moura: (PSD — Dissidência da UDN) .. 189.993

.CEARA

Virgílio Távora: (UDN-PSP-PR-PC) 151.009
Parsifal Barroso: (PTB-PSD) 161.521

SERGirE

Luti Garcia: (UDN-PC) 51.973
Leite Rollemberg: (PSD) 46.260

ESPIRITO SANTO

Carlos Llndemberg: (PSD) ..'
Eurico Rezende: (UDN) 
Florlano Rubim (PTB) ..

AMAZONAS

. Gilberto, Mestrinho: (PTB-PST-PTN) 
Paulo Néri: (UDN-PSD-PRP) 

GOIÁS

José Fellclano: (PSD-PTN-PRP) 
César da Cunha Bastos: (UDN-PTB-PSP)

PIAUÍ

Chagas Rodrigues: (PTB-UDN)
Gaiosoe Almendra: (PSD-PR)

94.463
52.205
47.632

33.545
32.649

97.150
72.320

78.486
64.370

Eleição do Sr. Cid Sampaio:
"Nossa vitória foi levante

geral do povo contra
os processos de governar"

Dizendo que a razão da vitória do Sr. Cld Sampaio
"está no levante geral do povo contra os processos de gc
vernar que se Instalaram em Pernambuco", o industrial Alde
Sampaio, Irmão do ncvo Governador pernambucano e que
agora, volta à Câmara dos Deputados na legenda da UDN,
distribuiu entrevista à Imprensa, afirmando também que "só

_. campanha de Dantas Barreto lgualou-se à das Oposições
Unidas, mas sem a intensidade do movimento atuai".-

Disse mais o-Sr. Alde Sampaio que o povo pernambu-
cano deu uma demonstração "de que a aparência de inanl-
dade com que contavam os atuais dirigentes de Pernambu-
co era, na verdade, ilusória" e que "os sentimentos de ai-
ti vez e de liberdade de uma gente, uma vez adquiridos, ja-
màls se extinguem e podem ser subitamente despertados
Qüàndo haja alguém que lhe inspire confiança".. .
"VITORIA
ESPETACULAR"

Chamando «' vitória de seu ir-
mão de "espetacular" porque a
margem sobre o Sr. Jarbas Ma-
ranhão Já ultrapassa a casa dos
100 mil votos, o Sr. Alde Sam-
paio, que também é diretor da
Confederação Nacional das In-
dústrias disse que o que aconteceu
em Pernambuco foi "a revolução
pelo voto, como o General Juarer,
Távora pregou em sua campanha
eleitoral" e mais:'— Tem-se o verdsdeiro signi-
ficado da cifra de 100 mil votos
quando se sabe que ela provém
não só da capital mas também
do interior, onde Cid venceu. E
venceu até no Municioio de Ala-
goa de Baixo, hoje Sertftnin, ter-
rá onde nasceu o chefe pesse-
dista Etelvlno Lins".

Acha o Sr. Alde Sampaio que
o povo, que tinha assistido ao mo-
vtmento contra a decretação do
Códijro Tributário (que enusou o
rompimento das classes conscr-
vadorns dc Pernambuco com o
etelvinismo) "que vinha escor-
char o contribuinte é submeter
as classes produtoras ao arbi-
trio fiscal, evidentemente empre-
gado como arma, considerou o
movimento político como a con-
tinuncão do anterior, contra as
Imnosiçôcs prepotentes de um
grupo governante que não media
sua responsabilidade, ou antes,
que sabia previamente gozar de
toda irresponsabilidade de seus
atos". Acrescentou: .

— O movimento oposicionista
constituiu, assim, a derrocada do
abuso de poder em causa própria
e avassalou a alma popular. Dai
a erande manifestação espòntã-
nen em fnvor de Cid Sampaio,
através de versos populares e
canções de exaltação em todo o'território pernambucano, porqueCid é considerado o líder do mo-
vimento".

PORQUE VEIO A
VITORIA

O industrial Alde Sampaio
acha que não foi só • a cnm-

Eanha 
contra o Código Tri-

utárlo e a reação do povo con-
tra os métodos de governo do
etelvinismo as causas da vitória

IRMÃO

PARA SENADOR
ESTADO DO RIO

Amaral Peixoto (PSD)
Miguel Couto Filho i (PSP, com PTB e P8B)

PERNAMBUCO •

187.152
222.460

_.-''< :-i __________________^•"ÍÍkwI,

MHp. '''í__3 ______

_?i__Wi^ *SÍ_____«__Í_P' M** "•J^^_B_________
¦<¦ _________rt_B_w'*í". ^r" ¦-¦^S?!i_______ji_______l

______ ^™^í'^^^^_S^_B_i____B _______

Barros de Carvalho (PTB, com UDN, PSP • PR) 204.158Apolônio Sales (PSD, com PDC e PL) 176.180
-BAHIA

Otávio Mangabeira (PL, com UDN) 231.041
Eduardo Catalão (PTB, com PSD) 165.504

SANTA CATARINA

Irlneu Bornhausen .(UDN, com PSP-PDC-PL-
PTN) ............... 217.780-
Celso Ramos (PSD, com PRP) 194.301
Gomes de Oliveira (PTB) ....,..'... 88.455
PARANÁ

Souza Naves (PTB) 220.478
Munhós de Melo (PSD)  142.588
Paula Soares (UDN, com PSP e-PR) 50.824

AMAZONAS

Vivaldo Lima (PTB, com PST, PSB e PL) ...... 32.605
Álvaro Mala (PSD, com UDN e PRP) 31.500

MATO GROSSO / '

Correia da Costa (UDN) 26 .«00Bonifãcio Nunes (PSD, com PTB, PSB e PRP) .. 22.900
ALAGOAS

Arnon de Melo (UDN) 53.210Silvestre Péricles (PSP, com PST) -..-' 64.722
PARAÍBA

José Américo (PL, com UDN) 111211
Rui Carneiro (P8D, cóm PTB) .' 124 ."322
MARANHÃO

Cunha Machado (UDN, com PSP) 48 045Eugênio de Barros (PSD, com PTB) 68!381
GOIÁS

Coimbra Bueno (PTB. com UDN e PSP) 69.993Tarciano de Melo (PSD) 84.786
MINAS GERAIS

Milton Campos (UDN) 3S1 156Bernardes Filha (PR, com PSD) 207.544
ESPIRITO SANTO

Jefferson Aguiar (PSD, com PSP) 78 629Padre Poncinno Snntos (PRP, com UDN) 4R 249José Amaral (PTB) 43.244
SERGIPE

Júlio Leite (PR, com PSD) 44 818Hcríbaldo Vieira (UDN, com FSP, PTB e PC).. 50.737

PARA

CÂMARA DOS DEPUTADOS
"Marclia de desesperados
não pode ser ordeira: o
Governo vai usar força"

O principal tema da sessão de ontem na Câmara foi o
movimento dos agricultores de São Paulo e do Paraná, ln-
titulado "Marcha da Produção", que consistiria em uma
passeata de automóveis, jipes, caminhões etc., que viria da-
9ue.es Estados até o Rio, para uma concentração diante do
Catete e que o Exército ameaça obstar. '.'

O assunto Já havia sido'abordado na sessão anterior,
em breve comunicação, pelo Deputado paranaense Hugo Ca ¦
bral e ontem foi objeto de um discurso do representante pau-
lista Herbert Levy, a quem respondeu o Sr. Armando Fal-
cão, líder da Maioria,, reafirmando que o Governo usará a
força contra os manifestantes, pois "não pode «er ordeira
uma marcha de desesperados". O discurso do vice-líder da
Oposição teve por objetivo Justificar requerimento de Infor-
mações ao Executivo, Indagando sobre as providências to-
madas, por Intermédio do Exército, para impedir a manlfes-
tação. *?;•;.._¦'%*:.-' 'Vv.y

SENADO FEDERAL

Vice pede licença para ir
ao estrangeiro visitar
EUA e mais outros países

"Tendo necessidade de ausentar-me do território na-
clonal, para breve viagem, em caráter particular, aos Esta-
dos Unidos da América, e eventualmente a outros países,
venho solicitaria necessária autorização do Congresso Na-
clonal para esse fim, nos termos do artigo 85 da Constitui-
Ção Federal."

Este requerimento, assinado pelo Vicc-Presidente da Re-
pública, Sr. João Goulart, foi lido no Inicio da sessão' de
ontem do Senado, tendo o Presidente despachado a matéria
a Comissão de Constituição e Justiça, que a apreciará hoje,
em reunião extraordinária. .

Agostinho Monteiro (PSD. com PDC, PRP e PST)
Zacariaa Assunção (PSP, com PTB, PR e UDN).

PIAUÍ

Joaquim Parente (UDN, com PTB)
Mendonça Clark (PR, com PSD) .

CEARA

Olavo Oliveira (PSP, com UDN e PR)
Meneses Pimentel (PSD, com PTB) ...

RIO GRANDE DO NORTE

José Varela (PSD) 
Dixhuit Rosado (UDN, com PR e PDC)

22.227
32.743

49.880
42.525

144.988
154.058

27.750
29.600

Seringueiros
hoje
110 Catete

; O Presidente da República d. to-
rã -receber hoje ume Comissão de
oeringuelroe do Amn.xm.__, que tro-
lar* da assuntos referentes à, bor-
racho.

Ficou careca
por causa do
Sr. Lutero

¦ Ò Sr. Lutero Vargas fêz o cos-
tu .eivo Manuel Rodrigues Ma-
chiSo (32 anos, solteiro, Rua
Cinde Bonfim, 300), mais conhe-
«do por "Maxillha", raspar a ca-
beca, porque perdeu para o Sr.
Afonso Arinos na disputa pala
sonatoria. O novo careca tinha
apostado com o estudante de
Engenharia Marco Antônio dos
Santos Rlcciard (20 nnos, sol-
telro, Rua Carlos de Vasconce-
lós, 49-A), que o Sr. Lutero Var-
gas derrotaria o Sr. Afonso Ari-
nos. Quem perdesse — confor-
me combinaram — tosaria a
cabeleira no SalSo Porta tio Sol,
localizado na Rua Carlos de
Yásjoncelos, 455, Praça Saeftz
Pena.

E ontem, sob aplausos e vaias
de populares que se postaram na
porta do salão para ver a tosa,"Manilha" pagou sua aposta.

Deputado Aldo Sampaio

das Oposlções Unidas dc Per-
nambuco:— Isto foi sem dúvida a causa
principal. Mas o número de votos

3ue 
nos deu a espetacular vitória

eveu-se a três coisas:
1 — a implantação da nova

lei eleitoral, com a adoção da
cédula única.'2 — o emprego das forças íe-
derais para garantia da livre
manifestação do voto;

3 — a imparcialidade e corre-
ção do Tribunal Eleitoral."A ação conjunta desses três
fatores teve por principal obje-
tivo quebrar a eficiente máquina
eleitoral que funcionava no Esta-
do e permitir que o eleitor exer-
cesse em livre consciência o direi-
to do voto. Os nossos adversários
bem entenderam isto e trataram
de executar planos de toda sorte
pnra demover o eleitor. Mns tudo
foi inútil porque o pernambuca-
no se decidiu a uma resolução
lnquebrántável e passou n ser
anonimamente o grande colnbo-
rador da vitória".

Alunos do Curso de Pilotos
querem voar mas Aeronáutica
desde julho não dá aviões

Os vinte e cinco alunos do primeiro ano do Curso ri?
Pilotos Comerciais da Cruzeiro do Sul estão parados desde
30 de Julho porque a Escola de Aeronáutica ainda núo lhp«
deu aviões para que iniciassem a parte prática do cur.10
¦— fofo que informou ao JORNAL DO BRASIL uma comis-
são designada pelos alunos para representá-los.

Dizem os alunos^ que, enquanto a Escola de Aeronáutica
não lhes fornece aviões para treinamento, eles continuam
recebendo ajuda de custa do Governo, na base de CrS 300
mensais cada um, c não fazem nada.

TESTANDO AVIÕES
O Curso da Cruzeiro do Sul

de 1958 começou em março e em
fins de abril os seus alunos jã
deveriam ter começado a voar,
como aconteceu com os alunos
dos cursos idêntlcps da Real e da
Varig, mas a Escola _é Aeronáu-
tlca não forneceu os aviões por-
que — segundo os alunos — o seu
Comandante ainda não decidiu se
continuará .com os aviões do tipo
"Fairchild" ou se ficar* com os

Presidente
vai a
Curitiba
Depois de amanhã, dia 17, o

Presidente da Repúblico, vol a
Curitiba Inaugurar os prédios da
Reitoria da Universidade e o de
Faculdade de Filosofia, Ciências e
Letras do Paranã. Em seguida,
o Governador do Estado ofere-
cer-lhe-ã um almoço no Palácio
Iguaçu.

Tapete bom
para Brasília:
custa caro
São Paulo, 14 (Do corresponden-

te) — JDs 3rs. Jãrilo Quadro* o
Carvalho' Pinto coníerenclarnm
hoje pela manhã pelo espaço de
uma hora no Palácio dos Campos
Ellslos.

Foi transferida para amanhã, as
IS horas, a reunião do Secretaria-
do paulista, convocada para esta
manhã • da qual deveria partlcl-
par o Professor Carvalho Pinto.
Governad'.' eleito.

Esta tjndo esparado amanhã,
nesta Capital, o Ministro da Guer-
ra, General Teixeira Lott, que vem
Inspecionar obras do Exército.

O Deputado Federal Herbert
Levy confirmou hoje noticias se-
gundo as quais h& possibilidades
jte o futuro Presidente nacional
de seu Partido, a UDN. snlr da
seção udenista de São Paulo.

O PTB- paulista vai - pedir te-
contagem de votos para o Senado.

Conflrmaram-se noticies segun-

OI CAMINHOS DO SnMPttO

O Deputado Herbert Ler. coroe-,
çou lendo o requerimento d* ln-
formações que encaminhara ao
Executivo, no. seguintes térme.:

. "Requeira ' sejam solicitados ao
Rr, Ministro do Ouerra as seguln-
tes Informo.ões:

1) 3e forem dadas' ordeno aoo
comandos dos Regiões Militares po-
ra impedirem, pela forço, o de-
monstro.áo programada pelos lo-
vradores doo Estados de S. Pau.
lo t do Paraná denominada a"Marcha da Produção" em prol dos
reivindicações dos referidos Iam-
dores.

2) No hipótese afirmativa, em
que texto do Constituição ou da
Legislação se estrlbou o mesmo
Ministro para baixar talo ordens.
em oe trotondo de um direito de
petição, com fins declaradamente
pacifico, e não subversivos."

Depois de lido o requerimento,
a representante paulista passou a
Justificá-lo:

"Br.* Presidente, a lavoura do ca-
fé tem fundados motivos para
procurar os caminho* do desespero
Inúmeras tèm aldo as sdvertên-
cio» endereçodss ao Governo, qutn-
to is conseqüências da ccntlr.nl-
dade da atual político cambial *
cafeelra. Tais advertências i»o fo-
ram ouvidas. Hà dispenso dc ml-
lha:... de íamlllos ftltis pelos lt-
rroderes que riflo podem contla-.iar
a trator doa ouoa lavouras. Mes-
tos condições, nlo é de estranhar
que eles apelem para demcnj.ra-
ções drama:.-»-. * verdade, mas
nunca subversivos, porá olcoiic.tr a
sensibilidade do Governo Federa!
Eu desejaria que o Sr, Ministro
do Guerra ponner.isse bom nas de-
tcrminoçòcs que. se.undo noticias
Idôneos, .estão sendo baixadas por
S. Exa..' porque, ae, ae trafor dc
arbítrio, é preciso $." E«o. note que ! tado», marcham»., "dentro da polTtlno Pais Jl nlo ha maio clima jj_- ! ca otuol, porá o suicídio certo; va
ro arbítrio; mos, so se trator de 1 mes transformar o cor* num cisque-
medidas: calcadas em. texto legiia-
latlro vigente, é nec.M_.rio que o
Sr. Ministro do Guerra faça rever,
cuidadosamente, as conclusões es-
penosas dos seus Consultores Júri-
dlcos sobre o texto do Constitui,
çáo * dos leis em vi^cr, que nlo
admitem, positivamente, a vlolèn.
cl» que se pretende perpetrar con-
tra oe representantes de dois
.rondes Eotodoa da Federação.

Portanto. Sr, Presidente, ao for-
mular êet* pedido de Informações,
confesso que alimento a esperança
de que o Governo: o Sr. Ministro
da auerra e o Sr. Presidente «o
República, reexaminem a aosiçáo
que estão tomando em face c:o
chamada marcha da produção, por.
que, mesmo aqueles que nAo apro-
vom demonstrações dessa natureza,
diante do omeaça de força cjlo-
cam.se. Inevitavelmente, ao lado
dos lavradores, que ae .êm pre.u-dlcodoa no seu direito de man>-
festoçSo.

í o que está ocorrendo om São
Paulu, onde hoje _e pronuncioumanifestamente oo iodo aos lo.
vradores e cio marcho do oroiniç&o
« Federação da* Associações Itu-
rol. do meu Estado, que, -.mes do
atitude do Governo Fcderol Ce re.
correr à forço, estava reprovando
esse movimento.

de estimular uma exportação de
produtos' que nlo existem em dls-
ponlbllldade suficiente sequer paraatender ao mercado Interno? En-
quanto para o café a* mantém s
taxa de 37 cruzeiros por dólar, por
que vamos culrtor de estimular no-
vos artigos de exportação — qu*
é louvável, desde que nlo des-
íolque .o .mercedo Interno —, par»
abandonar oqufle ortl.o básico ae
nosso exportação o sobre o qual
olnclo ae calca a economia do Pois?
Será para matarmos a galinha -los
oroo de ouro, qu* tem sido o pro-
duçáo cafeelra para o Brasil?"Quando falomoo em estlmulsr
outras exportação., estornos tro-
condo o duvidoso, qu« é a exlstén-
cia de disponibilidade d* produtos
em grande escala para ossos expor-
tsçAes, pelo que é certo, que é o
café. - a exportaçlo cafeelra, qu*
tem sustentado a nosso balanço de
pagamento. Como vamos' trocar o
certo pelo Incerto? Como vamos es-
tlmular exportações duvidosas .,
abandonar á sua sorte, entregando
o mercado aos nossos concorrentes,
aquele produto, báelco qu* -tem
sutentado a economia do Pais?
Que política é essa de subsidiarmos
a exportação dos nosso* concorren-
t*s, qu* é o que temo* feito, para
que com mais segurança* no* ex-
pulsem dos mercados, como vém
fs__endo sistematicamente? Basta dl-
eer que no* tr<« últimos meses,
nos trê* meses Iniciais desta sofra,
Já exportamos um mllhfio de sacas
a menos do que nos meemos três
meses do ano passado. - quando a
exportaçto Já foi fraco. 2Má certo
que se rcajuate a taxo de cambio.
para importações privilegiadas, na
base minlma de So cruzeiros. E.:á
certo. Mas estará certo, quandoS. Exa. revelo louvável preocupaçãoem eliminar o artlflclallsmo Ias
taxas cambieis, que contlnul preu-deudo a rxportaçío do cafí, dlscri-
mlnadamente, k taxo de 3? cruz.l-
ros? Sr. Presidente e Srs. Depu-

novos "Fokker" (construídos no
Brasil) e. enquanto estiver tes-
tando os aparelhos não quer en-
tregar nenhum avião ao Curso.
NADA SABEM

Acham os alunos que a Escola
de Aeronãutica poderia ceder
pelo menos vinte aviões "Falr-
chlld" ao Curso, enqunnto se de-
cide ou por eles ou pelos "Fok-
ker". Dizem eles que Já foram
várias vezes falar com o Ministro
da Aeronáutica e não foram re-
cebldos, sendo sempre encaml-
nhados a outros oficiais . "que
não sabem nem que existe Curso
de Pilotos. Comerciais". Infor-
maram os alunos que quando
estiveram com o Oficial de Qabl-
nete do Ministro da Aeronáutica
êle chegou a lhes dizer que "se
o Brigadeiro Azambuja. da Dire-
toria de Aeronáutica Civil não
consegue resolver o problema en-
tão o melhor será fechar a es-
cola". . ..-_._«."»..
DIFERENÇA

— O. Brigadeiro Azambuja —.
dizem os alunos — "compreende
o nosso problema, tem procurado
nos ajudar mas não tem contado
com o apoio dos militares. Pa-
rece que há uma certa diferen-
ça entre representantes da avia-
ção militar pr.ra com os da avia-
ção comercial". Informam que o
Brigadeiro Azambuja Já esteve
com o Ministro da Aeronáutico
para tentar resolver o problema
e que voltaria a falar com êle
hoje.. "Queríamos ser recebidos
pelo Ministro para ouvirmos pelodo as quais o Sr. Otftvlo Mansa- .

beira deverá vir ainda este m.o menos "sim ou não", unia expli-
a Silo Paulo. | cação qualquer", dizem os alu

A Secrotnrla dã Fazenda da
administração passada adquiriu

SÁBADO, 18
Grande "Show" Aérco-civil,

à* 14 horas, em
COPACABANA

três tapetes custando cerca de 6
e melo milhões de cruzeiros pnra
o edifício daquela rcporUç&o.

O processo eôbre o assumo che-
çou ao Sr. Jânio Quodros que a
éle deu o seguinte despacho

nos.;'
SEM CONCURSO

Acham eles que se a solução
demorar muito não potierá haver
concurso .como acontece anual-
mente) para nova turma do Cur-

Dr. Azevedo: que fifzrr com j so <ia~ Cruzeiro do Sul em 1953
esses topetes que custaram na | porque a tio primeiro ano de 1958
época Crs 6 milhões * meio?

Não podíamos expô-lo no con
tro da cidade na esperança de
comprador?"E sendo modernos náo serviriam
para Brasília? Quem sob* o Go-
vérno lodoral ea eompra?".

1 p.inda nem começou a parte prà-
tlca. E recordam que quando era
Ministro dn Aeronáutica o Briga
deiro Eduardo Gomes "as portas
acmpr» estavam abertas para que
todoa entrassem a falassem".

Espero qu. o bom senso prcval?-
ça, e sobretudo, que não se pro-cure resolver os problemas do pru-duçáo e os problemas do café com
manlfc_t. ções de força que lm-
peçam aos InvrndorM o protestolegitimo contr» uma orlentoçáo queos está levondo á desgraço, e com
êle_, a próprio economia rural do
Pais.

O SR. CASTILHO C.URAL — V.
Exa. permite um aporte?

O SP.. HERBERT LEVI — Pois
não.

O SR. CASTILHO CABRAL —
Ourl V. Exa. dizer que a Federação
dss Associações Rurnl.. do E.taclo de
Sáo Taulo i.*.ara contra o movi-
mento. Como Diretor do FARESP
que sou queria opor uma poquen»retificação, uma vez. que pnrtlclpelda reunllo anteriormente ás elei-
ções, em que o assunto foi tra-
tado. A FARESP náo era contra
o movimento. Apenas o achava algo
Inoportuno e principalmente pelafalto de tempo, náo chegou o oe
manifestar contra a marcha da pro-dução, pois ewo Idóla nasceu, na
verdade, em Sáo Paulo, na primeiraocoslão, quando foi frustravls. De
modo que nlo haveria, neste pos-so, quanto a raz&o da Intervenção
do Exército paro impedir a referi-
do morcho, deliberaçSo da Federa-
ção. d* que V, Exa. mo está dondo
noticia hoje, A reunião deverá ser
amanha, ou sexta-feira, e vou a
Sáo Paulo exatamente paro nola
tomar parte e me,,solidarizar com
os companheiros da lavoura.

Oé SR. HERBERT LEVI — Devo
Informar a V. Exa, que me estou
bascondo em comunicado hoje _u-bllcodo noa Jornais do nosso Estado
pelo. Federação dos Associações Ru-
rsls, no qual ela expressamente t.i-
ma esto poslçlo de solidariedade,
afirmando qu* antes de tais ma-
nlfestações de violência 

"não 
estava

da acordo com o movimento. No
entanto, oçcradeço a V. Exa, o <_-
clareclmento que me deu. \
DISCRIMINAÇÃO CAMBIAL

Proasegulndo, o orador . declarou:"Mos, Sr. Presidente • Srs. Depu-
todos, deixemos o Sr. Ministro Ja
Guerra, deixemos as, medidas d*
natureza coercitiva para olharmoe,
angustiante como se apresento, o
problema ca/estro, a desgraço que
está atingindo de forma coda vez
mais nítido o principal produçáobrasileira. E Já agora me dirijo
o o Sr.» Ministro da Fazenda cuias
boas intenções, cuja capacidade nao
ponho em duvido, como tenho mo-
infestado desta tribuna a nlo só
do parte de S, Exa., mas de homens
como o Sr. Roberto Oliveira Coin-
pos. como o Sr. Garrido Torres, que
estáo om poslçõeo-chove na adml-
nlstroção finoncelra do -Pois. Pre-
ciso voltar uma vex mais — e vol-
tarei dezenas de vêxeo se tonto
íôr necessário — o esta tribuna,
o fim de fenelbUlzor afinal o Go-
víruo do República para a extrema
gravidade da crise cofeelra.

O Sr. Ministro da Fazendo tomou
medidos cambiais no bom sentido,
eliminando certos artifícios, corri-
Slucia certas posições, mos, por isso
me-.mo, é difícil compreender por-
que continuo mantendo lntatao oo
discriminações que pe**m sobre a
lavoura cafeelra do Pois.

Pergunto oo Ilustre Sr. Ministro
do Fazendo: Afinal, qual o objetivo
üo llberaçáo cotnclal para determl-
nades produto*, enquanto outros
ficam acorrentados o taxo* orol-
horlos? Por que H0 ou ISO cruzei-
ros por dólar para artigos Indus-
trlalo o outreo qu* escasseiam nn
mercado interno, tanto qu* o* oeus

* fino

leo eleleo produtores que assinalam
na nossa história econômica * nos-
so Incapacidade, o nosso lmpre-
vldênclo. Cuidemos de exportar ou-
tros coisas — nlo há duvido — mas
sem obandonor nosso principal pro-duto, por* o qual náo teremos *ubs-
tituto por multo tempo.

Sr. Preeidente, Srs. Deputados, os
fatores natural, deram ao Brasil
umo iltunç.Ao d* superioridade ln-
contestável perante o* demais pots«*
produtores de esfé, Podemos pro-duzlr. no Espirito Santo, no Estado
do Rio. em Minas Gerais. Slo Pau-
lo, Ool_* e no Estodo do Paraná, ca-
fé na base de 100 arrobas. *m média,
por I.00O péi. Contra esta médio de
produção, o Colômbia dispõe da me-
dlo de 38 arrobas — cerca de 1/3. At
nações africanos, os que mol* têm
desenvolvido suo produção e, com
Isso. ro* alijado dos mercado», têm
segundo o Protesaor Carlos Kruger,
que scabo de realizar uma visito
demorada àqueles poise* prod tores
de café. médio de produçfio queoscila ri» 12 a 28 arrobas por 1.000
pés, Isto é, umo sexto ou quinta
parte da produç.o brasileira. O Mé-
xteo, pois de melhor produçáo. afo-
ra o Brasil pode contar com a mé-
cila de 55 orrobns por 1.000 pèo,isto é. quão* metode. do produçáobrasileiro.

Pergunto, entSo, por que essas
noçõ.s produtores, qu. podem >-«rfacilmente eliminados numa con-
correndo em que prevaleçam ,vantagens naturais de que o Brasil
dispõe em matéria d* café. por queefsos nações prosperam? Por que.«no apó_. ano, nos vlo expulsando
dos mercados, reduzindo nc.vs_ ex-
portacõea. limitando, nossa receita
cambial, faxendo que se acumulem
noeso. estoques o oe agrave * crise
d* retenção * superprodução, quesó é uma crise brasllelrs, por queos outros exportam tudo. vendem
tudo, e só nóa ficamos aguen-
tondo o ônus da superproditcl.?
Por que acontece Ií«o7 Porque as
nnçõt* africanas, com a aexto uu
quinto port* do que produzem nos-
sos csíeelros, podem expulsar-nos
dos mercados sòment. por termos
sido cegos e surdos diante do reo-
Udade, porque montemos condições
que reduzem o capacidade produto-ra do noeea lavoura o um* quintoou sexta psrte daquilo qu* elo
pode dor e porque mantemos um
confisco cambial que é. nem molsnem menos< um subsidio, um en-corojamento aoo nossos concorren-
tes psra que continuem nos ven-
cendo ns conquista do* mercados
mundiais."

POLÍTICA SUICIDA
— NSo é possível — continuou —

que homens d* bom senso comoo Sr. Ministro da Fazendo, Sr. Lucas
Lopss, como o Sr,. Oliveira Campos,como o Sr. Costa Limo, como o Sr.Gorrido Torres, á testo da SÜMOC,
persistam nume política suicido eInsustentável, que nos vsl levondo
claramente ao desastre, óem olter-
nativas. Se. em ve« dlsoo, envere-
dorme* para o caminho certo d*
reobllltaçáo da nossa lovoura, a
fim d* que elo produza nos nivelo
ideal» que a natureza proporcionouao Brasil; se eliminarmos o subòl-
dlo representado pelo confisco cani-
blol e facultarmos', a esto. lavoura
exousto, depauperada, o* melo* In-
dispensáveis paro que posso dlver-
sltt.ar sua produçáo e apoiar nossa
bolança comerciei com exportoçáo
rie outro* arti .os — porque, em ver-
dade, se essa economia rural nlo
fõr amparada, nlo teremos novos
exportações, pois ainda é quase ex-
cluslromente do economia rural queoe alimenta a pauto exportadora
nacional: se, em vez de provldên-cias policiais, de medido* de torça,
em tio má hora lembrodos peloSr. Ministro do Ouerra, adotarmos
atitude de compreenslo para com
o realidade que atraveeeo a eco-
nomlo brasileiro, uma economia com
o quo! o Governo só tem usado d*
discriminações, teremoa atingida
nova meto. Por Isso, umo ve» mais.
venho pedir * este Governo, * êstr*
homens que, pesando aua* r-apon-
sabllldndes, sigam na dlreçlo ln-
dlcodo pelo simples bom senso —
o do reconquisto doo mercado*
mundiais, através de uma pelitie*o_.reo.lvo. sem ecftrdoo que noa.açor-
rentem aos estoque» que Já possui-mos c quo nos obriguem a reter
quna* metode do sofro corrente.

Por que deve o superproducáo
atlnair exclusivamente o Brasil? Por
que deverros ficar com estoques ele
vinte :-.-.! l.iõ.v de sacos e ainda
reter maifi 40*^ da atual ftaírp, p\\*
quanto outros exportam tudo, qusn-do. repito. »< cpncll.-Oe. tôdoo ria
concorrência aos mercados favorece
o Brasil?

PESAR

. rol inscrito em ata, a reque-
rlmcnto do Sr. Onofre Gome» •
outros, voto de pesar pela morte
do ex-Deputntlo (pelo Ceará) Al-
mirante Álvaro Rodrigues Vascon-
celos.

INFLAÇÃO, OUTRA VEZ

Falou a. seguir o Sr. Paulo Abreu,
que fêz longa explnnaçfto sobre
o aumento progressivo do papal
moeda circulante. Acentuou que
o resultado disso é o crescimento
constante do cuoto de vida •
a diminuição cio poder aquisitivo
tia moeda; "com graves ônus para
todas os classes, especialmente os
mais'. necessitados". Baseado em
estatísticas, mostrou o aumento
dói déflclts orçamentários da
Unlfto, o que leva o Governo a
incessantes emissões, com Isso
avlltando-se o'cruzeiro cada vez
mais. Entende o representante
paulista ser Imprescindível que u
Governo adote novos rumos ad-
mlnistratlvos. "enveredando pelo
caminho da economia, suprimindo
as despesas adl&vels e aplicando-
se ao aumento da produçáo e
melhoria dos transportes".

Seu discurso, na integra, foi o
seguinte:

"Quero abordar hoje o que con-
sldero o mati grave problema na-
clonal no momento. Refiro-me ao
recrudeiclmehto do processo ln-
flaclonárlo. .tle está solapando as
bases morais e econômica* - sobre
as quais se assenta toda a co-
letlvldade brasileira." Sem dúvida
Sr;) Presidente, a lnflaçfto gerada
por um excesso dos meios de
pagamentos com relaçSo ás mev-
cádorlos produzidas, apresenta-se
sobre o forma de uma alta con-
tlnua dos preçoa de tôdns ns utlll-
dades. Conseqüentemente ela pres-
alona cada vez mais os classes
operários de nosso Pais. Cada ope-
rárlo vè. Sr. Presidente, o seu or-
dennclu mensal encurtar-se. a aua
familio passar provações em còn-
seqüência do desreiçramer.to mo-
netárlo que nos domina.

De outro lado, Sr. Presidente, a
classe média sofre as mesmos
conseqüências e diante das dl-
tlculdades que tem de enfren-
tar proletarlza-se. perdendo ns
seus hábitos de poupança. A espe-
culaçáo, que é filha da Inflação,
cria na mente dos elementos mais
Jovens e Justamente os mais am-
blclosos a Idéia do lucro fácil e ria
aventura em grandes manobras de
moralidade duvidosa. Assim, a
pouco e pouco, â medida que a
inflação cresce e ¦• desenvolve,
o* laços morais que sustentam as
coletividades organizadas sáo dls

média dos < verificado* no* ano*
anteriores. Mala. do que Uso tô-
mente em 195S tivemos um dé-
flclt multo superior ao acumu-
lado durante os quinze ano* an-
terlores. Náo é. portanto, d* •¦-
tranhar-ae que a lnflaçáo tenha
crescido e suns conseqüências lm-
presslonantes trar&o certamente
problemas Imprevisíveis.

Sr. Presidente e Srs. Senadores,
diante desses dados, é lnádlárei
que o Governo Federal ajuste en-
quanto é tempo as tuao-despesi
ao totul que pode arrecadar cada
ano adiando a execuçáo,de obras
que m.o'sejam absolutamente ne-
crssárias, a fim de que seja pos-
slvel restabelecer a ordem moral
e econômica do nosso Pais.

Porque Sr. Presidente, governar
é antes de tudo saber prever, para
prover.

E como náo há glória sem ta-
crlíiclo — o povo sab* qiie para
grandes mnlcs. só fortes remédios,

Estou certo Sr. Presidente, qu*
para nossa redençáo econômica,
não escaparemos d* lágrimas, tuor
e sangue I"

O PROBLEMA DA CANA

Seguiu-se na tribuna o Sr. Lima
Teixeira, que Informou que oa
plantadores * os Industriais do
açúcar atravessam dias difíceis,
devido ao excesso d* 760.000 tone-
ladas. do produto no mareado
sem' haver para onde exportar.

Acha o orador que o Brasil »ô
deve aderir ao convênio açucarei-
ro, em vias dé ser elaborado, atra-
vés de congressos em realização
em diversos países, se os seus tn-
t-rèsses forem devidamente reo-
rruardados, devendo, em caso con-
trárlo, ficar na poslçAo de livre
competidor, vendendo a preço»
que a oportunidade indicar.

O Senador baiano fêz críticas ao
Instituto do Açúcar e do Álcool,
relativamente oo auxilio • defesa
da lavoura de caua e da Indus-
tria do açúcar e amparo soclal'ao
trabalhador, "embora reconheça
que compete ao Congresso ampliar
os minguados recursos d* que dia-
põe aquele Instituto".

MACHADO DE ASSIS

Do Sr. Atílio Vlvacqua * vá-
rios Senadores foi enviado à Mesa
requerimento solicitando a trans-
crlçáo nos anais dos discurso*
proferidos pelo Senador Gilberto
Marinho e pelo Jornalista Perml-
nto Asfora no lnnuguraçáo, na sala
de Imprensa, do retrato de Macha-
do de Assis.

AINDA A SECA ,

Na ordem do dia, foi eleita a Co-

I

solvldos e a honra e o valor pes- | m._,_a0 Especial do Estudo do*
soai sáo sobrepujados pelo
nheiro.

MALES MAIORES

dl

A lnflaçáo, além de todos ou-
tros danos econômicos que causa
à Nação, causa-lhe males multo
maiores,, mais profundos, e mais
duradouros, àquele .que gera a
dissolução dos padrões da honra
e da metal no alma dos elemen-
tos mais Jovens. Diante desses
fato» urge que o Governo cuite
imediatamente, com maior serie-
dade e com a maior decisão d&ste
mogno problema.

Infelizmente não é Isso o que
está acontecendo. Sabe-se que a
causo mnla /importante do desen-
volvlmento do Inflação no Brasil
são os enormes e persistentes dó-
flclts federais.

Revendo as finanças da União
desde 1940 o 1954, registramos que
tivemos nesse período, quatro
anos com superávit. Noa demais
anos registrou-se déflclts entre
500.000 milhões e o máximo re-
gistrado em um ano, Isto é, em
1950 foi de 4.200 milhões. Porém
nesses 15 anos a média registrada
foi de 1.298.410 em númoros re-
dondos. Entretanto Sr. Presidente,
eis o que registramos nos últimos
dois anos o orçamento da Unláo
apresentou déflclts anuais de 33
bilhões de cruzeiros. E o recente
relatório do Presidente da Comia-
são de Orçamento e Plscall7ação
Financeira da Câmara Federal
anuncia que, de novo, o ano de
1958 assistirá a um déficit- de ;I3
bilhões. O déficit acumulado ncs-
tes últimos três anos, 1955. 1956
e 1957 Já atinge a fabulosa soma
de quase 75 bilhões de cruzeiros
e se a êle juntarmos o previsto
para 1958 - teremos um total (le
quase 110 bilhões de cruzeiros.
Importância provavelmente supe-
rlor à arrecadação que se obterá
em 1959.

DÍFICIT ANUAL

. X mister que se atente porá
eotas cifras i Um déficit anual,
nos últimos três exercidos cerca
de mais d* 10 vêze* superior a

Problemas da Seca do Nordeste. A
Comissão ficou assim constituída:
Srs. Rui Carneiro, Gaspar Veloso,
Arllndo Rodrigues. Reglnaldo Fer-
nandes e Jorge Maynard.

VETO DO PREFEITO

Ficou para ser apreciado na
sessão de amanhã o veto do Pre-
feito a dispositivos do projeto da
Câmara Municipal que traça nor-
mns sobre cursos de auxiliar d*
enfermagem.

Ontem não houv* número para
a votação. Funcionou pela prl-
meira vez o processo de votação
mecânica.

A TODO
MOMENTO
PARA
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A fim do continuar os estudos, agora jd na fase de plane-
jamonto técnico, com a Indústria Metalúrgica N. S. Aparecida
S. A., chegaram em São Paulo diversos técnicos da Acenes
Electrlques a Usine que irão estabelecer as bases para a íaürl-
cação de aços especiais pela Indústria de Sorocaba com nssis-
tCúcia técnlcu dos franceses. O Diretor da .ügine, Sr. André
Charov -. que já esteve em nossa cidade — desta feita velo

Estornos pleiteando acò.do nessoa ' acompanhado pelos Drs- M- Ducrub/., Engenheiro-Cheíe de Pia-
bases do retemio* nós 40.. « mau r.cjamcnto, M- Allemand, Engenhciro-Chcfe das Fabricações e J.
o« estoques já acumulados, -n-1 cou?on. Assistente dn Diretoria desta indústria. No Aeroporto
quanto c« outros -••' ¦'¦ *~ "—
n.itip. como crorr«
ofrlconce. Ent. a
por qu* vomos
(Conclui ma pi*. 4 4o IP cad.) í __.coê*"Xr_J_«eíe«. IC 8.418

icicm iv-r liuiflc cnnconhns os técnicos franceses íoran. reccomos peios ora-i com os países'.______«, Cuitter, Diretor da Aços Usine do Brasil, José de Saca-
^.?.V£ ní.ríu;_7 ¦ dura Cabral e Peter Hansen. Diretores da Metalúrsica..N. S.ofere.er nesso pes-1 dn A_,,._.„.____. Vemos no clichê, uni aspecto da chegada dc» téc-
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' O INSTITUTO BRASILEIRO .DE &M/TURA HISPÂNICA,
que, como 7ioticlamos,: suspe/ideu a; realtzaçáo de sua sendomagna em homenagem à Descoberta da América,,tendo em vista
o luto Oficial decretado pela nlorfí. do Papa pio >ku, realizará,
hoje, às 17 horas, no,'mesmo local (.Universidade do Brasil), oaludido, ato, Ocuparão a -tribuna, em> rápidas alocações, <-._••• do
SecreWrla-aérar do Instituto Brasileiro lie Cultura -/<ípd;iíca, ossenhores ím6a(*«rtoret da Espanha '•. 

tfa Colômbia,* A escolha
prcndè-se, ai, à antigüidade nò pasto.' 'Fala7ii, sempre, o mal»antigo.* o mais moderno. Coube desta vez ao Embaixador deEspanha" representei os iiiais antigos., Ao'*M*,Col67nbla tocou oves como,*endO'ò de màls recente nomeação'. Também nestaoportunidade vários brasileiros serão admitidos. como sócio.-do/•Míf.tj.o dé Cultura'Jtispâniea de Madri: Em nome deles falaráo Professçr Deolindo do Couto, VicerReltor da Universidade doBrasil, Por último, engerrará a sessão ,6 Magnífico Reitor daUniversidade, do Brasil _ Diretor'io Dtstiluto Brasileiro de Cul-tura Hispânica,, Professar Pedro Calmou. A Descoberta da Amé-rlca:~iD(ada'tííspa7iidade -^ terá devidamente comemorada
peloilnttltuto Brasileiro: de,Cultura Hispânica, que, destarte,màntim:beni viva unia tradição, cumprindo, pari ynuau, uma das*uá*{flnalíiade* estatutárias.

O. PONSBliHÜIRO' ALOISIO 6übBD8' HÉK3I8 BnT_B.-OOUlVt",; após ti-íèmpehhar, durante mais de cinco ano»,.íün-
çôas destacadas na» missões brasileira» em Estocolmo • Juntoà Santa 8é, o«t* de retorno ao convívio do» seu» (Inúmeros,•migo» brasileiro». Acaba de «er designado para exercer a che-íla da Divisão de Atoa, Congressos e ConíeiéncUs Internado-nato. Poeto à altura. Nfto. duvidai..,, que obtenha êxito compa-UVel com o vftlor que possui.

m J. «PUNA DIPLOMÁTICA RUI BARBOSA": fundação doEmbaixador*de El-Sataador, logo> vitoriosa entre teus colegas,homenageará, desta vez, Cecüia Meireles."; A reunião dar-se-áem casa do Embaixador da República Dominicana, çue; Membroatuante, da."Pena", emprestará teu magnífico apartamento paraque ntle.se tribute (merecida) homenagem a um dos grandesvulto*. Ueihtninos) da moderna geração literária do Brasil— S. B. ¦'..''..¦''

SOCIEDADE EM R)EVISTA
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Senhora Felipe Espil — esposa dp Embaixador da Argentina —
Embaixador da Nicarágua — Senhora vim Wlialter — esposado Embaixador da Alemanha — Consultor Jurídico do Ministé-rio das Relações Exteriores — Senhora Embaixador MendesViana — Marechal Eurico Dutra — Senhora Sanion Bailada-re» — esposa do Embaixador da Nicarágua — Secretário-Geral
do Ministério, das Relações Exteriores — Senhora Lia de Sardl —
Embaixador da Argentina — Senhora Embaixador Hildebrando

Acioli — Embaixador da Alemanha

ANIVERSÁRIOS

Fazem ano» hoje:.
Senhoras: — Héstla Barroso.
Senhores: — Andié Carrá-

zonl; Frederico Eyer; Ministro
Castro Nunes, Juiz aposentado
do Supremo Tribunal Federal:
Newton dos Santo» Vila Forte.

VIAJANTES ¦
Com destino à Capital do

Peru,-viajou ontem o Sr. Isaac
Arcavl," líder do Partido Tfa--
balhista do Estado de Israel,
que esteve no «Brasil, em mis-
sáo oficial.

 Segrulu via aérea para-
Sfto Paulo, o Sr. Generoso Pon-
oe Pilho. Presidente da Socle-
dade dos Amigos de Afonso
Celso, que vai pronunciar uma
conferência na. . Faculdade de
Direito da Únlvèr-ldade-tio Es.
tado, sôbré "O Ufanismo de
Afonso Celso". O oonferencis-
ta, que é o lnlciador do movi-
mento em prol do, autor do
"Por que . me ufano do meu
Pais", será saudado pelo Jfro-
fessor Honório Monteiro, ex-
Ministro do Trabalho e mem-
bro do corpo docente daquela
Faculdade, e deverá lançar na
Capital paulista', as base* do
movimento reabílítador do ufa-
nlsmo no Brasil.

HOMENAGENS
PROFESSOR JADIR VOOEL

— Alunos e professores da Uni-
versldade Rural homenagea-
ram com. um almoço o Pro-
fessor Jadir Vogel, Diretor da
Escola Nacional de Veterinária
e recém-nomeado* :»Reltor da-
quela Universidade. A reunião,
que contou conv a participação
de agrônomos e veterinários dà
Prefeitura do Distrito Federal
e do Ministério.da Agricqltu-
ra, compareceram o Reitor da
Universidade do Distrito Pe-
deral Professor Tomás .da Ro-
cha Lagoa, e o General Alml-
ro Vieira, do Serviço Veterlná-
rio do Exército, além; de ou-
trás personalidades.

Saudando o homenageado,
falaram os Professores DJalma
Novals, Domingos Machndo Fi-,
lho. Mário Rubens de Melo,
Brito Jorge, Antonino Barone e
X. La rico e, em nome dos alu-
nos da Universidade Rural, o
estudante Francisco Abbotpro-
ferindo • em seguida o Profes-
»or Vogel seu discurso de agra-
declmentOi

Amanha, às 16 horas, no
Pavllhfto de Biologia da Uni-
versldade Rural, em sess&o so-
Iene, será homenageado o Pro-
fessor Artur Torres Filho, an-
ti?o titular da 12* Cadeira da
Escola Nacional de Agronomia.
Hoje seus antigos auxlllares,.
alunos e ex-alunos inauguram'
«eu retrato e uma placa com
seu nome no Laboratório da
13.» Cadeira, e os Professores
Nascimento Filho, Heitor Grilo
e Luis SlmSef Lopes f ar Ro o
elogio do homenageado..

FE8TAS
Está marcado para,o próxt-

mo sábado, .*_. 23 horas, nos
¦alõee da sede social do Bangu
A. C, o baile dos alunos da
4.» série do Colégio DaltroSan-
tos. Traje: pa/acio completo.
No mesmo Clube, haverá do-
mingo, a» 19 horas, audição
musical dos alunos da Profes-
sôra Alice S. de Albuquerque.

DESFILES
Sábado próximo, realiza-se o

desfile de moda» para a esco-
lha de "Mlss Elegante Bangu
de 1956", nos salões do Copa-
cabana Pálace Hotel, de que
participarão 52 candidatas, re-
presentantes de Clubes e So-
cledades do Rio e dos Estados,
contendo o Distrito Federal

com 18 aspirantes ao titulo, e
,Sfto Paulo com seis. Acham-
¦e esgotadas a» mesas, e a arre-
cadacfto total reverterá em be-
nefício da campanha da Pe-
quena Cruzada.

EXPOSIÇÕES:
De 17 de novembro a 8 de

dezembro, ficará em expoílção
uma série de gravura* da Co-
leçáo Veloso, no í.° andar da
ABI, sob a» legenda» "Sonho
de Dante" e "Malba Tahan esuas Jóia» de Alá".

CONCURSOS
Continuam ae atividades dtapuração do Concurso para e«-colha de sua Rainha, no Co-tybras Atlético, agremiação dosfuncionários da Coty do Brasil,

continuando na liderança a Se-nhorita Walkirla de MedeirosTavares, seguida 'das Senhorl-
tos Teresinha Xavier, Beni Ri-beiro e Teresa de Carvalho.

CASAMENTOS
No próximo dia 18, casa-se

na Matriz de Nossa Senhora
da Conceição, em Santa Cruz,
a Senhorita Maria da Concei-
Ção Lopes da Costa, filha docasal Manuel Inácio da Costa,com o Professor Esmeraldino d»Assunção.

NASCIMENTOS
O Sr. Crlso Fontes Filho e

?Z1' IoIanda Machado Crlsotem recebido cumprimentos pe-lo nascimento de um menino,
que na pia batísmal receberá onome de Crlso Neto. Nascidoem Belo Horizonte, onde re.sl-dem seus pais, Criso é neto doProfeesor Crlso Fontes e daSra. Ie.da Fontes.

MISSAS
Hoje:
JOAO ANTÔNIO GARCIA —

?* ,*\n*ye-'sáí'Io de falecimento,ás, 10 horas, no altar-mor daCatedral Metropolitana.
JOSEFINA DIAS - De 7-dia, ás 9.30 horas, no altar-mor. da Catedral Metrc-poll-lana.

_MANUEL ANTÔNIO DA COS-TA — As 9 horas, no altar-morao Santíssimo Sacramento daCatedral Metropolitana
JOAQUIM GIAUX - De «nl.versário natalício, ás 9 horas,no altar-mor da Igreja de SãoFrancisco de Paula.

-in1.^01?10 POEIRA -. De
mor da igreja de Sfto Fran-cisco de Paula.

CASBarTRO NOBEL BAR-
."¦y*"8 — •> aniversário de fa-leclmento, ás 10,30 horas, nooltar-mor da Igreja de SftoFrancisco de Paula.
30^«N°OS SEGRETO - De3".0 dia. às lo horas, no £

ELVIRA BRAGA — De anl-
versário de falecimento, ás 10horas, nò altar-mor da Igreja
de Santo Antônio dos Pobres.

MARIA DELAIDE BARROS—i As 9 horas, no altar-mor.da
Igreja de Santo Antônio doa
Pobres,

ARI ALVES DA SILVA —
De 30,<* dia, ãs 9 horas, no ai-
tar-mor da Igreja da Cande-
lárla.

JOAO BATISTA DE CASTRO
ROCHA — De aniversário de
ÍMeclmento, às 9,30 horas, no
alt?r-mor da Igreja ds Cande-
lárla.

SINVAL DE SANT'ANA REIS— De aniversário de faleci-
mento, às 10,30 horas, no ai-
tar-mor da Igreja da Cande-
lárla.

CAPITÃO JULTO PEREIRA
DA COSTA — De 30.» dia, ás
10 horas, no altar-mor da Igre-
Ja Santa Crus do» Militares, r
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J$mi:'NOTAS RELIGIOSAS
''Aos Irmãos Separados'*

Com receio da concorrência, Papal Noel (Sr. Antônio Rodrigue») ae antecipou no Palácio daaL_ranjeiras para um reconhecimento oficial pelo Prefeito e pela Sra. "sara KublUchek Dlstri-bultt Utuloa • fés dois dlscurio» (num dele» elogiou o teu teeretárlo), ma» nfto nade chegar
de helicóptero

Papai Noel {o de todos os
anos) foi reconhecido no
Palácio das Laranjeiras

Ó Sr. .-Antônio Rodrigues, que há seis -«nos se vést_
de Papal Nòel, botou ontem a'sua fantasia e foi ao'Pá-
láclo das Laranjeiras receber o título oficial de Papal Noe!
da Cidade do Rio de Janeiro, que lhe íol entregue pelo Pre-
félto Sá Prèlre, na presença de Dona Sara Kubltschelc.

A antecipação e a pressa do Sr. Antônio Rodrigues,
que nao pôde chegar de helicóptero, como estava anuncia--
do, por causa de uma "pane", deve-se ao anúncio:de que
apareceu na praça um rival, sem a sua tradição de Papel
Noel antigo, e resolveu oferecer seus serviços aocomérclò.

Antes que o aventureiro lnn-
casse mão do seu olfeío, o Sr.
Antônio Rudi-lfvucs pós a sua
fantasia de veludo e arminho e
pediu ao Prefeito que lhe ofi-
clallzasse o titulo e à esposa do
Presidente que lhe confirmasse
a coroa do "Reino Encantado
da Fantasia", que diz dominar.

Conseguiu tudo isso, ontem, a
tarde, numa cerimônia sem

no portão e velo andando pelasbordas da piscina até o pátio,
onde a Srn. Kubltschek, o Pre-
feito e os Jornalistas o espe-
ravam.

BARBA E "JIAQUILLAGE"

graça que tomou quase uma
hora.dos que foram convidados
a assisti-la.

O PRIMEIRO MINISTRO

O Sr. Antônio Rodrigues foi
quem tratou pessoalmente da
sua festa. Escolheu um Secre-

. tárlo, Sr. Tibérlo Velasques, ra-
paz de pouca idade que usa
roupas escures e pesadas e não
dispensa colete, e lhe deu o ti-
tulo de "Primeiro Ministro do
Reino Encantado da Fantasia".
Os dois, imbuídos do mesmo
espirito e prevenidos contra o
concorrente que pretendia ves-
tir-se de Papai-Noel em de-
zembro, conseguiram a simpa-
tia da Sra. Sara Kubltschek
e o apoio da Prefeitura, atra-
vés do Departamento de Turls-
mo.-

A Sra. Kubltschek conside-
rou cie Justiça -proteger o Pa-
pal-Noel tradicional e admitiu
recebê-lo ontem, às 16 horas,
no pátio do Palácio das Laran-
Jelras. O Papai-Noel conseguiu
10 cornetelros da Polícia Mili-
tar, vestido» à moda da lnde-
pendência, que faziam soai
seus clarins, e um helicóptero
da FAB para transportá-lo do
Campo do Fluminense ao Pa-
lácio Presidencial. Convidou
representantes de uma emprê-
sa Jornalística, a quem oferc-
ceu títulos honorários do seu
reino de fantasia, e dos outros
Jornais, que compareceram
através de fotógrafos e repor-
teres.

O helicóptero, porém, não"
pôde alçaV vôo e o Papai-Noel
teve que chegar mesmo às La-
ranjeiros de automóvel. Saltou

O Sr. Antônio Rodrigues, que
féz dois discurso» à sua chega-
da, usava barba e "maquillage"
novos. Sua .'família foi.'às La-
ranjeiros e Inclulu-se entre os
que aplaudiram as primeira*
palavras de. Papai-Noel. O Se-
(•.etário de Papai-Noel, Sr. TI-
bério, foi elogiado pelo seu che-
te, que revelou ter éle'"feito
multo pela felicidade dacrian-
ça brasileira".

Uma coisa que está nos pia-
nos do Sr. Antônio Rodrigues:
uma viagem aos Estados Uni-
dos para dizer "mnlto obriga-
do" ao médico Jona_ Salk pela
vacina contra a poliomlelite. A
empresa escolhida para ceder
as passagens (de Papal-Nocl e
seu Secretário). Já foi escolhi-
da e o Sr. Erlmanto Coelho,
do publicidade da Varig, foi
homenageado com o titulo es-
pecial do "Reino Encantado da
Fantasia".

Ao encerrar-se a solenidade,
foi servida champanha aos pre-
sentes.

Coquetel
para artistas
premiados

Será oferecido hoje, às 18 ho-
ras, no Edifício Regina ' (Rua
Alclndo Guanabara, 17 — 12."
andar — salas 1.201-1.202) um
coquetel aos artistas Ana Le-
tfcla Quadros e João G. Qua-
glia pela sua recente premiaçàono Salão Nacional de Arte Mo-
derna.

A festa' tem o patrocínio da
Associação Brasileira de Dose-
nho, a que pertencem os ho-
menageados.

Homenagem à
memória do
Papa Pio XII

O Instituto Brasileiro deHis-
tona da Medicina dedicará sua
próxima sessão à memória de
S. Santidade o Papa Pio XII,
cujo passamento consternou o
mundo católico.

Falará, na ocasião, o profes-
| sor Ivolino de Vasconcelos, pre-

sldente do Instituto e discorre-
rá sobre o tema "S. Sant^níc
o Paoa Pio XII e a História
da Medicina". 

Lembrará o Sr. Ivolino de
Va*"_oncelo.*>, n.ssa ccasiílo. o
nnr..*o que sempre teve o Pa-
pa Pio XTI pela Medicina Bra-
alleira, tendo em vista a clr-
cunstáncla de que os três Con-
gressos Nacionais de História
da Medicina, realizados em
1951. 1953 e 1958 foram agra-
ciados com a bênção especial
de S. Santidade o Papa
Pio XII.

Mais um
palácio para
Brasília

Com a presença do Presiden-
te J.isc.lmo Kubltschek t de
outras altas autoridades, repre-

, sentantes do comércio, indús-
trla e agricultura terá lugar,
no próximo dia 19, domingo, o
ato de lançamento da pedra
fundamental do "Palácio do
Comércio" em Brasília, no qualse instalará, futuramente, ase-
de da Confederação Nacional
do Comércio.

O Palácio do Comércio se
sittfará em uma das principais
ruas da nova Capital e o edi-
fício terá 17 andares, tendo as
plantas e demais documenta-
ção sido já aprovadas.

A construção do. prédio le-
vara dois anos, após o que se-
rà transferida a sede da Con-
federação para Brasília.

Cardeal Mota
agradece ao
Presidente

O Pre»ldente Juscellno Kubl-
tschelc recebeu o íugulnte te!«-
grama do Cardeal de Sâo Paulo,
Dom Carlos Carmelo de Vascon-
ceio* Mota: <,

"Profundamente «enslblllzado*
agradecemo* aa condol-nclas rs-
lembrando extraordinário aco-
lhlmento do Papa Pio XII puracom V. Xxcla., em Roma".

HOMENAGEADO O REPÓRTER EM NOVA IORQUE
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O Professor Euripedes Cardoso de Me-
nezes acaba de envlar-nps :a segunda edi-
ção (ampliada) do seu livro sobre o pro-
testantlsmo.

Desse livro escreveu Dom Helder Cá-
mara: "Quem tiver serenidade para lê-lo,
há de sentir-se abalado pela caridade au-
têntlca de que está embebldo, pela slncerl-
dade de que dá prova e pela força dos ar-
gumentos que apresenta"... E a maior au-
torldade nacional em protèstantismo, que
é' Dom Agnelo Rossl, Bispo de Barra do
Plrai, observa: "Sua linguagem é serena,
convincente.,, Não fala com: despeito. Não
tem a preocupação da desforrai Não. Des-
faz as acusações e os preconceitos protes-
tantes sobre veneração de Imagens, Irmãos
de Jesus, purgatório, Presenç» Real etc,
com argumentos sólidos, bem còncatenados,
que produzem convicção efn quem os 16
com atenção e sem prevenção",..

Esta segunda edição de "Aos Irmãos
Separados» trw a rubrica da Livraria Agir
Editora.

A evolução de Euripedes Cardoso de
Menezes é das mais interessantes. -Nascido
em Campinas em 1809, viveu a infância e
a mocidade num ambiente protestante. Seu
Pai era pastor luterano. O jovem sentiu-se
atraído pela vocação de pregador. Foi parao seminário. Estudou filosofia e teologlai
Desejava tornar-se um Pastor.

Mas Deus lhe reservava outros caml-
nhos. "O* altura das riquezas da Sabedoria
de Deus: como sáo incompreensíveis os
seus planos, como são Investiga vels os seus
caminhos"... (Carta do Apóstolo Paulo aos
Romanos, 11, 33.) Em 1935, Euripedes Car-
doso de Menezes convertia-se ao catoll-
cismo.

Agora, êle pode perguntar com o Após-
tolo Paulo, humildemente e altivamente:"Quem nos separará da Caridade do Cris-
to?" (Rom., 8, 35.)

O segredo da Santidade está na entre-
ga. Toda preocupação com as conseqüên-
cias puramente humanas é um grave de-
trimento. O que importa é a doação. Ê a
entrega. É o abandono generoso. O sacrl-
ííclo por amor. Como lhe deve ter custado
abandonar o seu querido ambiente lutèra-
no, os sonhos da meninice, os amigos do
seminário, a fraternidade de Campinas.
Lembro-me de sacrificlo análogo: o do
futuro Cardeal Newman, ao abandonar
Oxford, para sempre. Uma vez, na "Apo-
logia pro Vlta Sua", Newman falaria de
Oxford: "I Have never seen Oxford slnce,
exceptlng its splres, as they áre seen írom
the railway". Nunca mais vira Oxford, ex-
ceto as suas torres, como nós as contem-
piamos do trem... Imagine-se com que
emoção, com que sofrimento Newman as
contemplava do trem, isto é, de longe...

Mas Newman sabia e nos disse no: seu
ensaio sobre o desenvolvimento do Dogma
qujl "time is short, Eternlty ls longV...
Sim: o tempo é breve, é curto, nias longa
Aji Eternidade.

Os frutos são poucos, são quase nadB,

Santa Teresa de Jesus
Nasceu em Ávila, na Espanha, e foi desde pequena

dominada pelo desejo do martírio. Aos 18 anos entrou no
Carmelo da Incarnação (Ávila) que reformou, não obstante
as dificuldades sem conta que'teve.de superar. Coadjuvada
por Sãc João da Cruz, empreendeu depois a reforma das
demais casas da Ordem, que de modo geral responderam
ao seu apelo. No arroubo de amor divino que constituía a,
atmosfera permanente em que vivia, Impôs-se o voto de
fazer sempre o que julgasse mais perfeito. "Como a alma
sente no corpo o cativeiro e a miséria, da vida. Sente-se
uma escrava vendida para um pais estrangeiro" — escrevia
ela. Elevou-se pela oração ao mais alto grau da vida mis-
tlca e era nesse exercido que hauria particulares luzes
sobre a ciência católica, a ponto de ser -com freqüência.
equiparada pelos Sumos Pontífices aos mais remontados
Doutores da Igreja. "A oração mais bem feita e mais agra-
dável a Deus é a que nos deixa na alma efeitos mais saiu-
tares, que se conhecem pelos frutos que dão e não pelos
sentimentos que despertam". A ação desta humilde virgem,
que só por si converteu milhares de almas, basta.para de-
monstrar o papel preponderante que a vida contemplativa
cabe na reintegração do nosso tempo. Morreu na noite de
15 de outubro de 1582. Cilíclos, disciplinas, mortiíicações
de toda a espécie, oração, contemplação, freqüentes colo-
qulos com. Jesus Crucificado, eis o que se pode admirar no
decurso da sua vida.
MARCANDO O MISSAL

A. C. V.
•.'.->¦*

ou nada. Pouco Importa. O que importa*-"»
é o testemunho. O que Importa é servir.- tut conservar a Chama acesa, t conservar ,* •
a Alegria do serviço humilde: "Laetatus-^ *.
sum ln hls quae dieta sum mihi — ln Do-
mum Dominl lblmus"... Alegrel-me com:ov,
que me foi dito — Iremos para a Casa do•'. .Senhor... Estamos sempre com as mãos ¦Tu
vazias. Que importa? Pascal escreveu que.,,,:-,nós não recebemos a missão de fazer af ~
Verdade triunfar, mas a missão de servir_ „,.
,à Verdade,- de combater pela Verdade.

Penso neste homem ainda moço que,há dezesseis anos, fala pelo rádio.com
exemplar dedicação. Haverá momentos 'dè..?"
desânimo. Em que o coração cangado se'"'*
pergunta: masque adianta tudo isto? Se
o mundo continua o mesmo... a a, hor.v*'1'4
de pensar na grande «palavra de Pascal': nãç»**"*
recebemos a missão de fazer a Verdade vi*.*''-
torlosa, mas de lutar pela Verdade. Há sete' r
anos, Euripedes Cardoso de Menezes fala'''""
diariamente pela Rádio Nacional. ' '"

Deus permitiu que êle nascesse protes-'" 
**

tante, que êle se criasse no amor da Bíbiíá.f •*¦
no conhecimento dos Profetas "cfepuscula-J¦¦"¦
res, taciturnos, messiânicos, melancólicos"¦'*
e no conhecimento dos Evangelhos. Para
que, na idade madura, éle viesse trazer aòsKr"
católicos um pouco da sua ampla cultura
bíblica. ¦¦¦¦•¦-- ¦ ¦¦'•' <tH-..-fcè'6'.'á

Todos os pontos de divergência — a
Eucaristia, a Maternidade da Virgem, af, ,t_
Confissão, o livre exame da Bíblia, as lma-
gens, as relíquias, o culto lltúrgico, o prl-, 4mado de Pedro —- mereceram do antigo
protestante um esclarecimento. Alceu Amo- ,,ü
roso Lima pôde escrever do livro: "Euripe-.."
des Cardoso de Menezes colocou muito bem, ^*
a questão protestante, tratando nossos ir,- .
mãos separados não como inimigos, como .
geralmente se faz, mas ao contrário com.
todo o amor e deferência, como deve ser".

Não inimigos, mas irmãos — "irpiãos,y
separados!'. Um dos pontos centrais .da di-'1
vergência é o das relações entre a Bíblia^
e a Tradição. Para os católicos, há duas""
fontes de Revelação: a Bíblia (ou os LI-'*1
vros) e a Tradição. A Bíblia integra-se-¦
numa Tradição que a vlvlfica. Para o proí' testantlsmo; a única fonte é a Bíblia, orag
Isto é arbitrário. N&o _há passagem; -íéritíu^
lha da Bíblia que afirme ser a Bíblia; gf
única fonte dá Revelação Cristã. Pelo con*
trárlo, expressamente diz São João .nó íe*|£j
Evangelho que "há muitas outras coisaa-"*
que Jesus fêz" e não estão escritas, :pòrqiii££
sería impossível escrever tudo.:, * *¦

- A Bíblia antes dt ser BíbUa íol Tra
dlçio. Isto é uma verdade histórica. Ante
de escrever-se, a Biblia fotsTradiçàp. f ]__,.
outro ponto significativo i o da canonicl^J
dade dos livros da Biblia; Há uma s*r.-_*_*
de Evangelhos • Epístolas apócrifos. Com^
saber quais os autênticos e quais os apócri-"**'
fos, sem recorrer a um critério extrab.&lisjÇ.
cq? Vois a Bíblia não resolve a questão d»*-*
Cânon dos livros qtie a compSSn..-' A Bibll^
só tem sentido integrada ha Tradlíáo' vivi?*

-••''¦ ¦*: "¦ 
'A>;•!(_<*-

-:. ;«*»»!-.' ;~>mm
'v'*«>Í.Orações â

sucessão de
PioíXIf

Recebemos o seguinte aviscr*
da Cilria Metropolitana: ."i2
fim de invocar as luzes divtnsSI
sobre eis Eminentíssimos SiE
Cardeais que. no próximo Còh*—
clave, elegerão o Sucessor de-
Pio XH, de feliz memória, to-
dos os Revmos. Srs. Sacerdo-
tes deverão rezar, na Santa.Missa, o Oração Pro Ellgcndò
Sum.no Pontífice da l.» entre-,
as Missas votiyas diversas, 'eo<^
mo Imperata pro ré tràvt.,'atif-a eleição do novo Papa..' , ¦**

Rio dé Janeiro, 14 <_,_-oú.u>__
bro de 1958.

»)¦ Cônego Vital B., Ca^
càntí, Chanceler". --.!--'-SIS

^v**4sS
'¦HW

•*_*
tem

O Jornalista Márcio Alves, vencedor do "Prêmio Esso de Reportagem" ds 1957 e que *_ encontra
presentemente nn» Estados Unidos, foi homenageado em Nova Iorque com um almoço oferecido
pela Standard 011 Co. (New Jersey), no Hotel Dorset, presentes vário» jornalista» nerte-ame-ricano». Mareio foi saudado pelo Sr. Dave Anderson, Gerente de Relações Públicas da Standard
para a América Latina, tendo em seguida relatado como conseguiu ganhar no ano passado omaior prêmio do jornalismo brasileiro. Em Nova Iorque o repórter do "Correio da Manhã" vlsl-
Jnu ns redações dos jornais New York Times. Tlme-Life, a United Pre«« International e a NBCTelevision, tendo «ido entrevistado pela Imprensa e o rádio. Na foto um asnecto do almoço,vendo-se o jornalista brasileiro e esposa entre os Srs, Alberto More, da Unltêd Press; WaltwBreed, da Associated Press: Nel Peixoto do Vale, da Esso Standard do Brasil; James Cravhon, daõtandard OU; Francisco Alvare» Chasaln, da Creol» Petroleum Corporation, da Vtneiuala, NatOoMaUlB » Jelui B. Tomrt, «• New X*** Ttaw

Ho]*, IS d* Outubro —Quarta-'•Ira- — Santa Tares», Virgem —
Rito duplo — Mies* D1LEXIST1
— Olórla — Oraçdo própria —
Paramento branco.

AuianhS, 1» de Outubro —
Qulnta-f.tr* — Santa Edwlgm
Viuva — Rito slmple* — Mlesa
COGNOVI — Oraçld própria —
Olórla — Paraintnto branco.

MláSA EM LOUVOR
A SANTA EDWIGES

Na Igreja da. Lâmpada*», 4 Ave-
nlda Passo*, aer» cel.brada asna-
nlii, à* » hora», Mias» fectlv* *__
louvor a Santa Edwlge*, Padroel-
rà do* Pobre* • Endividado*. Pro-
move este ato. a Devoçüo de S.
Miguel Arcanjo • Santa- Kdwlgoi,
•edlada na meatoa Igreja. Ektáo
eonvldr-do* todoa oa devotos, coo-
peradoro, bem como todo* aqu.-
Im que necemlUni da protíçloda milagrosa Santa Kdwlgea.

A ALEGRIA
A Alegria 4 uma realidade d«

erlatlo. H:i virtude da obra aal-
vador» da Jesu* Cristo Noaao Se-
nbór o homem batizado, no .cs-tado da graça d* Dsu» pode gotardoata privilégio. A aleerla-4 furi-
tli meu tel *>ar.\ toda* a* altuaçfíe*
da vida prática do cristão. *AIe-
Eral-vos". a-uln. dlsa* Nono Se-
nhor. NSo se pode comprar a ale-
irrla, como pensa multa.gente, quofica desiludi*'». A alegria de Deus
penetra no fundo d*, alma. revê-
lando o betn e a felicidade. Pela
ei .crt* descobrimos o bem na»
coisas transitória*, tanto na na-

tv.reza como na» oolaa» criada*
p.lo homem pura a.glória de Deus.
A alegria v.rdr.deira 4 um dom
de Deua. 4 parttcipaçio na clSn-
cia da Deus por analogia.

Sem-iimo.-. a alegria verdadeira,
a Fé em Deus, ei* um apostolado
da hora atual,

Padra Carlos Borromeu C.P.S.

Une ma no
Centro Ponrj
Vital, dia 16:

Amanhã, quinta-feira,. dl%10, às 21 horas, reallzar-se-é»
no Auditório do Centro Dom.Vital (Rua. Araújo Porto ABE*
gre, 70 — 1." andar), ;uma a*'»são cinematográfica para .<*seus associados, com .Y' aííre5sentação do filme "Fúria d'qeJustos". A entrada é. franca
para sócios c respectivas fa-
mulas.

Ouça a
RADIO
JORNAL

DO BRASIL
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Com destino a Nov» Delht, a fim de tomar parte na li.» reunlio
da IATA, passou por esta Capital o Comodoro Jnan Joeé GuJ-
ralde», Presidente da "Aerollneai Argentinas", sendo recebido
no Galeão pelos Srs. Jo*é Chalen, Osvaldo Rojas e Alberto Quí-
roga, da direção daquela empresa de aviação no Brasil. Declarou
o Comodoro Guiraldes que em janeiro próximo espera es»r
operando com o "Cornet ¦ IV, constando dol programa trane-
portar o Presidente Frondiri ao* EUA. Na foto, o Comodato

_Guln-lde» «tundo embarcava no avião que o levaria k lnòjjj.
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O PRÊMIO
Fernando Sabino •

NAQUELA época uma Horária de Belo Horizonte o/e-
tecia um prêmio ao melhtr dos contos publicados du-
rante o mês nos jornais ca cidade. Duzentos cruzeiros,
se não me engano. A confissão julgadora variava. Uma
vez foi composta por Godlfredo Rangel, Hélio Pellegrino
t Paulo Mendes Campos.!

Ora, acontecia que oi Paulo era encarregado do su-
plemento literário da "folha". Era ocasião do Natal e
faltou matéria, èle teve le escrever às pressas um conto
de Natal para encher a página, publicou \om um pseu-
dônimo qualquer, se ben me lembro Antonlna de Assis.
E no dia do julgamento do melhor conto do mês Qodo-
fredo o procurou com dois contos que havia selecionado:

tsses me parectram os melhofes. Você o que acha?
Um era do Marta Matos. ,0 ouíro era de Antonlna

dt Assis. Paulo engoliu em seco e disse que só tinha
lido o do Mário Matos.

Pois então leia o dessa moça — Godofredo insls-
tiu: — Pelo jeito deve ser uma moça. O do Mário me-
rece o prêmio, mas é um escritor conhecido, já consa-
Brado, nem fica bem a gente dar só duzentos cruzeiros
a èle. Por outro lado, acho que se deve prestigiar os
novos. ,

Paulo tornou a engolir em seco: duzentos cruzeiros

para èle naquela época já era o que se pode chamar de
dinheiro. Não falou nada, mas se abriu com o outro
membro da cornissâo, com quem tinha mais intimidade.
Este não teve'conversa."— 

Que situação constrangedora coisa nenhuma.
Deixa a moça ganhar o prêmio, se ela merece.

,— Mas a moça sou eu, essa è boa.
Que você nada. Ê a Antonlna de Assis, não é êsse

o nome dela? Merece as duzentas pratas. Godofredo vo-
tou nela, você vota no Mário Matos. O resto por minha
conta.

E votou na Antonlna de Assis. No dia de receber o
prêmio, Paulo passou na livraria, meio ressabiado:

A moça me pediu que passasse aqui para receber
o prêmio dela.

Mas o livreiro não ia assim na conversa, disse que
tostaria de conhecê-la pessoalmente, uma moça tão ta-
lentosà. Paulo embatucou: sai dessa agora — pensava.
Mas Diva., que era moça mesmo, t também talentosa,
ofereceu-se para acompanhá-lo à livraria disfarçada de
Antonlna de Assis. O livreiro puxou conversa, perguntou.
isso * mais aquilo, ela mal sabia de que se tratava e
quase morria de rir. Ainda assim os duzentos cruzeiros
foram recebtdos, e reza a crônica que ali mesmo se con-
verteram em livros, o que seria, aliás, condição do con-
curso. Pode ser, pode nio ser. Duzentos cruzeiros era
amheiro naquela época. ,

Altas autoridades eo povo
assistiram ontem às exéquias
de Pio XII na Candelária

Numa cerimônia religiosa'que durou, exata-;'
mente, duas horas e quinze minutos, o Cardeal .
Arcebispo do Rio de Janeiro, D. Jaime de Barros "

Câmara, celebrou, ontem, no altar-mor da Igreja
da Candelária, com a presença do Presidente da
República, Ministros de Estado .e do Corpo Diplo-.!
mático, as solenes exéquias por alma do Papá
Pio XII. A oração fúnebre foi proferida por
D. Hclder Câmara. ;, •*„¦

O Sr. Juscelino Kubitschek chegou à Cande-
lária precisamente às 11 horas e cinco minutos,
chegando- logo após o Cardeal D. Jaime, e o Vice-
Presidente da República, Sr. João Goulart, que
permaneceu durante todo o tempo das solénidades '
ao lado do Núncio Apostólico. -

IjoInaÍTBÒ BRASIL^ ÜTobARTA-i^mÁV Ü DE OUTUBRO pVlFs.glT^.C^ERyb

CARDEAL NAS SOLENES EXÉQUIAS\

OS TRÊS EMBAIXADORES

Os três Embaixadores do
Brasil que durante multo
tempo serviram em Roma,
Srs. Joaquim Nabuco, Dé-
cio Moura, e Hildebrândo'
Accloly, assistiram a cerl-
mônia nos primeiros ban-
cos reservados às autorlda-
des.

Após a Missa celebrada
por D. Jaime, D. Helder Câ-
mara proferiu a oração íú-
nebre, sendo realizada após
cerimônia da Libera.
EÇA ENTRE O POVO
E O ALTAR

Entre as autoridades e o
povo, ergueu-se uma eca ro-
deada de 36 cirios pequenos,
16 médios e 6 grandes» Nes-
se local foi realizada a úl-
tlma cerimônia. Cada auto-
ridade eclesiástica dava uma
volta com o turibulo em
torno da eça.
O POVO NA RUA

A Candelária ontem esta-
va superlotada. Multa gen-
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O Pres. d» República, Sr. Jusctllno Kubitschek, O Gen. Teixeira Lott, ontem, na, Candelirla
durante a missa, ontem, na Candelária

PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE
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Nonato," Vesl

dento do Supremo Tribunal Federal

CERIMÔNIA DO LIBERA
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Todas as autoridades ecleslástleaa deram volta à «•«* armada entre o altat e a massa do
fiéis, Incensando-» durante a aolenldadt do Libera

te, entretanto, preferiu ít-i"
car do lado de fora, rias pró-
xlmidades da porta que dà
para a sacristia onde entra-
vam as autoridades. Cada
uma personalidade que en- 

'

trava recebia palmas. Não
havia.cordão de isolamento,
mas os soldados dos Dra-
g ó e s da Independência
abriam alas para as autorl-
dades.

O CORO: SEMINARISTAS

O coro foi composto por
seminaristas do Seminário
Arquidiocesano, vários cole-
glos religiosos mandaram
comissões de alunos e alu-
¦rias, que se misturavam com
o povo. Compareceram, tam-
bém, cerca de, trinta' ban-
delrantcs dá Associação das
Bandeirantes do Brasil.

LUZ INCOMODA
PRESIDENTE

A" missa foi televisionada
pela TV-Tupi. Em dado mo-
mento, no meio da missa,
um dos funcionários do Ita-
maratl, que cuidava do cerl- "

ínonlal, pediu ao represen-
tante da TV-Tupi para retl-
rar uma lâmpada cuja luz
se projetava sôbre o Presi-
dente da República. Quan-
do a luz se apagou, o Sr.
Juscellnp Kubitschek sorriu
discretamente.

Durante a cerimônia do
Libera, o Sr. Juscelino
Kubitschelc conversava com
o Embaixador da França. D.
Sara não esteve presente ao
ato religioso..

A FALA DE D. HELDER

Foi a seguinte oração fú-
nebre proferida por D. Hei-
der Câmara, ontem, na Can-
delárla:

Conta-se que um Exmo.
Prelado, presente om Castel
Oandolfo à morte do Santo
Padre Pio XII. ao certiíicar-se
de que morrera o Papa, em
vio procurou articular um De
Profundls: só conseguiu en-
toar o Mafiüflcat.

Aqui estamos para rezar pelo
Augusto Pontífice, lembrados
de que a Igreja nos faz su-
tragar os mortos por mais edi-
ficantes quo lhes tenha corri-
do a vida e por mais santa que
lhes tenha sido a morte.

Mas quanto mais aprofunda-
mos a vida de Pio XII, por
qualquer dos ângulos numero-
sos que a encaremos, a conclu-
sfto é sempre a mesma: lou-
var a Deus que operou prodl-
gios através do seu Servo.

Ainda estáo nos nossos olhos
tomados de espanto os feitos
da Providencia pela máo de Pio
XII. Nem será mister descre-
vé-los: bastará ir lendo as le-
gendas dos murais que estAo
diante de nos.

Contentar-nos-emos de parar
diante de três: Gula de seu
século; Homem universal; san-
to Santo Padre.

A proporção que estas ver-
dades se avivarem em nossa
lembrança e ganharem relevo
em nossa saudade, e, a seguir,
enquanto se consumar o San-
to Sacrifício o p Libera me
soar aos nossos ouvidos, o De
Profundls e o Magniflcat se ai-
ternaráo dentro de nós, aca-
bando por vonoer e dominar a
Açáo de graças por tudo o quo
a Providência deu ao mundo
através de Pló XII.

A) Gula do seu século.
íle seria grande em qualquer

século. Mas sua "grandeza ain-
da mais avulta e impressiona
porque nlo podia ser maior no.
mais angustiado e grandioso
dos séculos.

Seu pontificado se abriu com
os seis anos da Segunda Guer-
ra mundial para a qual D
prepararam suas , missões na
Alemanha dè Guilherme IL
Seu contato pessoal com cam-
pos d* prisioneiros (precurso-
res dos campos de concentra-
çáo). Sua permanência em país
vencido e Joguete de ' revolu-'
cão. A Providência O fèx so-
frer, pessoalmente, os horrores
do bombardeio de Roma.quan-
do Sua coragem,. Seu sangue
frio, Sua presença nas áreas
devastadas Lhe granjearam o
titulo de Defensor clvlHUtls:
Pio XII pode entender em pie-
nltude o absurdo revoltante
dos ' bombardeios de cidades
abertas e da destruição siste-
mática das retaguardas civis,
uma das inovações mais barba-
ras das guerras dos nossos dias.
Como deixar de ser o único
totalmente desapaixonado pa-
lndlno da paz. se Êle viu que o
após-guerra participa do mes-
mo horror da guerra, com suas
multidões de feridos, do sem-
teto, de sem-pátria, de refu-
glados, de neuróticos?...

Assistiu ao nascimento eex-
pansao do comunismo: a prln-
ctpio de uma Nunctatura onde
teve de barrar assaltante* ver-
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D. Jaime de Barros Câmara, num momento das exéquias por aln» do Pio XII

E
MUITO
FÁCIL...

Trocar
Um Fusível queimado
È tão fácil
Como mudar
Uma Lâmpada

"ta 1 *

i^lül . -Ret
l^^^g Desligue Q (SH|. a' fhave qu«

|^^^^^^^^^^^?^^re»^^fflWP^s-oWp

Reíire Coloque Re|igua
o fusível o novo Q ehav0

queimado '"-'vel
¦v':l,-u ' I- I. -, » ¦ i

Muitas vêzès a falta de luz resulta
apenas de um fusível queimado, que
VOCÊ MESMA pode trocar em menos de
um minuto. Antes de pedir auxílio à
Cia., verifique se o seu fusível está
queimado. ,,

UMA CAMPANHA OA }^H^ EM SEU BENEFICIO
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Villa e a Musibrás
|i Renzo Massarani

Quando (o mais tarde possível) chegarei, no fim\:de; minha
vida terrena, á tal selva obscura, pagando o óbuío a Caronie, atra-

. restando o Rio Estlgio e apresentando-me ao Juiz Minos, deverei
resolver muitos problemas vitais pard proourar obter uma resi-
ciência não excessivamente quente e incômoda,Esse danado Mi-
vos fará questão de saber, tlnttm por tintim, tudo do meu passa-

. do, e lhe será lácll encontrar razões de sobra para resolver que eu
fique coin éle. Independentemente disso, penso.com compreensi-
vet preocupqpão' a quando seus conselheiros —' examinando mi-
vhas atividades rle critico — lançarão as acusações mais terrl-
veis: "falou mal do folclore naclonall", "procurou \lrar o brasi-
letrtsmo da música brasileira/", "fts criticas {destrutivas, natu-
ralmentc: critica construtiva d quando >/aia bem, e negativa é
quando fala mal) contra os músteos nacinallslasl", E muitos dí-
binhos haverá, fazendo um barulho dos dtabos, que nem uma sui-
tezinha infantil conseguiram-manipular sem tudo pedir ao folclo-
re pré-fabriojxdo', e inuitos 'outros'haverá, 

que orquestraram e as-
sitiaram Conoadas já prontas e até impressas; e muitos outros,
cujos, batuques, toadas, choros .e modinhas acreditavam fossem
brasileiros e íncritteáveis, por já terem sido usados com êxito por SEM TEMPO ¦
lantos outros. '.'.¦."*';" \*.

Mas quando o Dr Minos, diabo leigo em música,, justo e ho-
nesío,' lhes lembrar que. para :um juizo tão definitivo, tenho dl-

\ reito ao auxilio de um. advogado, e perguntar o nome do meu
, bacharel, resnonderei pedindo'apenas uma vitrola. Uma vitrola. __ __ ___l" disco LP, gravado em 1958 na França, do Choros Onze de Hei- «-'-'»"¦' .¦*.¦tor.Villa-Lobos. Os diabtnhos protestarão: uma hora e dez de "_lCflllttllS*3
¦ defesa?!? Minos, na certa,, responderá que uma hora e dez, em-comparação com a eternidade, não faz diferença.. £ então esse __„,.„,_„ v»~,w.~.> LP será o melhor defensor das minhas afirmações, terrenas. O ScrVe TJClrCl

,., melhor advogado do mundo. Aliás, no caso, do inferno,
Afinal, náo dizia eu que u mtisíca brasileira pode e deve ser

música-e brasileira sem o recurso'obrigatório e artificial do foi-clore? O Choros Onze — que em vida eu ouvira na casa do pró-, pno autor — encerra tamanho calor que até os dlabinhos-músicos
ficarão queimados. Se aqui e acolá eles poderão diabólicamenteencontrar «tu qualquer pequeno elemento Índio ou negro ou eu-
ropeu do tal lolclore, o resultado continua tão imensamente "mú-

. sica", tão imensamente "Brasil" e tão imensamente "gênio", que

Instituto Nacional do Livro
não foi convidado para
Frankfurt, diz seu Diretor

Instituto
Histórico:
120 anos

Sob a presidência do Embai-
xador José Carlos de Macedo
Soares, realiza-se no Instituto
Histórico c Geográfico Brasi-
loiro no. dia 21, às 17 horas,
sessão magna comemorativa do
120.° .aniversário de "sua fun-
dnçfto. A sessão constará dc

— Náo recebemos nenhum convite oficial para partlcl-
par da Feira' Internacional do Livro em Frankfurt — disse
ao JORNAL DO BRASIL o Sr. José Renato Santos Pereira,
Diretor do Instituto Nacional do Livro, referindo-se à carta íimã 

"palestra" 
do presidente cia cio dia" aõ

que o Professor Vandick Londres da Nóbrega, Diretor do instituição, leitura .do Relotó- ._- pe.
Colégio Pedro II, enviou ao Presidente da República lnsti-
mando que o Brasil, não esteja participando da exposição.

Disse o 
'Br. 

Santos Pereira o Sr. Santos Pereira, lembran-
dq que "pela Lei, a Biblioteca
Nacional é.,» encarregada de .,___-
Ze™l?JiJ?poslç6M de ílvr0* Cultos de

' Cursos e
Conferências

cursos
— De ItMôria e Critica áa

Pintura Moderna {Do Impresslo-
111.1 o no Tachlsmo), sob air nus-
plclos da Escolinha df. Arte do
Brasil, com inscrições abertas
«o Avenida Marechal CAmara n.
314, 4,«*and, telefona 23-4521, em
10 palestras, às segundas e quln-
ias-fetras, das 18 ci.t 10 horas, a
cargo do critico de arte Proles-
sor Carlos CavalcAntl, a partir

. i . §í i ¦! ¦ v ! ' ¦ t • >'¦''-
¦".-'*' -'¦'-.

VIDA LITERÁRIA

m, at."Morro dos Ventos Uivanles" V
.em nova edição: ek Minas

A Editora Itatiaia, de Belo Horiücpte, está anunciando ptraeste ano, uma nova edlçáo do famoso livro "O Morro dos Vsn-tos Ulvantes", de Emlly Bronte. A obraWrá na coleção que aqüe-Ia editora criou sob o título de "Bibllottca dot Séculos" para pu-bllcar ltvros-quf tèm resistido á passagim do tempo.A tradução da obra foi confiada ari critico Oscar Mendes

que recebeu "no princípio .do
més" apenas um Impresso em
francês e inglês dando o rotel-
ro da Exposição, mas sem tra-
zer nenhum convite oficial que,
se viesse, deveria ser encaml-
nhado ao Instituto através do
Itamarati'.

—, Nâo teríamos tempo de
enviar' livros para a inaugura-
çfto da exposição — continuou

i-lo do 1.° Secretário, Sr. Vir-
glllo Corrêa Filho, e do dls-
curso do orador oficial, Profes-
sor Pedro Calmon. que fará o
necrológio doa sócios falecidos
durante O ano,social.

no exterior".
Disse ainda o Sr. Santos Pe-

relra que a "intenção da Ale-
manha Inicialmente era a de
fazer só uma exposição nado-
nal de livros, mas devido ao

^interesse de outros países, co-
mo a Áustria, por exemplo, a
mostra se ampliou internado-
nalmente". E.'finalizou:

— Creio que a-Biblioteca Na-
clonal também nfto foi convl-
dada porque, do contrário, eu
teria sido imediatamente clen-
tlflcado, dada a estreita cola-
boraçfto qué existe entre nós
na organizaç&o de exposições".

origem >
africana

Sob o patrocínio da Casa da
Bahia reallzar-se-á no próxl-
mo dia 21 de outubro, -às 17
horas, no auditório da Facul-
dade Nacional de Filosofia
(AVi Presidente Antônio Car-
los, 40 — 4° andar) uma con-
ferencla' do professor Edison
Carneiro subordinada ao tema"Os cultos de origem africana
no Brasil".

restaurar
' Fazendo uma exposição do

freudismo, D. Estêvão Bltten-
court, monje beneditino, con-
denou as suas concepções filo-
sóflcas, absolvendo, porém, o

até o mais tolo e estéril « vermelho dos diabinhos~jog"ãr~á~pkra"o mítodo terapêutico que éle ins-
. inferno suas cinco páginas de música, de Musibrás, exaustivamen- taurou na psiquiatria moderna.
, te "compostas" em vida. E calará a boca. s . A restauraçfto da personalidade

Musica, grande música, e inconfundivelmente brasileira? Eis, Pel* Psicanálise foi Justificada
Sr. Minos, eis, senhores diabos do Júri, esse Choros Onze com seu >el° conferencista. que falou

; pianista integrado na oiquestra, com tudo quanto há de prodl- ontem no auditório do Mlnlsté-
. ciosamente vivo, grande e característico no Brasil, tropical dan- rl° dR Educação, a, convite da

. iesco,::QTrascticr, eloqüente por si só mais do que umn legião de Divisão de Educação Extra-Es-
_ ãtablnhos-musicos tagarelas, presumidos, gagos e sem um vinao co,ar' ° tema da conferência

ttr. inntn.in » íol; -psicanálise e personali-{ de fantasia,
Quero comprar um LP do Choros Onze. deixá-lo guardado na

; 77ialeía sempre pronta para d itltima viagem; e comprar também
. outro exemplar para tocar, ainda em terra, a todos os qup pro-curam defender .sua importância usando o artificio- do folclore,

; amolando, enchendo-sc de vento, desfraldando uma bandeira bra-
_. siicira falsa e artificial.
' RECITAL DO PIANISTA HOME-- RO DE MAGALHAES — Homero

do Magalhães, o aplaudido pia--nlsta brasileiro, reallznrá hoje, ás
21 horas, no Municipal, seu
anunciado recital; no programa,liã duas Sonatas de Haydn e Mo-
zart e obras de Heitor Vllla-Lo-

c bos, Schumann e Chopln.

EMÍLIA D'ANNIBALLE. JANNl-
¦BELLI — Amanhã, .is 21, na E.
N. M. a cantora Emllla D'Annl-
baile Jannlbelli, acompanhada
por Leonora Gondlm, realizará
um recital dedicado lã músicas
brasileira.-,.

Academia Brasileira de
Letras distribuirá em 1959

;Cr$ 292 450,00 em prêmios
»;' A Academia Brasileira de Letras deverá distribuir em
.1959 nada menos de 292.450 cruzeiros em prêmios refe-'; rentes a nove diferentes concursos, dos quais os principais

? são os Prêmios Machado de Assis, Olavo Bllac, Afonso Ari-
.nos, Silvio Romero, Artur Azevedo e José Veríssimo, da
* própria Academia (o primeiro de 100 mil. os demais de
¦.25 mil cruzeiros). *

, Dos tròs prêmios de partícula-
, res distribuídos pela Academia
__.' Brasileira de Letras o maior è o
„ Prêmio Cláudio de Sousa, que
j deatlna 56 mil cruzeiros ti melhor
•* peça teatral oü comédia, ainda

nfto representada.
. OS PRÊMIOS
>' O edital sobre oe prêmios deconcursos . literários de 105S da
•- Academia Brasileira de Letras » oseguinte:

"A ACADEMIA BRASILGinA DE
r.. LETRAS torna público que no ano
l dc 1959 concederá ' oa seguintes

prêmios:
I — Prêmio Machado de Assis,

da Academia Brasileira de Letras,
de Crt 100.000,00, pelo conjunto de
obra literária de escritor brasllel-
ro que tenha publicado pelo rne-

i no3 um livro altamente recomen-
. dnvel, no trlênlo de 195S-1B58;

. II — Cinco prêmios de Crt . ..
O 25 000,00 cada um, destinados alivros Inéditos ou publicado] em

, l!).*>7 liiJS cm língua portuguesa, de
-. autores brasileiros.

Os prêmios s&o os seguintes:
a) — Prêmio . Olavo Bllac, da

Academia Brasileira de Letras, pa-
Í ra poesia-,

b) — Prêmio Alonso Arlnos, da'" Academia Brasileira de Letras, pa-» ra CONTO E NOVELA;
'* o — Prêmio Silvio Romero, da' Academia Brasileira de Letras, pa-ra CRITICA E HISTÓRIA LITE-
£ RARIA;

:' dl — Prêmio Artur Azevedo, da
Academia Brasileira de Letras, pa-
ra HISTÓRIA DO TEATRO,' CRI-
TICA E ENSAIO DE INTERPRE-
TACAO SOBRE OBRAS DE TEA-
TRO, TRADUÇÕES POÉTICAS E

. DE OBRAS CLÁSSICAS E NEO-
; CLÁSSICAS PARA O NOSSO-, IDIOMA;

O violinista
Nicanor
Teixeira em
Ondas Musicais

dade".
O orador Iniciou a sua con-

ferencla definindo a psicanálise
(exame da alma) «relatando a
biografia e os estudos de Freud.
Ao Julgar o seu trabalho, disse:

O pánsexuallsn» de Freud
é errôneo. Há outros agentes
da vida psíquica lnepcncntes
do instinto sexual, como a ten-
dêricla para a amblcáo. ji lnve-
já, o egoísmo e muitos outros.

PSICANALISTAS
E SACERDOTES

Considerando que o método
terapêutico que Freud instau-
rou na psiquiatria é separável
de suas concepções filosóficas,
segundo êle falsas, o monje cl-
t"U o Papa Pio XII em defesa
dos psicanalistas.

Nem todos os psicanalistas
interpretam os resultaos da
análise segundo os princípios
filosóficos de Freud. Pondo os
resultados da psicanálise a ser-
viço da sá filosofia, só podem
contribuir para o reergutmen-
to espiritual dos: que sofrem c
exercer assim uma funçáo mui-
to próxima à do sacerdote.

DIV61TCIO E ;,-..,,
INQUISIÇÃO

Desde abril que D. Estevão
faz conferências mensais sob o
patrocínio.da, Divisão de Educa-
çáo Extra-Escolar do MEC. As
duas últimas terfto como temas
o divórcio e a inquisição. No

• dia 22 deste mês.^êle falará, ás
18 horas, sobre: "Amor, Matri-
mônio e Divórcio".

A última, em novembro, dia
13, será sobre a história da
Igreja. Título: "A Inquisição
•na História da Igreja". D. Es-
têvão promete uma análise se-
rena das idéias e dos fatos.

Sem opinar, psicólogo fak
sobre a nova descoberta do
cogumelo pela psiquiatria

— confirmando-se adeacoíierta, a ciência terá presta-
do à humanidade mais um notável beneficio — disse ao
JORNAL DO BRASIL o psicólogo Aroldo Rodrigues. A des-
coberta (anunciada por telegrama vindo de Paris): um ço-
gumelo ("Psilocybe Mexicano") que cura certas doenças
mentais. E.que i um perfeito auxiliar dos psiquiatras.

O telegrama informava ainda que este cogumelo foi Ia-
vado para Paris e experimentado (com sucesso) por um

grupo Investigador, chefiado pelo Dr. Jean Delay.

Segundo o Professor Rogcr psiquiatras e nslcannllstas". E
Hcim, Diretor do Museu de Cl- explica: «
ênclas Naturais de "~ ' "" * *•"" "Paris, as
experiências foram "um su-
cesso" e os resultados "ótl-
mos".

A nova droga foi exoerimen-
tada em 20 pacientes, Inclusive
uma mulher muda e esqulüo-
irônica que começou a falar e
não parou, enquanto esteve sob
os efeitos do novo medica-
mento.
E OS PSICÓLOGOS?

— Como psicólogo — disse o
Dr.' Aroldo Rodrigues (que é
Professor da Universidade Ca-
tóllca e da Faculdade Santa
Ürsula) — náo posso dar opl-
nlão sobre a nova descoberta.
Aparentemente ela é maravi-
lhosa para a terapêutica das
doenças mentais. Acompanho
com Interesse as notícias átêr-
ca da descoberta do Dr. Roger
Helm e do Dr. Jean Delay.
Mas aindn nfio posso opinar
por falta de elementos.

Diz o Professor que "o pro-
blcmn da orgi>nogtncse c r!a
pslcosênese das doenças men-
tais há multo tempo inquieta

A possibilidade de 'uma
cura das aferões mentais arra-
vés dc drogas medir nnis ¦, náo
é multo do ngrado destes últi-
mos.

MAIS UM ARGUMENTO
— Assim, penso que a recen-

te descoberta conquanto des-
porte vivo Interesse da parte
dc todos, é assunto mais da nl-
cada dos médicos especializa-
dos na cura das doenças meu-
tais. De minha parte desejo
ardentemente que a descober-
ta noticiada, e que ainda se
encontra em período experi-
mental, seja coroada de êxito,
constituindo-se cm grande be-
nefício para n humanidade e,
aindn, cm mnls um argumento
contra os que so obstinam cm
menosprezar a psiquiatria...

ciíciisdo t/n(i)crs(ícir(o,
sobre "Problemas dó Cdnocr Gt-
necnlóglco", etcUistvamentc para
médicos, com Inscrições abertas
no Departamento de Educação e
Ensino da Reitoria da Untverst-
dade do Brasil, à Atleuldo Pai-
teur n. 280, (Preifo Vermelha), a
ser ministrado no 7ii.itituto de
Ginccoioc7la da Universidade
{Hospital Moncorvo Filho),'sob
a orientação do Professo: Amai-
do de Matais.

De Fllatelia, promovido peloClube \FtlattUco do Brasil, com
inicio depois de amanha, todas
as sextas-feiras, às 20,30 horas, A
ittienlcia Graça Aranha, 226, 4.»
andar. Inscrições pelo tele/onc
42-7231, a pnríir das 13 horas'.De Atualização Geográfica,
promovido pela Associação dos
.Geógrafos Brasileiros, com ins-
crlções abertas na Avenida Beira-
Mar n. 438, 9." andar, com o Pro-
fessor José César d» Magalhães.De Psicologia, com matricu-
Ias gratuitas, na sede do "Curso
de .Ciências e Letras", á Avenl-
;'a Almirante Barroso n, e, li."
ntidar, «ala 1.101. üs quintas-
feiras, das 19 às 20 horas. Te-
lefone' 52-4437. <-i.

De Aperfeiçoamento e Es-
pecialização em Radiologia CH-
nica do Tórax, na sede dos Cur.
tos do Departamento Nacional de
Saúde, á Rua do Resende n. 128,
telefone . 42-3648. com (njcrlções
abertas até 5 de novembro.

CONFERÊNCIAS

H0]e:
Do Professor Edd W. Parks,

Catedrdttco de Literatura norte-
americana na Universidade dê
Geórgia, sobre "Emerson e Hau-
thorne", às 19 horas, no auditô-
rio da Embaixada Americana.

Da Professora Marta Clara
Machade* sobre "Teatro Infan-
tll", às 18 liornj na sede do Ins-
tttuto Cultural Brastl-Alemanha,
á Avenida Rio Branco n.* 311,
sala 1.112.

Do General Salm de Miran-
da. sóbre "General Benicto, tua
Personalidade e sua Obra", ás
17 horas, na Sala General Rondon
,1a Biblioteca do Exército (3.° an-
dar), Ala Marcllio Dias, sob os
auspícios do instituto de Geo-
grafia e História Militar do Bra-
sll c da Biblioteca da Exército,
em homenagem ao General Va-
Icníim Boilclo da Silva.

Amanhã:
Do Professor equatoriano

Enrique Alfa de Mosquera. sóbre"l.ua-de-Mcl Pré-Nupctal", às
17 horas, no salão nobre da Bi-
blioteca Municipal (Avenida Pre-
sidente farpas), sob os ausptetos
da Secrctarta-Geral de Educação
da Prefeitura' do Distrito Federal,

Do Professor Hélio Jagua-
rtbe. Chefe do Departamento de
Política, do ISEB, sóbre "As OI-
Umas Eleições e a Slitiaçdo Po-
lltlca Brasileira", às 18 horas, no
auditório ria ABI.

Do médico Gilson Maurltl
Santos, sóbre "Indicações da Cl-
rurgta Cardíaca na Gratiides",
ás 20,30 horas, na Sociedade dc
."edicfna » Cirurgia.

CONCURSO Ek
PORTO ALEGRE

O escritor Thlers Martins
Moreira ' (O Menino e o Pala-
cete) na qualidade de professor
da Faculdade Nacional de Fl-
losofia, será um dos Julgadores
no concurso para catedrátlco
de Literatura Portuguesa da
Faculdade de Filosofia da Uni-
versidade do Rio Grande do
Sul. Os demais Julgadores te-
rão: Quilhermino César, Antô-
nlo Soares Amora (S. Paulo)
e Jorge Agostinho da Silva
(Sta. Catarina),

O' Sr. Francisco Casndo Go-
mes, candidato único á vaga
apresenta-se com a tese O Ele-
mento Mar na Obra de Anto-
nlo Nobre.

O concurso será realizado no
dia 3, de novembro vindouro.

"CÂNTICOS DO LESTE"
A Jovem poetisa (alagoana)

Cléa Marsiglia tem pronto um

novo ivro de poemas, a qúedeu o\ título de "Cânticos do
Lette". será publicado inoluln-
do alguns poemas do livro"Cânticos da Terra\com que' conquistou o "Prêmio de Poe-
sla" de A Gaxeta, de Sfto
Paulo.

CORRESPONDÊNCIA "
DE COLtETE VEM Al

Anuncia-se que Maurice Oou-
deket, companheiro dos últi-
mos trinta anos de Collete, está
preparando a publicação da
correspondência completa da
escritora e reunindo, artigos e
crônicas publicadas entre 1909
e 1954 pela famosa autora fran-
cesa. Várias obras dessa escrl-
tora Já se acham traduzidat
para o português. Ainda recen-
temente . a Difusão Européia
do Livro lançou "Oigi" e pro-mete para breve "Claudine na
Escola", em traduçio de On-
dina Ferreira.

NOTAS DIVERSAS

Está circulando um novo número da revista Leitura, de Bar-bosa Melo. Colaboraçfio de Carlos Drummond de Andrade Diasda Costa, Sarah Marques, Marcelo Coimbra Tavares, Brito Bro-ca, Iyan Pedro de Martins, Oswaldlno Marques, Homero HomemEneida, Mauro Mota, Adonias Filho, M. Cavalcanti Proença, Ru-tores que "nâo conseguem ler Guimarães Rosa". Sóbre os escri-tores que. "nfto conseguem lêr Guimarães Rosa". Sóbre essa re-portagem voltaremos a falar nos próximos dias nesta coluna

Ho ..^¦S.&Y" _<m_?U? * Màrl0 Newton Fllh0 estft0 e»weven-do uma Histór.a do Movimento Modernista em Campos".

*n i?'rfésJllvrí.8 d<! poe',la «unclados pela José Olympio: Elerlai
^caíVeaHeGnata^,abSaa8M0te: Z'UU^ deS° ™ 

"

beirou!! V^êÜSST" M< M" *U* Ba"* »'-

VISÃO NOTURNA

e) — Prêmio José Veríssimo, da
Academia urasllelra de Letras, pa-
ra ENSAIO D ERUDIÇÃO;

III — Prímio Júlia Lopes de AI-
melda, de C:t 7.200,0, destinado a
livro Inédito ou publicado 'de au-
tor feminino d* prosa, de preíe-rencla romance ou coleçto de.no-
velas, ou de conto»; n» falta, po-
dera aer concedido a um livro de
versos, de qualidade superior e da
forma chamada clássica aempre da
autor feminino. *

IV — Prêmio Cláudio de Sousa,
de Cr 56.000,00, destinado a pecateatral ou comédia ainda nfto re-
presentada.

— Prêmio Kamot Paz, de Crt
4.250,00, destinado a obri original
e lnídlta de autor brasileiro ou
português, de qualquer ramo de
literatura em geral especialmente
do Brasil dando-s» preferência,
em igualdade de . condições, aos
autores mais Jovens.

— Aa inscriçôe» ao» prêmiosindicados sob os ns. 11, 111 iv •
V esurao abertas dtsde a data da
publicação deste Edital até 31 de
janeiro, de 1830, exceto as relatl-
vas ao Prêmio Ramo» Paz que te
encerrarão em 31 dé Janeiro de
1960.

— Os trabalhos térto apresen-
taues ao Chefe da Secretaria, da-
clarando o autor, por escrito, o
prêmio a que concorre e que se
submete ás condições deste Editai,
e entregando, ho mesmo ato 10
exemplares impressos das obras
publicadas, ou 6 exemplares dac-tiiograíados das inéditas — un» e de Behrine e o Oceano Pacifico.outros escrito» na ortografia ofl-' i"ciai.

IV Festival
de iniciação
musical
Inicia-se, hoje, ás 13 horas,

no auditório da„A.B.I., o, IV
Festival de Iniciação Musical,
organizado pelo Conservatório
Brasileiro de Música, sob a
orientação da Professora Liddy
Mlgnone, e que constará de de-
mciistrnçõcs de recreação, ban-
das nmícas. cantos dramatiza-
dos e um Concurso de Piano"Liddy Mignonc".

Índios das Américas não são
autóctones, diz antropólogo

Afirmando que os Índios das Américas não são autóc-
tones, 'o Professor Juan Comas, formado pelas Universidades
de Madri e Genebra e catedrático da Universidade do M".-
xlco, disse, ontetn na Faculdade Nacional de Filosofia,
que o homem primitivo da América procedeu do suleste da
Asla e da Polinésia e provavelmente atravessou o Estreito

Soluções de Tavares Bastos
são válidas um século
depois, diz conferencista

— Tavares Bastos ainda está bem vivo. As soluções
que êle, há quase um século, apontou para os. nossos pre-
bleynas são perfeitas e ainda válidas, disse õ Professor Au-
gasto César Veiga, ontem, em sua conferência para o PEN
Club do Brasil, "Presença de Tavares Bastos no momento
politlco-adminlstrativo". A conferência foi a segunda de
uma série intitulada ."Sociologia e sociólogos brasileiros",
organizada pelo Grupo de Estudos Sociais do PEN.

sar Veiga, foi 0 Padre Antônio
Vieira. Depois dele, pode-se ei-
tar como sociólogos Tavares
Bastos, Euclldes da Cunha, Al-
berto Torres, Oliveira Viana e

" 'O pro_i*ãm: "Ondas Musl-
cais" oferecerá nos dias 16 e
23 deste mês dois radioconcer-
tos com a participação do vlo-
lonlsta Nicanor Teixeira.

Este aplaudido artista tem
dado recitais c atuado no rá-
dlo e na televisão aqui e nos
Estados, com expressivo êxito.
Além de concertista, Nicanor
Teixeira é também professor no
Conservatório Brasileiro de Mú-

sica e no Conservatório Musi-
cal do Rio de Janeiro.

Na'sua primeira" apresenta-
ção em "Ondas Musicais", a
realizar-se quinta-feira próxl-ma, Nicanor Teixeira executará
o setruinte programa: Galhai-
da, de John Dowland; Minticto,
dc Jean Phlllppe Rameau;
Adágio, de J. S. Bach; Pnvana,
de Luís Milán: Andante e Mi-
nucto, de Fernando Sor.

Essa audição será transmiti-
da pela RADIO JORNAL DO
BRASIL, a partir das 21,30
horas.

— O» concorrentes exlblrto
carteira d» Identidade ou respec-
tiva cópia fosiot&tlca, cujos nu-
meros Ilcaráo anotados na Bocre-
tarla. No caso de pseudônimo, o
concorrente apresentará envelope'
fechado, em que estará delatado o .
seu nome civil, e que somente será
aberto quando concedido o piémloa obra do mesmo concorrente,

— Oa autores de trabalhos
Inéditos, premiados, só terfto dl-
reito a percepç&o imediata de me-
tucie da Importância do prêmio,devendo receber a outia meiaue ¦
depois de publicado o trabalho em
livro confrontado este com o.
original arquivado na Academia.

— A Academia se reserva o
direito de:

anular o_ concursos,nto conferir algum ou alguns
dos prêmios,

repartir um mesmo prêmio
por' mais de um autor. ;

— Os autores premiados, quan-do ae referirem ao prêmio quetenham obtido, deveráo mencio-
na-lo com rigorosa exatldto.

— O» autores lnadequadamen-
te Inscritos, quanto a classifica-
«to, nos Concursos Literários de
1958, poderto lnscrever-s» nova-
mente com os mesmo» livros, sob
as rubricas apropriadas, observa-
do o período indicado no número

.II
— A Academia nto rettitulra,''

originais pu exemplares de traba-
lhos apresentados pelos requereu-
tes de Inscrição.

10 — O direito aos prêmios pres-cieve no prazo de um ano a con- '
car da data marcada para a sua
entrega ou, ae íôr pago parcial- .
menic, üa data desse recebimento.
11 — A entrega dos prêmios »erá
feita em sessáo pública da Ae»-
demla, se possível, aos 29 de Ju-nho de 1959, aniversário da morte
ae Francisco Alves. A do Prêmio
Ramos Paz em 1960.

A Secretaria da Academia fun-
clona na Avenida Presidente Wll-
son. 203, telefone '22-3268, dasj3 Granile "Show" Aérco-civil,

às 14 horas, em
Rio de Janeiro, 1 de outubro de

1958. — O Secretário Oeral — Aus-
tretésllo da Atside".

O antropólogo Juan Comas
está percorrendo a América La-
tina. Aqui, a convite da Uni-
versidade do Brasil, dá um cur-
so de cinco conferências sóbre
sua especialidade iià FNP.

CULTURAS E EVOLUÇÃO

No meu último trabalho,
"Manual de Antropologia Pisl-
ca" — prosseguiu o Professor
Juan -Comas — procuro de-
monstrar què os índios da Amè-
rica possuem culturas distln-
tas: mala, asteca, inca. Estas
são, segundo alguns autores,
simples resultados de Importa-
ção. Pára mim, não; ',

As culturas dos Índios da
America são resultado de uma
evolução própria,- admitindo,
entretanto, que alguns elemen-
tos culturais' resultem de dl-
fusão. "'

A minha tese í sóbre o ho •
mem da América- é a seguinte,
em . contraposição fc tese - de
Hrdllcka e Mendes Corrêa: a)
— O Homem dá América não
é autóctone, b)'—.Náo existiu

WmÊ:
ás 17 horas nos dias úteis, exceto
aos sábados. .*,
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COPACABANA

a Atlântlda. c) — Os homens
primitivos da América são da
mesma raça, vindos do sulesle
da Asla e da Polinésia, atra-
vés do Estreito de Bhering e
do Oceano Pacifico — concluiu
o Prof. Juan Comas.

Editada uma
iconografia
de Machado

Associando-se às homena-
gens que estão sendo realiza-
das para comemorar o cin-
quentenério da morte de Ma-
chado de Assis, a Biblioteca
Municipal do Rio de Janeiro
editou uma pequena iconogra-
íla machadiana — declarou ào
JORNAL DO BRASIL o Sr.
Maciel Pinheiro, Diretor da BI-
blioteca Municipal.

Seria quase excueado di-
zer que é a primeira vez que
se publica em nosso País, com
caráter de divulgação ao mes-
mo tempo cultural e popular,
uma iconografia de Machado
de Assis, em edição especial e
fora do texto, seja de livro, de
revista ou outra publicação —
acrescentou o Sr. Maciel Pl-
nheiro.'
ICONOGRAFIA e
MACHADIANA

A pequena coleção ae 60 car--
toes, tamanho postal, segue um
critério, iconográfico da vida
privada de Machado de Assis,

i suas atividades -dc escritor, e
sobretudo de funcionário pú-
blico.

Por este aspecto (ativlda-
des de funcionário público) da
iconografia machadiana — dls-
se o Sr. Maciel Pinheiro — esta
coleção significa também uma
homenagem do funcionalismo
municipal do Distrito Federal
à memória daquele que foi
igualmente um operoso servi-
dor do administração da clda-
de, além de ser o maior escri-
tor carioca e o mais festejado
romaaciate bnudleixo.

, — Procurarei reproduzir o
mais possível as palavras de
Tavares Bastos,*dlsse o profes-
sor ao «iniciar a sua palestra,
que constou da leitura de tex-
tos do sociólogo brasileiro e co-
mentárlos sóbre a sua atusli-
dade. No ílm, lançou o dilema:
— Como é possível que um.ra-
paz de vinte e tantos anos te-
nha visto tio claro e tão bem
o que essas gerações de pollti-
cos de um século não viram?

TEMAS ATUAIS
'— 

Há quase um século, pois a
maioria de suas obrai foi escrita
em 1861 e 62, Tavares Bastos
previu nossa situação atual,
disse o conferencista. Seus qua-
tro temas . essenciais eram: a
descentralização político-adml-
nistrativa, a difusão e o senti-
do prático a dar ao ensino, es-
pecialmente ao entlno profls-
sional, a liberdade de exporta-
ção e navegação, e a recupera-
ção da amazónia, disse ainda. -

Avisando que não fazia a
biografia de Tavares Bastos, o
orador da reunião de ontem no
PEN Club citou suas obras
principais: "Males do Presen-
te e Esperanças do Futuro",
seu primeiro livro, escrito aos'19 anos, "A Província", "O
Vale do Amazonas" è "Cartas
do Solitário", considerado por
êle como a bíblia do estudo so-
ciai prático.

MUITO CITADO
e rouco LIDO

A sessão de estudos dó PEN
Club do Brasil foi, ontem, di-
rígida pelo Sr. Raul Pedroza,
um dos fundadores e membros
da primeira diretoria do clube.
Êle apresentou o conferencista,
como professor e como- Juiz, e
portanto sociólogo prático. O
Professor César Veiga ensina
história no Instituto de Belas-
Artes dá Prefeitura.

Meu caminho foi o se»
guinte: geografia, história, so-
ciologla e psicologia, que é o
meu campo atual de estudo,
revelou éle á nossa .reportagem.

O conferencista, estudioso de
Tavares Bastos, lamenta o pe-
queno número de edições que
suas obras tiveram.

As principais, disse êle,
chegaram apenas à terceira
edição, publicada pela coleção
Braslllona quase um século de-
pois das duas primeiras. Isso
prova que, apesar de muito cl-
tado, Tavares Bastos é pouco
lido. .
TRABALHO EM VAO

O pioneiro da sociologia no
Brasil, segundo o Professor Cé-
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Licinlo Cardoso, cujos traba-
lhos serão abordados nas con-
íerências do PEN.

— Nossa série fala dos socló-
logos qúe^ apresentaram solu-
ções até hoje não seguidas, dls-
se êle. Eles trabalharam quase
em vão, no campo da soclolo-
gía prática, que é a verdadeira,
a que dá solução aos proble-
mas.

A próxima conferência será
sobre Euclldes da Cunha. O
orador será o acadêmico Bar-
bosa Lima, Sobrinho.

Urbanista
inglês e
planejamento

O urbanista Inglês Max
Lack fêz ontem uma coníe-
rencla no Museu de Arte Mo-
derna sóbre o tema "Técnica
de pesquisa para o planeja-mento urbano". Disse então
que "para um perfeito plane-
jamentò urbano o arquiteto
deve ter capacidade coordena-
dora, precisando conhecer bem
inúmeros elementos que se
destinam a compor funcional
e humanamente uma cidade"

Acha o urbanista que em
qualquer plano os arquitetos
têm duas fases: a primeira e-
a última. "Na fase interme-
diária, eles devem se omitir,
deixando que outros elementos
.trabalhem". ,

Para o Sr. Lack, "o plane-
«Jamento urbano é feito para
homens e mulheres e não para
casas e edifícios. Antes de ser
tijolo e argamassa, o planeja-
mento urbano se destina à
espécie human.a".

Explicou o urbanista que
pode haver três tipos de pia-
nejamento, como o radial, o
chamado xadrez e o linear. "O
radial apresenta a singular!-
dade de fazer com que todas
as vias se encontrem: o xa-
drez é feito pelos que gostam
de lotear, aproveitando lnúme-
ros recursos naturais encon-
trados; o linear ê aplicado
nos vales e nas cidades onde,
por exemplo, há o problema
de água, como no Nordeste da
Inglaterra".

A conferênc'a do Sr. Lack
foi ilustrada com projeções de
íilmaa • "slides".

Vista noturna da Exposição, com a Atomium, que parecia presi-dlr, com oi teui 102 metros de altura, o continuo movimento devlsltantet (quarenta milhõet)

Parques tranqüilos que se
transformaram numa cidade
voltarão a ser o que eram

Bruxelas, outubro (De Edilberto Coutinho, pela Panalr)— Uma verdadeira cidade, com mais de vinte e cinco qul-lômetros de avenidas, ruas e passeios, com lagos, mares,
Jardins e os mais ousados edifícios, vai desaparecer. Dentro
de duas semanas, salvo prorrogação, será solenemente en-
cerrada a Feira de Bruxelas, centro de atrações número um,
que levou ao. pais do Rei Balduino mais dé 40 mllhóes de
visitantes nos últimos seis meses.

O alumínio, o aço, o cimen-
to e o vidro foram os' princi-
pais. materiais de construção
empregados nos pavilhões dos
51 paises e diversas organiza-
ções Internacionais que «e fl-
zeram representar em Bruxe-
ias. Serão quase todos dos-
montados, segundo' condição
Imposta pela Comissão Orga-
nizadora do certame. Resta-
rão, apenas, o célebre Ato-
mium "símbolo da nova Era
e vedeta máxima da Exposl-
ção e mais umas poucas cons-
truções já levantadas cm ca-
ráter permanente.

CAPITAL DO MUNDO

Não apenas porque no reein-
to da Exposição se reuniram

• paises e organizações interna-
clonals em tão grande nume-
ro, mas também porque tantos
milhões de pessoas se desloca-
ram de todas a partes do
mundo, aflulndo á capital bel-
ga, Bruxelas foi, com efeito,
nos últimos meses, a capital do
mundo. ,

Dois parques, antes bem se-
renos — Osseghem e Laeken —
a poucos quilômetros do centro
da cidade, com uma superfície
total de duzentos hectares,
constituíram o local onde se
armou'a Exposição. Desarma-
dos os pavilhões, servirão, no-
vãmente, para o passeio das
crianças, o hipismo e todas as
finalidades anteriores á "revo-
lução". E não terão flsiono-
mia muito distinta, porque jus-
tamente um dos pontos de. hon-
ra dos organizadores belgas foi
que se respeitasse, sob qual-
quer pretexto, a arborlzaçáo

J

encqntrada. Assim, muitos fo-ram os pavilhões que se ereue-
ram em função de algumas" ár-
vores do Parque Osseghem ou
do Parque Laeken.

ALGUMA ESTATÍSTICA

.Uma média diária de 25.000
automóveis, que em dias extra-
ordinários chegaram a «er 60
mil, estacionaram nos arredo-
res da Exposição. 58.000 mil
camas foram colocadas á dls-
posição dos visitantes. O Oo-
vêrno, a municipalidade e par-tlculares, atendendo desta ma-
nelra aos milhões de turíitai,
desagradaram bastante ao pes-soai da indústria hoteleira, que

,se preparava pára cobrar exor-
bltánciss, contando com oi
minguados 7.000 leitos de queem épocas normais Bruxelas
dispõe para abrigar forasteiros.
Para confirmar o título de
"capital do mundo", Bruxelas
foi sede, nos últimos seis me-
sea, de 300 congressos interna-
clonals, que versaram sóbre os
mais diversos temas e reuni-
ram S00.000 personalidades. E
houve dias principalmente em
julho e agosto, os metei de
maior afluência, em que a
massa de visitantes chegou a
melo milhão de p**soas. Bem
organizada, atraente e bela, a
Exposição vai ficar multo tem-
po, certamente, na memória de
quem a viu...
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Saiba no perde-ganha das eleições quantos sufrágios teve seu
candidato: resultados totais extra-oficiais nesta Capital
Sustenta Comissário francês
necessidade de sistema
de normas'para a indústria

As razões que levaram o homem a adotar um mesmo
bocal para os mais variados tipos de lâmpada é um dos
muitos argumentos que o General Plerre Salmon sustenta
em favor de um sistema de normas para todos os produ-
tos Industriais, preconizando mesmo que cada técnica te-
nha sun terminologia.

Nos seus trabalhos, o General Salmon (Comissário íran-
cês de Normalização, em visita ao Brasil) chama a aten-
ção dos industriais para êsse fato, sustentando que o pro-
gresso de um país está diretamente ligado a um conjunto
de regras disclpllnadoras da produção. Na conferência que
tez há poucos dias, na Federação das Indústrias do Rio de
Janeiro êle citou a construção dos esgotos da cidade de
Psqulm e os navios íeniclos e gregos como os(exemplos mais
antigos na aplicação de normas. Não foi senão por neces-
sidade que os exército,, do mundo inteiro passaram, tam-
bém, a produzir armas e munições dentro de um sistema
da padronização e ainda com as respectivas peças sobres-
saientes.

Para que se chegue à total nor-
malizaçao é necessário especifi-
car, unificar e simplificar. A ado-
ção ds termos idênticos para os
mesmos objetos é uma das pri-
melras providências a ser tomada
em um pais industrial. Com isso
evitam-se as confusões de pala-
vras, as ambigüidades. Na histó-
ria da indústria, muitos erros fo-
ras cometidos por causa do em-
prego de termos impróprios, que
algumas vezes acabaram mesmo
em processo.
TERMINOLOGIA

Diz o General Pièrre Salmon
que a terminologia não é ape-
nas do interesse da indústria,
mas também da ciência. A Co-
missão Eletrônica Internacional
estuda, atualmente, uma terml-
nologla em várias línguas. Por
sua vez, a Comissão Técnica In-
ternaciohal de Energia Nuclear
pretende uma nomenclatura uni-
íicada, Cada ciência, cada técni-
ca, deve dispor de um dicionário
em várias línguas.

As relações entre a terminolo-
eia.e os métodos de ensaio são
também importantes, e o Gene-
ral Pièrre Salmon diz:— Os métodos de ensaio cons-
tituem um dos pontos nos quaiso amor-próprio se íaz sentir de
uma maneira às vezes excessiva.
Qual de nós não encontrou, na
sua profissão, um químico feroz-
mente arraigado aos seus hábl-
tos, ou um observador inclinado
sobre o seu microscópio, persua-dido de que êle é o único a ler
a verdade naquele aparelho?

Nesse caso, a normalização tor-
na-se difícil. Complica-se ainda
mais pelo fato de que os progres-los da ciência e da técnica in-
;roduzem constantes memórias
nas-suas maneiras de atuar.
CARÁTER PESSOAL
DAS OBRAS

A organização do trabalho
e a normalização procedem,
em certos momentos, de esta-
dos de espirito diferentes e náo
é indispensável, a priorl, asso-
clar-se os seus estudos; é pre-
.crível, entretanto, náo contl-
nuar nessas atividades de ma-
neira independente, pois elas
possuem o mesmo objetivo que
é de favorecer o progresso da
indústria e da economia.

O Comissário da Normaliza
ção da França acha que deve
haver "certas conexões entre »
normalização e o trabalho"
frisando que "o estudo das nor-
mas tende a tornar-se mais
realista e as próDrlas normas
são consideradas de uma ma-
neira mais categórica quando se
apresentam problemas de orga-
nização do trabalho".

ARMADILHAS

Na parte relativa k normali-
zação dos produtos, o General
Salmon diz que, muitas vezes,
ela revela armadilhas. É o ca-
so das latas de conserva. Nelas
não se normaliza o conteúdo
mas simplesmente o recipiente.
Os consumidores devem ficar,
então, esclarecidos de que estão
premunldos apenas contra a
fraude de volume, mas não con-
tra a fraude do que contêm
as latas. E acrescenta:

Com exceção de grandes
firmas, que possuem meios de
se defender contra uma má
produção e cujo número é re-
{ativamente reduzido, o consu-
midor é uma criatura aban-
donada ao seu próprio destino,
privada de fazer valerem os
seus direitos mais legítimos.

EVOLUÇÃO DA
INDUSTRIA

Embaixador afirma que o Gen.
De Gaulle é democrata e qüe
comunismo de França morreu

Dizendo que o General De Gaulle é llberal-democrata,
tem saúde de ferro (aos 07 anos) e saiu prestigiado do re-
terende popular, que criou a Nova República de França e
praticamente reduziu o comunismo aos 300 mil leltorei de
"L'Huniknité" (órgão do PC francês), transitou, ontem, pelo
Rio. o Sr Armand du Chayla, novo Embaixador de França
em Buenos Aires.

A bordo do navio "Charles Telller", o Sr. Armand du
Chayla afirmou, ainda, ao JORNAL DO BRASIL que o Gè-
neral D^ Gaulle agora terá força suficiente para soluclo-
nar todos os problemas do pais, sem que Isso importe em
queda de Gabinete.

Tribunal
Superior
Eleitond

Para caracterizar o que é uni-
ficacão, no processo da aplicação
de< normas, o General Salmon
cita os exemplos da relojoaria e
da eletrônica. Nesses dois ramos,
existem profissionais que fabri-
cam obras cujas peças Jamais
poderão áfer substituídas, tal o
seu caráter pessoal. Não há, po-rém, nenhum inconveniente em
que esses objetos levem a mar-
ca do autor, geralmente um ar-
tista sem maiores pretensões no
terreno industrial.

— Para obter baixo preço é,
portanto, necessário, por um la-
di.'realizar a fabricação em sé-
rie. e por outro conseguir que os
p"-rlntos fabricados separada-
mente possam ajusta r-se sem
dTteuldade uns aos outros — fri-
sn o General Salmon. caracte-
rb-Mido o que é a unificação.

A êsse respeito Já se conhece
n t"oi'ia dos ajustamentos, sendo
s" s exemnlos Únicos as pecas
S"'"vssn!pntès nn indústria auto-
r^blHstica. Foi o francês Le
Pnsnerals quem primeiro codi-
fl'ou as regras dessa teoria.
SIMPLIFICAÇÃO

Afirma o General Pièrre Sal-
mon que atualmente não se ad-
mite a variedade de objetos pa-
ra um mesmo fim. Descobriu-
se na França que os camponc-
srs utilizavam, seguindo tradi-
ção, centenas de tipos de pás.Uma dezena, apenas, seria su-
íiciente para atender a todas
as-necessidades. O mesmo se
dá com pregos, parafusos e fer-
ramentas manual. A slmpllfi-
cação consiste cm determinar
quais os tipos de objetos utiliza-
dos mais freqüentemente', ado-
tfndo-se. apenas, os necessário?.
O nrocesso não é t."iO simples
porque entre o produtor e o
cliente existe uma infinidade de
Intermediários.

— Os argumentos desses inter-
mediáros em favor da estética
e da beleza não têm entretanto
valor quando se trata de ferra-
mentas ou de artigos sanitários.

Pondo-sc em nrática os prln-
cínios básicos da normalbneão.
pode-se chegar n resultados sur-
preendentes, assinala o General
Salmon, acrescentando que os
paires novos terão mais facill-
dndrs de conseeul-los. Nos pai-
ses velhos, só o poder dn per-
suasSo logrará levar a indús-
tria á normaliza ' i, e isto por
causa das tradições.
NA FRANÇA

Na França existe um Comis-
sarlado de Normalização, que re-
presenta o Governo e é por êle
Incumbido de estudar as nor-
mas. São, porém, as indústrias
que garantem o seu estudo, atra-
vés de uma sociedade particular
chamada Associação Francesa
de Normalização. Não existe
assim uma ditadura técnica. O
Estado limita-se, apenas, a fa-
zer aplicar as normas ne'os seus
serviços, c exige sua aplicação
de maneira autoritária fomente
qvando está em jogo a seguran-
ça.

Está nesse caso a atuação tos
bombeiros. E' necessário que,
em toda a França, os bombei-
ros ao serem chamados para um
Incêndio, possam ligar suas
mangueiras eiii nualquer rana-
lização de água. Isto, porém, só
foi conseguido depois de várias
campanhas de esclarecimento.
NORMALIZAÇÃO
NO TRABALHO

Sobre a normalização do
trabalho, o General Plerre Sal-
mon diz que o assunto é deli-
cado.

A aplicação das normas — ex
pllca Salmon — engloba não só
a Indústria propriamente dita
como também sua evolução. Pa-
ra poder trabalhar em série sãn
necessárias normas sólidas, que
não sejam modificadas pelo me-
nos durante cinco anos. tempo
mínimo e muito curto aliás, pa-
ra permitir a amortização dns
instalações, ferramentas e rea-
lizar os benefícios.

Finaliza:
— "Mas o progresso da

Ciência, quer dá origem ao pio-
gresso da Técnica, preclplta-se.
As mais recentes fabricações es-
tão arriscadas a cair de moda
em prazos rüiculamentc nemie-
nos. A solidez, a estabilidade
que a normalização proporciona
são assim submetidas a. uma
prova muito dura e a escolha
entre o progresso e a esta-
bilidade dá mesmo qriçem a
freqüentes problemas de cons-
ciência.

MORREU

Para o Embaixador Armand du
Chayla que assistiu ao referendo,
a vitória do General Charles De
Gaulle e da Comunidade Fran-
cesa, recentemente criada, foi
um xeque-mate na atividade dos
comunistas. Quando da votação
da Nova Constituição, verificou-
se que milhares de franceses, quo
votavam com os comunistas, sim-
plesmente para fazer oposição,
prestigiaram o General De Gaul-
le, dando-lhe a oportunidade in-
vejável de promover a união na-
cional. .

Nessa ordem de considerações,
o Sr. Arnaud du Chayla concluiu
que os comunistas de França íi-
carão reduzidos aos 300 mil lei-
tores do Jornal "L'HumanIté",

que é o porta-voz do partido em
França. H — acentuou — a ten-
dência é ainda para uma diml-
nuição desse contingente.

Ê FARSA

O Embaixador Armand du
Chasia diz que as acusnções de
fascista, que se fazem ao Gene-
ral De Gaulle, só podem ler uma
procedência: inspiração comunis-
ta. Porque— e o Embaixador
quem o garante — o General De
Gaulle é um liberal democrata,
patriota e amigo de seus cornpá-
triotas, que chega aos 67 anos
com umn saúde de ferro e apti-
dão e disposição imensas para
salvar a França.

GUINÉ FOI CONTRA

Explicou o Embaixador que,
pela nova Constituição, a Metro-
pole e as antigas possessões, hoje
integradas na Comunidade Fran-
cesa, terão moeda e representa-
ção diplomática comuns, m,a_s
conservarão legislativo, executivo
e judiciário próprios. O entrosa
mento será feito entre os fran
ceses. porque a Assembléia Na
cional abrigará delegados de to-
dos os integrantes da Comunida
de.

Como a Guiné se recusou a í.v
zer parte da Comunidade, Já fo
ram iniciados os entendimentos
para seu desligamento. Sob ori
entação dos franceses, estão sen-
do organizados os podêies do no-
vo pais. Tudo sem ressentlmen-
to: até com multa boa-vontade
de França, que deseja cooperar
com a Guiné.

PETRÓLEO

Abordado sobre o petróleo do
Saara, que vem de se" descober-
to e Já entrou em fase de expio-
ração, disse o Sr. Armand du
Charla que éle é a segurança da
Fiança, que necessita de com-
bustível, Como acredita em que

ESTÁ MORTO
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O Embaixador Armand du
Chayla anunciou (sem lágrimas
e sem velas) que o Partido Co-

ReUnlu-ae o Tribunal . Superior
Eleitoral »ob * Preaidtncla, do Ml-
nutro Rooha Lagoa,

For' unanimidade da totoa, a ai-
ta corta deixou da - conhecer em
vlatá da. etlatênnla de recurao nor-
mal do pedido de aegurança, fornui-
lado pelo Sr. Joa_ de Campo* Fe-
relra, contra declaao do Tribunal
Regional de 81o Paulo que negou o
aeu reglatro à Aiuemblíla Leglala-
tira, pelo Partido Democrata Cila-
tio, aob a. alegação de estar o lm-
pítrante aob o efeito de condena-
(to criminal.

Também por unanimidade foi In-
deferido o pedido de aegurança for-
mulado pelo Sr. Abdon Prado Lima,
contra decisão dó Tribunal Reglo-
nal dé Sto Paulo que negara regia-
tro da sun. candidatura à Aaaembléla
Legislativa, aob o fundamento de aer
o impetrante partidário ostensivo
do extinto Partido Comunista.

Por falta de objetivo, a alta cor-
te Julgou prejudicado» o« pedldoa de
habeai-corpua impetrado* pelo Oe-
neral Cassai Martins Brum, em seu
favor, para .oa efeitos d* que fòs-
sem mantidas aa Imunidade» elel-
torala. uma ver, que era candidato
à Aasemblila Legislativa do Rio
Orande do Sul.

Foi promovido para o fim de que
leja concedida a certidão requerida,
contra o voto do Ministro Iidefonso
Maacarenhas, o recurso do Juiz da
S.» Zona Eleitoral na Paralb». Dr,.
Cario» Augusto Romero. contra de-
cisão do Tribunal Regional daquela
clrcunscrlçlo que nlo reconheceu
ao* Juizea Eleitorais direito a fé-
rlaa no respectivo serviço,

O Tribunal aprovou o atastamen-
te da justiça Comum, do Deaem.
bargador Presidente do Tribunal Re-
glonal Eleitoral da Bahia, bem co-
mo dos Desembargadores dullherme
Lopes de Andrade a Antônio Benaa-
bath, no período de 10 do corrente
a 31 de dezembro, a fim de te en-
.regarem Inteiramente às atividades
que exercem naquele Tribunal.

Tendo sldu aprovada a Indicação
do Ministro Vieira Braga no sen-
tido de que sejam elaborados pro-
Jetos de Instruções «obre afastamen-
to d* 'Juizes e!e'.ton\ts do serviço
eleitoral e matérias conexas de
substituição de_..rs Juire» e paga-
mento da* gratificações respectivas.
o presidente designou o» Ministros
Vieira Braga e Haroldo V»lail6o pa-

O JORNAL DO BRASIL apresen
ta hoje, após computar todos os resul-
tados de votação obtidos pelos cândida
los a Vereador e Deputado pelos 11
partidos políticos desta Capital, o pri
meiro quadro completo extra-oficial de
resultados das eleições do último dia
três de outubro, com os números de
sufrágios obtidos por candidato.

Os resultados abaixo, fornecidos
pelos encarregados do controle da vota-
ção dos vários partidos, expressavam o

resultado das apurações alé a tarde
de ontem, último dia da contagem dos
votos no Maracanã. O resultado oficial
do. Tribunal Eleitoral não deverá ser

conhecido antes do fim do mês. •

OS RESULTADOS

São os seguintes os resultados fi
nais extra-oficiais das eleições de 3
de outubro :

DEPUTADOS

UDN

Carlos Lacerda  134.270
Meneses Cortes ....
Adauto Cardoso ....
Eurípedes Meneses .
Hamilton Nogueira
Máiio Martins 
Frota Aguiar 
Maurício Jopert ...
Aguinaldo Costa ...
Geraldo Sifert 
João Duarte, filho .
Eleazar de Carvalho
Emanuel Silva 
Jorge Vinhais 

DEPUTADOS

PTB

60.3H2
18.722
14.44!)
7.742
7.01)2
6.421
0.350
3.600•2.127
1.H74

873
676

65

Argeu Afonso  272
O. Vilarinho
Alfredo Flores

VEREADORES

PTB

munist» da França está morto ra aquele mister.

Divisas para importação de

peças e carros: GEIA estuda
o sistema de distribuição

Nos próximos dias deverão estar concluidos cs estudos
feitos pelo Grupo de Estudos da Indústria Automobilística
para a fixação de critérios para os leilões de divisas des-
tinadas à importação de peç"as e de carros montades, por
fabricantes,' por montadores e por particulares. As dispo-
rlbilldades, fixadas em lei, são de 20 milhões de dólares,
sendo 12 milhões para,o primeiro ano e 8 para o segundo.

— Ainda este ano — disse a reportagem o Sr. Sidney
Lattinl, do GEIA — as disponibilidades de divisas para os
fabricantes e para os montadores de carros estarão sendo
leiloadas.

aos
divisas

Portaria 521, do Ministério d* Lattinl
a riqueza p3.r0.l_era do Saara é.1 y,1?**?;,e 

R In*_ruç6o 161 da i leilões para comprar „„„«.
incalculável afirma que os no- 'SUMOC, complementaram as fa- j Acrescentou que "nnem não foi' cilidades. 

O artiTo 59 da Lei ê j fixado o volume de divisas para
o projeto Bilac Pinto sobre lm- i os importadores particulares e
portação de automóveis mais | nem os critérios a serem usados
avançado e está sendo, agora,; na venda das cambiais

vos poços darão para suprir as
necessidades dos franceses de to
do o mundo, durante anos.

M

Autores e compositores

pediram vantagens e punição
para os maus empresários

Reunidos no XX Congresso da Confederação Interna-
cional das Sociedades de Autores e Compositores — que se
reúne de dois em dois anos — e este ano se realiza na Bél-
gica, autores de teatro e compositores de músicas (popula-
res e clássicas), além de escritores, resolveram aprovar dois
apelos e uma medida. Os apr/is são para que o Brasil
conceda, em regime de reciprocidade, câmbio-convênlo para
o pagamento de direitos autorais a autores estrangeiros, e
para aue os Estados Unidos adiram -à Convenção de Ber-
na, que dá proteção de lei aos artistas.

DETERMINAÇÃO
DE LEI

Foi a Lei das Tarifas que de-
terminou a realização de leilões
de divisas para a Importação de
peças e de carros, em regime de
facilidades. O seu artigo 59 per

ros desde que tenham seus pia-
nos aprovados pelo Mihlstro da
Viaçao. As destinadas aos mon-
tadores serão substancialmente
menores, e as para particulares
bem menores que as destinadas
aos importadores particulares

Desde que os fabricantes e

Elói Dutra 
Rubens Berardo 
Sérgio Magalhães 
Valdir Simões .;
Lício Hauer 
José Talarico 
Olímpio de Melo 
Benedito Cerquelra ...
Baeta Neves 
Boaner.es Cunha 
Mário Cabra! 
Batista de Paula 
João Machado 
Epaminondas Santos ..
Cotrim Neto 
Luís Corrêa 
Roberto Acloli 
Beníclo Fontenele 
Georges Galvão 
Neves Mania 
Enrico á* Oliveira —

DEPUTADOS

PST

Pedro Toccl 
Vilor Hugo 
Solou Estüac Leal ...
Correia Filho 
João de Far as 
Paulo Graça 
Alfredo da Costa 
Florlano Oliveira 
Gustavo Carvalho —
José Teles Cruz 
Osmar e Silva 
Vitalino de Melo ....
Sallin Tomás 
Justo da Silva 
Rocha Coelho 
Figueiredo Júnior ...
Mendes de Oliveira ...
Pedro Pinheiro 
Luís de Oliveira 
Luciano Lemos 
Silvio de Melo 
Manuel F. Júnior ...
DEPUTADOS
PSP

Chagas Freitas 
Mendes de Morais ...
Benjamln Farah 
Gurge) do Amaral ...
Santos Neto 
Hélio Gomes 
Carlito Rocha 
Arduino Toneloto ...
Soares Cabelo 
Bento Figueira 
Eduardo de Pontes ...
Sá e Benevides 
Pinto Amando 
Humberto Bastos 
João Bogado 
Bruno Lobo 
Geraldo Peçahhã 

55.646
24.355
19.188
15.973
14.557
12.011
10.128
10.155
9.323
7.991
7.871
7..9J
7.772
6.331
5.376
5.140
3. .04
2.1)17
2.295
1.750

871

2.12G
2.232
1.036

890
1102
407
393
232

, 237
201
207
175
154
Í39
119
SI

Geraldo Moreira  10.778
Amando da Fonseja .... 7.055
Celso Lisboa S.991
Velinda Fonseca 5.322
Salomão Filho 4.084
Roberto Lima 3.611
Castro Menezes 3.318
Guilherme Malaqulas ... 3.285
Sebastião Brochado 2.011
Manuel Rabelo 2.366
Saldanha Coelho 2.998
Faim Pedro 2.302
Magarlnos Torres 2.659
Adamastor Magalhães ... 2.672
Humberto Guedes 2.002
Joaquim Tomás 2.076
Luís da Mota Lima 2.423
Raullnó, Goulart 1.3Í61
Orlando Vllar 1.589
Alvimar Leal • 1.256
Nelson'Garcia 1.141
Meton Gadelha 1.486
Luís Neto 1.048
Armando Mala 1.504
Soares Sampaio 1.175
Luís de Carvalho 1.392
Elza Soares 1.583
Êlio Machado 1.274
Duque de Assis 1.412
José Maialhães da Silva 1.348
Wilson Coelho 943
Vttc- Passos 629
Silveira Machado 747
Nobre de Almeida .., 830
Rivadávia Maia 654
Or'.ando Sobrinho 791
Junciiieira Filho 334
Mcçànd Ra_hid 346
Maríiia de Oliveira 314
Maria José Brasil 747
Acíoli Lins 760
Tlbúrcio da Silva 240
Llano Dorneles ..% 942
Lígia Cunha 718
Carlos de Morais 616
Adauto de Araújo 196
Jorge Zápone 304
Hugo Bandeira 210
Jorge Marianl 270
Jorge Bastos 899
Dilo de Carvalho 948
Delmiro de Andrade .... 484
Souza Marinho 224
Cleto Veloso 178
Fraga Ribeiro 505

VEREADORES

Antônio Crespo v... 1.376
Bellsário Chaves 1.371
Wagner Cavalcanti ...... .1.240
Bartlet James ^. 1.196
Odilon Guerra '. 1.08$
Manuel Barcelos 1.949
Tavares de Lima Iv07l
Darci Veiga 1.&52
Edison Palm 992
Alfredo Ferreira 8661
José Fernandes 892*
Valdemar Kitslnger 804
Wlggberío Brasil 851
Custódio Vaz 83a
Rubens Patrone 3531
Renato Azevedo 243 '
Otávio Medeiros 112
Osmar Bastos 164
Alaor Braga 741
Moreira Vidal 358
Alberto Renzo 412
Alcides Miguel 310
Batista Filho 284
Orlando do Amaral .... 841
Otavlano da Silva 321
Souza Pinto 373
Nicolau Morais 468
Nestor Bessa 417
Luzlo Veloso 181
Silva Filho 254
José SanfAna de Oliveira 419
Nelson Freire 161
Milton Garcia 524
Moacir Borchet 538
Eugênio Pereira 555
Fernando Rodrigues .... 343
Gabriel Inelas 180
Henrique Cubelro 284
Lucas de Oliveira 321
João Leite 595
VEREADORES:

PSP

Bezerra de Oliveira
José Paiva 
Lisboa de Paiva
José Miranda 
Nilda Rega 

283
438
560

99
97

..91

5.1

...407
31.834
15.749
14.515
3.358
2.793
2.445
1.395

PTB

Carminda Chaves ...
Benjamim Pereira ...
Azuíl Raneel 
Pinto de Oliveira 
Csstrioto de Andrade
Antônio G. da Costa .
Albino Alonso 
Odete Benalm .......

VEREADORES

PSD

ÍÍ-i5d! HuS° Ramos ..
, \t,n| Frederico Trota
J..-.OU tri.ric_v_.-_ Yfai-t im

mite a importação limitada de os montadores tenham seus pia- J°^e. 
^Suherío

automóveis de ' 
passageiros, e a | nos aprovados — acentuou o Sr. [ 

ll1'' A~'-''c'

eles poderão ir Paulo Bentes
Tetra de Tefé

estudado para ser executado.

CRITÉRIOS

Segundo dirigentes do GEIA,
as ofertas de divisas serão em
pequena escala "dada as dlflcul-
dades. cambiais atuais do Brasil,
que não permitem um ofereci-
mento maior".

As disponibilidades serão para
os fabricantes de automóveis,
que Importarão peças e até car-

Ainda estamos estudando
Êsse assunto e não tenho noção,
por enquanto, de como será fei-
to o leilão para particulares —
acrescentou, âstes poderão lm-
portar automóveis montados até
mil' e seiscentas toneladas, com o
valor FOB máximo de 2.300 dó-
lares. O Imposto alfandegário —
ad valorem — será calculado
de acôrdò com o preço externo
da mercadoria, acrescentadas as
despesas de seguro e de frete.

A medida é contra os maus
emprc-iiiios e os congressistas
acertaram unia resolução que se
denominou "Solidariedade Con-
federada". A resolução prevê
uma medida segundo a qual,
quando um empresário íõr deso-
nesto e náo cumprir com suas
obrigações, será boicotado, num-
dialmente, pelos autores, que
náo lhe concederão direito algum
de representar ou de usar de
obras artísticas.

COMO COPACABANA

— Mais de 30 países, represen-
tados por mais de 100 socieda-
des de autores — disse ao JOR-
NAL DO BRASIL o escritor Jo-
raci Camargo, que foi delegado
(SBATi ao XX Congresso — es-
tiveram reunidos em Knokke-
Le-Zoudc, uma cidadczlnha bal-
neária belga que fica a sete
quilômetros da fronteira, com a
Holanda e se assemelha, pela
sua praia, a Copacabana. É esse
o mais importante congresso de
autores e de compositores, pois
nele se discutiu uma série de
medidas que sintetizam as aspi-
rações dos literatos e dos musi-
clstas.

PROBLEMAS ECONÔMICOS
E JURÍDICOS

Frisando que no XX Congres-
so Internacional se discutiu to-

dos os aspectos jurídicos e eco-
nômicos relacionados com us au-
tores e os compositores, disse o
Sr. Joraci Camargo que "a nos-
sa preocupação, em todo o mun-
do, é para dar uma legislação
que garanta ao artista usufruir
de seu trabalho, o que, pratica-
mente, não é possível em muitos
países".

O conceito de direito auto-
ral é ainda muito controvertido,
mas os artistas estão procuran-
do estabelecer medidas que o
definam — acentuou, em sinte-
se, dizendo que "a Convenção
de Berna dá amparo aos compo-
sitores e aos autores, mas mui-
to poucos países — dentre eles o
Brasil — a ela aderiram".

Segundo o Sr. Joraci Camar-
go, o XX Congresso foi convo-
cado "quando os artistas estãn
vivendo instantes quase que dn
pânico, com o progresso tecno-
lógico que permitiu a repròdu-
ção de suas obras numa rapidez
incontrolável, quase".

BRASIL, QUASE PARAÍSO

Frisou o Sr. Joraci Camargo
que "o Brasil foi muito elogiado,
pela sua legislação de amparo ao
artista, quer por europeus, quer
por americanos". „

No Brasil — disse — temos
leis quase perfeitas, que para
surtir bom efeito só dependem
(Conclui na pár- 4 do Z.* cad.)

Companhia Siderúrgica Nacional
PAGAMENTO DE DIVIDENDOS

— A C.S.N. comunica aos Srs. acionistas que a par-
tir do dia 30 do corrente pagará na sua sede social à Av. 13
de Maio, n." 13 — 7.° andar, o 21.° dividendo, relativo no 1.°
semestre de 1958, correspondente a 10% ao ano.

II — O pagamento a que se refere o presente Edital,
será efetuado dentro do periodo compreendido entre 30 do
corrente mês e nno e 31 de Janeiro de 1959-

III — Paia êsse fim os acionistas deverão comparecer
munidos da indispensável piwa de identidade t de «losde
recibo às salas 71»/717, dentro do horário de 13,30 às 16,30

IV — Para atender, entretanto, áo maior número dê
acionistas que geralmente comparece nos primeiros dias,

Ôs pagamentos entre os dias 30 do corrente t 7 de novembro

p/vindouro"serão feitos aos acionistas cujo primeiro nome
corresponda às iniciais da escala abaixo: 

g £. ^
B, C,,'Ü e 

"È..  " ""

F, G, H e I 
J e 
L, M e N 
O, P, Q e R 
g a (
Estabelecimentos Bancários .... dias 10, 11 e 12/novembro
(para apresentação de documentos a fim de ser processado
o pagamento). , _

— Os acionistas residentes no interior que não pos-
sam comparecer pessoalmente ou por intermédio de pro-
curadores*para o recebimento de dividendos, solicitarão o
pagamento por cirta ou telecrama correndo as despesas de
remessa por sua conta. Ouf.cssím, deverão indicar o endsrc-
ço atual, números *tás, respectivas cautelas ou títulos è o
melo desejado para a remessa.

VI — Pagar-se-á, também, nos dias correspondentes k
ordem do item IV. a tod^s cs acionistas ou» ainda não rece-
.eram os dividendos dos e::ercíclos anteriores, ficando en-
trtvlldo. tiorém. qu. v i~rtlr «'o rtla 1." ilr teverelrn dr
1959 (inclusive), o primeiro semestre de 1933 presereverá
em favnr riu Comnanhia, nn forma dos seus'Estntutrs e da
legislação em vigor.

Vil — En virtude do pagamento de dividendos as trans-
ferenclns de ações passam a se realizar no expediente de fl
às 11 horas, exceto aos sábados, enquanto durar o referido
pauamento.

VIIT — Ficam suspensas os transferências de ações
no dia ?n ¦'^ corrente mês.

Rio de Janeiro, 8 de outubro de 1958.
Paulo Monteiro Mendes

Diretor Secretário (C 14.944

31
3 de novembro

4 "
"
".

1.714
1.073
1.911
1.692
1.281

717
523
501
502
423
398

16.419
13.395
11.747
9.241
7.926
1.285
5.680
4.523
4.325
3.703
3.505
3.288
3.203
2.912

2.433
2.299
2.272
1.315
1.048

640

Erasmo Martins 
Osmar Rezende  4.988

548
922
218
856
676
828
208
27

8.327
5.871
5.431

VEREADORES:

PR

Saml Jorge 3.720
Telèmaco' Maia 3.704
Niio Romero 2.934
Jurandi Miranda 2.763
Miguel Vasconcelos 2.401
Mário Piraglbe 2.672
José Bretas .» 2.108
Cipriano Lima 1.982
Sáo Paulo Filho 1.611
Amandino Carvalho .... 1.951
Geraldo França 1.221
Hélio Calcácér 1.612
Rodrigues Alves Filho ... 1.003
Raimundo Bastos 1.022
Sebastião Contruccl 1.315
João Matos 1.285
Aeenor de Andrade
Albert Fadei 
Abraão Jaber 
Eurico de Almeida ....
Eduardo Silva 
Eduardo Mendes 
.Toaouim Almeida
Eziel Cileno 
Nircéu Santos 
Jeorson dos Santos ..
Artur Filho 
Amintas de Alvarenga
Iná de Morais 
Osvaldo Batista 
Osvaldo de Azevedo ..

.612;
Luciano Lopes ....
Cristianõ Lacorte
Horácio Franco ..

3 .Q8 I Miguel Morais 
3 õô6 i Eduardo Raimundo

DEPUTADOS

A D N

Breno da Silveira 
Nelson Carneiro 
José Sousa Marques ..
Lopo Coelho 
Jurandir Pires Ferreira
Xavier d'Araújo 
Fernando Arruda 
Luis Paes Leme 
Manuel Ricardo 
Rômulo Pífano 
Acélio Coutinho 
Pedro Pope Girão 
Moacir Monteiro Neto .
Jarbas Cavalcante ....
Randolfo Xavier de

Abreu 
Sylzed de Santana ....
Renato Lira 
Antônio Pereira 
Rui Rosas 
Bruzzi de Mendonça ..

VEREADORES

UDN

Raul Bruninl 
Arnaldo Nogueira ..
Lígia L. Bastos ....
Jalr Martins 
Murilo Miranda ....
Paulo Areai 
Domineos D'Angelo .

í Sales Neto 
i Aníbal Espinheira .

J. B. Stávola 
Wilson Passos 
Nertan Macedo 
Camargo Rocha ....
Edson Guimarães ..

I Emerson Parente ...
; J. Valadão 
i Oliveira Belo 
| S. MacDowell
| Geraldo Ferras 
I Arnaldo Lacombe ..
i Claudionor Machado
! W. Salvador 
i Vitorino Moura ....
; Sebastião Moreira ..
I Roberto Belúcio ....

Brum da Silveira ..
M. Rodrigues 

i Ronaldo Monteiro ..: Tlhns Fontes 
N. Castilho 
Odil Gouveia 

; R. Howling  579
i Sernpião Nascimento
; Paulo Navega 
; Renato Calmon '>filtnn Aguiar 

_-:. Me.o .,
Georvnn Fnrah ....

¦ Durval Pereira ....
C_lio Sumar 
Benhur di Mata 
Alv-o Monteiro ..
A. F. Galvão Vv.
Ari Cordeiro 
M. Silva 
v:cn-ií. de Souza ..
F. Monteiro 

I A. Ca .tanheira —
j Amélia. Brandão ..

Rubem Cardoso 4.923.
José Maria Carvalho .... 4.532 | VEREADORES:
Pedro Faria 4.518
Ari Costa 4.006 PL
Couto de Souza 3.426
José Bonifácio de An-

drade 
Antônio Marques

Araújo 
José Nehme 
Guilherme Monteiro 2.898
Samuel Gandelman 2.153
Dario Alonso 2.042
Ivon Cortes 1.279
Severino Moreira 1.123
Peri Lima .: 1.671
Osvaldo Monteiro ..". 1.087
Mário Arnaud 1.438
Lucilo Ferreira 1.062
João Manso 1.349
João Gualberto 1.217
Jofre Gomes 1.770
Humberto Madalena 1.129
Hermes Rodrigues 1.805
Glovanni Romita 1.248
Fernando Schiavo 1.195
Carlos Rocha 1.499
Anaxílio Barbosa 1.037

22.992
17.075' 8.284

7.449
4.921
4.607
4.017
3.590
3.509
3.50»
3.395
2.812
2.379
2.154
2.212

.2.336
2.296
1.597
1.587
1,284
1.103

595
2S9
688
836
564
773
7T"!
9.8

. 711
500

Graciete Matorazzo
Agenor Melo 
Anacleto Pantaleão
Alha Assiere 
Antônio Gomes —
Cândida Vilas Boas
Amélia Pinheiro ...
Dario Diniz 
Vandi Chaves 
Kanela 
Sérgio Laport 
Samuel Miler 
Réné Cardoso 
Péricles dos Santos
Otelo Vilas Boas ...
Otávio Marques 
Jaime Braga 
Lourenço Filho ....
Joaquim Reis 
Duvnl Guedes 
Ataide Nogueira ...
Manuel Jorge 
Ferreira Vitorio —
Manuel Freire 
Ernani Soares 

1.094
901
906
849
916
993
824
972
503
888
993
164
235
9»
53

2.332
1.781
1.979
1.980
1.667
1.491
1.266

Armando Elias
Valdemar Mangini
Jether Ramalho 1.325
Geraldo Araújo 1.165
Ja ir Rodrigues 1.120
Nilo Sevaiho 1.458
Paulo de O. e 1.100
Vitorino James 1.062
Acácio Santos 1.024
Maurício Caniné 1.085
Arquias de Meneses 837
Norberto de Alcântara .. 879
Hilton de Castro 810
VEREADORES:

VEREADORES

PSD

Flávio Pareto 
Hélio Vlta 
Hipólito Carneiro
Oscar Tiradentes .
Barros Fernandes
Orestes Ribeiro ...
Nelson Mucuri 
Miguel Teles 
Moncir J. dos Reis
Meneval Dantas ..

1.970
355
164
807
292
801
157
995
785
744
689
2*25
398
211
161
148
140
501
767
774
335
277
223
204
692

847
27"l
497
168
244
780
321
323
217
255

PSB

Cesário de Melo 4.342
Francisco Silbert 2.962
Isac Iseckson 3.683
Antônio D. Lopes 2.319
Orlando Pacheco 2.350
José Frejat 2.304
Maurício Pinkusfeld 2.115
Osório Borba 1.757
Magalhães Júnior ....... 1.525
José de Oliveira Jr 1.580
Bayard Boiteux 1.672
Pinto Loureiro 1.330
Canedo Lopes 1.356
Dinorá Vidal 1.180
Djalma Varela 1.120
Carlos Dias 1.097

VEREADORES

PSP263;
701
333 I Mourão Filho .
^v. Nelson SaUrn .
315 Juéeir-io Silva
2í3 1 Ubaldo da Oliveira

Walace Nunes
Manuel dos Santos
Podalirio Cunha ...
Tines de Morais ..
Arnaldo Rodrigues
Amarills Freitas ..
Afraudísio Silva ..
Emílio Cascardo ..
Heber Barbosa ....
Hugo Dourado 
Jaime Arruda 
José de Alcântara .

VEREADORES:

324
759
511
261
817
808
119
602
595
937
875
767

PDC , J,
G1 a d s t o n e Chaves de
Melo 4.238
Dulce Magalhães 2.130
Cristo da Silva Costa ... 1.383
R. N. da Costa 1.198
G. Cajati 1.017

426
212
4fifi
204
3VI
177
ír.i
5'^1
1

Levi Neves  4.147
Índio do Brasil
Edgar de c.irvnlho
Manuel Blasqucs .
Cláudio Ramos ..
João de Freitas ...
Atila Nunes 
Afonso Secreto ...
Euclides de Souza

153 j Otcn Silva 
1981 Capistrano Júnior ,

Adolfo Teobaldo
Silvio Teixeira 
Buarque Lima 
Valter Guimarães ....
B. N. de Araújo 
W. de Almeida
Rômulo Pércs
Sinibaldo Macilo 

9 556 Rosindo Loba 
6 500 Silvio de Araújo 

Pedro Ferreira 
Osvaldo Ferreira 
Alves Mangueira 
N. D. de Oliveira ...
Moisés Nunes 
A. S. de Alcântara ..
Hor-Mcyil Fraga 
Artur Esperança 
Dariinond Moreira ...
Lemos Bastos
S. Pltáhguelra 
J. S. de Almeida ....

6.779
6.679

2.877
2.871
2.740
2.333
2.263
2.103
1.742
1.700
1.418
1.397

587
996
823
464
232
266
457
777
215
555
181
170
132
221
325
380
521
682
250
380
581
259

(Conclui na páf. 4 do 2.° cad.)
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NO Carlos Gomes será esta noite apresentada a peço. "Os sete ga-
tinbos", de Nelson Rodrigues, na Interpretação dé um grande elen-
co, sob a direção de Willy Keler e cenografia de Blanco. Na foto,
uma cena da peça, vendo-se Jece Valadão, Sandra Meneses e

Eugênio Carlos, que se encarregam dos papéis principais."A Raposa e as Uvas"
no Copacabana

Mário Nunes

Censuram árdegos quixotes, que se dão Importância
exagerada, a demasiada benevolência das minhas aprecia-
ções ao julgar valores do nosso teatro.

Por feitio sou ¦benevolente mas, 710 caso, essa é uma
atitude conscientemente cultivada e aumentada.

Imaginai o arbusto frágil, vicfino, plantado em terre-
no ingrato, sujeito a rudes intempéries: se não se o es-
peca, se não se leva húmus às raizes jamais jrondejard,
jamais alguém repousará, árvore possante, à sua sombra...
E jamais deliciar-se-á com seus frutos.

Não é, apenas, imagem literária: o teatro brasileiro que
encontrei no começo do século era uma planta sem vigor.
Público e companhias rejeitavam a peça nacional e tam-
bém o autor aqui nascido, época áurea do teatro português
e de outras origens.

E a crítica esnobe — os trezentos de Gedeão, na frase
de João do Rio (cie era um dos trezentos...), — torcia-lhe
1/ nariz.

Literatos nossos -*- e de valia — escreviam peças por
diletantismo esporadicamente levadas à cena; sub-lttcra-
tos começaram a experimentar possibilidades. Era o hora de
lançar húmus às raizes tenras, de proteger as vergòntcas' débeis, estacar o caule.

Enlrcguci-me, com desvelo, ao mister.
Noites como a de quinta-feira no Copacabana em que~_a sala do lindo teatro nada ficou a dever quanto ao nivel

de elegância c cultural às platéias'das temporadas fran-essas do Lirico de outrora e depois do Municipal, produ-
tem-me júbilo inefável.

Estreava, para curta temperada no Rio?a Companhia
Nídia Licia-Sérgio Cardoso, q'peça "A Raposa e as Uvas",
comédia em trcs atos de Guilherme Figueiredo. '

Aplaudi, .com sincero entusiasmo, a bela composição
irônica e satírica que encerra uma mensagem, quando a
Companhia Nacional, de Teatro (SNT-Aldo Calvet) a repre-
sentou no Municipal em outubro de 1953. Não escorava o
arbusto; repousava, deliciado, sob sua fronde. Nela, pás-saros cantavam, os mesmos que deleitavam com seus gor-
jeios, as gentes que discreteavam com as divindades pa-
gãs, da Grécia heróica, lendária.

Olhos e ouvidos atentos viam e ouviam Êsopo, Xaniós
e também Cléia, Melita, Agnostos, um escravo ctiope; na
sua forma atual, Sérgio Cardoso, Luis Tito e Nídia Lida,
Vanda Cosmo, Paulo Barreto e Adalberto Silva*

Deviam ter sido assim.
Sérgio, Éscpo, com sua bela voz sonora de inflexões exa-

tas, expressivas, a figura miseranda de aleijado, produz o
milagre, tão convincente é, da supremacia da inteligência,
luz espiritual, sobre a monstruosa forma fisica.

Nidia, Cléia, encarna a magia eterna da sedução je-
minina, a força que até os deuses domina, leve, graciosa, a
poesia do amor figura atraente espirtual do amor, que não
é delírio carnal, é embevecimento.

Vanda, Melita, contrapõe-se: é o apelo constante ao¦ prazer sensual, sua condição de escrava avassalando todos
os senttdos e impulsos, para se tornar senhora absoluta e
alucinante.

A figura de Luis Tito, Xantós, personifica a beleza
helênica, soberba no seu fastigio sem astúcia atitude des-
necessária por isso presa fácil embora dominadora.

Agncstos, o poder militar, automatismo e confiança,
bem expressos no inexpressivo Paulo Barreto, primeiros
passos na vida, a personagem e no palco o intérprete.

Por fim o decorativo e temeroso etiope, Adalberto
Silva, reprodução satisfatória na rusticidade de sua pre-
sença.

Completa a evocação da época longínqua o átrio de
Irênio Maia, de linhas puras e simples aberto para a am-
plídão sideral, um tom singelo de poesia profunda. As cia-
mides a acentuavam.

Ali eslava a árvore robusta nascida franzina e como
outras, semelhantes, estendendo a ramaria a outras terras,
além do solo pátrio — à Áustria, Argentina, Uruguai, Chile,
Bolívia, Venezuela, México, Espanha, Portugal, Grécia, Ale-
manha e — por incrível que pareça: é um hino à liber-
dade (Esopo prefere morrer a continuar escravo) — à

• Rússia (Leningrado e Moscou) e seus satélites, Tcheco Eslo-
I váquia, Rumánia e Polônia, além da r-ebelada Iugoslávia.

Nota extremamente simpática: presta Sérgio Cardoso,
. primeiro no volumoso c nutrido programa e depois no pai-

co, breve alacução, homenagem à Bibi Ferreira, primeira
diretora de "A Raposa e as Uvas", sua arguta compreen-
são, sua perícia artística, sua meslria.

A próxima revista do
S.erraclor

Luiz Iglàzlns Já deu Inicio nos
ensaios dn revista "Me dá um
cheirinho só", que ni vem com
um bom elenco, com elementos
como Graclhdn Freire, Afonso
Sttiart, Conchlta Mascarenhns,
Agildo Ribeiro e outros."Duelo de amor", portnnto,íarn suas despedidas do cartaz

. do Serrador no próximo dln 2.
í: um espetáculo que comove e
ínz rir, na Interpretação brllhnn-
tlsslmn cie Eva Todor, Jardcl PI-
lho, Míriam Pêrcla, e outros.

Dia 22 a estréia do
Teatro Brasileiro de
Comédia

No próximo dia 2a o públicocarioca ganhará um belo teatro,
com a reabertura cio Ginástico,agora totalmente remodelado,
tendo se tornado o mnls confor-
tável c o mais moderno cln cidade.

.Voltará ó Teatro Brasileiro doComédia que sempre o abrigou
nesses quatro nnos de têmpora-
das no nio de Janeiro, apresen-
tnndo n comedia de Abílio Pe-relra de Almeida. ;'Iíua S. Luiz,
27. 8."", peça que vem sendo en-salada há dois meses por Alber-to d'Aversn, e que tem nos prin-clpnls papéis, Celta Diar. Ellr.n-
bete Henreld. Tere:-.a RaquelLlann Duval, Morta Helena. Ma-ria Pompeo. Egídto Éclo, Fran-cisco Dantas. Mauro Mondlnça.

Esta peça esteve durante setemeses, cm pleno sucesso, no car-taz do T.B.C. Paulista.

S. N. T. homenageia
dois autores patríciosO Serviço Nacional de Teatro
apresentará, na segunda quinze-nn do corrente mês. no Mnlson
de Frnnce, em comemoração í\o
cinqüentenário da morte de Ma-
chndo de Assis e Artur Azevedo,
ns peças desses Ilustres autores
patrícios: "Antes dn missa" e "A
jóia", respectivamente, sob a dl-
reçáo artistlcn de José Maria
Monteiro e assistência de Grncc
Moetna.

Tomnrfto pnrte nn Intorpretn-
çáo dessns Jóias tentrnls, Beatriz
Veiga, Raimundo Furtado. Eze-
qulas Marques. IvA Cândido.
Paulo Serrado, Magalhães Graça,
Dália Palma e Helena Xavier.

Os cenários e os figurinos sáo
de Bela Pais Leme.

Alma boa de Sc-Tsunn
Do dia 24 próximo até o dln
de novembro, o público carioca

poderá assistir no Teatro Muni-
clpal, pela Cia. Maria Dela Costa,
n famosa peça de Bcrtold Bre-
cht. "A alma boa de Se-Tsuaii",
o maior espetáculo Já apresen-
tado por Sandro pnra o seu Ten-
tro Popular de Arte.

Esta peça esteve durante cinco
meses em ensaios, e tem 32 per-sonagens em cena, acompanha-
mento musical sob a responsabl-
lldnde de uma orquestra de cn-
tegorla. Enfim um espetáculo
que se recomenda pela excelen-
ria cie seu texto e sua represen-
tnçáo.

Na principal figura, está Mnrla
Dela Costa. Interpretando Chen-
Té, "A alma boa de Se-Tjuan".
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Propõe o Sr. Austregésilo Ataíde...
(Conclusão da página 4)

bonzos foram alijado.-, concep-
ções errôneas de prestígio de In-
dlviduos e grupos foram desfei-
tas. O falso nacionalismo, de
cunho puramente demagógico
de baixa extração comunista so-
freu um golpe que nos faz acre-
ditar ainda mais ha capacidace
do povo . para ser esclarecido
através dos instrumentos pró-
prios da propaganda política e da
palavra de homens que, fora da
poiitlca partidária, não deixam
de participar dos seus conflitos,
de maneira superior e tendo em
vista somente o desejo de preser-var a comunidade c defendè-la
contra as maquinações dos mais
solertes exploradores.

— "A meu ver, a tendência vi-
torlosaVnas eleições foi a velha e
tradicional inclinação do povobrasileiro para as soluções libe-
rais. 'O liberalismo da Oposição
udenista consagrou-se nas áreas
mais representativas da opinião
pública do' Pais e se, cm certos
casos, o chamado populismo con-
seguiu impôr-se, íol por aparecer,

em algumas regiões, como o de-
fensor do pensamento liberal.

"O Governo deve t:rar das
eleições a lição que elas con-
tem e não arriscar-se a fazer
composições de ordem arbitra-
ria ou caprichosa que desco-
nheçam os claros Índices poinl-
cos que saíram das urnas. A
circunstância de que personall-
tlçdés conhecidas petyi radical
oposição ao Governo tenham
obtido vantagens éspétàcfVirYs
nas urnas é bem "•"
oue o povo não está satisfeito e
soria um erro ac. i.t 
tivos dessa Insatisfação.

"Em conferência que farei
em São Paulo, no dia 17, sobre
a Segurança Nacional e o De-
senvolvimento. procuro demons-
trar que não há uni plano har-
moniaso, do ponto de vista na-
cional, para o desenvolvimento
do Prtls. Ê preciso um plano quetenha as suas bases não nas
predileções políticas ou no de-
sejo de contentar grunos eco-
nAmíios Ji excessivamente prl-vllegiados maj numa ampla con-

cepeão do País, dentro da qual
venha a desaparecer a idéia de
que certas partes do todo de-
vem resignar-se à permanente
situação de colônias produtoras
de matérias-primas e limitar-se
no eterno destino de consumi-
doras de produtos Industriais de
entras áreas.

"A melhor garantia de uma
verdadeira política de seguritn-
ça nacional é a criação de um
equilíbrio no desenvolvimento
em que sejam atendides todas
as unidades da Federação. Sou,
sabidamentj), contra a constru-
ção de Brasília. A deolsáo do
Governo de empregar tão eleva-
das somas na criação de um
centro de prosperidade no de-
serto é uma terrível Injustiça
praticaria, por exemplo, contra
os 20 milhões de brasileiros do
Nordeste. A população nordesti-
na vive, há 400 anos, no mais
completo abnndono. A recupera-
ção dessa área vital para n hoí-
so País poderia ser encaminha-
da com os recursos que ,lá fo-
ram dlxpcndldos na construção
de Brnsília.

"Se o Norte e o Nordeste
do Brasil fossem tirados da sua

miséria crônica, pela ação de
um Governo esclarecido, havia
um tiansbordamento de forças
humanas para o interior. Isso
que hoje está custando o sacrl-
flcio de todo,o povo brasileiro
se faria, então, de maneira nor-
mal, dando um extraordinário
impulso ao Brasil. Quanto a
Brasília, quero ser o mais fran-
co possível. Eu temo que o Go-
vêrno, insulado no planolto, 

'A-
vre da influência da opinião pú-
blica, cometa desatinos capazes
de pôr em risco o equilíbrio do
País, apoiando iniciativas como
a da prorrogação de mandatos
ou como reformas consütuclo-
nals que permitam a reeleição
do Presidente da República.

— "Tais medidas poder .m,
em Brasília, ser aprovadas com
rapidez, em golpes de mágica,
que surpreenderiam a Nação e
poderiam conduzi-la a rumos
extremamente perigosos. A si-
tuação do Brasil, hoje em dia,
não permite tais riscos. Aqué-
les que os assumirem poderão
ser jultyidos por um tribunal
implacável, o que nasce da re-
volta de um povo" — concluiu
o Sr. Austregésilo de Ataide.

.; \ti

Mylêne Demongeol ti Henrl Vldal

COBIÇA
Geraldo Queirós

A carreira de Mylène Demongeot vai de vento em popa.
Primeiro foi a revelação de "As Virgens de Salém" inter-
pretando o difícil papel de Abigail da conhecida peça de
Artur Miller, na versão cinematográfica de Rouleau & Sar-
tre; depois veio "Bom Dia Tristeza" na qual a moça se
identificou no personagem criado por Sagan, e visualizado
òtimamente por Preminger.

Agora, no seu primeiro filme como estréia, eis Demon-
geot vivendo uma das heroinas de James Hadley Chase
pela mão do desigual Henri Vemeuil, mas provando, uma
vez mais que, ela consegue vencer todas as provas. Senão,
vejamos: o filme de Vemeuil vinha apoiado nos melhores
prognósticos: quem adaptava a novela de Hadley Chase
era Annette Wademant, responsável entre outras coisus,
pelos melhores filmes em colaboração com Jacques Becker,
tais como: "Casque d'Or" e "Touchez pas au Grisbi"; tinha
ainda a participação de três bons atores, como Isa Miran-
da, Henrl Vidal — progredindo depois que teve melhores
diretores — e a nossa Mylène, já aprovada nas interpre-
tações acima.

Todavia, a adaptação àaltovela de Chase não foi só
entregue a Wademant, inas a François Boyer que dosou o
roteiro de excessos que poderiam ser perfeitamente suben-
tendidos. Isso porque Henri Vemeuil também participou da 

'.

cenarização, e desenvolveu a intriga em torno dos três per-
sonagens principais, da mesma maneira como faria com
um filme de Françoise Amoul. Confundiu pois a plástica
da mocinha "strep tease" cem a seriedade e o talento ds
uma atriz do peso de Isa Miranda. Deste modo tôdns as
cenas que precedem o casamento da milionária com o mo-
desto, mas bonitâo, empregado do banco, cheiram a me-
diocridade des filmes que apelam para o "trottoir". Ainda
tem tnais: a maneira como é exposta o desenvolvimento
da intriga é pouco dinâmica. A primeira metade da nana-
tivâ desenrola-se de forma descritiva em tomo dos três
caracteres, náo se detendo em outros personagens de in-
terêsse para a história, corno é o caso do personagem in-
terpretado pelo ator Jean Lou Philippe. Este só surge da
metade para o fim, provocando surpresa pura o especta-
dor, mas em justo desacordo com as características do
drama policial quando a intriga é bem armada.

O filme conttido se apoia nos valores de Demongeot e
faz ruído em torno dos atrativos físicos desta atriz, há
mesmo um excesso de detalhes pouco afeito ao gênero po-
licial mas que o espectador aproveita mais de que satisfa-
tortamente, com a exuberância mostrada na tela. O drama
se desenvolve debaixo deste clima de falso suspense, mo-
vido, sobretudo, pêlo comportamento sexual dos deis per-
sonagens que o levam, impreterivelmente, ao crime. No fi-
nal. no entanto, que joga a última cartada é ainda a fa-
lecida, que de além túmulo prova que não existe crime per-
feito e muito menos crime' sem castigo.

Como diversão sem maiores conseqüências, o filme ae
Henri Vemeuil preenche satisfatoriamente o gosto dos
apreciadores do gênero, e muito mais os amantes do crime
versus sexo. Principalmente, este último, tem nesta reali-
zação o valor e a necessidade dada constanternente pelo
cinema gaulês.

Ficha Técnica — Direção de Henri Vemeuil. Ro'eiro
de Henri Vemeuil, Annette Wademant, François Boyer, se-
gundo uma novela de James Hadley Chase. Fotografia de
Chhstian Matras. Música de Paul Durand. Inter pre'ação:
Mylène Demongeot. Henri Vldal, Isa Miranda, Alfred Adam,
Jean Lou Philippe, Jean Galland, Simone Bach, Antonin
Berval, Ky Duyen, André Roanne Marc Valbel. Produgáp
da Speva Films. Distribuição da França Filmes.

Marcha da Produção : líderes
(Conclusão da página 4)

mento do General Teixeira Lott:
o Exército não permitirá a
Murcha.

NERVOSO

Do Gabinete do General Tel-
xelra Lott, a comissão foi le'va-
da pelo General Levl do Espl-
rito Santo Cardoso ao Gsblne-
te do Sr. Lucas Lopes. Primei-
ro, o General conferenciou, du-
rante vinte minutos, com o Ml-
nistro da Fazenda. Só então,
íol recebida a comissão.

Segundo o depoimento do Sr.
Renato Celidônlo, confirmado
por outros membros da comls-
são, o Sr. Lu:as Lopes só se
dirigiu oo Bispo dt Londrina.

Eis o relato da entrevista:
Fomos muito mal recebidos

pelo Ministro da Fazenda. Des-
tratados, tivemos que ouvir de-
saforos. pragas e agüentar o
mau humor do Sr. Lucas Lo-
pes. Pena que isso tenha acon-
tecido em presença de um Bis-
po e de um General. O Sr. Lu-
cas Lopes falou sozinho, o tem-
po todo, sem querer ouvir nln-
guém. Estava transtornado.
Chegou a resmungar. Em certa
altura, disse que só nos recebe-
ra cm atenção a Dom Gera.do
Fernandes. Quando o Bispo de
Londrina protestou ("Náo, Se-
nhor Ministro, o Senhor rece-
bería os lavradores, mesmo sem
minha presença"), o Sr. Lucas
Lopes reafirmou: "Não recebe-
ria. Recebo apenas uma autori-
dade da Igreja."

Mais tarde, informava-se no
Gabinete do Ministro que o Sr.
Lucas Lopes náo recuaria um
passo.A situação — disse o Sr.
Lucas Lopes — está definida
pelo Governo, que não pretende
modificar sua posição. A mar-
cha da produção é uma amea-
ça. Como tal, não será tolera-,
da. Se transigirmos, quando ai-
guém quiser alguma coisa é só
dizer que vai marchar sobre o
Catete.

Finalizando, o Ministro acen-
tuou que ,o Governo não poderia
alterar, agora, uma política ado-
tada há apenas dois meses e
cujos efeitos ainda não começa-
ram a se fazer sentir.

NO INSTITUTO

A comissão esteve com o Pie-
sidente do Instituto e chegou a
convidar o Sr. Renato da Costa
Lima para a reunião de hoje e:n
Londrina, quando serão assenta-
dos os últimos detalhes da Mar-
cha.

As 17 horas, o Sr. Renato da
Costa Lima foi ao Ministério da
Fazenda e falou, durante três
horas e meia, com o Sr. Lucas
Lopes. O Presidente do IBC
acha que o Governo deve aten-
der os lavradores.

Ao deixar o Gabinete do Mi-
nistro, o Sr. Renato da Costa
Lima disse que iria à residèn-
cia do Sr. Lucas Lopes, às 23
horas, para tratar, novamente,
do assunto. Antes, porém, teria
de conversar com "outras auto-
ridades". Presume-se que uma
dessas autoridades seja o Mi-
nistro da Guerra.

J
O QUE QUEREM

As reivindicações dos cafeiculr
tores, segundo o St. Renato Ce-
lidónio, são estas:

1) Fixação do preço do
café em 35 cruzeiros, pagos no
interior, como ocorreu no ano
passado.

21 Assistência social para
os lavradores, muitos dos quais
têm morrido por falta de recur-
sos médicos,

3) Os bancos particulares
devem operar na região cafeeira,
nas mesmas bases do Banco do
Brasil.

Diz o Sr. Renato Celidônlo:
Os lavradores querem que

o cafe seja vendido na fonte de
produção ao preço de 35 cruzei-
ros, em vez de 26. Ê problema
do Governo encontrar os meios
de atender essa pretensão.

Apreciando as declarações do
Sr. Lucas Lopes de que o Go-
vêrno não poderia modificar a
política do café, em execução
há dois meses, disse:

O preço que pleiteamos está
assegurado no próprio plano do
Governo. Como 35 cruzeiros por
quilo dariam a uma saca de café
beneficiado, no interior, o valor
de 2.100 cruzeiros e o Banco
do Brasil financia essa saca
(lote corridoi à base de 2.250
cruzeiros, não estamos pedindo
além do esquema do Ministév o
da Fazenda. Pe!o contrário: es-
tamos pedindo 150 cruzeiros a
menos.

NAO RECUARÃO

As 23 horas de ontem, os lide-
res da Marcha estavam dispôs-
tos a náo recuar e a náo ac?i-
tar contraproposta do Govè"iio.
Se o Govèrao não aceitar ns
reivindicações, eles regressarão
imediatamente a Londrina. Al-
guns estão temerosos de ser pie-
sos. tão loco recebam tse rece-
bereni) uma negativa.

i
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Estará custando quase 300
cruzeiros às vésperas do
Natal o azeite português

As vésperas do N^tnl, a lata do azeite de oliva portu*'
guês deverá estar custando entre 250 e 280 cruzeiros na ven->
da a varejo. Essa a jirevlsão feita pelos comerciantes ata-
cadlstas à reportagem.do JORNAL DO BRASIL, à base de
cálculos tendo em vlstst as novas disposições cambiais.

— No leilão de dólares para importações de artigos de
Natal de procedcMicla portuguesa — disse-nos o representan-
te da firma importadora Cunha Fonseca e Cia. — o dólar
para tal fim saiu a 86 cruzeiros, Isto é, a 22 cruzeiros a
mais do que no ano passado.

PREÇO ATUAIS

No merendo carlocn três sáo os
tipos de nzelte mnls procurados
pelos consumidores: o português,

nrgehtino e o espanhol.
O azeite espanhol (umn lnta)

está custando 120 cruzeiros no ntn-
endo. atualmente, e apenns em
a' umas fontes nbnstecedorns é
encontrado n 140 cruzeiros; Já o
nz> te argentino (mnls hnrntol é
encontrado pelos consumidores no
preço de 110 cruzeiros em outro»
estabelecimentos (armazéns e
merendlnhos pnrtlculnres) .

Embora mnls caro, o nzelte por-
tuguês é o mnls procurado pelo
público consumidor. No ntacndo.
está a 150 cruzeiros e nos arma-
_' i« n 200 cruzeiros. Nns feiras-
livros e nos mercndlnhos dn Pre-
feitura do Distrito Federnl o seu

;o é de 170 e 180 cruzeiros.

FREIC AOS PREÇOS
Os representantes dns firmas

Importadoras e ntncndlstns do rn-
mo sustentam que vêm atuando
como freio n subida dos preços o
azeito que ê vendido pelo SAP3,
at \ve« do Super-Mercndo, ao pre-
ço de "90 cruzeiros. Tratn-se do
nz .te marca "Plque-Nlque", mui-
to procurado pela freguezla, em-
bom nfto sejn um produto de prl-
melrísslmn qunlldnde.

A dlstrlbulçáo do azeite a 80
cruzeiro» para o consumidor é
fcltn, segundo apuramos, através
d- cooperativas de consumo . tnm-
bém mediante bnrrncns lnstnlndns
nas felrns-llvres.
FIM DO ESTOQUE

<~utro fator vnl contribuir pnra
n ícntar o preço dn lnta de nzelte
ns vésperas do Natal: está quase
e itado o estoque de nzelte "PI-

que-NIquc" do SAPS.
Aflrmnm os comerciantes que

dentrj de três semanas o SAPS
so disporá de estoques para nbns-
tecer os seus restnurnntes popu-
In. . exatamente no momento em
qu. os reflexos das novas dispo-
slçóes cambiais começarão n se
fnze sentir. No fim de dezembro
é comum uma subida geral d.
p v'°* • nio haverá nenhum melo
de coi.tençfio. E entAo os preços
dn Int.. de azeite, englobndnmente,
subtrai de 30?..
PLENÁRIO DÁ COFAP

Ao contrário do qu. foi noti-
elado por um vespertino, a reu-

nl.'.o plenárl» da COFAP pnr» trn-
tnr dos novos preços do páo de-
terá reallznr-se nmnnhi, às 17

, horas, sem n presença do Coronel
Frederico Mindelo, ora em mtnsio
oflclnl no estrangeiro.

Dois assunto» poderiam constar
di pauta: cinema» (preço» do ln-
g? sso) e páo (novos preços ou
novo tlpu de fnbrlcnçio). Acon-
tece porém que o plenário do ór-,
gáo fede.nl de preços considera
qu. nmbos os assuntos exigem a
presença do Coronel Mindelo, qu»
foi quem deu Inicio "n« demar-
ch . e conversações a respeito".
Aflrmn-se mesmo que o Coronel
Mindelo recebeu determinações
especiais dn Presldêncln dn Repú-
bllca qunnto ao preço do páo.

FEIRAS-LIVRES

Renllznm-se felrns-llvres, hoje,
nos seguintes locais: Campo d.
S. Crlstovfio, em S&o Crlstávio;
Run Doínlngos Ferreira, em Copa-
crhnnn; Rua Capitão Snlomio. no
H .malta; Rua Sampaio Viana, no
Rio Comprido; Rua Edmundo, em
Pilares; Run Mnln Lnccrda, no Es-
t&cl- de Sá; Rua Baráo de Sio
Francisco, em Vila Isabel; Rua
A.in Leonldla. em Engenho d»
Dentro; Prnçn Progresso, em Oln-
rln; Largo" do Pechlnchn, em Jn-
enrepaguá; Rua "10" do Bairro
Sulncnp, em Vila Vnlquelre; Run
Adelntdc Bndajós, em Osvaldo
Cruz; Run Valerlo, em Engenheiro
Leal; Run Gunrnúnn, em Vicente
de Carvalho; Rua Antônio Var-
g na Piedade; Praia de Bota-
fogo, em Botafogo: Run Dlvlsó-
rln, em Bento Ribeiro; Run Irl-
gunçu, em Bnngu; Rua XV (Av.
dns Bnndelrns — IAPC), em IraJA;
Rua Francisco Alves, na Ilha do
Governador; Run Alzira Brnndáo,
nn Tljucn; Run Anráo, em Santa
Te.esn.

RECLAMAÇÕES DO PUBLICO

Eis os telefones cm que podem
Ber reglBtrndns ns queixas con-
tru fraudes, majorações e outros
atentados contra a economia po-
pular:

COFAP — 42-8860 e 52-6917 —
(Chefia da Flscnllznçfto).

P. D. F. — Secretnrln de Agrl-
cultura — 22-7280 a 32-7221 —
(Chefia).

Delegacia de Economia Popular
Gnblnete do Delegado: 32-3868
Portnrla 22-2506.
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^OfiTTÃL DO BltASÍI-- QUARTA-FEIRA, 15 DE OUTUBRO DE 1958 r~ 1.» CADERNO - PAGINA 1 V ~

Trigo em São Paulo não fica
mais de dia e meio com o

produtor: moinhos levam-no
Em São Paulo não hA qualquer dificuldade para o trans-

porte da produção trltlcola. O agricultor nunca espera
mais de 36 horas para levar o seu trigo às, zonas de benefl-
clamento. Além disso os moinhos que compram a safra
dão ao produtor uma bonificação de 50 cruzeiros sobre o
preço estabelecido pelo Ministério, o que constitui um gran-
dc auxílio aos pequenos lavradores.

Estas, informações foram dadas pelo Sr. Edgard Fer-
nandes Teixeira, Diretor da Divisão de Estações Experi-
mentais do Instituto Agronômico de Campinas, atualmen-
te representando a Secretaria de Agricultura de São Pau-
lo na. XII Reunião da Comissão Técnica do Trigo, ora em
realização nesta Capital.
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O pessoal dot bondes Invadiu »¦ dependências do JORNAL DO BRASIL. Onde Jâ viu, diziam o» trabalhadores, transformar uma
empresa com capital (Integralizado) de 17 bilhões numa sociedade com capital (a realizar) de S bilhões T

EXPERIMENTAÇÃO

Quanto aos trabalhos de ex-
pertmentaçâo, disse o Sr. Edgar
F. Teixeira que ns Estações Ex-
«perimentais de Campinas e de
Capfco Bonito .em breve estarão
aptas para.fornecer sementes se-
lecionadas de acordo com as va-
riações ecológicas paulistas. A
Secretaria de Agricultura de S&o
Paulo criou o Serviço do Trigo

3ue 
tratará do fomento de pro-

uç&o e de levar diretamente ao
campo os ensinamentos sobre a
mais moderna técnica da tritl-
cultura, com o estabelecimento
de Casas da Lavoura.

SUGESTÕES A li." REUNIÃO

As sugestões que serão apre-
sentadas pela representação
paulista à XII Reunião da Co-
missfto, prendem-se à criação de
uma rode de produção de se-
mentes selecionadas e de Cen-

Novos casos
positivos
de raiva

O Serviço de Medicina Ve-
terinária da Municipalidade in-
formou que foram diagnostica-
dos mais dois casos positivos
de raiva, _s.es foram o. re.ul-
tados dos exames procedidos

Contrário pessoal de Carris
à transformação da Liglit em
sociedade de economia mista

Acompanhados de mais de mil colegas, compareceram,
ontem, à redação do JORNAL DO BRASIL os Srs. Antônio

èniíun cão d. 
"rua.evado 

„'q_e- I Joaquim Crespo Vasconcelos (Presidente do Sindicato dos
le Serviço pelo Sr. Nelson dos ! Trabalhadores em Empresas de Carris Urbanos do Rio de

Janeiro) Moacir José dot Reis (Secretárlo-Geral) e Seve-
rSno Meneses Sousa (Procurador), a fim de trazer o seu
protesto contra o projeto de lei 441, que transforma parte
do grupo Light (Carris Urbanos) em companhia de eco-
nomla mista.

,ijÊ ESPELHO DE PREÇOS

PRODUTOS

HORTIGRANJEIROS

AUcado Feira»,
Mercado,
da PDF

Santos, residente à Rua Cenl-
ra Campos, 53, Santíssimo, e
cm um felino de rua condu-
zldo ao hospital pelo Sr. Eu-
clides Vieira de Sousa, residen-
te ã Rua Cacique, 83, fundo..

Assim sendo, o Serviço de
Medicina Veterinária e . t i
aconselhando a toda» a. pe.-
soas vitimada, ou que manti-
veram contato com o. animai.
a se dirigirem, com urgência,
ao Instituto Pa.teur, k Rua
Juan Pablo Duarte, 11, antiga
da* Marrecas, para o devido
tratamento.

DIREITOS

— 8 um absurdo que os direi-
tos de 6 mil trabalhadores — que

disse-nos o Presidente do Slndi-
calo. *

— Com êsse projeto monstruo-
so transformarão uma compa-

já ganharam estabilidade — se-1 nhia que possui um capital de 17
jam colocados em plano secun-
dárlo e mesmo esquecidos ao ten-
tar mudar os carris urbanos em
companhia de economia mista —

Armazém
Quitanda*
Ambulnnt.

T.bel» d»

COFAP

B»t»ta (lc) 
Tomate (k) 
Cebola (k) 
Chuchu (k) 
Abóbora (k) 
Aipim (k) 
Cenoura ._) 
Jiló (k) 
Repolho (k) 
Ovos (dz) 
Vagem (k) 
Quiabo (k) 
Abóbora d'águn (k) .
Batata doce (k) ....
Milho (Espiga) 

FRUTAS NACIONAIS

Abncnte Gunt. (k) .
Banana ouro (dz) ...
Banana prata (dz) ..
Bannnn d'águn (dz)
Coco (k)
Llmáo paulista (dz)
Lsrnnja (k) 
Mamáo Ik) 

Crt

11.00
ti 00
25.00
12.00
8,00
4.00

22,00
9,00

15,00
35,00
16.00
1300
7,00
4.00
1,00

13.00
7.00
6.00
4,00

15 OO
15.00
45.00
13,00

I

Cr»

; 13,00
12,00
28.00
14.00

.11 00
5.00

24.00
12.00
18.00
38,00
18,00
16,00
9.00
5,00
2,00

16,00

10,00
6,00

19.00
55.00
17,00

cr«

14.00
14.00
32 00
17.00
11.00
7.00

27.00
13.00
18.00
39 00
22.00
16.00
IP.00
7,00
2,00

20,00
8,00

17.00
8.00

20.00
24.00
B0.00
2U.00

crt
Liberado
Liberado
I-.bcr-.do
Liberado

10.00
6.00

16,00
16,00

Liberado
Liberado
Llberndo

16.00
10.00

6 00
2,00

Liberado
6.00

15,00
10.00

Liberado
Liberado

(-)
(-)

Observações : No espelho de preços nclma constam «penas os pro-
dutos nurtigranjeiros mais procurados pelo público consumidor. Por
outro laau. os produtus liortigrnnjelros «o apresentam ainda com a c»-
racteristica, no contrário dos cerenis de náo necessitar de maneira ln-
dlsrensável das classificações (qualidade) para a aferlçáo do preço.
Ocorre ainda que da tabela acima náo consta o preço do produto pars
o atacadista do vez que este faz suas compras em con.ignnçáo _n
¦ela, vende os produtos pelo preço vigente n» praça em determinado
momento c recebem comlssáo por essas vendas efetuadas. Tambem
d necessário frisar que os preços das feiras-llvre» oscilam do acordo
com o poder aquisitivo no bairro em que esláo Instaladas, em virtude

da particularidade de que se revestem de operar em bairros diferentes.

B acresce qu» do Inicio de suas atividades (7 hora») «o fim, por voltl

do melu-dla. o. felrantex variam os preços, a fim de evitar o retôrní

da m.rcadorla. Os armazéns, quitandas c vendedores ambulantes, dl

»côrdo com » portaria baixada, náo «áo atingidos pelo tabelnraent.

da C. O. F. A. P.

Rebanhos bovinos da índia
são portadores de doenças
desconhecidas no Brasil

Interessados na importação de reprodutores zebuinos da
índia e do Paquistão não têm sido atendidos em seu desejo,
porque as autoridades sanitárias do Departamento Nacio-
nai de Produção Animal, do Ministério da Agricultura, de
_côrdo com a legislação vigente, nào lhes concedem a ne-
cessaria autorização.

I"ERIGOS DE DOENÇAS

Além dc vários outros fatores
(aspecto zootécnico e cconômi-
coi avulta um outro — explica
aquele Departamento — o do

tros Regionais de Estudos das
Moléstias dos Cereais, principal-
mente o trigo.

Finalizando, afirmou o Sr.
Fernandes Teixeira que os tra-
balhos de construção de silos e
vias' de transporte que o Govêr-
no da União, por intermédio do
Ministério da Agricultura, est_
executando, dará a todo o pro-
dutor de trigo ou de qualquer
outro produto um auxilio ine«-
timável e que logo poderemosatender em mais de 50% às ne-
cessidades do nosso consumo trl-
ticola.
OS TRABALHOS

Na reunião de ontem foram
ouvidos os relatórios dos Esta-
dos de São Paulo, Paraná, Santa
Catarina, Goiás e Minas Gerais,
enquanto que hoje o Rio Grande
do Sul apresentará o seu, ter-
minando assim a primeira par-
te dos trabalhos dn XII Reunião
da Comissão do Trigo. j e, j

_S|
PREFEITURA

MINISTRO GAMA FILHO DESMENTIU
TENHA SIDO CONVIDADO PARA
SUBSTITUIR PREFEITO SÁ FREIRE

— Isto não passa de "onda" íelta por pessoas lnteres- . «did
i_i_j_ _ — i.„_ _- I _. j. n 13i.Afai4n /.(-_.* _sadas em criar animosidade, entre mim e o Prefeito — de

clarou ao JORNAL DO BRASIL o Ministro Gama Filho
(Tribunal de Contas), desmentindo que houvesse sido con-
vidado para substituir o Sr. Sá Freire Alvim na Prefeitu-
ra do Distrito Federal.

O Ministro Gama Filho, que desde a manhã de on-
tem já havia tomado conhecimento dos boatos sobre a sua
nomeação para Prefeito,'disse que atualmente está "pen-

sando apenas no meu Tribunal", e que "não acredito que
o Presidente esteja pensando em mudar o Prefeito".

O Sr. Sá Freire Alvlm está executando multas obras

na Prefeitura e não há indicio de sua substituição. Estas

notícias náo tèm o menor fundamento e posso adiantar
:.ue ninguém me convidou para a Prefeitura. Além disso,

meu filho (o Sr. Gonzaga da Gama Filho) é Secretário de

Educação do Prefeito e não ficaria bem entrar eu em ma-

nobras para substituir o Sr. Sá Freire. Estão querendo
apenas criar animosidade.

Foram estas as palavras do Ministro Gama Filho, que

pediu insistentemente a sua publicação.
No Gabinete Civil da Presidência da República nln-

guém tinha ontem, também, qualquer noticia sobre a subs-

licença; Emane Jos* do
mento, Nelson Simas de Sou-

bilhões lntegralizados em uma
outra dc apenas 3 bilhões a rea-
lizar.

MANIFESTO

— Desejamos, também — con
tlnuou o Presidente do Sindica
to de Canis — conclamar todos
os nossos 10 mil colegas a com-
parecer na sexta-feira á Cá-
marii dos Vereadores a fim de
levar a todos os Vereadores a
nossa Insatisfação pelo projeto.
Já fizemos chegar à Câmara um
manifesto de repulsa ao projeto. _...... ...
e manifestaremos as razões que tiíulção do Prefeito, e todos afirmavam não ter conheci
temos para assim proceder, dls- j ment0 do assunto.
se o Sr. Antônio Joaquim Crcs-
po Vasconcelos.

O MANIFESTO

_ o seguinte o manifesto leva-
do á Câmara do D.F.:

Exmo. Sr. Presidente da Cámnrn
problema sanitário, pois naque- Municipal de Vereadores,
.cs países grassam doenças náo j dd. verendore»
existentes no Brasil, nem na o Sindicato dos Trnbalh-iclores
América (lo Sul. Em 1921. porjem Emprêsns de Cnrrls Urba íos
f..»_ili_o; ec'.orliu Üm sii-to rie do Rio de Janeiro, expressando
(Conclui na pág. 4 do 2.* cad.)

MOVIMENTO DO PÔRT0
NAVIOS ESPERADOS i

Longo curso — Passageiros:
15/10. (S) CORRIENTES

(S) CLAUDE BERNARD
(SI CABO DE HORNOS
(SI FREDERICO "O"

(Si CONTE BLANCAMANO
(N) DEL SUD

16/10. (SI DEL NORTE
(N) VENEZUELA
(SI TJ1SADANS
(S) BRETONE

17/10. (N) RIO CUARTO
(S) ALNAT1
(Nl MONTE UESSA
IN) CAP F1NISTERRE

Longo curso — Cargueiros :
. 14/10. (S) ALICE TORN

(N) DEL ORO
(N) NOPAL PROFRESS
(N) MORMACDOVE

15/10. (Nl ALPHERAT
(N) LOIDE CUBA
(S) RAVNANGER
(S) DEL MAR
(N) TUCUMAN

16/10. (N) ALMAQRO
(N) LOIDE BRASIL

(S) ORAVELAND
17/10. IN) LUSAMBO

(N) DOROTEA
Navios írigorificus :

15/10. — RIO OALLEGOS
Navios tanques :

14.10. — NOVA ANDALUCIA
< 15/10. — MATARIPE
Navios carvoetros :

24,10. - BARON MURRAY
Entradas do dia 13 III 1958.

LONGO CURSO  3
CABOTAGEM  5
PEQUENA CABOTAGEM 0

Em aditamento — Entr.: 12/10',
LONGO CURSO  4
CABOTAGEM  2
PEQUENA CABOTAGEM 1

NAVIOS ATRACADOS :
Cal- da Gamboa :

Praça Maná !
LOIDE SAO DOM1N-
GOS — nac.
CAMPINAS — n»c-
ATHINAI — grego.'Armaz. 1 — VERA CRUZ — portug

Armaz. 2 — CHARLES TELLIER -
francês.

Armaz.

Armaz.
Armai'..

Armaz. 3 — NORDGLINT — nor.
Armaz. 4 — CAP ROCA — alem.
Armaz. 5 — M O R M A C SWAN -

amei-,
— M A R G ARET JOHN-

SON — sueci.
— WARINSKI — poí.
— ANTONINA — sueco.

Frlgorlf. H1GHLAND PRINCESS —
Armaz. 10 — BORGLAND — nort.
Armaz. 11 — ROSCOE — lngli
Armaz. 12 — GIORGIO PARODE -

Uai.
Armaz. 13 — ALEGRETE — nac.
Armaz. 13 — JOSIAS DE MORAIS

— nac.
Armnz. 14 — ITAHITÊ — nnc.
Armnz. 15 — B A R A O DO RIO

BRANCO — nnc.
Armaz. 16 — ITANAGÊ — nac.
Armaz. 16 — SAO BERNARDO

nac.
Armnz. 17 — SOARES DUTRA

nnc.
Armnz. 18 — HERVAL — n»c.
Cais dc Sáo Crlstòváo :
Armnz. 22 - SANTA HELENA

ntusc.
23 — TEJO — nnc.
24 — IRMÃOS GOMES

nac.

Armnz.
Armnz.

P. Minério:
— REIMAR

FTtlTEEN
ENGELINE

— nlem.
p. Carváo :

SIDERÚRGICA 9.0 -
nac.

Armnz. 30 — PAULA — nac.

Cais dn Caju :
P. Madeiras :

ABRIL — nac.
TAUETE 2." — n»C.
NETUNO — nac.

Armaz. 31 — 1TAMARACA — n»c.
Armaz. 32 — ALCION — nac.
Armaz. 32 - BARAO DOS AIMO-

REES -- nnc.
Arma.-.. 33 — TAUASSÜ — nac.
Armaz. 33 — SIRIUS — n«c.
Iates rie pequena ca bota cem —
Ac 11.-.1 -.1. n.hi atrac>:

11/10. — TRIUNFO
1TAPEM1RIM
BRASILEIRO

12/10. — BOA VISTA

: 1/ i8ff___Pi

I um bom kA ;
i emprego... r^i j

•

«
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COLETAS DE SANGUE - O lns- d»» »s apostilas: V»ldomlro^ Azev»

tituto de Ho_i»to!o_ln, da Pretel- "  " "

tur». proseesulndo nas campanha»
de donçáo de snnsue _ue vem ren-
il7.»ndo. prosramou, para o corrente
mi». »« seguintes coletas: dln 16 —
Assoclaçáo Crista de M_ços. em »u»
sede, na Rua da L.D_; dl» 18 —
Sociedade Hípica, em sua sede no-
ciai, e dl» 21 — Fluminense Fute-
boi Clube, em sua sede, na Rua
Álvaro Chaves.

para melhorar
de vida?

Há inúmeras
ofertas de trabalho _ sua escolha
diariamente no

JORNAL DO BRASIL
• o niftUitino carioca de anúncios
classificados que publica sempre
a informação que interessa a Você I

mi km Mp^
'•••«• •¦*•.

delltíeniçáo unânime de catc.orla
profissional obtida na Assembléia
de Clnsse com a participação de
parlamentares, inclusive v>re_cio-
res, tem n honra de dirigir-se a
Vs. Exns. pnrn manifestar o seu
frontal repúdio ao projeto rie lei
li. 441, de 1957, ora em tramita-
çflo nesta Casa Legislativa, o cj-ue
ta*. eatrlbndo nas seguintes razões:

1) Ê fora de dúvida que o pro-
Jeto em causa, aprovado pela Co-
mlss-lo de Justiça, contra o »*oto
do Inslgne Relator. Vereador
Qladstone Chnves de Melo, trnz no
seu bojo dispositivos que, hlém
de lesnrem o erário municipal, afe-
tam substancialmente os direitos
trabalhistas do» empregados das
atuais concessionárias, detentoras
da exploraçáo do serviço de Don-
des nesta cidade.

2) Com efeito, o legislador ao
elaborar o precltado projeto de
lei n. 441 náo se preocupou em
resguardar os direitos trabalhistas
dos empregados dns atuais eoncès-
sionátlas. pois do contrário t.Tln
èle Inserido dispositivo fáçultãn-
do aos mesmos o direito rie opta-
rem peln sltunçáo de funcl-i.inrios
municipais, a exemplo do que
ocorreu, no plano federal, ooiri cs
trabalhadores das emprôsns [tlrór-
poradns á Unláo. Náo terln o legls-
Indor excluído, como o f6z expres-
samente, aqueles empregados cos
quadros dá Prefeitura do Distrito
Federnl.

3) A circunstância de ter o
autor do projeto expressado no
art. 18, que nos empregados das
atuais concessionárias serln "asse-
guradn Integral apltcacáo da le-
glslaçáo do trnbnlho e dn prcvldên-cln social", traduz, por si só, umn
gnrnntln utópica, formal, tnexpres-
slvn, eis que o resguardo cios .llrel-
tos trabalhistas do empregado re-
pousa no patrimônio do emprega-
dor; de nndn valendo o tíxto Ingil.
por melhor que o seja. se n emprê-
sa náo dispõe de bens suficientes
pnra cobrir o pagamento das ln-
denlzações ou outros direitos de-
correntes do contrato de trabalho.
Inclusive pnrn garantir a prónrlnestnbllldnde que só subsiste se náo
desaparecer o estabelecimento na-
tronai.

4) Ora, o projeto em foco. náo
oferece para os empregados r".ns
atuais concessionárias nenhuma,
absolutamente nenhuma !,ar_n>.la
pntrlmonlal, pois a vigência rie tal
diploma legal Implicará na trans-
ferencln dos mesmos de uni só-
lido grupo econômico (grupo
Llght). pnrn umn sociedade nilstn
que disporia de um capital úiulu
n realizar-se de apenas trfs bilhões
rie cruzeiros. Acresce que, n trans-
formnçáo do projeto em lei, ncar-
retarln o Ingresso dnqueles tia-
balhadores em uma sociedade que,
pelo fnto de ter parte do teu
capital n realizar-se constituía.)
do acervo notoriamente < bsoleto
das ntunls concessionárias, estaria
fadado n ínllr ou, nn melhor das
hipóteses, n viver num clima de
permanente «ltunçáo derlcltárln.e

(O 1*48 (Conclol na páf. 4 de 1* e_4J

BANCA EXAMINADORA — O Se-
cretarlo tle Administração dfs.gnoii

funcionários Júlio Ssndei-on.
Mar

do e Vnldlr Barros de Oliveira
Revalidadas as portarias; Benedito
Lobo de Fnrla» Bastos. Francisco
Borges Llmn Filho, Joáo Ferreira
de Nazaré, Nell Pereira Cardoso,
Joio Bnrboe», Nlld» Soares Fran-
ç«, Antônio de Oliveira, Cellnlo
Teixeira de Miranda e Artur da
Costa Oliveira — Relnclonem-se as
Importâncias pnra oportuna aber-
tura de crédito especial.

DEPARTAMENTO DO PESSOAL
— Despachos do Diretor: Cnrlos
Teixeira da Silveira, Eduardo da

tá dc Lourdes Amorlm de Bnr- | Costa Gomes. Cldéa Alves Areai.
'- - Fr.-in.-lsca VUa Alves, Edite do Es-

plrlto Santo. Lúcia Perdlsáo Stl-
velra de Lemos, Manoel de Olivel-
ra Barros — Retlücndo o despacho.
Edln Maria Barbosa Coutlnho. Léa
Amaral dc Medclroos. Washington
Carreiro de Oliveira, Luis Cordeiro,
Leal,.Alberto Oorrfa Barreto. Re-

. nato Willmann. Messias Vllelí.
mesma autoridade Informa que par» I _c-01.e. José dos Santos, Oto (Ia 811-
a prova foram inscritos 1-129 cíf*~ I relrài Hernandes Santos P»çnnhn
dlc'ntos. ctljce nome.' estáo publl- | M„r__l0 Barbosa de Azevedo, Se-
cades no "Dljárlo Municipal . de 

j bastlft0 Rodrigues — Assinadas ti
hoje. | apostilas; Antônio Rocha cios San-

tos. Dlna Plchmnn Amar, Edna Pes-

ros. Noè.h de Vlcenal Bra..n, Nalr
de Lima CÒroh» e Janazilda Lírio
do Patrocínio para. sob a presldên-
cia do primeiro, con_Uturem a Ban-
ca Examinadora Ca prova de habl-
llta..'io dc.?t'.nnda a selecionar can-
dldstos para n funçáõ de ..tender!-
te ria Tabela de M»h-»l__a_ d» Se-
crctarla dc Saúde c Assistência. A

APOSTILAS — O Secretário de
Admtnlstraçáo assinou apostilas
acrescentando de 20r[ correspon-
dente á remuneraçáo do padráo 

"J

os vencimento.? de Euse Emlldes do
Nascimento, Maria Helena Pinheiro
Brãndáo, Anuída Beatriz Cesatlna
Borzettl. Marlsa Ferreira, Olga
Baamonde, Maria do Carmo Santos
Coelho, Constância d« Pa-.ila, Nor-
ma Cunha Osório. Dulce dn SUva
Ferreira. Celsa Vaz Rlvera. Claudl-
nêa Moreira Comes. ElUaheth Wlefl-
mu-líer Coelho. Zlla Leltf.o Garclu
lo.

tana Basílio, Oznna de Sousa Sa-
vaget. Wandn Pereira Silva Pas-
sos. Marli Vldal Cardoso, Léa Al-
brecht Vasconcelos, Edlla Salda-
nha Nabuco. Lota Matos Neuo —
Abonadas as faltas; Maria de Sau-
sa Silva — Autorizo o afasU_n.cn-
to: Solange Franckfort — Abona-
das as faltas; Talltn de Almeida
Monteiro, Vera Lúcia Brnnqulnhn
Ferreira. Sinta Leticla Ferreira
Mayiink. Lúcia Arruda Ribeiro.
Maria Teresa Viana Goulart. An-

Sueli" Mncíia.o da Silva, DálvaI gela Rute Cordeiro de Miranda,
Freitas. Tereslnha de J<_ns Andra
de Loureiro. Neiiía de Castro Guer-
ra Irene Guedes Alçqforado, Dclsy
do Carmo Dias Alves. Sarlna Nlgrl.
Delma Luz Dantas. Nice Pereira dos
Santos Balado. Silvia Celeste Ara-
ripe Pereira da Silva. Ercf.la Con-
celcáo de Freitas Velho. Aren Fer-
vnz Barbosa, Adêlln Corrêa Pinto.
Marl» Edlth Vilela Teixeira. Maria
de Lourdes Ferreira, Dirce dos San-
tos Corrêa. Léa da Silva M-iHelro,
Mirian dos Santos Eehlolff, Lei a
Viana de Lima Fernandes de Al-
meld». Marli Pereira Llmn dc Cas-
tro Sllvn.. Nelde Ribeiro Meireles.
Maria Magdala Maurl Paz. Nell de
Faria Ribeiro. Irene Magalhães c?
Almeida Cruz. Marli Souto de Ca«-
tro Célia Kahl Fernandes. Regina
de Sousa Pereira. Marli Machado
Maicnrenha:., Nfaria Lúcia de Sou-
sa. Sílvia Campbell Pamplona, Ma-
rl» Lidia Freitas dos Reis. Dllma
Lopes Coutlnho, Ana Marl. Lopes,
Oleomar Nascimento de Faria. Fer-
nnhd» de Andrade Corrêa Abes.
Maria da Glória Galváo Fonseca.
Maria José Castro Setftbo. Glaucla
Cancela Gome?. Dalva Montaml
Monteiro de Barros e de Nelde Fon-
seca Franco; correspondente n re--
muneraçáo do psdiáo 

"G" o» yen-
clmentos de Mnnoel Soares da Sllvn,
e correspondente » remuner_cáo do

pndráo 
"J" os vencimento.? de Ar-

nold Lemos Viflrn Lo-.irelro. Mnrln
Carollna Bittencourt Pereira e de
José Carneiro Filho.

DESPACHO DO PREFEITO — Na
Secretaria <ie Flnnnçns: Clminna
Lutza Cnpelletl e outro — Aprovei
o laudo e n minuta.

SECRETARIA DE ADMINISTRA-
ÇAO — Atos do Secretário: Desií-
nnndo Jorge Dunrle para Integrar
a Banca de Desenho no Concurso
de professor de Ensino Técnico
(Curso Técnico e Básico) c.-nstl-
tuíds pela portaria 1876 de 
10/6.1955; e tornando ln»ub»l«'.en-
te n portaria n." 8508, que tornou
sem efeito a portaria 3777 n» pine
referente k ndmlssáo de Pedro
Amêi-riol*.

De»p»cho»: Cario» Teixeira D»n-
ta», Maria Martin» R__l — Aiilna-

Lúcia Brito dos Santos. Leticla
Cordeiro da Silva. Vanda Pereira
da SUva. Denzedlna Rebelo de Ma-
cedo, Valdemar Henrique da Fon-
seca, Clara Meychas More h pel d è —
Autorizo o afastamento: Maria Re-
glna Pinto Ribeiro — Abonadas at
faltas: Beatriz Gonzaga — Cance-
le-se; Perminla Eugênio da Mata
Pereira — Pague-se em termos;
Teresa Rodrigues da Costa — Tor-
no sem efeito o despacho: Maria
Cavalcante de Oliveira Filho, Lélla
Sá de Novals. Antônio Tomás ^a
SUva. Mltzl Waddlngton — Con-

Domiclo Francisco Borges, Osé-
cio Monteiro dos Santos. Joaquim
Ferreira de Oliveira, Antônio Pln-
to dn Sllvn, Alvnro Pais de Barros
Filho, Canaro Pereira, Florentlnp
Domes, Janll Mazariuo. Orl_r.do
Bettlnl Rodrigues — Mantenho o
despacho; José Tarcit.no. Mt,rla
Vieira — Indeferido; Paulo Ptrel-
rn Dias, Alafde Guimarães Co_a —
Arqulve-se: Joáo Batista, Leticín
Betr»el da Silva — Indeferido: Ms-
ria Augusta, Américo de Azevedo
Belo. Paulo Ferreira Lima, Ablgail
VUanova de Castro — Arqulve-se.
Manoel Pereira dos Santo. Braça,
Lennd.ro dn Sllvn Lisboa Filho, Te-
rezlnha Reis da Silveira. Zíta Jos*
de Oliveira Lima, Enedinn Helena
Marques Pereira, Maria Madalena
doa Santos. Dalva Pereira. José Las-
sei, -.'ce Menezes Santos Lima-, JoAo
NJarques Filho, Manoel Alves da
Sllvn, Ivan Nogueira Bastos, César
Pereira Rangel, Vllmn do Vale Fa-
rias. Antônio Rosa de Lima, Joáo
Rodrigues da Gama. Francisco
Mendes, Vlrgnia de Freitas, Vlta-
llno Dias do Amaral, Cora Fogaça
JucA, Fernando Soares de Sá, Vai-
demar Gomes do Nascimento, Aida
Zanlo, José Pereira Gonçalves, Jor-
dano de Oliveira. Sérgio Cruz de
Santana. Joáo Ttnôco de Carvalho,
Leoptfldo Gomes de Oliveira, Mnrla
de Jesus da Silva, Manoel Rodrl-
gues Vieira Filho. Agostinho Ceies-
tino. Fany Kauffmnn. Alt&miro
Araújo Corrêa. Ercllln C. de Frei-
tas Velho. Nndlr Antônio dc Olivel-
ra, Antonleta Alve» de Sousa, Mn-
noel José de Araújo, Alberto Cost»,
Vlrgllo Rosa, Oícero Gomes da SU-
va, Ari Basto» da Cruz, Delflno An-
tônio Machado e Valdemlro Gomes
Vieira — Concedido três meses d»
licença especial; Ren! Ferreira BIcu-
do — Cumpra-se; Dnnlel Ban-oeo —
Concedido trôs meae* de licença
especial; Sara Mekler Bentes, Hilda
Ribeiro Gulmnráes, Aureltnno d«
.Assis. Astolío Leite Brnndáo, Arls-
teo Francisco Lapa, Jaime de Melo
Borges, Mnrla Paula Figueiredo,
Boléa Collecta Barbosa Bento. José
Inácio de Freitas. DJnlmn Gomes
cios Santcs. Teresn Fernandes Iglé-
sina Garcia, Antônio Augusto Ma-
tlns, Mário Corrêa Garcia Manoel
Jesus de Matos. Lucas Coutlnho
Marques. Manoel Vlrgllo. ScbaatlSo
Francisco Neto. Odvoldo Divino
Correia. Armando da Silva, Valde-
mar Rosa doe Santos, Fernando
\.arques da Silva. Gemida M.ria
cia Concelçáo. Heitor de Oliveira,
Alberto de Sousa. Valdemlro Antô-
n.o Joaquim. Gilka Maria Serze-
delol Machado. Lina Olímpia Bran-
tflnl Cartler, Herclla Llberato Alves
da Silva. Arllndo Fernandes da SU-
va — Indeferido; Joaquim Nunes
de Oliveira, Hilton José Venánclo,
Maria Luza Amaral, Eduardo Ko-
drígiies Martins. Sebastião Conrado
dn Silva. Mário Alves, Agostinho
Poucl.no da SUva — Concedido «eis
meses de licença especial; Miguel
da Fonseca e SUva, Lourlval Mon-
teneg—> — Concedido nove meses
de licença especial: Oscar Fragoso
-• Concedido doze meses de licença
especial: Olinda Monteiro Corrêa —
Concedidos quinze meses de licença
especial: Sllvlno Batista Lage, Cia-
rice Cordeiro da Silvn — Concedidos
dezoito meses de licença especlnl;
Jandira Bacelar — Aguarde: Bias
Martins — Arqulve-se: Oscar d«
Farias — Náo há que deferir: Eze-
quie! Inácio Ribeiro — Indeferido;
Pedro Saísse — NSo há o qu» de-
ferir; Manoel Ferreira Veloso, Ce-
rilla Saplenza Mano — Indeferido;
Adriano Marques Grelo — Aprovo;
Franclsca da Concelçáo dos San-
tos. Erasmo de Sousa Cazal — In-
deferido; Lucas Marlano da Costa

(Conclui na 2.* p. _o 2. Cad.)

Homens que decidem lêem PN
como 

bonificaç&o para os assinantes cie PN. Cabe

m

1
|1ifa
_<¦

I
¦íü. '-I
ú•st
¦n

nesI!nalda.S,Que°mo° _Stt_nt_.í q-ê^co^ütu.nVmaTs dê metade 
"da

compras das firmas em que trabalham, e 44r. possuem cuiso
superior :

Poro_.elPN 
Pman.éni? você. semanalmente, em contato com os no-

vos 
"umôs 

dos negócios, as novas tendências do mercado, as
novas técnicas^ publicitárias.
Porque PN dá. semanalmente, o preço do seu a"j°ro°*el;nfnrml._
Porque PN significa, semanalmente, mais e "«pores Informa-
ções1 sobre assuntos de seu interesse : Promoções de Vendas _
Bolsa dc Automóveis - Relações . Publicas - C°py-Cliniça -
Atualidades & Tendência.. _ Organização de Etxótim -.&#_*
internacional Conjuntura e Econômica — Política ^aclonal —
Livros.
Porque PN é a revista brasileira dos homens de negócios.

NAS BANCAS - CRI? 20,00
(C 14.899

7



Vr_ PAGINA ,12 —' 1.° CADERNO gÍ! JORNAL DO BRASIL 2f QUARTA-FEIRA, 15 DE OUTUBRO DE 1Ô581

..¦'":•. ¦ :.. .^yp^^ • ........ ,

Rádio & Televisão
C. F.

Tudo o que é moderno, recente e exótico constitui a
principal matéria das programações de radio e televisão,
de modo particular em mústea e dança; às vezes, lançando
mão de arquivos esquecidos, de temas de outros tempos,
de figuras do passado, conseguem os produtores apresen-
tar programas de real interesse e ,de multo agrado. Pode-
rá parecer, com Isso, que somos saudosistas ou velhos rei-
viungôes, mas o caso é que o programa de Pedro Anísto,"Velhas Estampas", que o Canal 13 vem trazendo regular-
monte ao vtdco, na figura simpática e eternamente jovem,
apesar de sua cabeça br.anaa.da incomparável "Tia Ami-
lia", confirma o qtie acima dizemos.

Trata-se, realmente, de tan programa interessante, que-
agrada e encanta. Ela, a Tia Amélia, é uma personalidade
singular, cheia de vivacidade, energia e amor à vida, que
pode servir de exemplo a muito jovem, precocemente en-
velhectdo, que por ai anda, se encostando pelos cantos.
Essa jovem octogenária apresenta-se tocando em seu velho
piano valslnhas, mazurcas ou sambinhas gostosos, com uma
agilidade e uma-, memória musical de assombrar. As HUtô-
rias que conta, de üm Brasil bem brasileiro, ainda virgem
da moderna contaminação cosmopolita, têm um encanto e
uma- doçura que vai ao fundo, do coração.

Há, nisso tudo; muita espontaneidade e muito esplri-
to. Há, mesmo, uma certa malícia ingênua, tão rara .em
nossos tempos e tão útil como lição, como reação'a tània
coisa ruim que, nesta segunda metade do século XX, nos.
vem tornando a vida tão difícil de ser vivida.

Programa de recordação e de saudade? Sitri. Mos
não apenas isso. Programa inteligente e bem organizado
que, sem condenar nada, sem' defender tese,'sem preten-
der dar lições mas apenas com uni sorriso de-simpatia e de
compreensão, uma vivacidade simples e uma energia an-
tagiante, sacode a nossa mocidade cética, desanimada, sem
esperanças...

Continue a nos revigorar, Tia Amélia. Como deve ser
bom envelhecer assim, como as velhas árvores de Olavo
Bilac: "... Na glória da alegria e da bendade, agasalhande
os pássaros nos ramos, dando sombra e consolo aos que
padecem". Nota 10.

Duas palavras apenas em relação ao "Teatro de Equi-
pe", que no último domingo levou a cena a peça "Amor
de Perdição", numa boa adaptação de Ilza Silveira do rv-
?ua;ice de Camilo Castelo Branco. Foi com agrado que aasis-
timos a velha peça que, nessa adaptação, tomou um certo
aspecto de frescor de, diríamos quase, atualidade, com o
tratamento que lhe foi dado por adaptadora r. diretor. O
tiosso teatro de. T.V. está de parabéns e louváveis são or
esforços dessa "Equipe" que tanto está fazendo para res-
laurar o bom teatro. Na peça em questão, todos foram
corretos e se empenharam a fundo. E o Sr. Ribeiro Fortes,
que já considerávamos como bom ator, vem-se revelando
cemo diretor de grandes recursos. — Nota 10.'

Teatros

Televisão
TUPI — CANAL 6
12,00 — Melo Dia
12.50 — Almoço com a» estréia»
13.20 — Esportes TV
13,30 — Tele-Vespertlno CIbel»
14,00 — Musical variado.
14.30 — Colégio do ar
15.00 — Teatro Romance Càsslo

Munlz
16,10 — Êle» merecem o nosso

cuidado
16.30 — História em quadrinhos
17,00 — Sess&o das cinco
18,00 — Lar doct lar
19,00 — Musical
19.30 — Circo Bom Brll
20,00 — Repórter Esso
20.20 — Tele-Testes
20,40 — Sonhos musicais
21.10 — Musical com Dorival

Cayml
21.3(1 — Encontro entre amigos
21.50 — Reportagem Ducal
22,10 — Bardahl flashes
22.40 — Filme de longa metragem

RIO CANAL 13
17,15 — Clno variedades
18,35 — Sua majestade •

o sucesso
18.55 — Roteiro das artes
19,20 — Retalhos do Nordeste
19,50 — Nosso Informativo
20,05 — Centro Comercial Copa-

cabana convida
20,35 — Sua música e Clbrasll
21,05 — Cárrousscl musical
21.50 — Bate-Papo
22.20 — Um programa do M. E. C.
23,05 — Atrações Mauft

"Meus dois
carinhos"

Duas mulheres, ambM bellssl-
mas... uma loura e outra rulva,
uma rica e outra tendo por toda
fortuna o seu talento. E entre
embaa um rapaz btm contrariado
por ter de optar...

Joey Evans* ara o seu nome e
éle era cantor, um excelente can-
tor disputado pelas grandes boates
noturnas de Nova Iorque. Mas ln-
felizmente Joey era. um grande
namorador e Isto por vezes lhe
causava mll dissabores...

Com: Frank Sinatra», Klm Novak
o Rita Hayworth nos principais
papéis.

ARTUR AZEVEDO — Campo
Grande — Temporada de ópera o
Bailado* — A Tosca — De Pucclnl

Com artistas, orquestra t coro
do Teatro Municipal do Rio de
Janeiro — Sosta-felra, a» 21 ho-
ras.

TEATRO DE 1I6I.SO — Rim
Jangadelros, 28-A — Tel. 27-3122

"A Cantora Careca" e "A Ll-
ç&n" de loucaco com: Luta de
Lima e todo o elenco do Teatro
Novo.

COPACABANA — Av. Atlântica,
1.702 — Tel.: 57-1818 — "A raposa
e a» uvas" — de Cuillhrrmc Fl-
guolredo, Cia,: Nldla Llcla-Sérglo
Cardoso. Com" Sérslo Cnrcloso, Nl-
dia Llcla, Luís Tito e outros, A»
21,30 horas.

CARLOS GOMES — Rua .Pedro
I — Tel.! 22-7581. "Os 7 gatl-
nlios" de Nelson Rodrigues. Co-
média com: Jece Valadfto, Euge-
nlo Cario» t multo» outro» — As
21 horas.

CINELANDIA — Riia do Passeio,
84 — "Esputlnlqueno morro" —
de Gelea Boscolt, Revista com o
elenco do Teatro Jardel.

nULCINA — Ruo. Alclno Qua-
nabara — Telefone 32-5817 — "Ja-
nela do outro mundo" — htpno-
Usino e tranamlssfto de pensa-
mento — Com: Fassman • Anua
Fay — Aa 21 horas, sábado • do-
mliigo As 20 • 22 hora».

JARDEL — Rua Bolívar, 54 _
Tel.l 27-8712 — Se quer diz logo

Dt Agnelo Macedo e Mftrlo La-
go — Revista musical — Cia. Ora-
cinda Freire — Com: Aglldo RI-
beiro, Marllu Bueno, Zélla Hof-
fman e outros.

JOAO CAETANO — Praça TI-
radtintes — Tel.: 42-3276. .

LEME''— Av. Atlântica, 290-B
-Tel.: 37-6412.

MESHI.A — Rua do Passeio —
Tal.: 22-7822 — Negócios de.Estado

De Vcrnoull — Cia. Tónla-Cell-
Autran — Comédia — Com: Tótila
Carrero, Paulo Autran, Adolfo Ccll

t outros.

MAIRON »R PRANCE — Pre».
Antônio Carlos. 38 — Tal.i aa-3431

Otear — Comédia de Clauda
Magnaler — Cia. Comedlena De-
roranttfir!» — Oom: Claúd»' Ma»-
naler ié multo» outro» — A» li
hora» — Aoa domingos,-«etafietá»
16. hora».'.. •

Ol.IMPKO — nua Pomptu Lou<
rente, — Tel.; 37-1838 — Homem,
fllfisofò'» a pasta t- D* Berlíet Ju-
n.lpr.T-'Comédia —. Com: Fernando
Vllar.Anabela'. Olrene 'CoaUk, Or»-
fS'.'Mriema 

e outros -r- A» St ho-
as. .. ''.'-.,.

RIVAL —,':R'úa Álvaro,Alvlm.-',23T*t.: 22-2721 - Dona Vlolante
Miranda — Comédia'de Áblllo Pe-
relra. de Almeida —! Comi Dercl
aonçalve» — Senão a» 31 .hora».

RECHEIO — Rua Pedro.I, 35 —
Tel.: 23r8764 — Tem Jerico- na _•»¦¦
ça. — Com: Valter -'Avlla, Nélla
Paula » outro».

SEBRADOR — Ru» Senador Dan-• tM,;i3 '—Tel.': 42-6442 - Duelo deamor — De LII1 Hatvány — Cl»'.
Kva e ' Seu» * Art,lsta» — Comédia
com o.elenco permanente do tea-
tro. ¦•¦'¦; . '.¦

8. 
"ÍORGR — Rua do Catété. 33S

O V»le do Electra — Dè Pérlolet
Leal —i cia. de. Teatro. Contem,
porftneo — Com: Jóyee de Olival-
ra, Munira Haddod, Rosanô, Ab-dia». Nascimento t outrot — A»
21 Hora». •,"'-

TEATRO DA PRAÇA — Praç»
Cardeal' Arcoverde '— Tel.: 37-1484O Chapéu de Palha dè ItáliaDe tablche • Mlchel — Com:
CIAudlo Corrêa Castro • Iaolda d»
Sou»»,/,-'

TIJUCA',— Rua conde de Bon-fim, 422 .— "Infldclldade tm
Patlt-Cirr.;•* . ¦* •: vs-iosj — ti,
Aurlmar Rocha — Comédia — aa-
tlrica — Com: Nlcete Bruno, Ma-
rllú Bueno e Lauro Simões — As

21 horas.

Boates
is <-.,

AKPKUK — Ru» Gustavo Sam-
paio, 840 — Tal.l 17-4824 — Vai-
dlr Calmou a »»u conjunto —
Cantando: Fernando Barreto,
Célia Rela t Carla Baronl. —
Consumação: Cr» 200.00 — Ao»
¦Abado»:. CrS 300,00.

AU BON GOUKMET _ Avenl-
da Copacabana, 202 — Telefono

37-7557 — Restaurante • danço».
Conjunto d» CarÜnho» ¦'— Can-
tam liniy Davls. Araken t Flor
da Maria. Quarteto de Moaclr
PflxotO.

. I»\CARAT — Rua Duvlvler
^37-B —• Ao plano: VAlter Gnn-
calva» • Chüca-Chuca — Cantan-
do: Marina — Atraçfto — Dolo-
rea Dursn • Jean Plerre,

CANGACEIRO — Ru» Feman-
dó, Mendes, 25 — Ao plano: RI-

, bMnar — Cantando: Tlto Madl.
. — Consumação: CrS 150,00 —

Sftbadosi' CrS 200,00.
CLUBE 36 — Rua Carvalho de

Mendonça, 38 — Tel'.:. 37-4790 —
Bar a restaurante desde 18 horu».
Boate a partir doa 22 hora» —
Fechado temporariamente. —
Consumação: CrS 250,00 — Cou-
vert: CrS 150.00.

COPACABANA PAI.ACE - MEIA
NOITE — Av. Copacabana. Tel.:.

.57-1818 — Conjunto de Moaclr
Silva — Atraçfto: "Tourbillon".
' DOMINA — Rua Carvalho d*
Mendonça, 13-E — Conjunto de,
BIJou. Cantando: Genl Martin»,'
— Conmimaçfto: CrS 200,00.

DRINK — Av. Princesa Isabel
Lope» » Bola Sete.
„ o 16 — Conjunto DJalma Fer-
telra — Cantando: Llla, Heb»
dulraaraes e Mlltlnho - Ealbl-

çáo de passistas.
KHED'S — Avsnlda Atlftítlca —

Tel.: 37-3789 — Conjunto d«
Guimarães — Ciiniam: Helena
de Lima e Abílio Ilcslander. —

Couvcrt — Cr» 300,00 — Ao» sft-
bartos: Cr» 500,00. Atraçfto lnter-
nacional: Anacaona — Orquestra
feminina, cubana.

I'\FA LEMOS — RU» Rodolfo
Dantas, 91-H — Bar dançante —
Com Kaf\ Lemoa e seu violino
mftulco. __,,

IIAW.YI — Av. Allftntlca. 974-B
— Restaurante e musica em
Hlgli-lldellty — « Consumação,
somente aos sábados: Cr» 
200.00.

KI-KI — Av. Frlnce»» Isabel n.
63 — Tel.: 57-1870 — Restauran-
te » musica em, Hlgh-Pideiy —
Consumação aòmerit» ao» »Aba-
dos: OrS 200.00,

JIRAU — Rua Rodolfo' Dantas,
»1 — Tel.: 37-3738 — Reatauran-
t« — consumaçfto: tr» 150,00 —
Babado: Cr» 200.00 — Atraçóes:
Arllndo Borge» t Minta Can-
miro.

I.ITTI.E CLUBE — Rll» Duvl-
Vier, 37-L — Tel,: 57-6984 —
Janiai-e» e danças — Músloa tm
"Hl-Fl" — Atraçóea: Dolore» Du-
ran e Ted Moreno.

Loura o sensual, assassinou o marido para se entregaraos braços do amante negro

OMfDEEIECTRA
Ide Pendes Leal
JGRANoe 6t£NC0|

Hoje, às 21 hora» Amanhft, vetperal a preços reduzidosBilhetes à venda — Res. Tel. 45-8051
(C .14.941

G33_&&I9mõm:
INDICADOR TURÍSTICO DE RESTAURANTES DE ALTA CIASSE

CENTRO

S5 São Francisco

_=_P
Ar refrigerado

Serviço de alta classe
BUA VISCONDE DE

INHAÚMA
(Esquina Av. Rio

Br.inrol ,

^_tsr
Aluiu.

Aeroporto
a e Jantar M.mmflro

salão para hiimiueti-s
Aeroporto Santos Dmnnnt

Pasa Westfalia
Saladas, frloi,

conserva!; . uel-

Joi ele

RUA HA ASSEMBLÉIA N." 37

*_> '\!í
^tUCrS Esp

ZONA SUL

Al Buon Gustoio
As mais altas es-
peclalldades da co-

zlnha italiana
RUA CONSTANTE

RAMOS, 33-A
Telefone : 37-0419

Pasto P.

Sfumhetüíàndiã
_,__._. i.il.nacift uaiim..

Endereços i RUA VISCONDE
RIO BRANCO; 38

ÁLVARO ALVIM. 21
AV COPACABANA, IH6

OO

CHURRASCARIA CAMPOKEZA

Club — P
andar, Edlf

Onde ierve o nre-
Ihnr churrasco;
com jani.ircs dan-
çantej at* 24 m.
Membro do Dlncr's

de notarnçn. 41)0. K."
Sears Tel 46-9021

Galeto Típico Gaúcho
AlmOço - Lanches J»' Galeto ai primo

— Banquetes — /j Canto — Churrai-

La Creenue _ Co- «JJ fn»' «abados. Do-
zlnha Internacional J*- *f inlntns t feriados a

ia Luzia. 305, s/loja, 1» partir d» 11.30Rua sama Luzia. 305, s/loj
Ed. Caia do Estudante

Telefone 42-8133

parti
RUA t-ONSTANTE RAMOS, 140
Aberto das 19 ft 1 h da manha

(C 14.450

Cartaz Teatral
AVISO AO PÚBLICO

|AMUl«eR^VlÇHO

TEATRO DA TI J U CA
Rua Conde de Bonfim, 422 — Rea. Tel. 28-1039AURIMAR ROCHA apresenta a sua peça

INFIDELIDADES
EM PETIT-COMITÉ

7 meses de sucesso no Teatro de Bolso
Uma divertida sátira bo Café-Society
com : NICETTE BRUNO, MARILÜ BUENO e LAURO ÔSnvTOES.
Hoje, às 21 horas. Amanha, vesperal a preços reduzidos ^

UMA PEÇA POR SEMANA 2

FICARA IMPRETERIVELMENTE ATÉ DOMINGO, DIA 19
5 ÚLTIMOS DIAS

Rua do Passeio, 90 — Preços populares
Náo perca esta ótima oportunidade (C 14.941

)lt«»MMM______M______^

^H .^»Sa^eMt_fl____| H___f^^_P^_________________________________^____^____H ________^____|

Hoje, as 20 e às 22 horas. Amanhã, vesperal a> preços reduzidos
(C 14.941

Últimos espetáculos — 5 últimos dias

ifPiQQHem
Dois últimos dias de

"CEST MACNIFIOUE" M.° 2"
DE PAULA apresentará dia 17"TOUJOURS LA FEMME"

Couvcrt e consumarão CrS SOO.OO
Sabs. e Doma., chi -dançante Hrs 16 às 19 linr.is
Av Atlântica, 4.20B-A — Esq. Joaquim Valuien.
Tel. 47-2438 — PÔ5to 6. (C 14.941

.____T__A~('0¦PÚBLICA

WMt

P^Si-ujjPi ___W!^' TtT?.^___5fflffv-^-!
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I________nTnlí rm w r^":'' '-^A u»«"-lB"¦l--•

|M»j_3______Hlil___^>-''-1'

BRASIL VIIA RIME *PK>rv£».

WALTER DAVILA
VIOLETA FERRAZ]

*íw«tir/i lar.nars:-

IGeOUGC GREEU Ã "

dircc/ío ROBERTO farias

m
fí-V.">,

L ¦ 1
1 m j

O TEATRO BRASILEIRO DE COMÉDIA
reinaugura dia 22, às 21 horas

em sessão especial, o

TEATRO GINÁSTICO
Reservas e informações, tel.: 42-4521

(C 14.941

12.437

L m 1
I ¦ 1

com a peça de Abílio Pereira de Almeida

Rua São Luís, 27 - 8.°
(fexlto absoluto em São Paulo — 7 meses em cartazf

Direção de Alberto D'Aversa

Com o elenco permanente do T6C
(C 14.941

*<^K__i_2>^MIGUEL0RRIC0-ELOTNAJ. ._ „
lloje. às 20 e às 22 horas. Amanhã, Tesperal a preços reduzidos

O GRANDE IMPACTO TE~ATR~Âl7rJÍr58"
MILTON ¦ODRICUIS ' »»w ^"^^

) 1_______________Í______^-'- _É7 2*nj_BJ
v - ^_Pf__T_P s90nV__ssm__t\ k_____t_s» ivnm^TW M z2*t

Y^ ______f_»T __*-»!III1 li*J_f n~~rr'-
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?.AHIOS-^FESTIVALNELSON RODRIGUES! I
COMES -, •:¦•!- t..ni..iWmrKttt{» l^_^^^^M

ESTRÉIA, DIA 17 — AS 21 HORAS — TEL. 22-7581

Maria Delia Costa
"A ALMA BOA
DE SE-TSUAN"

De Brecht — Teatro Municipal — Dia 24
(C 14.941

FILMES
LANÇAMENTOS

"O JUI. .l'MI. UO CAP.
DREYFUS" — >'ctr Passeio —

Metro Tljvca — Metro Copaca-
bana.

"PECHIT/l PAItA USASSINOS —

Palácio — Roxy — Madrld —

Imperator.
"Cnnir,\" — Palhé — Rlvlcra —

poval — Presidente — Para to-
dos — Mau£ — Rio Branco.

"O TRAMPOLIM 1)0 DIABO.' —

A-tr« — Rlvnll — SSo .losí —

NaConM — Caruso — Hle"mnr
_ Esky — Meler — Feecnrla

SSo Pedro.
"AUDÁCIA DF. I'M ESTRANHO

P.»7» - A-""- - Olinda.
CiMrmtnl — Mascote .

"MF''S nn"s c\"'"""'í'' — s"°
Luta - nbn - Re* — -eMon

Cnrlr.rR — Col!««u — con-
trai — Pa-, ( 'l"5^-

"MOCIDADE VIOLENTA —

Orlenn —*-'•-- '"'"'m»r —
Amír'C'1 — Santn All<-e — MR-

TKc-rk — Monte CJ.»tolo — Ica-
ral."VM.ERIE" — Vitoria — Connrn-
nana — Botafoso — Polletarna

—Bnn*nrc.«so — Madurelra —

AbolIçSo.

FILMES
"A MAIS BEM !l'"'"m\" — Ma-

rato.
"A VINGANÇA DO AC.U1A NE-

GfíO" — PM5r*'n ^^^rla .
"A FÚRIA DA C\nNE" — Acarl.
"A CAVEIRA QCE ASSOBIA". —

Carmoll."A BELA E O PANGART'. —
Cential.

"A MORTE DE UM HERÓI" —
Imperial.

"ALTA SOCIEDADE'' — Pai.
"AUDÁCIA A JACTO" — Ptrn)A —

pptrrtnollK."AO Pfl DO CADAFAI.SO" — Ca-
pltóllo."ATRAICOADO" — Oiiararni.

"At.Ml EM DFS"SPf:RO" — Ma-
rlann."AMOR DE MINHA VIDA'' — PI-
lares"AO NORTE ~A FRONTEIRA'' —
Ipiranga."A VFNUS DE CARNE' — Rea-
lento

"A TORRE DO CRIME" — Vltd-
v'.\ rte Bangu."AO CALOR DA MÚSICA" — Vnz
t.obc

"ACONTECEU 1I0.1E" — Vila
Isabel."ASSASSINATO NA 10.» AVENI-
D\" — Ir-já.

"CAIROS ROUBADOS'! — EstAclo
d F"CONT" CINCO E MORRA"'. —
Guanabara."CONTRA O MPÊRIO DO CHI-
ME" 7 i ranço."CAVALGADA P\RA O INFERNO"

Fluminense.
"CAÇADA HUMANA" — TIJuca —

Leopoldlna."CURVAS E EQUEDROS' — Ro-
cha Miranda."CIMINIIOS SEM VOLTA". —

Palácio Santa Cn,z.

Sta."CLUBE DE MULHERES''
Cruz.

"DlMíl-MiO ROUBADO'' — Odron"DESFORRA FATAL" — Braz de
Pina."DOZE HOMENS '' I'MA S' TEN-
ÇA" — Novo Horizonte.

"DRANGO" — Todos o» Santos"ESTATUETA FATÍDICA" — FIO-
resta."fILES E ELAS" — Anclileta."FOLIES REHGÉRE — Oriente.
Penlia.

"I'1'GA Hl .trsu-\" _ SSo Joaquim'.'FESTIVAL EM CINEMASCOPE'.
Baronesa.

"FEBRI DO DESEJO" — Alfa.'" Ml" " SEM LEI" ¦- Florlano."ÍNDIOS SELVAGENS" lenl.
"JOOANDO COM A SORTE" —

Calcara."MULHER E CRIME" — S. Fran-
rl:ro.

"MEU REVlM.VER NUNCA FA-
LHA" _ Jnrdlm."NC\'C\ FUI SANTA" — Rosário.
"NASCE UMA ESTRftl.A" — Po-

pular."O MILAGRE DA VIDA" — Fátl-
ma."O PRÍNCIPE ESTUDANTE". —
M»lo."O CÓDIGO DC DIABO" — ACIUA
S.rnta."O MONSTRO OUE DASAFIOU O
MUNDO" — Natnl — Ideal —
Mem de Sá — Belmnr — Rldnn
Modorno.

"O p-»!FITO DE AMAR" — S. Ge-
raldo."O ""scnvnr n- --í>\te nttlS-
TO" — Del Cflstillo."OS TKftS ALEGRES COMPA-
DRES" — Trlndr.de."PErtK.O N\S SOATBRAS" — Ltlx

'•PFN-\çrO n^ 1>GRIMAS" —
C'tnüo nrahde."Ofvnn o riDio volta". —
Padrr NflbrPtrft."RUMO '_n DESCONHECIDO" —
D Pedro."REI DOS MARES" — Baniu.
"'O EM VILA RICA". —

Inan^ma."SXVC.IT si" GEM" — Itimnr
"SANGUE DE V" -—""'<:" — Erten
"S»' CE Pnu SANGUE" — Im-

nr*r'.o"stRRiNA" — Marajá.
5_.pP»!_r._5o FATAL" — rrocoa.
«Ti ti'pi«- i Mftnn" —

P.Tr^lvt — "^rn-s _, <*•»•.*»«. He-
lena - Sant* CorliU — nuara-
nl — Roullon — Ençpnho de
Dcntru."TEMOR OCULTO" — Cruzeiro."Tn»'"'n;\ no Mftno" — •'ro-
írps«o.

"UMA PEQUENA DO BVRULHO"
— Moca Bnnita."VOITEI ' ¦' HOMEM" — Ca-
xIíjs — aidrla.

"XERIFE DE FERRO" — Rcx.

CINELÂNDIA
CAPIT IO — 22-C788 — S?e»ôo..

pa-^Rtempo — Jornais — Do-
ouméntàHos.

IMPÉRIO 22-8J4B SailRUe
por «onsue". — Imp. 14 ano» —
Com Olenn Ford t Júlla Ad-"mns

14 — 15.40 — 17,20 — 10 —
20,40 a 22,20 hora».

METRO PASSEIO — 22-54911 —
"O julgamento do CapMfto
Dreylrús"! com Josò Ferrer e VI-

ceca Llndfors.
ODEÒN — "Moclc!-:lc violenta" —

Imp. 18 am\i —Cci: Horst Bu-
cholz e Karlm Bali.

PALÁCIO — 22-8975 — "Receita

para a-^nsslnr.to" — Imp. 14
nnos.

PATHÉ — 29-3795 — "Coblcn" —
Imp. IS .-.nos — Com: Mj-lene
Di-monqeot e Henrl Vlclnl. —
Horário — 12 1.1.40 — 15,20

17 — IS.40 — 20,20 e 22 lio-
raa.

PL.VZA — 22-1097 — "Audácia de
um estranho" — Imp. 14 anos

Com: Joel McCrca c Vlrttliila
Mayo, — A partir rias 10 horas

REX — 22-1007 — "Meu. dol.. en-
rluhos" — Com: Rita Hayworth
è Prnnk Slratm,

RIVOI.I — " ti-i'mnollm do Dln-
bo" — Oom: Cornei Wllde «
Jenn Wallace.

VITÓRIA — "VãlíHfl" — Imp. 18
anos. — Com: Sterl"n" Hsyden
e Anita Ekber_;. — Horário — 14
15.40 _ 17.20 - 19 — 18.40 —
20.20 e 22 horis.

CENTRO
CINEA'- — 42-8024 — Ses.-ôea

pasaa tempo — Jornais — Co-
mídia - Serlndo — Desenhos

V.irlrrir.des.
COLONIAL - 42-8512 — "Audácia

de um estranho" — Imp. 14
anos — Com: Joel McCrea e

Vlrsrlnln Mayo. — A partir das
14 horr.s

FÁTIMA — "O mllaure de rida" e
"Exnlornndo o crime".

FLORIAN^ — "'.lon cns sem lei"
Imp. 14 anos.

IDEAL — 42-1211. — "Ritmo que
mexe-mexe" * "O monstro que
desafiou o mundo" — A par-
tlr das 14 hor*« .

MARROCOS - 23-7979 — "Sedll-
rAo fatr.l" « "Dois recrutas no
Doto rto".

MEM DE SA — 42-2232 — "O
monstro que tícáafliu o mundo"

e "Ritmo que rrexe-mexe".
PRESIDENTE — 42-7128 -r "Cobl-

eu" — Im- 18 ano. — Com:
Mvlenr Demonííeot e Henrl VI-
dal. — A partir da. 14 liorna.

RIO BRANCO — 42-1639 —
"Cnntra o Imnírln do crime" e'Tln-Tnn o Intrometido".

SAO .IOSÍI — 42-P592 — "O tram-
pnllrr dn D'ahn" —- Com: Cor-

Horário: U\— *1« —.-, 18 :—¦ 20
fl 22 linraa.

BOTAFOGO

BOTAFOGO — 26-2250 — "Vale-
rie" — Imp. 18 unos.

GUANABARA — '"Cnnte cinco e
morra".

NACIONAL — "O trlmpollm do
Diabo".

ZONA SUL

CATE T E

AZTECA — 45-3813 — "O trnm-
polir* do Diabo" — Horário: 14
_ te — 18 — 20 e 22 hora...

POLITEAMA — "Valerle" — Imp.
18 «nos.

SAO LUIS — 25-7679 — "Meua
dois carinho»" — Horário: 14 —

15,40 — 17.20
22.20 horas.

19 — 20,40 e

COPACABANA

ALASKA — "Mocidade violenta".
— Imp. 18 anos.

ALVO , DA — 27-2936 — (Fecha-
do para reforma.)

ART PALÁCIO — "Folies Berge-
re" — imp. 14 anos.

CARUSO — "O trampolim do Dia-
bo" — Horário: 14 — 15.40 —

17.20 — 19 — 20.40 e 22,20 ho-
ras.
COPACABANA — "Valerle". —

Imp. 18 anos.
METRO — 57-9398 — "O Julga-

mento rio C-\oltao Drevfus".
RIAN - 47-1144 — ": eus dois ea-

rlnhos".
ROXY — 27-8245 — "Receita para

a^fla.R.ilnr-.to" — Imp. 14 anos.
PIRA.IA — "Cucaria humana". —

Imp. M anc*.
RIV1ERA — "Cobiça" — Imp. 18

anoa.
ROYAl — "Cohlra" — Imp. 18

anos — A partir das 14"horaf.
RICAMAR — "O trampolim do- Dinbi"".

IPANEMA

ASTÔRIA — "Audácia de um es-
tranlio" — Imp. 14 anos.

IPANEMA — "RebellSo em Vila
Rica".

PIRA.IA — "Audácia a Jacto".
PAX — 26-6527 — "Alta socteda-

de".

JARDIM BOTÂNICO 
'

FLORESTA — 26-6257 — "Esta-
tueta fatídica" c "Cabo de Hor-

nes".

L E B I. O N

I.EHI.ON — "Meu dois carinhos".
M"RAIVAR — "Mocld-1» violen-

ta" — Imp. 18 ano».

ZONA NORTE

SAENZ PENA

AMÉRICA — 48-4519 — "Moclda-
de violenta" — Imp. 18 anoa.

CARIOCA — "Meus dots carinho»?
TI.IUCA — "Caçaria iimi na".
ESKVE — "O trampolim do Dia-

bo".

ESTACIO DE SA

ESTACIO DE SA — "Carros rou-
bados".

TIJUCA

S. AFONSO — "A um pa»:.. da
eternidade" — Imp. 18 anos.

AVENIDA — "A um passo da
eternidade".

MVDRID — "R?c-Ha para »..sa..«t-
mto" — Imn. 14 anos.

HADDOCK l.fino .- "Reduto dos
rénpcadoV e "55anzftfouki.*\

METRO TIJUCA — 43-9770 —
"O Julgamento do espitso
Drevfus".

OLINDA — "Audácia de um es-
tranho". — i.lmp. atf 14 anoa).

ESKYE — "Folie* Bergér»". —
Imp, 14 ano».

CINEMAS
S AO CRISTÓVÃO

NATAL — "O mr '.o qv.e deía-
fiou o mundo" » "Ritmo qua
mexe-mexe".

BANDEIRANTES —
FLUMINENSE — "Cavalgada pa-

ra o lnfrrno".

CAJU

MARIANA — "Alma., em desespê-
ro".

VILA ISABEL

VILA ISABEL — "Aconteceu hoje"
e "Para que os outros possam
viver".

MARACANÃ — "Mocidade violen-
ta" — Imp. 18 ano».

PILARES

PILARES — 49-3638 — "Amor de
minha vida".

CAIÇARA — "Jogando çom a nor-
te" a "Viúvo, mambo c bele-
«a".

TRINDADE — "Os es alettres
comoadres" e "O terror do Hl-
mMa!n".

SUBÚRBIOS
DA CENTRAL

SAO FRANCISCO
XAVIER

MARAJÁ — 28-7394 — "SabrI
na".

MODÍLO — 29-1578 — (Fechado
paru obras,

JACARÉ

PALÁCIO VITORIA — 43-1971 —
"A vingança do Agula Ne-
gra". — Horário: 19,25 « 21.10
hora».

ENGENHO NOVO

SANTA ALICE — 28-9993 —
"Mocidade violenta" — Imp. 18
anos.

REAL — 29-3467 — "Índios selva-
. gens" e "O amor chegou com a

Primavera".

M t I E R

MEIER — "O tramt illm do Dia-
bo".

CACHAMBI — 49-8410 — "Deefor-
ra fatal" — Imp. 14 anos.

IMPERATOR — "Receita para ae-
*pTln?.tn" — Imp. .4 r.no*.

MvçfcOTR — "Ande» de um «a-
tranho" — I-np. 14 anos.

PAHA TODOS — '"C-'blça"" — Imp.
1.. ''nos.

ESKYE — "N< pecadores".
BRLMAR — »o monstro que desa-

fiou o mundo" e "Ritmo que
mexe mnx''".

TODOS OS SANTOS

TODOS OS SANTOS — 49-3000 —
"Dm.go" « "O morro da trai-
çáo". .

ROUL1EN — «-SS14 — Tortura-
4o» ¦_», Maúl-ft- .

E N G E N HO DE
DENTRO

ACUA SANTA — "O Código do
diabo" e "A cüada".

ENGENHO DE DENTRO — "Tor-
turAdos pela angústia".

A B O I, CAO

ABOLIÇÃO — "Valerle" — Imp.
18 ano».

MELO — "O príncipe estudante".

PIEDADE

ALFA — 29-8215 — "Febre do de-
•ejo".

CASCADURA

MONTE CASTELO — "Mocidade
violenta" — Imp 18 ano».

REGÊNCIA — "O trampolim do
Diabo".

RIDAN — 49-1638 — "o monstro
que desafiou o mundo" e Rlt-
mo que mexe mexe".

JACAREPAGUA

BARONESA — "Festival em Clne-
masçóplo" — A partir das 13 ho-
ras.

IPIRANGA — JPA 242 — "Ao
Norte da fronteira".

MARAJÓ — "A mais bem despi-
da".

MADUREIRA

SAO FRANCISCO — "Mulher •
crime" e "Arnlnho negro".

COLISEU — 29- . — "Meus dol»
carinhos".

MADUREIRA — "Valerit" — Imp.
18 anos.

VAZ L 6 B O

VAZ LOBO — 29-9188 — "Ao ea-
Ior da «nnslca". — A partir da»
horas.

REALENGO

REALENGO — "A venus de car-
ne" • "Domínios de homens e*m
lei".

À\«N C H I _ T A

ANCHIETAS — "Eles e elas".

PADRE MIGUEL

MAÇA RONITV — "Uma pequena
rio barulho*).

MARECHAL HERMES

1.1'X — "Perigo nas sombras".

B A N G U

MODERNO — BNG 85 — "O
monstro que desafiou o mundo"
e "Hltmo que írtèx. mexe".

1ANGU — BNG 648 — "Rei dos
mares".

VITÓRIA l)E BANGU — BNG 865
— "A torr» do erü_«" » "Injua-
tig» fat*l".

CAMPO GRANDE

CAMPO GRANDE — "Penhasco
lágrimas" • "DA-me um beijo".

S-ANTA CRUZ

PROGRESSO — "Tortura do mi-
do" e "Tormenta de fogo".

PALÁCIO SANTA CRUZ — "Ca-
mlnho sem rolta".

SANTA CRUZ — "Clube d* mu-
lheres".

SUBÚRBIOS
DA LEOPOLDINA

BONSUCESSO

BONSUCESSO — "Valerle" — Imp.
18 anos.

PARA.SO — "Torturado» pela an-
gústla".

niGIENÔPOLIS

PALÁCIO HIGIENOPOLIS —
— "Dançando nas nuvens".

SAO PAULO —

RAMOS

ROSÁRIO — «Nunca fui santa".
RAMOS — "Torturados pela an-

gústla".
SANTA HELENA — "Torturados

pela angústia**.
SANTA CECÍLIA — "Torturado»

pela angústia".

MAUA — "Cobiça" — Imp. 18
anos".

OLARIA

ORIENTE — "Folies Bergère".
SAO GERALDO — "O direito de

amar".

PENHA

CARMOLI — "A ca-elra que as-
sobla". e "Prisioneiros de guer-
ra".

PENHA — "Folies Bergere".
SAO PEDRO — "O trampolim do
Diabo". .

LEOPOLDINA — "Caçada huma-
n-" e "A noite conspira com
a morte".

F1AZ DE PINA

BRAZ DE PINA — -Desforra fa-
tal" « "A presa dos fugitivos".

SUBÚRBIOS
DA LINHA AUXILIAR

DEL CASTI1.LO

DEI. CASTII.I.O — -O Visconde
de Monte Crlçto** a "Primavera
em Pa ris".

PRIMAVERA — "O corcunda d»
Notre Dume".

CAVALCANTI

PADRE NORUEGA — "Quando o
ódio vol'»" • "Quasa 4 meu
vaor",

ROCHA MIRANDA

GUARACI — "Folies Bergères".
e "Volte' a ser homem".

GLÓRIA — "Adeus às arrasa-.
ROCHA MIRANDA - Curvas •

requebros" e "Morte sem gló-
ria".

SAO JOAQUIM _ -Fuga heróica-
e "Hiena» humanas".

INHAC .IA

CRUZEIRO — -Temo» oculto" «"A Ilegítima"

IRAJA

IRAJA — 29-8330 — "Assassinato
na 10.» Avenida".

NOVO HORIZONTE — "Doae no-
mens e uma sentença".

R I C A R D O DE
ALBUQUERQUE

COIMBRA — "Serenata" • Tln-
Tan o Intrometido". •

SUBÚRBIOS
DA RIO DOURO I

A C A R 1

ACARI - -a fúria da carne".

ILHA DO GOVERNADOR

ITAMAR _ -Sangue selvagem" •"Loteria de amor".
JARDIM — "Meu revolver nunca

falha".
GUARAHU _ "Atralçoado- • 'A

lus de uma. ltusSo".

ESTADO DO RIO .
NITERÓI

RIO BRANCO — "Cobiça" — Imp.
18 anos.

CENTRAL — -Meus doía carinho»*
ÉDEN — "Sangue de valente*.
IMPERIAL — "A morte d» u:i

herol".
ODEON — -Dinheiro falso*.
SAO JORGE — "Mocidade violen-

ta" — Imp. 18 anos.
ICARAI — Dfsf.-rra fr.tal" -

Imp. 14 anos.
SAO BENTO —
CASSINO —
GRILL — "NAs 

pecadores'
>

CAXIAS

PAZ — "M?ua dois carinhos".
CAXIAS — " frtria de um»

sentença".
CAXIAS — "Voltei a ser homem".
POPULAR — "Nasce uma estrê-

Ia" e "Ultimo encontro".

PETROPOLIS

CAPE ÓLIO — "Ao pe do cadafal-
so" "Rumo ao desoonhe-D HJRO
cldo".

PETROPOLIS — "Audácia a Jato"

REX

TRtS RIOS

*Xerii« d« Xerro"

I

*rr«^.'--^-*JW?*vTrc-r-7'^:icw'.?r-~'
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"i.
Cachalote (de cinco metros
de comprimento) encalhou
ontem na Ponta do Galeão

Um cachalote (membro da família da balela, de cujo
ln_estlno.se extrai o ftmbar grls) de cinco metros de com-
'prlmentc, pesando cerca de quatro toneladas .encalhou on-
tem,.às 11 horas, nu praia do Galeào, defronte do Aerc-
porto Internacional.

Dois funcionários 'do Aeroporto, Srs. Darci Gonçalves e
Domingos Costa, quando transitavam de Jipe pela estrada
do Galeão, notaram a presença do cetáceo na praia e, com,

- uma corda que obtiveram de um motorista de caminhão
i que passava ,pelo local, o Sr. Nonelete Rocha, funcionário
; da Esso. entraram n'água e o amarraram pela cauda, re-
i bocando-o depois, aité fora da praia, com o Jipe.-

',. ESTAVA FERIDO
¦i ,.' ' 1

O animal apresentava 'fe-
; rlmentos.de arpão e de baia,

, . provavelmente produzidos por
m algum pescador em alto mar.

Essa a razão por que — acre-
2 ditam seus caçadores — toi' encalhar na praia o cacha-

V lote.
¦». ¦ . ¦ .

I CHAMARAM O ZOO

Os homens que arrastaram
.Hara-a areia o mamífero pro-^curaram, depcls, entrar em

,' coiilíato comNo Jardim Zooló-
BÍco e com,o; Serviço de Caça
e Pesca. Nesse ínterim, o ani-•mal'permaneceu (quase lima'hora. na praia. O povo logo

ilse aglomerou no local e o
trânsito, em pouco tempo, ti-

i,'cou interrompido, tendo sido
necessário o concurso dos sol-
dados da Aeronáutica para
restabelecer a circulação..

NO" MAR DE NOVO

Logo que souberam qua o
cetáceo havia sido aprisiona-
do, oficiais da FAB .ordena-

-".ram que fosse êle devolvido
«' ao mar,' porque — alsseram
.,—i' "ficamos- com pena". O

t.abalho de reconduzi-lo ao
£ seu. habitat não foi, porém,
f.'muito fácil. Vários soldados
-< "íoram empregados nessa ta-

refa e sò depois dç muito
trabalho ãé conseguiu, apro-
veitando a preamar, levá-io
para dentro do mar.iAí. de-
senvolvendo pequena velooi-
dade, o cachalote soltou três
esguichos de água, de cinco

... metros de altura mais ou ms-

nos, e tomou o rumo da Praia
de Ramos, entrando pelo ua-
nal. ,
PERDEU O SANGUE

Em virtude dos ferimentos
que lhe foram produzidos
(quatro ao todo: dois de ar-
pão e dois de bala), o animal-
perdeu multo sangue, qu.
manchou uma grande exten-
são da areia da Praia do Ga-
leão.

PERIGO '

Alguns pescadores asseçu-
raram que o animal, em vir-
tude dos ferimentos sofridos,
se tornaria multo perigoso
aos banhistas, aos pescadores
e até mesmo às pequenas em-
barcaçôes. Acreditam os mes-
mos pescadores que pode o
mamífero tornar a encalhar
ou então morrer." Até as últl-
mas horas da tarde de on-
tem, uma lancha de salva-
mento da Prefeitura percor-
reu toda a região, a fim de
localizar o animal feriao,
sem, contudo, , obter resul-
tado.,

AS FOTOS

Um oficial da FAB, 1.° Te-
nente Silvio Coutinho de Mo-
rais, servindo no Almoxarlia-
do da Base Aérea do Galeão
e fotógrafo-amador, membro
da Associação Brasileira' de
Arte Fotográfica, premiado
no último salão de arte fo-
tográflca, foi a única pessoa
que conseguiu fazer' fotos do
mamífero.

a.'. 
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O cachalote deu multo trabalho para sair do mar. 'Quando

' devolvê-lo ao mar
foi tirado, • oficial mandou "Devolvemos ao mar • que era do mar" —.diase o oficial que mandou empurrar para a água

• cachalote

Estudantes cubanos fizeram

passeata de protesto contra
entrega de armas a Batista

Estudantes exilados de Cuba realizaram, ontem, uma
passeata de protesto contra os governos da Itália e da
Inglaterra, que estão negociando a entrega de armas ao
Ditador Fulgêncio Batista. Manifestações pacificas tive-
ram lugar em frente ao Consulado Italiano e à Embaixada
Inglesa. -

EXILADOS CUBANOS

Constitui-se de estudantes de
arquitetura, medicina e outros
cursos superiores o Comitê de
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para praiafuncionário da Esso, Nonelete Rocha, laçou o cachaloie que depois
por um jipe

puchado

1!

Censo do servidor federal:
funcionários recebem hoje
os questionários do IP ASE

'— Foi fixado o dia de hoje como o Dia do Censo do
Servidor Público Federal. Todos os funcionários federais
receberão seus questionários a que responderão, entregan-
do-os até a data do pagamento de outubro ao recenseador
dé sua repartição.

A esta declaração, o Sr. Mozart Cintra da Gama e Sil-
va, Presidente do IPASE, acrescentou:

— Para dirimir quaisquer dúvidas que eventualmente
possam ter, devem procurar seus superiores imediatos. A
atual administração do IPASE confere ao Censo do Servi-
dor Publico Federal a maior importância; considera-o como
trabalho relevante para a vida da instituição, empenhan-
do-se da melhor forma possível para o seu completo êxito.
Para isso, procurou cercar-se de elementos asseguràdores
de êxito prestigiando de todas as formas as resoluções da
Comissão Diretora do Censo do Servidor Público Federal,
integrada por técnicos do IPASE e do IBGE em virtude do
Convênio assinado entre as duas autarquias a 23 de maio

pressem fielmente a situação de
cndn contribuinte 6 que as infor-
moções sejam prestada» com cln-
reza e exatidão, «em deixar um
bô quesito em branco. As Infor-
mnçõe» lnveridlcas, imprecisas ou
evasivas não só falsificarão o» re-
«ultndos como poderão prejudicar
no próçrlo informante.

PREENCHIMENTO INCOMPLETO

4 — Nenhum questionário deve
ser devolvido com quesitos em
brnnco. Havendo perguntas que
nfto possam ser respondidas por
falta de elementos, deve o Interes-
sndo recorrer ao órgão de Peasonl.
Quando nada houver a lntormar
em relação o um quesito, preen-
cher o local com um pequeno tra-
ço horizontal,
parecerem na sexta-feira à Ca-

•de 1958.

E' com satisfação que observa-
mo_ n receptividade deste empre-
e.v.iimento na Imprensa, que tem
procurado- o IPASE pnra Informes
mais minuciosos e divulgado vo-
luntárinmente noticias sobre o nn-
damento do Censo. A presidênciado IPASE agradece essas provns de
compreensão e colaboração. A Co-
mlssfto Diretora do Censo concltn
os Chefes de Serviços do IPASEf
nn Agência Central e nos órgãos
locais, nos hospitais, ambulatórios,
sanatórios e dcmnls ôrgftos dn lns-
tltulção, o colaborar de maneira
efetlvn com o» recensendores de
suns repnrtlçôcs. E' conveniente
que procurem Instruir seus co-
mandndos parn que o preenchi-
mento do questionário seja com-
pleto e perfeito, mostrnndo-lhes ss
vantagens de sua voluntária co-
operação.

•\

INSTRUÇÕES

A realização do Censo obedece
ás seguintes Instruções :

— O Censo de Serviço Públl-
co Federal tem por principal obje-
tlvo o levantamento de dndos ne-
ccssárlos á Implantação do Novo
Regime do Benefícios, quo virá as-
scnurnr melhor e mais racional
distribuição de assistência social
pelo IPASE.

— Sendo tanto do Interesse do
IPASE como dos contribuintes do
referido Instituto, o Censo mero-
ce contar com o npólo de todos os
funcionários — chefes e subordl-
lindo., a fim de que os resultndoi-
sejam conhecidos com a máxima
rapidez.

S — A primeira condição por»
que os resultados do Censo ex-

MODO DE PREENCHER

— Preencher o questionário
numa única via! a máqulnn, o
tinta ou a lapls tinta, com a má-
xlmo atenção pnrn evltnr equlvo-
cos e resurns. No cnso de cnll-
grntln llogivel usar a letra de for-
ma (l»to ê, todas mnlüsculas).

REFERÊNCIA DAS
INFORMAÇÕES•

— Tôdns ns Informações terilo
como referência n data de 15 de
outubro de 1958, exceto as Impor-
tftnclan que teráo como referências
os constantes do pngamento do
Informante no mês de setembro
de 1958.

LEITURA DAS INSTRUÇÕES

— Antes do preenchimento do
questionário, ler as Instruções »
fim de evitar equívocos.

"PRAZO 
PARA A DEVOLUÇÃO

— Os qucstlonárlosr devido-
mente preenchidos * autenticados
devem ser devolvidos á Repnrtlçáo
cio informnnto nté o dia 20 de ou-
tubro de 1958, quando »e tratnr de
Informante lotado no Município
do Capital. No caso de Informai.-
te residente no Interior dos Es-
todos, o dlstribulçáo do material
e o recolhimento do questionário
será feito pelo Agente Municipal
d» E»tatl»tloa do IBGE d«ntro do
menor proso possível.

Exilados Cubanos do Brasil. Ten-
do participado de sucessivas ma-
nlfcstações contra a ditadura de
Batista, aqueles estudantes, per-
seguidos pela policia e pelo Exrr-
cito nas ruas de Havana. Santla-
go o outras cidades, viram-se
obrigacTos a pedir asilo á Embai-
xada do Brasil. De lá, com pas-
saportes especiais, foram embar-
cados para a nossa terra.

Entretanto, embora longe do
seu pais, nfto abandonaram a lu.
ta e freqüentemente organizam
ou participam de manifestações
hostis ao governo discricionário
cubano.

TELEGRAMAS

Precedendo a passeata, o çru-
po de cxlladq,. enviou aos Embai-
xadores da Itália e Inglaterra te-
legrama de protesto contra a re-
messa de armas por garte da-
quêles.. países às forças armadas
de Cuba.

Há alguns meses foi feito um
pedido de aviões à RAF. para
que mandasse ao governo de
Cuba 15 aparelhos a Jacto: a Fôr-
ça Aérea Inglesa acha-se em vias
de remeter aqueles aviões.

Também ao governo italiano
foi feito um pedido semelhante,
no sentido do fornecimento de
armas e munições ligeiras para o
Exército cubano.

Os estudantes enviaram tele-
gramas as duas Embaixadas, pro-
testando e pedindo-lhes lnterce-
der Junto aos seus respectivos
governos, no sentido de sustar
o envio de armas e munições à
Batista.

PASSEATA

Pela Praia do Flamengo, no
trecho que vai do Consulado Ita-
llnno A Embaixada Inglesa, des-
filaram, ontem k tarde, os estu-
dantes. Numerosos exilados poli-
ticos participaram da manifesta
ção, carregando faixas e carta-
zes alusivos. Alguns deles diziam:"A tirania de Batista bombardeia
cidades como Cienfuegos e Sftg-
na La Grande!". "A Operaçfto
Panomericana não poderá ser
levada à, írente com Ditaduras",
"Batista assassina o povo cuba-
no com armas fornecidas por
outras nações", etc.

Defronte do Consulado Itália-
no. procuraram os estudantes en.
trevistar-se com o Cônsul, Sr.
Mário Mauri, que ali nfto se en-
contrava no momento.

Em frente k Embaixada lnglé-
sa, tentaram os manifestantes
conseguir uma audiência com o
Embaixador, mas êste se negou
a recebê-los.

Voltaram os .cubanos para a
confluência da-Avenida Osvaldo
Cruz com a Praia do Flamengo,
no pedestal da estátua do herói
mexicano Guatemoc. Ali, sob os
aplausos de populares que passa-
vam, foi encerrada a passeata.

NAO Ê A PRIMEIRA VEZ

Comissão decidirá sobre 12
mil pedidos de prioridade
para conseguir telefones

A Comissão Telefônica, nomeada pelo Sr. Sá Freire Al-
vim', para estudar o caso das prioridades, telefônicas, inl-
ciará, hoje, o estudo dos pedidos de prioridade que «e en-
contram no gabinete do Prefeito. Serão estudados .dentro
de um mês, os mais de quinhentos pedidos Já enviados nês-
t? sentido, ficando para «epriis os que entrarem agora.

Conforme o estabelecido pela comissão, serão cancela-
dos, logo' de inicio, os requerimentos em que o requerente
não esclareceu o motivo por que se Julga com preferência
sobre os demais inscritos. Há, atualmente, 12 mil pessoas
com pedidos de prioridade para receber telefones.

A COMISSÃO

Como Já foi divulgado em nota
oficial, o Prefeito Sá Freire Al-
vim nomeou a comissão especla-
lixada em virtude de que as pes-
soas realmente necessitadas de
telefone nem sempre eram aten-
dldas, enquanto outros casos de
menor urgência estavam sendo
encaminhados.

Os trabalhos da nova comissío
estão sendo dirigidos pelo Secre-
tárlo do Prefeito. Sr. Álvaro
Americano, assessorado pelos Srs.
Retnaldo Santanai Roberto Tau-
nay e Nelson"de Azevedo Branco.

Segundo declarou ao JORNAL
DO BRASIL o Sr. Álvaro Ame-
rlcano, "a equipe Já efetuou três
reuniões, nri semana última,
quando foram .fixados os crite-
rios a serem seguidos na aceita-
çáo dos pedidos de prioridade".

Amanhí. — continuou —
iniciaremos o estudo dos pedidos
que ainda estão no gabinete do
Prefeito e que sáo mais'de qui-
nhentos. Os que Já foram defe-
ridos pela Prefeitura estão ago-
ra por conta da Companhia Tc-
lefonlca, que possui uma fila de
mais de 12 mil pessoas com prio-
ridade.

NOVOS CRITÉRIOS

Até agora — disse o Secre-
tário do Prefeito — os pedidos
de prioridade vinh am sendo
atendidos sem nenhum critério
definido, ficando sujeitos ao pon-
to de vista pessoal do Prefeito.
Na primeira reunião da Comls-
sáo Telefônica, resolvemos dar a
prioridade somente nos seguin-
tes casos: residência de membros
do corpo diplomático estran-
gelro; funcionários públicos, em
comissões que exijam uso de te-
lefone: médicos, que comprovem
o exercício da profissão; farmã-
cias com serviço de entrega a do-
mlclllo; residência de parlamen-tares e vereadores do Distrito Fe-
deral; empresas concessionárias
de serviço público, hospitais, edu-
candários e hotéis; instituições de
assistência social gratuita; reda-
ções de Jornais e revistas com
publicações periódicas; estabele-
clmentos comerciais e industriais
com mais de 25 empregados; ou
qualquer caso no interesse da de-
tesa nacional. '

A DEMORA Ê GRANDE

Disse ainda o Sr. Álvaro
Americano que "agora é que a
Companhia Telefônica está lns-
talando os aparelhos correspon-
dentes a pedidos d"e prioridade
feitos em setembro de 1957",

As zonas de maior dlflculda-
de — continuou — são Cópn-
cabana e Leblon, que corres-
pondem às estações 37, 27 e 47.
Para estas zonas, a espera se

prolonga até por dois anos. en-
quanto que para as estações 26
e 46 quase nfto há espera. As
pessoas que est&o na fila . co-
mum da Companhia Telefônica
nio poderfto ser atendidas en-
quanto não fôr esgotada a fila
dos que têm prioridade.

DUAS REUNIÕES
POR SEMANA

Finalizando, disse o Secreta-
rio do Prefeito que "as reuniões
da Comissão Telefônica da Pre-
feitura deverfto efetuar-se duas
vezes por semana para que se-
Jam apreciados os pedidos de
prioridade que lá foram enca-
minhndos àquele gabinete.

Os pedidos, que chegarem a
partir de hoje. só serão estuda-
dos dentro de um mês. A Com-
panhia Telefônica estã ajudan-
do a. comis-ào com o forneci-
mento s.mnnal dos dados rela-
t vos à possibilidade de insta-
'ação de a.arelhos nas diversas
linhas do Distrito Federal.

Prefeitura não concederá
nem aumento para lotações
nem tirará multa de ônibus

— Os empresários de ônibus já estão sentindo os efeitos
da rigorosa campanha encetada pela fiscalização da Prefel-
tura contra os coletivos que trafegam com excesso de pas-
sagelrns. Muitos daqueles, porque as multas aplicadas so-
mam, de janeiro até os dias atuais, cêrcá de 9 milhões de
cruzeiros, têm pleiteado redução do que têm a pagar. A
Municipalidade, porém, não concorda com o pedido e, ao
contrário, deyerá estudar a maneira de aumentar as mui-
tas de 200 para 500 cruzeiros.

Bondes fora do
Tabuleiro:
estudos no fim

Essas Informações foram dadas
ao JORNAL DO BRASIL por
fonte autorizada do Departa-
mento de Concessões, acreecen-
tando que, "cada dia que passa
vai se elevando a arrecadação
para oa cofres municipais, fa-
ce ao incessante número de in-
frações cometidas pelos ônibus".

CIFRAS

Segundo as informações, no
ano passado foram aplicadas
multas que somaram 9 milhões
e 263 mil cruzeiros, sendo reco-
lhidos apenas 8 milhões e 700
mil. íste ano foram recolhidos
cerca de 10 milhões, faltando
ainda ser recolhido quase 1 mi-
llião de cruzeiros. Ao todo, o di-
nheiro se refere às multas de
195S, e às nfto pagas no último
exercício.

Atê o fim do mê» a
deverá solucionar, em
o problemn rclntlvo n transferên-
cln do ponto dos bondes do Tnbu-
lelro dn Bnlann pnra o Passeio
Público. No memento, o Deporta-
mento de Urbanismo acelero os
estudos com ;¦ Inspetorln de Trán-
sito e o Ligitt. segundo informou

tem k noite oo JORNAL DO
BRASIL o Secretário de Vloçfto,

Alberto Pires Ama-

LOTAÇÕES:
AUMENTO NAO

A mesma .fonte do Departa-
mento de Concessões em suas
declarações ao JORNAL DO
BRASIL asseverou, em relação
ao que peiteiara os proprietários
de autolotaçfto (aumento ou de
tarifas, ou de capacidade dos
lugares), que "nfto será possível
atende-los";

Explicando, acentuou que, por
um lado, o aumento de lugares,
naqueles veículos, nfto-é permiti-

Prefeitura do pelo Código Nacional de Trán-
definitivo, 

sito, pois os lotações têm a ca-
pacldade máxima de 20 lugares.
O aumento dos lugares, se con-
cedido, implicaria em dizer que
06 veículos seriam transforma-
dos em ônibus, e ônibus indivl-
duals não podem existir, por
força de lei municipal regulando
a matéria.

AS TARIFAS
Quanto às tarifas, lembrou

que também não poderão ser ma-
Joradas, pois o íoram recente-
mente. Quando dos estudos pa-
ra o reajustamento tarifário, foi
incluída, na chamada ' "tarifa-
base", a parcela denominada
"eventuais" que, na prática fun-
ciona como amortecedor para os
aumentos, Já previstos, que ora
se verificam nos pneus,. peças,
acessórios, óleo Diesel, lubrifl-
cantes, gasolina etc.

Já estava prevista, portan-
to, uma margem segura de ma-
joração nos materiais, nfto sen-
do Isso portanto, razão para que
devam ser mhjoradas novamen-
te. Ainda é cedo para novosrea-
justamentos, pois diante da in-
Unidade de valores que influem
na tarifa, praticamente não po-
dem ai ser computadas as des-
pesas dos proprietários de lota-
ções com peças e acessôrioa.

Só quando a situação che-
gar a um ponto Insustentável é
que * Prefeitura poderá exami-
nar as tarifas dos lotações.

DIPLOMACIA

engenheiro
rante.

Disse o Secretário que "os estu-
dos estão demorando um pouco,
mas * preferível assim para serem
evitados surpresas no futuro".
Acha o engenheiro que a mudança

da terminal dos bondes precisa
i resolvida "com cautela", pol»
envolve operação de tráfego e ao-
sentamento de trilhos de bonde».
t. preciso se »*ber com exatld&o.
onde ê que ee vai pisar", arre-
matou .

Decretos
promovendo
coletores

O Presidente Juscellno Kubl-
tschelc assinou decreto, na pasta
da Fazenda, promovendo trinta
ocupantes da carreira de coletor.

Esta não íol a primeira vez
que os estudantes exilados de
Cuba vieram a público protestar
contra a tirania de Fulgêncio
Batista.

Recentemente, fizeram hastear
a bandeira do Movimento ?6 de
julho, do revolucionário Fidel
Castro, no alto do Pão .de-Açú-
car. no mastro da Estação de
Televisão que funciona naquele
local. Em São Pa.ulo, há poucos
dias, uma bandeira similar foi
encimada no alto do Viaduto do
Chá, ali permanecendo durante
oito dias. Constantemente os es.
tudantes cubanos saem às ruas,
mostrando ao povo brasileiro a
grave situação em que se encon-
tra o seu pais.

Ouça -
a Rádio

JORNAL
DO BRASIL

Contingente substituído em
Suez chegará segunda-feira

Conduzindo a tropa que foi substituída recentemente,
o NT "Barroso Pereira" da nossa Marinha de Guerra esta-
rá no Rio segunda-feira próxima, dia 20, deixando antes
em Recife cerca de 50 praças nordestinas que retornam aos
seus lares e trazendo as demais para esta Capital.

Ganha Departamento de
Administração novas
competências para 1958

Como é sabido, o "Batalhão
Suez", desde o Inicio de sua for-
inação, vem procedendo a uma
espécie tle rodízio com os seus
integrantes. Desta vez foram
substituídos na unidade 283 ho-

SERVIÇO DE CORREIOS
PARA SUEZ

Comunica-nos o Serviço de
Correios do I Exército, que se
encontram à disposição dos in-
teressados numerosas encomen-

mens entre oficiais e praças. O | das e che .ues que foram envia
Tsnente-Coronel Iracillo Pessoa, ] dos ao B-asll pelos oficiais e pra
primeiro Comandante ,da tropa
também íol substituído pelo seu
colega Rui Cruz e está sendo
aguardado no Rio juntamente
com os demais que chegarão na-
quele vaso de guerra sob o co-
mando do Capitão-de-Mar-e-
Guerra Ângelo Nolasco de Al-
meldn. O "Barroso Pereira"
atracará no "píer" Mauá. às 9
horas, estando previsto o desem-
barque para às 10 horas, quando

çns no "Batalhão Suez" aos seus
familiares. O Chefe daquele
Serviço, Ten. Sebastião Godlnho,
solicita o comparremento dos
interessados o- mais breve possl-
vel, para que possa ser feita a
entrega das mesmas.

Observa ainda o Ten. God,lnho,
que a sela gem da correspondei-
cia que destina ao Batalhão e
do porte simples, Isto é, para es-
ta Capital, e não como até então

oficiais e praças serão reccpclo- Vêm sendo remetidas com tarl
nados pelos autoridades mlllta- fn» de vnlor como se fossem di-
rea • ÍMajjUtjj 1 rttamtnU para o OrlenU Médio.

O Ministro do Exterior, em
portaria, delegou competência,
no exercício de 1958, ao Mínls-
tro Fernando Ramos de Alen-
car, Chefe do Departamento
de Administração, e, nas suas
faltas e impedimentos, a seu
substituto, para: registrar pa-
gamentos e adiantamentos k
conta de créditos orçamentários
e adicionais, "em ser", ou dis-
trlbuidos ao Tesouro Nacional,
ao Departamento Federal de
Compras e à Delegacia do Te-
souro Brasileiro em Nova Iõr-
que; solicitar o registro, distrl-
buição e redlstribuição de cré-
ditos orçamentários e adlcio-
nais; reconhecer e autorizar o
relacionamento de dividas de
exercícios encerrados e requi-
sltar* o respectivo pagamento;
aprovar e encaminhar ao Trl-
bunal de Contas, para anota-'
ções e registros, contratos e
acordos e Interpor pedidos de
reconsideração e recursos ao
mesmo Tribunal.
FRONTEIRA E PLATA-
FORMA

O Secretário Artur Gouvéa
Portela realizará, hoje, no Clu-

Toma posse
hoje novo
diretor: DNC

Nomendo pelo Presidente dn
Rcnübllcn. tomnrá posse hoje,
qunrta-fclrn, às 16 horns, o novo
diretor do Departamento Na-
clonol da Criança. Dr. Irnbussít
Rochn. A solenldnde se realizará
no soláo nobre, do Gabinete do
Ministro da Saúde, devendo ín-
lar nn ocasião, alem do Sr, Má-
rio Plnotti. sntlgri diretor do De-
pnrtamento Sr. Oetúllo Llmn Jú-
nlor.

O empossado vinha dirigindo o
Serviço Nacional de Educnçáo Sn-
nltárln. do Ministério dn Snúd».
É médico do Ministério do Fo-
zendo tendo ocupado outros csr-
gos d» deitoque nn admlnlitra-
(lo pública federal.

be Militar, uma conferência
sobre o tema "Fronteiras ma-
ritimas e Plataforma submarl-
na", destinada aos Oficiais da
Escola do Estado-Malor do
Exército.
EXPEDIENTE

O Embaixador Francisco Ne-
grão de Lima, Ministro do Ex-
terior, recebeu, ontem, no Ita-
maratl, os Srs. Mariano Plcón
Salas, Embaixador da Venezue-
Ia, e Emir Raif AblUama, Em-
baixador do Líbano.

No gabinete do Embaixador
Antônio Mendes Viana, Secre-
tárto-Geral do Itamaratl, estl-
voram os Srs. Walther Cechel-
Ia, Presidente do INIC, e Ola-
vo Falcão.

Motivos de
superlotação
já cessaram
Já cessaram os motivos que

Justificavam as superlotaçoes nos
veículos de transporte coletivo
que trafegam em Deodoro e zo-
nas próximas. .

Assim sendo, os motoristas ln-
tratores estão sujeitos ás san-
ções previstas em lei.

Esta advertência foi feita on-
tem pelo Major Antônio João,
Diretor do Serviço de Trânsito,
através da seguinte comunica-
ç*o distribuída aos> jornais:"Tendo chegado' ao conheci-
mento desta Diretoria que os
veículos de transporte coletivo
que trafegam pela região de
Deodoro e zonas circunvizlnhas
continuam a conduzir passagel-
ros em excesso, apesar de já
terem cessado os motivos que
determinaram essa providência,
o Diretor do Serviço de Transi-
to avisa que não mais será per-
mltido o transporte de passagei-
ros em excesso, estando, assim,
os faltosos sujeitos às sanções
adminitrativas previstas na re-
gulamentaçáo vigente".
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[ACONTECEU NO RIO
Ê o Rio o que se pode chamar Cidade das compen-

sações. Boas c más,, sem dúvida. Se um dia vê o ca-
doca atenuado um problema como o da íalta de água,
no outro dia, para compensar essa melhoria, tem a de-
«agradável notícia de que nada menos de treze saltea-
dores, conseguiram escapar da Penitenciária, conforme
comunicado do Diretor daquele estabelecimento cor-
reclonal à chefia de Polícia.

j E logo se faz sentir — ou seria multa colncldèncla7

}— a açã« desses Inimigos da tranqüilidade e dos bens
patrimoniais dos cidadãos: um Banco, duas residências
e uma Irmandade religiosa recebiam a visita dos mal-
feitores no período de vinte e quatro horas.

' * *
f Depois de quatro anos levando uma existência tran-
qülla, (porque- ninguém o Importunou) mas talvez ti-
vesse causado muitos malefícios a outrem, foi preso na
Praia de Botafogo, o criminoso internacional Luis-Spa-
da. Não usava revólver, mas tinha uma péssima íôlha
de antecedentes, razão pela qual vinha sendo caçado
pela Interpol. Constatou a Policia que esse "Ilustre 

yi-
sltante" entrou no Pais pela Guiana Inglesa.

Mas temos ainda outra novidade: foi também cap-
turado o húngaro Lajos fragl, acusado de se haver apro-
¦priado 

criminosamente de 250 mil numa firma desta Ca-
pitai onde trabalhara. Estava êle instalado num hotel
na Praça Mauá e toda a süa documentação era forja-
da. Também entrou no território nacional de maneira
ilegal. Fê-lo pela fronteira com a Bolívia. Tem boa
aparência e veste-se com apuro. Poderia ter aproveita-
do a oportunidade e se candidatado à vereança. Entre os
ruins não seria o pior. Lajos nunca matou ninguém.
Jamais carregou cadáveres...
..
Coso dos títulos falsos :

PREPARARAM 0 "ENXOVAL" MAS
NA HORA DO "BATIZADO" NÃO
APARECE 0 PAI DA CRIANÇA
Em novas declarações Júlio acusa o Sr. Mourão
Filho e faz sentir que títulos fraudados
passaram em outras Zonas Eleitorais _¦—
Detido Waldo o homem-chave

— Era um jipe da Secretaria de Saúde e Assistência
que fazia a apanha do "enxoval" (títulos a serem frauda-
dos), no Centro da Cidade. O veículo servia, durante o
alistamento eleitoral, ao Sr. Wilson Marques da Silva, se-
cretário particular do Sr. Mourão Filho (que se desencom-
patiblllzou para poder concorrer à vereança) e chefe do
Serviço de Administração da Secretaria de Saúde. O "en-

xoval" era levado para a "Farmácia Rocha Miranda" e en-
tregue ao Adriano que o distribuía entre os interessados.

Essas foram algumas das no-
vas declarações prestadas, 011-
tem, no 10° D. P. pelo delegado
de partido Júlio TagliassachI que
vem sendo apontado como autor
do caso policial Ja conhecido co-
mo "conto dos títulos eleitorais".

NA S» ZONA

1 AJuntou ainda Júlio no seu
depoimento, prestado diante do
Promotor Marcelo Domlngues
que, as viagens de viatura da
Secretaria de Saúde eram feitas
de acordo com as necessidades
dos diversos cabos eleitorais. Não
se atinham, exclusivamente, ao
Cartório da 12". Zona Eleitoral.
Mostrou, desse modo, que em
outras Zonas Eleitorais, também
houve falsificação de assinatura
de Juizes, dando assim, um no-
vo ângulo a ser explorado pela
Policia. Referiu-se, de maneira
especifica, k 8* Zona Eleitoral,
Informando haver ouvido do
cabo eleitoral Adalberto Roga-
ciano do Nascimento que "apar
nhar títulos na 8*., era um
"chuá". Aduziu Júlio que, na im-
possibilidade de Rogaciano fa-
zer o serviço tomava o seu lugar
Rubens Cardoso, motorista da
PDF, lotado na Secretaria de
Saúde, donde íol titular o Sr.
Mourão Filho.
ACAREAÇÃO

Também como ap....mdora de
"enxovais", notadamente nas
mãos de Adriano (dono da Far-
macia Rocha Miranda) foi apon-
tada a Sra. Nair Monteiro, a
mais categorizada das secreta-
rias particulares do Sr. Mourão
Filho.

Antes de declarar que Jamais
preencheu qualquer titulo eleito-
ral, principalmente na máquina
de escrever de Adriano, pediu
Júlio, ao Delegado Olavo, uma
acareação entre êle e Adalberto
Rogaciano. Afirmou que este se-
ria Incapaz de refutar suas de-
clarações. Findou negando haver
procurado, nos últimos quatro
anos, ao Sr. Salomão Filho, pois
estava ligado ao Sr. Mourão, e,
dizendo acreditar que os dois
edis, descobertos os títulos frau-
dados, se uniram com o propó-
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EI* ai, Valdo Menezes, detido
às primeiras horas de ontem e,
cujo depoimento é considerado
chave, para a elucidação do

omo dc« títulos fraudados

*Menor enguliu
corpo estranho

Terça-feira, última, uma me-
nina de um ano, Vanda, filha do
casal de lavradores Valdomiro e
Rosa Silva, moradores na Esta-
çfto de Paulo dc Frontln, engu-
liu uma chave de abrir latas.

Levada ao Pronto Socorro,
constatou-se que o corpo estra-

.nho estava alojado no esôfago.
;Na manhã de ontem, a Dia.'Gladis Brawmem, em delicada
(intervenção, conseguiu retirar o

abridor de latas. Vanda está
passando bem.

Em adilamento às auas primei-
ras declarações, Júlio Ts__lla_-
¦achl (foto acima) acusou os
Srs. Mourão Filho . Salomão
Filho e deu a entender que
títulos falsificados passaram

também em outras Zonas
Eleitorais além da 12.»

sito de salvarem o pêlo. lançan-
do toda n culpa sobre élè Júlio.

OUTROS DEPOIMENTOS

Ainda ontem, à tarde, presta-ram declarações no 10° D. P„ as
seguintes pessoas: Paulo da Sil-
va Ferreira, Iolanda Canejo dos
Santos e Valdo Meneses de Oli-
veira.

Os dois primeiros são meros
Informante.. para o processo.
Quanto a Valdo, cujo nome tem
surgido desde o inicio do inqué-
rito, é uma das, peças chaves
neste caso, esperando a polícia
dele conseguir esclarecimentos
de suma Importância.

No dia de ontem nada foi re-
velado oficialmente, com refe-
rencia às declarações de Valdo.

LATROCÍNIO OU VINGANÇA, NO
CASO DO EX-CABO ASSASSINADO
NA ESTAÇÃO DE BARROS FILHO

Foi encontrado morto, na manhã tle -ontem, na Avenl-
da Brasil, próximo à ponte dc Barros .Filho, o ex-cabo .dá
Aeronáutica Alcemir Henrique Lessa, -solteiro, de 21: anos,
morador na Rua Cosme e Damiaò,. 10, 'naquela bataoão.
Recebera êle um tiro no coração.

to que fól o primeiro abandona-
do pela i.lt.ma, permanecendo,
entretanto, no cômodo. "

Disse, ainda, Marlené que o
ex-mllltar conduzia, na oca

Quem encontrou o corpo foi a
companheira da vitima, Maiic-
ne Alves da Silva, solteira, de 24
anos, que comunicou o fato no
Posto de Vigilância da Fundação
dr. Casa Popular, onde o fiscal
de serviço a deteve, levando-a
para o 25.• Distrito Policial.

LATROCÍNIO
OU VINGANÇA

Ali, revelou a mulher que vi-
via, há um ano, com o ex-cabo
da Aeronáutica, tendo o casal
um filho de 11 meses, Carlos Al-
berto. Eram, entretanto, ire-
quentes, entre êles.-as discussões,

O desentendimento chegou a
tal ponto que Alcemir, na quln-
ta -feira passada, r.bandonou' a
casa, somente a ela retornando
na segunda-feira, quando deixou
com a am. nto a quantia de SOO
cruzeiros, antes de ¦ novamente
se ausentar,

Diz Marlene que, ao se dirigir
às compras, deparou o cadáver.

Deu ela ao fato a versão de
latrocínio, não estando, todavia,
aa autoridades policiais propen-
sas a lhe dar crédito, suspeitan-
do de uma vingança. Teria sido
ela própria a matadora do com-
panhelro.

UM SUSPEITO

Contou a mulher que, há tem-
pos, alugara um cômodo da casa
a Humberto e Iolanda de tal,
verificando que ambos também
discutiam com freqüência. Tan-

Polícia agora
vai procurar
novo suspeito

Belo Horizonte. 14 <JB) — O
Tribunal de Justiça, em sua reu-
nião de hoje, manteve a imoro-
núncla de Perildes da Conceição,
Indiciada assassina do milion..-
rio Aziz Abras. Os autos deve-
rão voltar à Policia, para que
reinicie investigações sobre o ho-
mícídio, em que figura, agora,
como principal suspeito, o Sr:
Joseph Khoury, primo da viúva
Aziz Abras. O Sr. Khoury en-
contra-sc, presentemente, em
Beirute.

cnalflo
em que. estlvéra .em casa,' pela
última- vez, .a importância de
sete mil cruzeiros, além de dois
anéis de oUro e um relógio, Nada
disso .íol.encontrado em seu po-
der.

Sob o cadáver foi arrecadada
uma pistola de calibre 45, que a
amante-da. vitima' afirma per-
tencer a Humberto. Este se acha
até agora desaparecido, o que
parece robustecer as suspeitas
contra êle.

POLICIA T_.C-.ICA

O Comissário Yunes, do 25.°
D. P., solicitou, para o esclarc-
cimento do crime, a colaboração
da Policia Técnica.

Empenharam-se
em luta corporal
. Há multo que dois operários
vêm brigando por assuntos de
família. Na tarde dc ontem, en-
traram em luta corporal e com'fçrlmentò de faça e barra de
ferro, acabaram no Hospital Ge-
túlio Vargas.

Um filho de Francisco Cãn-
dldo, fêz umff pcraltlce quo de-
ságradou a João Francisco Ra-
mos, solteirão, de 53 anos, razão
pela qual êle deu-lhe um cor-
retlvó. Quando o.pai chegou em
casa (Rua Sousa Gomes, 31 sou-
be do fato js, Já esperando por
Isso, íol interpelar João Fran.
cisco, que o recebeu armado de
uma barra de ferro,

Cândido sacou de uma 
'faca

e passou a desferir golpes sem
direção, acabando ..por. causar
ferida penetrante na região axl-
lar de João, que, em defesa pró-
pria, revidou corri uma pancada
lia cabeça do valentão com a
barra de ferro.

Joáo ficou internado, e Cândl-
do, depois de receber um cura-
tlvo, foi prestar declarações e
ser autuado no 30° Distrito Poli-
ciai.

POLICIA LEVANTA ÂNGULOS
E TRAJETÓRIAS NO CRIME
DO ENGENHEIRO-AGR0N0M0

— Sessenta por cento (60%) das declarações Já pres-
tadas permitem se chegar a um ponto considerado chave
para elucidação da morte do Engenheiro Baltazar Aroel-
ra, declarou, o Delegado Bastos Ribeiro. <

Entretanto, dentre os vários
estudantes que depusernm on-
tem, o mais importante foi o
de um cuja identidade náo íol
revelada. Disse esse colegial que
caminhava pela Avenida Paula
e Sousa, tendo a sua frente, a
uns vinte metros de distância, o
Engenheiro Aroclras. Afirmou
que ouviu o disparo, vindo do
interior dc um automóvel, cain-
do em seguida o engenheiro.
Todavia, nâo soube precisar o
tipo de carro em que estaria o
atirador misterioso.

A polícia está procedendo ao
levantamento de trajetórias e
angulo., relacionados entre adis-
tància cm que foi feito o disparo
è o loc. 1 em que tomobou a víti-
ma. A referiria distância está

CORREGEDOR DESCOBRIU QUE"ZICA" É 0 ÚNICO HERDEIRO
NUM TESTAMENTO RASURAD0

O Corregedor da Justiça, após tomar conhecimento de
uma adulteração, por agente químico, no tej-to e nas as-
sinaíuras de um testamento, lavrado em 15 de fevereiro
de 1955, beneficiando como herdeiro o Sr. Manoel da Sll-
va Abreu, o comerciante "Zica", da Praça Mauá, ordsnou
a todos os tabeliães e oficiais do Registro de Imóveis que
suspendam os atos referentes aos bens do espólio do Sr.
Pedro Lopes Monteiro, até esclarecimento do caso.

calculada entre cinco e sete
metros. ,

O Comissário Armando Pano
deverá ouvir, hoje, pessoas que
teriam presenciado o crime. As
novas revelações, possivelmente,
trarão alguma luz para a desço-
berta do crime.

O Sr. Manoel da Silva Abreu,
"Zica" que consta como her-
deiro no testamento e Inventa-
rio processado na 2» Vara, Io
Ofício de órfãos e Sucessões,
pagou aos legatárlos o valor do
legado, que se referia a lrüó-
veis em Todos os Santos no
valor aproximado de um milhão
e õuzentos mll cruzeiros, uas-
sando a figurar como único
herdeiro do falecido.

OUTRAS IRREGULA-
RIDADES

Segundo apurou no Foro a
reportagem; no mesmo tabelio-
nato jâ foi apurada uma adul-
ternção pelo mesmo processo,
de uma escritura de venda de
terras em Irajá, lavrada uelo
escrevente Adolfo Matos Filho.
Pelo escrevente Almerinda Fa-
rias Gama, do mesmo cartório,
foi abonada também em outra
oportunidade a firma falsifica-
da de Hans Berthold Stochaus-
sen na procuração, em causa
própria, usada para lavi-atura
de escritura de compra e venda
de imóvel em que a beneficia-
ria foi a própria escrevente Kl-

merlnda, irregularidades que
estão sendo apuradas em pro-
cessos mandados instaurar pelo
Corregedor da Justiça.

Atirou-se (com
um queixume) do
2.° andar ao solo

"Luis! Luís! Você é um in-
grato! Nâo quero morrer sem
você!"

Tais foram as palavras pro-
nunciadas por Enfr Gomes, casa-
da. de 2fi anos. pouco depois de
haver srtHado rio serundo andar
do "Hotel Peon" ,na; P,ún rio Re-
zeride, onde estava hospedada, no
quarto número 60.

Conduzida, em estado de co-
ma, para o Hospital Sousa
Aguiar, foi. mais tarde, removi-
da para o Hospital Pedro Emes-

! to. ali ficando internaria, com
fratura do crânio e concussão ce-
rebral.

O comissário Ciraldo, do 6."
Distrito Policial, apurou ter da-
do origem ao gesto de desespero
de Enfr o fato de ter seu com-
panhelro, o motorista Luís de tal,
saido a passear de carro com
uma sua amiga.

CONSTRUTORA QUE SE RECUSOU
A EXIBIR LIVROS AOS FISCAIS
MULTADA EM 50 MIL CRUZEIROS

Apoiada em pareceres do Serviço de Tributação e nas
disposições do Regimento da Divisão do Imposto de Renda
c Diretor deste órgão impôs à Construtora Roland Limitada,
sediada em Niterói, a multa de cinqüenta mil cruzeiros por
ler a mesma se recusado a exibir os livros para o exame
de que trata o art. 140 do Regulamento vigente, tolhendo,
assim, a ação do fisco.

Suspensões
na Polícia

Foi suspenso por 8 ili-.s o Es-
critürárlo do DF3P, Aurltonlo
Borges de Melo oue impediu um
policial de autuar, em í.acrnnte.
o motorista do carro oue quando
o conduzindo atropelou um me-
nor.

Também em ato de ontem o
Chefe de Poücia suspendeu, por
30 dias, o Investigador Artur
Carlos Cidri Filho, responsável
pela fuga de um preso, sob sua
guarda, na Delegacia de Vígi-
lftncia.

Dinheiro é
mesmo uma
tentação__>

Manoel Pinto Pereira, portu-
guès, solteiro. 55 anes. Run Acre,
77, r.o l":cr lima visita r nmi-
<T03 na Avenida Suburbana. 788,
e estando s_m dinheiro e desem-
pregado, não resistiu à fntação
de levar 7 mil cruzeiros que es-
tavam em uma gaveta.

Imediatamente, foi pressenti-
do e entregue ao Comissário
Amaral rio 23." Distrito Policial
que o autuou em flagrante.

Primeiro odor,
depois ardor...

Dois empregados da fábrica de
perfumes da firma "Henret Se-
haver" (Rua Guimarães, 67) fo-
ram atingidos por exDlosãn da
c_5ência que um clêlcs prepara-
va. para perfume, Foram socoi -
ridos no Posto do Méler e. com
queimaduras dc 1." e 2." graus,
Internados no Hospital S. Vitor.

O químico tcheco. Vaclav Sou-
kup, 36 nnos, solteiro e seu au-
xillar, Manoel Claudlno de So,l-
sa, 19 anos, ambos residentes na
Estrada Pau Velho, 1267, estn-
vnm tentando uma nova combl-
nação de matérias-primas infla-
màveis. que resultaria em uma
nova íragrância, quando houve
a explosão e foram atingidos
pelo liquido. O Comissário do
19.° Distrito Policial tomou co-
nhcclmento do fato. ,

Agrediu o
faxineiro a
pauladas

"O faxineiro Flllnto da Costa,
solteiro, dc 27 anos, foi agredido
a pauladas, na madrugaria de
ontem, dentro do "Café Flor de
Copacabana", na Rua Júlio de
Castllhos, 35-F, pelo propiielá-
rio do estabelecimento, Antônio
Fernandes Soares, português,
solteiro, de 34 após, morador n*
Rua Pinheiro Guimarães, 79.

A vítima, com suspeita de fra-
tura do crânio, foi socorrida no
Hospital Miguel Couto, estando
as autoridades do 2.° Distrito
Policial no encalço do agressor,
que se encontra foragido.

Os motivos da agressão não fo-
ram esclarecidos,

Baleado batedor
de carteiras, ao
fugir, em Olinda

Com ferimento transfixante na

Eerna 
direita, produzido por bn-

i, foi ontem socorrido no Hos-
pitai Carlos . Chagas, Rosalvo
Cpnstantino Chagas, solteiro, de
19 anos, que se diz oper .rio e
residente no morro do Congo-
nhas, barracão 16, em Madurelra.

Ao que disseram três investi-
«adores dn Central do Brasil,
Valdemar Cavalcanti, Kleber
Schubert e Geraldo Bezerra, ren-
llzavam eles uma "blitz" nos
trens, na estação de Olinda,
quando viram Rosnlvo, a quem
apontam como batedor de cartel-
rns, em plena atividade, com o
auxílio dc dois outros meliantes.

Ao vê-los, o ladrão saiu cor-
rendo, tendo os três corrido, tam-
bém, em sua perseguição. Em
dado momento, ouviram um dis-
paro de arma de fogo, partido
não sabem de onde, e viram o la-
rápio cair.

A polícia de Olinda íol clentl-
ficada da ocorrência.

Prisão de
judeus

Londres, 14 (U.P.T.) -• Despa-
<-!:_,.-, diplomáticos recebidos em
Londres dizem, hoje, que numero-
sos lideres Judeus de certo renome
_3i"im detl-Tcg n» Tcheco-EslovAquIa-cr supostas tentativas de pertur-h_r a. rclaçüe. amistosas dêise paiscom a Repúbllc. Árabe Unida.

S_-;-.mdo ê.._es despachos, as prl-rj. . íorsm efetuada.! em Pr»ga e
n*9 provinclaa. entre o* dirigente.»
d:s comunidade.. JudAlca*.

Atí aíora nAo íol possível con-
firmar tnls despache».

Morreu
Douglas
Mawson

A fim de dar cumprimento a
essa sanção prevista no nrt. 149
(letra "b") do citado Regula-
mento, a Delegacia Regional do
Estado do Rio encaminhou o
processo i interessada. Esta ale-
gou, em 19/3/57, estar "impossi-
bilitadn de pór & disposição dos
funcionários da DIR, os livros de
escrituração bem como os do-
cumentos comprobatórios de suas
operações, por se acharem os
primeiros em poder de tercei-
ros". Em 26 do mesmo mês e
ano o gerente apresentou pedi-
do de um prazo de sessenta
dias para atender às exigêncins
fiscais e por estar a escritura-
çâo em atraso.

EXPEDIENTE PROTELA-
TÓRIO

Não concordou a Delegacia
Regional com esse expediente
protelatório e Indeferiu a peti-
ção providenciando, ato contí-
nuo, a exibição Judicial dos li-
vros, sendo o processo remetido
a DIR, pnra aplicação da pena-
lldade regulamentar.

Assim conclui o parecer apro-
vado pela DIR: "Parece-me que
nada mais é preciso acrescentar
para aplicar, dc imediato, tôdns
as sanções previstas na lei parn
o caso e, paralelamente, exigir a
exibição Judicial dos livros.
Quem pleiteia em 26/3/57 prazo

de 60 dias pnra "providenciar
lançamentos necessários a exl-
blr ¦ a escrita ao fisco" e em
15/10/57 ainda necessita de no-
vo prazo está, positivamente,menosprezando o Poder do Es-
tado. Assim, ante o indlsfarçável
embaraço k ação fiscal pela íir-
ma processada, somos de pare-cer deva o processo ter anda-
mento urgente n fim de queexemplos como esse não íorti-
fiquem".

Enforcou-se
numa árvore, por
haver brigado
com o pai

Enforcando.se numa árvore do
quintal da residência, matou-se,
na madrugada de ontem, o lus-
trador Jorge Juraci Ferreirn, sol-
teiro, de 23 anos. morador nn
Rua Francisca Zleze, 155, em
Terra Nova.

O fato foi comunicado às au-
toridndes do 23." Distrito Policial,
que apuraram ter o suicida dis-
etitido, momentos antes, com o
pai.

O cadáver íol recolhido ao ne-
crotério.

MAIS 2 DESASTRES: IMPERÍCIA
E EXCESSO DE VELOCIDADE

Mais dois desastres, desta vez com onze feridos, ocorre-
ram na manhã de ontem, na Praça Santos-Dumont e nn
cruzamento das Ruas Bonfim e Sá Freire.

O excesso de velocidade e a lmperícia dos motoristas
são apontados como causas determinantes dos acidentes ve-
rifIçados, o que está sendo apurado pelas autoridades.

A PRIMEIRA COLISÃO

Com destino ao centro da clr
dade, trafegava pela Praça San-
tos Dumont o ônibus de chapn
8-39-19. número de ordem 9.692,
linha 123, "Gávea-Estrada de
Ferro", dirigido pelo motorista
Américo da Silva Alonso, quan-
do, em dado momento, tentou
este passar k frente do auto-
lotação de chapa 5-47-28. Fê-lo,
entretanto, com impericin, indo
o veiculo chocar-se com n parte
trazelra do outro, e em seguida,
com uma Arvore.

Em conseqtiêncln, saíram feri-
dos: Lnudelino da Silva, casado,
de 45 anos .Travessa José Ma-
nuel, 432, Niterói), José¦ Ferreira
Braga, de 41 anos, operário (Rua
Euclides, 77, Belfort Roxo), VI-
cente Dlrena, casado, de 54 anos,
operário (Rua Saldanha Marl.
nho, 175, Niterói), Luis Otávio
dos Santos, casario, 32 nnos, ope-
rário (Rua Teixclrn de Freitas,
118), Jorge da Silva Moreira,
solteiro, de 21 anos, operário
(Run Esparmo, 594, São João de
Merltl), Antônio Passos de LI-
ma, casado, de 22 arios (Rua Be-
lisárlo de Sousa, 175-.V), RrI-
mundo Sablno Reis, casado, dè
28 anos, operário (Beco dos Ca-
boclos, s/n.), José Luis Marques,

'ca__*do, __• 16 ano», operário

(Rua Getúllo, 175,-Méler) e Fio-
npedes Correia, solteiro, de 29
anos (Rua Alfredo Barcelos,
371).

As vitimns foram socorridas
no Hospital Miguel Couto, tendo
sido o fato registrado pelas au-
torldades do Io Distrito Policial,
onde o motorista culpado foi
preso e autuado em flagrante.

EXCESSO DE
VELOCIDADE

Desenvolvendo velocidade ex-
cesslva, o autolotação, de chapa
5-9Ò-76, linha "Caju-Práça Quin-
ze", colidiu, na esquina das Ruas
Bonfim e Sá Freire, com o ru-
tomóvel particular de ohapa 13-
22-29, conduzido por Antônio de
Oliveira Rezende. ¦', .

Saíram ferld?.s na ocasião Mar-
Iene Pereira Simões, solteira, de
22 anos, comerclírln, domiciliada
no Parque- Arará, 449, e Nilza
Barbosa, casada, de 26 ano_\ re-
sidente na Run ^Tavares.' Guerra,
35. Viajavam ariibas r.o primei-
ro rios veículos citados, tendo
sido. socorridas no Hospital Sou-
sa Aguiar, onde deram entrada
com contusões e escoriações ge-
nernlizadas.

Os motoristas fugiram; tendo
sido n ocorrência registrada pe-
Ias autoridades do 16° Distrito
Policial.

Adelaide, Aii-trilla, 14 (U.P.I.)— Faleceu, hoje. Slr Douglaj. Maw-
son. conhecido cientista e Intrépido
excloradcr polar.

AtRWSon contribuiu para o e..ta-
heleclmento cfa soberania austrália»-
na sõ.re mais de ...500.000 qulló-metros quadrados do continente an-
ttirtlco.

Nascido cm Yo.k_.hlre. Inslater-
ra. 70 anoa atrA... _l_wi_n velp paraa A.«tr_,'.la em criança. Ea.udou
njj Unlve-sldndes de Sydney e AíIp-
lalda e em lfl_0 foi nomeado pro-(?'.«or d. Geolocla p Mlneralcgía da
UnlversIdT-íe de Adelaide.

Morreu o
decano dos
pilotos

Da.ton, Ohlo, 14 (U.P.I.) — oCoronel Stanley M. Umstead, de 62anos, que Ja fo! conhecido comoo decano de todoa c« ollotca doExército, faleceu. * noite pa__«ada.no hosoltal da Força Aérea deWrltth.-Patterj-on apàs cinco meses
de enfermidade.

Umstead. que vivia aposentado emseu rancho desde 1951, acumulou
mais de 13 mll horaa de vôo du-rante seus 32 anc* de serviço. PI-lotou 350 tlnos e modelos de avlôe.
experimentais, tendo sido tambémo piloto de provas da primeiraSrande cuerra.

Compositor
diz que foi
plaaiado

Dizendo que o samba rie He-
rlvplto Martins "Nèea Manho-
sa", cantada oor Nelson Gon-
calves. gravado pela R. C. A.
Victor e com a música Impressa
doi- Irmãos Vitale Indústria e
Comércio Ltda., é olágio do seu
samba "Ê?se mundo nosso como
é bom", gravado pela Continen-
tal, JoSo Batista Mendes, que
usa o pseudônimo de composi-
tor João Batista, oropós ação
ordlnára por perdas e danos
no Juízo ria 4.* Vara Cível de
São Paulo.

Pede o Autor a citação das
firmas editôrns, com sede nesta
Capital e do compositor Heri
velto Martins parn re.ponderem
nos termos da ação proposta, na
qual pleiteia a retirada rio mer-
cado rip todos os discos do sam-
ba "Nega Manhosa", a proibi-
ção de gravar ou imprimir a
música oor qualouer meio de
dlvulenção e que lhe seja paga
indenização por todas as suas
execuções, a ser arbitrada me-
diante vistoria nos livros comer-
ciais das editoras e pelo total
dos direitos autorais já nercebi-
do oelo compositor líetivelto
Martim. Pnrn esse efeito foi
exoedidn carta precatória dis-
trlbuida ao Juizo da 8.» Vara
Cível.

S. I.P. :
reunião
teve êxito

MUml, 14 (U.P.I.) — O novo
Presidente da Sociedade Inter-Ame-
r!cnna de Imprensa. Dr. Alberto
Gaínzà Par, checou, hoje, pela ma-
nhl. a Ml_-ml. em trânsito para San
Juan d« Porto Klco.
¦ Diretor de "La Prenaa", _T« Bue-
noa Aires. Oa.n.a Paz falará num
foro cí« San Juan aflbre o Inter-
r&nvhlo e o 'progre-wo do Hemisfério
Ocidental.

O Presidente d* SIP continuou
viagem para a capital portorrique-
nha. pela Pan-American.

Oalnza Pau declarou que o Con-
greaso da SIP, realizado em Buenos
Aires, "teve multo eslto".

•**A liberdade de Imprensa tem
realizado progre.__o considerável no
HemlsfeTlo, como na Argentina *
n* Colômbia" — obaervou.
lio oom os outros militares.

JORNAL DOS ESTADOS
Estado do Rio, , i itim •

PSD CONVOCA REUNIÃO
PARA MANTER UNIDADE

O PSD, que elegerá maior número de Deputados íe-
dorals e estaduais e a maioria dos Prefeitos do Estado do
Rio, além de alcançar a maior legenda municipal, vai'rea-
lizar, dentro dos próximos dias, uma grande concentra-
ção partidária, com a presença de todos seus candidatos
eleitos e alguns dos derrotados.

Devem participar da reunião os Srs. Amaral Peixoto,
Oetúllo Moura e Barcelos Feio, além dos chefes pessedis-
tas do interior. O principal objetivo é a fixação de dl-
retrizes a serem seguidas pelo partido, face à nova con-
juntura político-admlnlstratlva do Estado.

Serão estudadas, na ocasião, providências para que a
unidade partidária não se veja ameaçada em virtude dos
resultados eleitorais quanto aos cargos de Governador •
Senador.

BANCADAS

Peloa resultados conhecidos nt.
agora, calcula-se que o jtstado
do Rio enviara a seguinte Uni-
cada » Câmara Federal: PSD, C
Deputados Federais: Vnscom.elos
Tôrrea, José Pedroso, Renato Gn-
bino. Saturnino Braga, Mnrlo
Tamborlndeghl e Moaclr A/.cve-
do; Aliança Popular Nnclonulls-
ta (PTB-PSB — Comunistas):
HelI Ribeiro Gomes, Aar&o liteln-
bruch, Paiva Munlz, Augusto De
Oregórlo, Bocaiúva Cunha • SA
Tlnoca (disputando o último lu-
gnr, também, os Srt. Brlgldo TI-
noco « Domingos Velasco): 1/DNi
Tenórlo Cavalcanti, Raimundo
Pndllhn, Edllberto Ribeiro de
Castro e Pereira Pinto: PSP: Falo
Brand. Total: 17 Deputados Fe-
derals.

Os últimos lugares s&o passl-
vel» de modlflcaçôei, como tnm-
bém se acredita que o PSD faça
sete • nfto seis Deputados Fe-
derals.

NITERÓI

Apesar de serem um poucomais favoráveis ao Sr. Roberto
Silveira as urnas da 25n. ilona
Eleitoral de Niterói, mantém
como os mnls votados na Capl-
tal, a exemplo do que i..onte-
ceu nas 23a. e 24a. Zon_s, oa
Srs. Getúllo Moura, Celso Teça-

Maranhão
Diz o Vice
que TRE
violou urnas

São I.iil», H (JB) — O Vice-
Governador Alexandre Costa .em
fnzendo pesadas acusações a Jus-
ttça Eleitoral, que considera "a.
maior mentira de nossa rpocn".
Em declarações públicas, á portado Tribunal de Justiça, revelou
o Vlce-Governndor que os Dc-
sembargadores Costa Fernandes
e Sarney estão correndo ._ ln-
terlor ás pressas, para consertar
com alicate os selos de chumbo
das urnas relativas k zona de
Vitória do Mearlm, que tinham
sido violadas.

Paraná
Composição
do Legislativo
Estadual
Curitiba. 14 (JB) — Pelos da-

dos Já conhecidos da apuração
pode-se definir a composlç&o da
Assembléia Legislativa Estadual,
na próximo legislatura. PSD e
PTB estarão em Igualdade de
condições, com 6 cadeiras cada
um. A Frente Democrática terá
três representantes, o PDC dois
* o PSP dois.

Presidente
da CAPFESP
volta ao cargo

O Ministro Fernando Nóbrega,
titular da pasta do Trabalho, en-
caminhou processo à Presidên-
cia da República sobre exone-
ração do cargo de Presidente da
Caixa de Aposentadoria e Pen-
soes dos Ferroviários e Empre-
gados em Serviço Público.

Despachando o processo, o
Chefe do Governo determinou"Ante o oficio de 26 de setem-
bro findo, cujo texto original
consta do processo, e em que
o delegado da CAPFESP no Dis-
trito Federal reconhece sua pró-
pria responsabilidade pelas ad-
missões de pessoal feitas com in-
fraç5o do Decreto n.° 43.717, de
1958, recomendo sejam levrados
atos declarando sem efeito a
exoneração do Presidente da
mesma autarquia, Valdemar Ro-
drigues da Silva, e exonerando
o delegado, Henrique Peixoto
Filho".

Pagamentos de
subvenções

O Ministro da Justiça e Negócios
Interiores. Sr. Clrllo Júnior, atttod-
zott o pagamento de .subvenções ás
seguintes entidades: Betei — Lar da
Igreja — Sorocaba — SP; Casa San-
ta Zlta — Aracaju — SE; Liceu
Letto XIII — Rio Grande — RS;
Casa do Rio Jucá — BA; Sociedade
Carazlnho de Auxílios aos necessl
tados — RS. Lar de Caridade Pa-
dre Luis Orlone — Niterói — RJ:
Centro de Assistência aos Menlnur
do Subúrbio "S. Domingos Savlo"

Belém — PA: Casa da Criança
Santa Cruz do Sul — RS; Pa

tronato Rosário da Caridade — La-
golnha — BA; Centro Social Frede-
rico Ozanam — Porto Alegre —
RS; Orfanoto do Centro Espirita"Jerônlmo Ribeiro" — Cachoelro
do Itapemlrlm — ES: Obra da As
toclaçfto dos Esttgmatlnos — Rio
Claro — SP; Casa do Menino —
Colatlna — ES; Província BrasiVel-
ra da Congregaçlio das linift.. de
Caridade de Sfto Vicente de Paulo

Curitiba — PR: Sociedade de As
slstôncla no Pequeno Jornal ei ro —
Florianópolis — SC: Sociedade As-
slstòucla ao Menor Abandonado —
Rublstaba — GO; Instituto Pré-
Vocacional Sfto José — Castro —
PR; Colégio Nossa Senhora da Pie-
dado — Belo Horizonte — MG; Pa-
tronato Madre M,\.::•_..!)_. — AnA-
polis •— GO; Lar Antônio de Pádua
da Fundaçfto Gll Plmentel Moura

Uns — SP; Assoclaçfto de Amparo
k Infância « a Maternidade — Cnm-
po Formoso — BA: Educnndarlo
Sfto Luis — Posto Alçgre — RS: jOrfanato de Ilhéus — BA: Asjii-
clacfto de Assistência' Educacional je Social "N. S. das Vitórias" —
Porto Minas — SC; Comunidade i
Crlatá "Lar Veneranda" — Santos i

OP.

nha, Amaral Peixoto e Joáo Ea-
tlsta da Costa. A 25a. Zona, cue
compreende a Zona Norte d . cl-
dade, com os populosos l-ilrroí
do Barreto, Engenhoca, ".ndo-
tlba, Caramujo, etc, garantem.
por outro lado, folgada vantft-
;em ao Sr. Wilson Oliveira, para.'refeito.

It o seguinte o resultado geral
:» Niterói, até _, tarde de ontem:

Getúllo Moura, 29.865; Ro-.
berto Silveira, 28.800; Celso Pe- *
çanha, 32.180; Paulo Araujb.
18.290: Amaral Peixoto, _6.i64;
Miguel Couto Filho, 15.713; Ben-
Jainln Sodré, 10.789; Joáo Ba-
tlsta da Costa, 24.562; Bandeira
Vaughan, 13.430.

Para Prefeito: Wilson Ollvel-
ra, 18.107; Silvio Picanço. 12.250,
e outros menos votados.

Assembléia
fluminense
Homenagem
ao Papa
Pio XII
Todo o expediente da sessáo

de ontem da Assembléia (prl-
melra que se reúne depola de
mais de 20 dias de recesso náo
oficial), foi dedicado á memõ-
ria de Sua Santidade o Papa
Pio XII. Deputados dos mais
diferentes Partidos, Inclusive o
socialista de esquerda Gemido
Reis, reverenciaram a vida e o
trabalho de Pio XII em favor da
paz universal e o beni-comiim.
Discursaram: Saramago Pinheiro,
da UDN; Bezerra de Meiii-.zes,
do PSD; José Bernardo, do 1TB;
Geraldo Reis, do PSB; e Dali de
Almeida, do Partido Democrata
Crlstáo.

Santa Catarina
Venceu PSD em
seu reduto o
Sr. Bornhausen

Florlanc.pollí, 14 (JB) — O
Sr. Bornhausen. Senador eleito
pelo UDN, derrotou o PSD em
aeus próprios redutos, na Zona
Sul do Estado, tradicionalmente
dominada pelos pessedlstas. O
candidato ttdenlsta venceu o
pleito em 16 dos 20 Município»
da reglfio. com uma vantagem
de 4.826 votos, em parte graças
k lsençáo do Governador Heri-
berto Hulse durante as eleições.

BALANÇO

Apesar disso, no balanço de
torças, o PSD ainda continua
muito forte. Elegeu para a Cá-
mara Federal 5 Deputados, a
UDN íéz ,4 e o PTB um. Na
Assembléia Legislativa o BBD
terá 15 representantes, a UDN
16, o PTB 6, o PSP 2, o PDC 1
e o PRP também um.

Votaram, em todo o listado.
494.053 eleitores, num a l.'a-
mento de 524.000.

Minas Gerais

OSTTfhibau
diz que fêz

-> Prefeito
Selo Horlaonta, 14 (JB) — O

Sr. Nelson Thtbau. que como
candidato k Prefeitura da Capl-
tal conseguiu reunir 25.000 votos,
declarou hoje à Imprensa que a
eleiç&o do Sr. Amlntas de Barroí
para Prefeito só se tornou pos-
sivel porque-êle Thlbau concor-
reu ao pleito.— A votaçfto consagradora qua
recebi, obtendo na 27.» Zona; »
média de 60 sufrágios por urna
— declarou o Sr. Trlbau — foi
fruto da campanha de ridículo
que moveratn contra mim. (O
candidato era levado em pllhé-
ria porque se dizia, "amigo daa
crianças" e prometia colocar na*
vlos na. Pampullia e carrossel»
nas praças). — Com Isto o bene-.
tlclado foi o Sr. Amlntas que te-
ve no páreo1 um competidor <^-
paz de penetrar em redutos ho»-
tis aos trabalhistas; roubando vq-
tos certos do Sr. Renato Falei.
Coube a mim, portanto, decidir
por via indireta as eleições muni-
cipals e assegurar a vitória do
eleito.

Afirmando que se tivesse con-
tado com a legenda do PSD ou
ua UDN teria ganho o pleito, o
Sr. Thlbau terminou declarando
oue está contente, porque ga-
iihou multa experiência.

CONSOLO

Belo Horizonte, 14 (J. B.) —
E voz corrente nesta Capital qua
os elementos pessedlstas derrota-
dos nas eleições váo ser nome»-
dos para altos postos no Qovêr-
no. a titulo de compensaçáo.

Segundo esses rumores, o Sr.
Bernardes Filho seria nomeado
Embaixador .em Washington ou
Ministro da fiducaçfto, devendo o
Sr. Clóvls Salgado, neste caso. Ir
para a Embaixada do Vaticano.
O Sr. Amaral Peixoto serlà o pro-
prio Ministro do Exterior, o Sr.
Lutero Vargas o Ministro do Tra-
balho e o Sr. Jurandir Pires Fír-
relra teria assegurado o sevire-
torno ao IBGE.

EM SILENCIO

Belo Horhonte, 14 (JB1 —.Es-
peram-se cm'Juiz de Fora grandes* manifestações populares pela e!»i-
ção do Sr. .Olavo Costa. Ter -
roso de qúe; o excessivo regozijo
dos partidários do eleito provo-
que tumulto, i surgindo lncldeu-
tes com scvts adversários, o dele-
gado de Policia local baixou por-
tarla proibindo a venda de pe-
bidas alcoólicas na'fase final da
apuração. Também foi vedado o
uso dc íóços dc estampido du-
rant" as comemorações pelo re-
sultado do pleito.
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JORNAL DOS SUBÚRBIOS - /

Ministro garante a Deodoro:

paióis sairão e com eles
sairá o perigo de explosões

7- Temos confiança em que nada mala de perigoso
existe para os moradores de Deodoro — disse-nos, ontem,
o Sr;. Gilberto Callxto de Sousa, membro da "Comissão
Permanente dos Moradores do Conjunto Residencial Car-
mela Dutra (Casa Popular)", Instalada para lutar pela
mudança de local dos paióis e solução completa do pro-
blema criado pelas últimas explosões nos depósitos de mu-
nlção-do Exército.

-•_? Recebemos, sábado, a visita do Major Paulo César,
representante do Ministro da Guerra, General Teixeira
Lott, :ap qual ílzemos várias perguntas, para esclarecer, de
vez, »s dúvidas • noticias sobre a situação dos paióis; que
têm causado, com suas explosões, Intranqüilidade no bairro.

/"

%

iw-1

CRIADA A COMISSÃO

A AmocIbçí.0 de Moradores
do Conjunto Residencial Car-
mela .Dutra, eom tede própria
na rtia 8, quadra F, n.° lS.Ctua-
dalupt, ..criou uma comlssüo
permanente para defender seus
interesses em relaçtio «ot ia-
toe ocorrido* como 'seqüência a
duas séries de explosões em
Deodoro. Panem paru dela oa
8rs. Joio Augusto Leitáo, De-
raldo Buclides de Jesus, OtacI-
lio Beeerra. de Araújo, Alulzio
Ramo» e Gilberto Callxto de
Sousa. Foi esta último, ainda,
quem noe informou:
— O representante do
General Lott noa afirmou que,
•para evitar repetiç&o de si-
nistros, ser* feita remoçío ime-
dista do material perigosV, es-
tando o serviço ee processando
dia e noite. Oa palóla de Deo-
doro serio rotirados, .embora o
trabalho tenha que : ser feito
demoradàmente e com precau-
ç_io; Quanto ao perigo que oíe-
reçejn atualmente é clrcúnscrÊ
to ao pessoal de remoção-elne-
xiaíènte par» oa moradores no
bairro. Concluindo seus' eecla-'
reclmentos, o representante do
Ministro da Guerra declarou
que n&o há necessidade de
abandonar o local temporária-
mente e pediu aos proprletá-
rlc* que nfto te precipitem em
vender o que poasuem.
TRATAMENTO
DE SAÚDE

Oa moradores de Deodoro pe-
dlràm 'também que o Mlnls-

. tro Lott facilitasse assistência
médica a verias pessoas mora-
doras no Conjunto Carmela
Dutra,- que após aa explosões
passaram a sofrer crises ner-
vo_|aa.
INDENIZAÇÃO

res de Deodoro, disse que o Ml-
ni.stro da Ouerra está disposto
a convidar Imprensa e Rádio
para visitarem o '"C"1 das ex-
plosões, assim que. deixe de ha-
ver "segredo militar".

Afirmou ainda que náo exls-
tem desde 1945, balas "305" em
Deodoro, como náo existe
também nltro-gllcerlna e que
o trlotll está apenas em peque-
na proporçfto na composição do
próprio armamento.

Fala
o leitor

Õ Sr: Antônio Coimbra, restr
dente na Rua Luclnda Barbo-
sa, 11, em Quintino, escreveu-
nos dttendo que, em toda a
regido que circunda a Rua
Clarimundo de Melo. a iUtmi-
hacBo nas vias públicas i das
mais precárias:As ruas são oompletamen-
te cobertas ¦ de árvores e os
postes de. luz são colocados
apenas de um lado « muito
espaçadamente."

Qvanto à Rua onde mora,
declarou:

Sm dias de chuva, a la-
ma desce juntamente com lixo
e latas velhas, para cobrir d
Rua Clarimundo de Melo, por
onde o tráfego é - intenso. A
culpa i da falta de calçamcn-
to e ride de escoamento, das
águas.

RETRATO
DOS CLXJBÈS

Com objetivo de prestar
homenagem as candidatas a
Rainha da Fosta das Piores, o
Municipal, de Pnquetá, ofere-
cora, sábado, uma reunido-
dançante,

Oferecendo um coquetel
n todas as candidatas, a As-
soe incito de Melhoramentos do
Jacaré coroará, dia 25, sua
Rainha da Primavera.Recebemos do estudante
Léo Loblanco, do Colégio Pe-
dro II, Internato, uma carta,
convidando para' lesta que o
Montanha Olube oferecera a
todos os seus colegas de es-
cola, no próximo sábado.O Cascadura Tênis Clu-
be é mais um dos novos clu-
bes do subúrbio, que Já possui
sede social,

Todas as noticias de interès-
se (para dlvulgaçfiò) dos clu-
bes seráo publicadas nesta se-
cfto, mediante carta para''Retrato dos Clubes", Jornal
dos Subúrbios, JORNAL DO
BRASIL, Av; Rto Branco,
HO, 3° andar.

Pedimos a colaboração da
dlreçAo de todos os clubes,
fiara 

que nos enviem seus bo-
ctlns internos e revistas, pa-ra. evitar esquecimentos de

nossa parte.

Esporte Amador
Futebol

Em partidas de futebol
amador, na Urde de domln-
go, Jogaram em vários cam-
pos do subúrbio as representa-
ções do Santos Dumont con-
tra o Lucas, Brasileiro contra" Evereat, 6PR contra o Bra-
silia e Bandeirantes contra o
Palestrino. Os resultados fo-
ram os seguintes:

No campo do Nova Amérl-
ca: Santos Dumont, 4 X Lu-
ens, 1, e Brasl-lelro, 1 X Eve-
rest, 1. No campo da Escola
dè Recrutas: SPR, 3 X Bra
silia, 1. No Pedregulho: Ban-
deirantes, i X Palestrino, 1. ;

Qualquer nota anunciando
competição amudorisía no su-
búrblo (qualquer esporte), ou
dando aeu resultado, será dl-
vulgada por esta seção, me-
diante carta ou telefonema
para o JORNAL DO BRASIL.
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"Semana da
Asa" : 10 mil
balões no ar

Em homenagem, à "Semana da
Ana", dwi mil escolares yllo ae reu»
nlr na Prnça do Congresso, no dia
23, qunmlo. entre dobrados d»
bnndlnlins Infantis • o»ntloo», da
conjuntos de bandeirantes • *sco-
telros, lançar Ao ao ar der, mil ba-
lfies coloridos. Antes, uma répll-
ca do Dirigivel n. S, usado por
Santos Dumont em suas experlèn-
cias. passara sobre os presentes,
destacando-se na festa.

EatH ser A a terceira vez qua «A-
colarei vAo lançar balões no pro-
grania da Semana da Asa.

Contra o
analfabetismo

magistério brasileiro:
solenidade no Municipal

As festividades comemorativas do "Dia do Professor",
òtie hoje transcorre, atingirão seu ponto culminante com a
homenagem que o Ministério da Educação e Cultura pres-
tárà ao magistério brasileiro, em sessão solene, às 15 horas,
no Teatro Municipal. -O Ministro Clóvls Salgado deverá pre-
sidlr a cerimônia, na qual falarão, além da Diretora do En-
sino Secundário, Professora Advenlr Sousa Lima,, os Mag-
hifleos Reitores das Universidades do Brasil e Católica, o
Diretor da Faculdade de Filosofia da UDF e um unlversl-
tárlo, que saudará os mestres.

1
uni...A

si»
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Viaja"'» até Portugal: «ma fadista e o "blgo.udo" do violáo

Alunas do Instituto dâo um
"show" no "Dia dos Mestreá"

Com uma exibição artiatlea (declamações, diálogos pi-
torescos. danças e canções típicas), o Instituto de Educa-
ção e as suas alunas, comemoraram ontem, em seu audl-
tórlo, o Dlâ dos Professores.

Compareceram ao "show", além da diretoria e das
alunas que não tomaram «parte ativa na comemoração, o
Embaixador da Holanda • convidados.

Penha Circular quer viaduto
e funda Sociedade de Amigos
para conseguir a construção

Com o objetivo de lutar pela passagem dé trens fais com queconstrução de viaduto sobre a aa viagens se retardem, ás vezes
linha da Leopoldlna, na Penba em meia hora.
Circular, aeua moradores e os
das adjacências vfio fundar, no

__. ».._,. -..,_, próximo dia 3 de novembro, a
Quanto à, lndeniaaçáo devida Sociedad(. dos AmSg0S da Penha

pelo Exército por danos cau- circular. ..,-,— -
aados nsia residências.pélaa ex- Q «viaduto de-Lôba Júnior" é
plosôes, disse o 8r. Callxto que, velho gonho dog birros vizinhos
o caso está na dependência da da Penhu Circular, como Penha),
Câmara Federal: ' j-gj^ vai Lobo, Braz de Pina,— Aproveitamos para fazer Vila da Penha, Socha. Miranda
um apelo ao» líder» d« ban- etc., pola acabará com as gran-eadas. P-u-a, que estudem noesaa dea filas de auto» na .cancela da
vertia» em caráter de urgência, circular.

A solução do problema depen-
dé da liberação de verba, pois Já
existe plano pnra construção de
viaduto, cuja transformação em
realidade' vem aofrendo adia-
mentos há anos..

Sob a presidência do Sr.-Alde-
mar Sérvulo da Silva Júnior, a"SAPEC" pretende lutar pela
liberação daa verbas e constru-
çáo do viaduto, lançando um
convite a todos os moradores do
bairro, para que se unam dia 3

o "SHOW"

A homenagem tevt Inicio com a
aluna Angela da Silva, recitando a
poesia "OraçAo ao Mestre", de au-
torlft d« Oabrlela Mlstral. Segui-
ram-se vArlas cançOes e danças
tipiCM de diversos pnises, .numa.
espécie ds vlngem musical pela
Frnnça, Portugal, Enpanha, ItAUa.
Estados Unidos • Cubn. Depois de
passar por Cuba. as alunas volta-
mm ao Brasil, homenageando, com
um dlAlogo cômico, o CearA, e com
cançOes • dançns regionais a
Bnhla, o Rto Orande do Sul • fl-
nalmenU o Rio d* Janeiro (em
época d* Carnaval).

Tol lembrada ainda a Holanda,
tsndo sido rodado um filme aObrt
aspectos dessa pais. A fita foi ce-
dlda ao Instituto pelo Embaixador
da Holanda que, segundo as alu-
nas, "constltulu-st num dos maio-
ru colaboradores dessas festlvl-
dades".

No final da homenagem, o dlre-
tor do Instituto de EducnçAo. Sr.
MArlo Paulo de Brito, agradeceu
As alunas, enaltecendo seus esfor-
ços. pois toda a organlzaçAo da
festa correu por conta delas prô-
prla», sem sequer ter tido íle co-
nlicclmento do que constsrta a co-
memoraçAo.
TALA O DIRETOR

CONVIDARA IMPRENSA
O rapreaenatnt» do General Júnior liga a Avenida. Brasil á

Lott, na reunião dos morado- Penha Circular, •

tltuto de EducaçAo declarou:
Recebi com uma Imensa sur-

presa e alegria esta homenngem.
que se estendeu a mim, pois sou
também professor. JA estava clen-
tc que haveria uma comemornç&o
na véspera do dia do mestre, mas
nunca Imaginei que ela íôsse tAo
brilhante, como esta. Fiquei ds
fato multo sensibilizado com esta
demonstraçAo de amizade de nos-
sss alunas por nós.

REFORMOU O AUDITÓRIO

Quando assumi a dlreç&odo
Instituto, há dois »no« atrfts, en-
contreí-o em péssimo estado de
conservação, o que aliás é uma ca-
racterlstlcn de quase todos os pré-
dlos públicos do Rio ds Janeiro.
Onde achei quês havia, maior ne-
«.«Idade de reforma, íol Justa-
mente o auditório, considero qua
estando éle em perfeitas -OndlçSes.
é um melo educacional multo efl-
cltnte, levando em conta o que
pode {•!• proporcionar às alunas
que tím queda para exibições ar-
tistlcas.. E foi o que fia:, tornando-

um auditório d* fnto.
— Disse nlndn o Sr. Mario Pau-

Io de Brito: — Estamos pensando
em fazer até alguma» exibições pa-
gas ("a nfto ser em casos multo
especiais, nunca cobramos entra-
d«s'i) a fim 

'de angariar dinheiro

Mnls dezoito mil metros quadra-
dos de terra para a construção 'da
salas de aula serio entregues a
três dos cinco municípios do Inte-
rlor brasileiro escolhidos pela Cam-
punha Nacional de Erradicação do
Analfabetismo para Inaugurar a
exeçuçflo dos "planos-pllotos", or-
gaulzados por esse órg&o do. MEC.
Catalfio (Qolfts) terá 7,mil metros,
Tlmbnúba (Pernambuco) ficara
com < mil metros e Leopoldlna
(Minas) receberá G mil metros.

Como as dotações orçamentárias
da CNEA náo apresentassem re-
cursos suficientes, o Prof...'João
Roberto Moreira, que a dirige, ob-
teve do Ministro Clóvls Salgado
nutorlzaçáo para entrar em «nten-
dlmentos com o Instituto' Nacional
de Estudos Pedagógicos (INEP), a
llm de efetivar uma Série da'.ácor-
dos especiais, visando a atingir os
meios necessários através do Fun-
do Nacional do Ensino Primário.
Assim, esta rêda aelma citada asrà
feita,'aumentando da multo a ca-
pacldsde d* matricula noa Muni-
clplos que astlo sendo alvo doa
testes da CNEA. Outra»• Instala-
ções do próprio Ministério que Já
estáo prestando grande auxilio á
Campanha — concluiu ó.Prof.
JoAo Roberto Morslra — sáo as ae-
gulntes: o Instituto Nacional d»
Cinema Educativo; a Dlviaáo da
Orçamento • o 'Departamento;Na-
cional de Educação, êst» através
da Campanha de Educação da Ado-
lescentes • Adultos, que apresenta
uma experiência de mais dt de»
anos de trabalho em todo o Pais.
Para o ano vindouro, o CNEA da-
verá Intensificar seu plano de
construções escolares, de modo a
dar A Infância, na sua área d« tra-
bnlhu, escolas bastantes para a
matricula total.

Na oportunidade será .ançwlo otl-
clalmtntt o 3." Concurso anual ds
CAD-C9 para os professores brssl-
lflro», que' oferees sa. vencedores,
¦ntre outros 'prêmios, uma vlsssip
à França, com tAdaa a* deapessj
pagai por seis meses.

COMO t ¦
Ò concurso em homenUgem ao

"Dia do Professor" gtrsntlrA so au-
tor da melhor monografia sóbre dl-
dàtlca especial de uma risa sete
disciplinas escollilds* psra 1S.8,
•'.éirt Ca viagem A França.- a pil-
bllcsçlo de séu trabalho e a um
prêmio dt dez mil cruz tiro* em
dlnhtlro. A . cada um dos renes-
dorts, por disciplina pcata tm con-
curso, serão dados tsmbém dez mil
cruzeiros, sendo que ao «egundo . t
terceiro* colocados, na ordem geral,
ainda se oferecerão viagens dt quln-
sa t dez dias a uma capital de Es-
tado, de livre e-cnlli» do ganhador.
O alvo da CADBS so patroclnsr
ástt concurso é o de estimular o
nosso magistério dt nível médio mé-
dlâ para At lnovsçõsa qut a mo-
derna DldAMca vem 'lançando, com
raro provtlto para e ensino.

EXPOSIÇÃO PEDAGÓGICA

No Instituto dt EducaçAo, A Rua
Maria t Barrou, continua aberta á

TlslttçAo pública a I Expotlção Pt- ' '¦¦•
ctaiÓRica do Distrito Federal, orga-
nlzada ptla OADES ,t a Casa dd
Proíesjior, com a •- participação At""
cerca de trinta estabelecimentos se-
cundArlos-desta capital t mais dt
100 trabalhos. - Essa é a prlmelrs ' '
experiência no gênero, qut será ,
completada no próximo mê» íe de-
ztmbro, rom a Inclusão de uma «*- :',.'.
rle de trabalhos sóbre diversas ou-
trás disciplinas do curso médio. No
momento; sAo apresentado» trabs-
lhos referentes à História t Oeogra- .fia. A Diretoria do' Ensino Secun-
díirlo convida ot mestrts cariocas a ,;i
visitarem e a comparecerem A ses-
<Ao de hoje, em sua homenagem.

Posse do
Presidente
do FIER

Será hoje, As IS horaa, a posse u.
do Presidente eleito da Federação
das Indústrias do Estsdo do Rio,
Sr. Adelino CAmara Pinto. O ato _.
será realizado na sede da FIER, à _J
Rua S. Pedro; 29, Niterói. í

EDUCAÇÃO i'ENSINO

Colégio Pedro II (Externato)
anuncia datas das provas
escritas: l.a e 2.a chamadas

um
1 r»¦,

Encontro de
professores de
português

O IV Encontro do Magistério, d*
Português, promovido pela Casa do
Professor, será realizado no dia 1».
ás 15 horas.

Na ocasião, será discutido 'O

ensino da linguagem escrita", fun-
clonando como orientadores d*
debates os Professores Dlnaraérlco
Pereira Pombom, Jarbas Cavalcan-
te Aragão. Mário de Lourdes Nunes
Andrade, Advenlr de Souza Lima,
Meton de Alencar e Joaquim, Tôr-
res. A reunião dará margem a que
se examinem aspectos referentes do
ensino no primeiro ciclo secunda-
rio e será coordenado pelo Proíes-
sor Francisco da Gama Uma, as-
sessor da presidência da Casa do
Prolessor.

A Secretaria do Colégio Pedro II .Externato) comu-
nica que foram marcadas as seguintes datas para as pro--
vis escritas (Artigo 91, Regime Novo):

Falando á reportagem do JOR- par* as crianças pobres, que deve-
NAL DO BRASOi, o diretor do Ins- rAo receber esse dinheiro no Natal.

Sendo única via de acesso para às 20,30 hora» na sede da Ruanumerosos subúrbios, a Rua Lobo Flora Lobo, 73.
Ida.Braail à a direção pretende fa«er aa constante nova entidade apolitica e sem

ligação com qualquer grupo, ape-
naa tendo os contatos necessá--
rios com oá homens que possam
apressar o êxito de suas cam-
penhas:-— N&o vamos procurar esses
polftléõs "manjados" para re-
solver nossos problemas, mas ai-
guém novo e honesto, que possalutar- por nós".

OUTROS OBJETIVOS

Além da construção do viadu-
to, sfio objetivos du SAPEC a
criação de parque infantil, cen-
tro de cultura e centro de ensl-
no psicológico para adultos.
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"Mestre ilumina como o
sol": mensagem do D.E.P.

O Departamento de Educação Primária da PDF, ao en-
sejo das comemorações do "Dia do Mestre", envia a seguiu-
te mensagem ao magistério:

"O Dia do Mestre deve ter uma expressão luminosa e
patriótica. Ê o Mestre que ilumina a Escola, da mesma for-
ma que o sol, lonte de vida e beleza, Ilumina o mundo.
O Professor vai tornando-se, cada vez mais, o fulcro radio-
so da Educação e do Ensino.

NSo há maior exemplo de amor pureza do Idealismo pedagógico,
à sabedoria! de esforço, paciên- uma atuação das mais construtl
cia, sinceridade, polidez. entusl-

FIM DA
LINHA

Enquanto os trens tra-
regam superlotados e o»
passageiros esperam ho-

ras nas plataformas, por
Mlta' de composição, a
Central mantém um ce-
mltério de vagões em
Deodoro, onde, além doa
carros completamente
destruídos em constan-
tes desastres, estào ou-

troa que apenas depen-
dem de pequenas peça»
para funcionar. Como as
peças» náo aparecem, eles
vão ficando e apodrecen-
do. As foto» mostram as-
pectos do cemitério de
Deodoro.

asmo. otimismo, abnegação e sa-
crlficio, de conscienclosa dedica-
ção à Inestimável tarefa de Ins-
trulr e educar as gerações pre-
sentes e futuras. Dessa nobre
missão depende, sem dúvida, o
apuro da personalidade e do ca-
ráter dos educandos, a união de
todos, o sentimento da liberdade,
o progresso c a civilização de
nossa terra.

O pais que tiver as melhores
Escolas e os melhores Mestres
terá, de certo, as maiores possl-
bllidades de triunfo, prestigio, ri-
queza e hegemonia entre as de-
mais Nações do Mundo.

Tudo isto, porém, resulta da
sagrada missão do Mestre, que
sabe fazer de sua elevada profls-
são um superior apostolado. Rea-
llza uma obra metódica, ininter-
rupta e eficiente. Seu labor náo
tem limites, e sua ação é suma-
mente proveitosa. O verdadeiro
Mestre exerce, pela constância e

vas e benéficas em seus inúme-
ros discípulos, amando-os. íun-
damentalmente, transmitindo-
lhes conhecimentos novos, favo-
recendo-lhe, quanto possível, o
espontâneo desabrochar das
idéias, dos sentimentos, das In-
cllnaçõcs naturais ou vocações,
numa atmosfera de bondade e
simpatia.

E porque o Mestre, na Escola,
simboliza a Pátria, devemos com
sincero respeito, gratidão e íer-
voroso entusiasmo, venerá-lo,
assim como veneramos nossos
Pais, e nosso formoso e imenso
Brasil.

No Dia do Mestre, nesta Or-
dem de Serviço sibollzado, no ab-
negado magistério primário da
Capital da República, o DEP
traz as suas calarosas saudações
aos que, nesta formosa cidade do
Rio de Janeiro, são os formado-
res do caráter de nossa infância.

Rio de Janeiro, 15 de outubro
de 1958 — Mnrio Da Veiga Ca-
bral. Diretor do DEP".

Fundação de
Utilidade
Pública

O Diário do Congreaso de 9
de outubro de 1958, página 43.
publica o texto do Projeto d»
Lei n.°. 1.764, de 1958, que re-r
conhece como de utilidade pú-
bllca a Fundação Moinho San-
tlsta.

Em extensa Justificativa oau-
tor daquele projeto, ¦ Deputado
Roberto Costa de Abreu So-
dré exalta os trabalho» reali-
zados pela instituição, terml-
nando por afirmar que a pro-
posta não é um "ato de sim-
pies rotina legislativa, mas tem
o alcance de homenagear uma
instituição que vem prestando
relevantes serviços ã cultura. ¦

A Fundação Moinho Santlsta
cm três nnos de atividades con-
feriu o maior prêmio existente
nai América Latina (um ml-
lhão de cruzeiros, medalha de
ouro e diploma) a três cien-
tlstas brasileiros e, no próxl-
mo ano, o prêmio será outor-
gado no campo das letras e
artes.

1» Chamada — Qrêgo (2« ciclo) — NA FNM
dia 17, kt 18 horas; Desenho (1°
ciclo) — dia 20 As 18 horas: Deae-
nho (2° ciclo) — dia 20 As 20 horas.

2> Chamada — Oeografia (1° e 2°
ciclos) — dia IS As 18 horas: KLatú-
ria .(_• t 2° ciclosi — cila .«-.às- 20
horas: Inglé* (Io t 2° ciclos) ---dlá
17 As 1» horas: Francês (1- t 2»'«f-
olM) — dia 17 As 20 horas*. Latim
(1° e 2». ciclo.) — dia 21 As IS ho-
ras: Ciências (1° ciclo) — dia 21 As
20 horas; Pislca- (2« ciclo) — dia 21
As 20' horas; Matem»tlca (1° t 2° cl-
cios) — dia 22 As 18 horas: OrSgo
(2*> ciclo) — dia 22 As 18 horas: De;
senho (1° t 2° ciclos) — dia 22' As
20 horas; Hlst. Natural (2« ciclo)'—
dia 23 As 1» horas: Química <2<> cl-;
cio)— dl» 23 As 20 horas: Espanhol
12» ciclo) -U-HtkrH As 18 hora*: Fl-
losotla (2» ciclo) —- dia 24, Aa -_
horas. -< . '<*-: <
APROVADOS .;;_•

A Secretaria do Colégio Pedro' II
— Externato, comunica ao* lute-
ressados que, a partir de hoje.
tara afixada tia Portaria a relaç.10
dos candidatos aprovados nas pro-
tAs escritas e qut serAo chamados
par» as orais. Os pedidos de rerl-
r,»o serAo aceitos ati o dl.a 18, rt-
liado, em requerimento dirigido- ao
Diretor e no.qual deverA constar o

'¦•_,. -'I '>-_
Atividades Escolares: — 1* Ano:

Aviso — Queiram comparecer a
Secretaria os alunos de ns.: 30 « 114,
com o Cert. de Alst. Militar ou dt
Reaervlsta; os de ne ns.: 24 — 8S-¦¦

117 — 134 t 20 com 2 fotografias, j i
2« Ano — Mlcroblologla — Quln- •

ta-felra. dia' 18, As 12 hs. Demons- "**
traçio de 121 ao fim, As 13 h. Ted-V'
rica. -*¦'

¦ 3° Ano — A.vlso: — Ptdt-se o
comparecimento urgente ao Labo-
ratórlo de Farmacologia, dos alunos:t
Anuslo Lima. José Luís Faria Pt-
relra t Sirglo Slmfies.

. C* Ano — Avisos: 1) Solicita-se
o comparecimento urgente a Secre-.,.-
ti-.rla do aluno: Chaflc Raad, a fim..*.,
de trata .assunto de seu Interesse; 2)
Compareçam urgente a Secretaria os -
ji-é-Hca. formados por esta Fsculda- -
de: Drs. Leopoldo Amurrlo AgtUllar.r
e Paulo Potsch, tratar assunto de-;,
seu lnterísíe.

CCRSO S -i 15 II li PORFIRIAS __¦ '
PORFIKI.VAS — A conferência se-
su In te sObre Porftrla Agdda Inter- -
miteiite — Aspectos Metabóllcos —
serA pronunciada no Serv. do Prof.'."
Clementina Fraga Filho, na Santa''
Casa, quinta-feira, As 10 horas.

CONVIDAM-SE AB PESSOAS IN-'
número dt inscrlçAo do candidato. TERESSADAS

I Reunião de Diretores de i
Escolas de Educação Física -
será na próxima semana

Será realizada na próxima semana a I Reunião de Dl-
retores de Escolas de Educação Física, cujo objetivo — se-'
gundo infonncu o Professor Alfredo Colombo, Diretor da Dl-
visão de Educação #_sica do MEC — é o estudo de planos 1'
que possibilitem aos especialistas em Educação Física apri-
morarem seus conhecimentos.

Nove entidades" já participaram Além desta parte, o seter adml-
o seu desejo.departicipar do cer- nlstrativo elabora um plano de

Reeleito o
Sr. Lunardi
na C. N. I.
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O Sr. Lldlo Lunardi continua-
fá sendo o Presidente da Con-
lederaçAo Naclona da Indústria
I>or mais dois anos, pois foi no-
vãmente eleito, ontem, para dlrl-
gir dos destinos da CNI durante
o biênio' 1958'1960. Delegados das
Federações Estaduais, que Inte-
gram o Conselho de Represen-
tantes da ConfedernçAo, partlcl-
param do pleito, elegendo a nova
Diretoria e o Conselho Fiscal da
CNI.

A chapa única . apresentada
est A assim constituída;'

Diretoria: Presidente Sr. Litllo
LÚnardI (reeleito);-Membros; Srs.
Jon6 Vilela de Andrade Júnior,
José Inácio Caldeira Verslanl,
Dlego Gontalez Blanco, Aldo Fel-
Jó Sampaio, Gabriel Hermes Fl-
lho, João Henrique Pereira, Adell-
no da Câmara Pinto; Dante PI-
res de Lima Rabelo; Paulo TI-
guelredo Barreto, Valdir Dlogo
de Siqueira, Hugo Araújo Faria
e Napole&o Barbosa; Suplentes:
Srs. Lldlo Paulo Betega, Romlldo
Pessoa do Melo, Guilherme Re-
riaux, Júlio Horst Zadrosny. Nel-'son 

Reis Cabral, Domlclo Veloso
da Silveira, Mario Leto Ludolf.
Edmundo de Macedo Soares t
Silva, Nerl Neves de Oliveira
Marques. Hamleto Magnaváeca,
Tomaz Pompeu de Sousa Brasil
Neto. Valdemar Henrique Renner
e Eduardo Garcia Rossi. Conse-
lho Fiscal: Srs. Antônio Ferrei-
ra PRcheco. Seglsmundo Cerquel-r
ra e JoAo Frederico Abbot Gal-
vAo, suplentes: José Aqulnn Pôr-
to. Miguel Vlta e Josí Morais
Correia.

tame, devendo seus diretores che
gar a esta Capital até a próxima
segunda-feira, segundo as últl-
mas .comunicações recebidas.
Terá papel destacado na reunião
a\Escola Nacional de Educação
Fisica e Desportos, da Unlversl-
dade do Brasil.

TEMARIO .

Vários assuntos comporão a
agenda dós trabalhos da Reunião
de Diretores esclareceu o Profes.-
sor Colombo — colocando-se en-
tre os fundamentais os- relacio-
nados com os problemas de orga-
nlzação dos programas, de modo
a oferecer.aos futuros-professores
dé Educação Fisicn um preparo
tanto quanto possível aproxima-
do nas diversas regiões do País.

maior contato entre os diversos '
estabelecimentos, facilitando a^
feitura de congressos entre mes-..
três e alunos, e campos de aper-
feiçoamento, por melo de estA- .
gios e cursos de férias, em dii)v
versos locais, beneficiando ao -
maior número possível de mes- -
três da disciplina. A duração d»."
reunião deverá ser de quatro,«,
a seis dias — finalizou o Proíes-,;
sor Alfredo Colombo.

Novas ^
violências
em Beirute

Comunista
pede asilo

BerUm, 14 (U.P.I.) — A lmpren-
m eomunlsts anunciou, hoje, qut
Hein Brandt, que íol dirigente
comunista de Berlim Oriental, lu-
glu para o Ocidente. _ ¦

Brandt for Secretário do Partido
OomuAist» no setor orientai de
Berlim até agosto de 1853. Fol.ex-
pulto do cargo apôs a revolta op«-
rAila dt Junho dsquêlt ano. ,\

Como SecretArio do Partido Co-
munlsta de Berlim Oriental, era o
fugitiTo. a segunda ImportAncls
política no setor soviético.

Ouça
a RADIO
JOR1SAL
DO BRASIL

Beirute, Líbano, 14 (TT.P.I.) — O
Exércitolllbanêa apontou, hbje.snasl
armas para o velho bairro rebelde
de Basta, quando uma descarga 6t
furllarla respondeu aos disparos -des
faianglstas crtstAos. =j

Enquanto os lidere» políticos da
NaçAo continuam alentando espe-í
ranças de conseguir um» «oluçAq
pacifica da crise política, a-, Tiolên-
cia se. reiniciava na cidade. Pelo;
menoj um homem. íol morto -.nos.
disparo» ,davm»nhA. >:

O Exército nAo reapondeu ao fog*
t o líder rebelde Saeb Sslsm dUM
qut nio tira^vtrdad» qut asus ho^
mens tlvtsttm' afetusdo disparo»,.".

Adiadas
as viagens
dos Cometas

Londres. 14 (U.P.I.) — Uma gre-
Tt do .pessoal de terra t manuten-
cAo Co aeroporto de Londres obii-
gou, hole, a "Britai. Overseas Ar-
ways Ccrporatlon" a adiar o Inicio
dt seu serviço transãtlAntlco cfiArlo
com os apaTeihos A Jacto Comet IV.

A BOAC projetar» iniciar o ser-
Tlto entre Londrea t Nora Iorque
a 14 de novembro, ma» um porta-
-roz da empresa assinalou que o
plano foi transferido por haver a
grers Interrompido o programa de
adestramento da pessoal nec(_K&rlo

doa trrlfiM à Jacto.

xA/
' H'\

SÁBADO, 18 rt
Grande "Show" Aéreo-civtl,..

às 14 horas,-em
COPACABANA
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A OBRA MÁXIMA
CO GEN. BENÍCIO

Umberto Peregrino
A Biblioteca do Exército, exatamente nom essa denomina-

çfio, criou-a o Conselheiro Frunklln Meneses Oorln, Baião
de Loreto, por decreto de 17 de dezembro de 1881. A innugu-
ração íol logo a seguir, precisamente no dia 4 de Janeiro do
ano seguinte. Instalou-se a Biblioteca no 2." pavimento tia n!a
direita do quartel do Campo da Aclamação e compunlin-se de
n nplo salio de leitura paia otlciats, snla paru as praças rie
pré, salão com 28 estantes para livros, snln de espera, duas sá-
letas, acomodações pnrn o Bibliotecário, que foi o Capitão Tlto
Antônio dn França Amaral. O acervo Inicial de livros contava-
se por 3.000 volumes, na maior parle oferecidos por parti-
culnres, mas da Europa estavam n chegar numerosas obras
encomendadas pele Ministro Bnrfio tlc Loreto,

O Salão de Leitura era ornamentado com os bustos de S. M,
o Imperador e de 12 dos nossos Generais, preciosos trabalhos em
mármore oferecidos ao Brasil pelo Reino de Portugal,

A inauguração, registram as crônicas da época, efetuou-se
com a presença de Suas Majesiades e Altezns Imperiais, de
altas autoridades militares e civis e "de muitas senhoras de
nossa melhor sociedade", para usar as próprias expressões de
um dos registros contemporâneos.

Quarenta • três anos viveria regularmente a Biblioteca do
Exército a enrlquecer-se sempre e sempre. Chegou a ser a quln-ta Biblioteca Militar do mundo em valor bibliográfico, ao quenos dizia o nosso Ilustre e informadisslmo General Danton
Garrastazu Teixeira. Por isso mesmo, se nos afigura ainda mais
gravemente chocante o ato do Ministro General Setembrino deCarvalho, que a extinguiu, em 1025, dispefsando-lho os livros
que íornm ter, a sorte, n diversos estnbelecimentos militares ea destinos particulares... E por doze anos não houve Bibliotecado E-érclto, porquanto'sua restauração só ocorreu em 1937 eesta é a obra que devemos ao General Vnlentim Benlcio daSilva. O seu primeiro esforço foi para a recuperação dos vo-lumes dispersados em 1925, e muito, felizmente, conseguiu nessescn.ido, graças sto conhecimento pessoal que tinha, como velhoestudioso, dos principais rumos que eles haviam tomado. Porém,o que de mais importante aconteceu k nossa Biblioteca na suareorganização, empreendida pelo General Benício, foi a criação
irfifA Çs°d* P"b»cações". através da qual se tornou tambémec tora e Já 14 vão 20 anos em que, cada mês, pontualmente, aBiblioteca do Exercito Imprime um volume e fá-lo chegar a cadaum ta seus milhares de assinantes. O mérito do General Be-nicio é, destarte, o de quem se lembrou da instituição dissol-vida, rest«beleccndo-a, ao mesmo tempo que lhe ampliava acapacidade atuante, pois a tornou também editora.

Naquele momento o General Benlcio procedia da Argen-tina, onde estivem como Adido Militar e vira de perto o queIa se íazis por Intermédio da Biblioteca do Oficial. Foi estaconsoante costumava mencionar, a inspirador» da sua inicia-tiva de criar também uma coleção bibliográfica destinada ãoIncentivo cultural dos nossos quadros de oficiais, subtenentese sargentos.
Em verdade náo foram ainda devidamente sferidas neminterpretadas as repercussões, na vida intelectual do Exército

í ^í*-.'. __** P"0 Gene-"*-- Valentim Benlcio da Silva, masnão há, duvida de que são Imensas e substanciais. Nada, por-tanto, mais Justo do que a especial homenagem que hoje lhepresta a Biblioteca do Exército realizando uma sessão conjuntacom o Instituto de Geografia e História Militar rio Brasil, para
m«m^.í^f.ll.sM<l¦¦ * P,et!'sonn]i1*iad*! * *• o*"-*- <-° ilustre e dignomilitar falecido no ultimo, dia 23 de agosto.

AERONÁUTICA

SEMANA DA ASA VAI SER ABERTA
AMANHÃ PELO MIN. DIANTE DO
MONUMENTO A SANTOS DUMONT

Em cerimônia presidida pelo Ministro da Aeronáutica,
teríl lugar amanhã, quinta-feira, às 9 horas, a abertura da
Semana da Asa. O ato será realizado na Praça Salgado
Filho, diante do Monumento Nacional a Santos-Dumont, ti-
lando na ocasião o Professor Pedro Calmon, Magnífico Rei-
tor da Universidade do Brasil.

As 10,30 horas, no programa radiofônico "Voz do Bra-
sll", o Ministro Corrêa de Melo pronunciará uma palestra
sobre as comemorações em homenagem a Santos-Dumont.

BOLETIM
PORTUGUÊS EM WEST POINT

Na Academia Militar de WestPoint está em andamento maisum ano letivo do Curso de Por-
tugués, com 134 cadetes norte-
americanos matriculados. Noâmbito desse Curso será publica-do um volume reunindo páginasde escritores brasileiros.

O responsável pelo Curso é
atualmente o MaJ. Luis Monte-
zumn, que lhe deu feição nova,
inteligente e movimentada, co-
mo se poderia esperar daquele
excelente oficial, que aliás, con-
quistou o lugar através de con-
curso.

CLARO

Requereu transferência para a
Reserva um dos melhores do nos-

ESTANTE MILITAR

O Serviço de Saúde do Exerci-
to Brasileiro (origens e evolu-
ção) de autoria dó Gen. Artur
Lobo da Silva. Ê uma edição daBiblioteca do Exercito. O autor,
que foi um dos antigos Direto-
res do Serviço que historia, fá-locom conhecimento e amor. Um
dos capítulos da obra focaliza a
influência das publicações medi-
cas do Exército (livros, revistas,
Jornais, no meio médico _nilitar.

O opulento volume ilustrado
publica o folclò-ista Francisco
Manuel Brandão para informar
tudo acerca de Brasília e o Burl-
liseiro. Quem podia imaginar queos buritis de Brasília dessem pa-ra tanta colsn?

de.„.-„„..,-,.r- uu ,,.-,. Pois compulsem a obra ...
so quadro de oficiais: o Cel. Mo- Fr''-n.lsc0 Manuel Brandão e In.
ziul Moreira Lima. _£?}• e: A palmeira na

Estava ultimamente coman-
dando o 23.° Regimento de In-
íantaria (Blumenau), onde em-

Sreendia 
extraordinário traba-

ío, secundado por outro oficial
de primeira, o Ten. Cel. Wolfan-
go Teixeira de Mendonça.

O Cel. Montai retira-se do ser-
viço ativo atraído à direção de
uma organização industrial queopera, em Porto Alegre.

O SERVIÇO GEOGRÁFICO
ENSINA

O Serviço Geográfico do Exér-
cito, que já tantos serviços pres-
ta, vai prestar mais um: a for-
msçáo de Mecânicos de Instiu-
mentos óticos, através de Curso
especial que acaba de ser autori-
zado pelo Ministro Gen. Teixeira
Lott.
ASSUNTOS DO DIA

Amanhã, no. 2.» Regimento deInfantaria, a segunda de duasconferências sobre a chamada"Operação Pan-Americana" lem-bradas pelo Cel. Florlano Ma-chado e promovidas oelo Gen.Jair Dantas Ribeiro, Comandan-
te da Vila Militar. A primeiraesteve a cargo" do Ministro Bas-tian Pinto. A de amanhã será
proferida pelo Secretário RobertoAssunção que falará sobre:"Operação Pan-Amcrlcana eatual situação do mundo e seusreflexos sobre a Operação Ame-ricana".

Que outras palestras com essn
preocupação e s c1 a r e c edora àmargem de grandes temas daatualidade inspirem novas inicia-tivas na Vila Militar. A reformaAgrária e o Serviço Social noExercito, eis dois temas que bem
poderiam ser aproveitados.
GRANDE PRAÇA

O Cap. Airton Secundino Pa-
checo e sempre encontrado ondehouver cursos de conferênciasdebates, exposições. É insaciávela sua curiosidade intelectual, queo torna também um dos mais ns-siduos fregueses da sreão de em-préstimos de livros da Bibliote-ca . Exército. E ultimamente,neste ofício de leitor, teve umBesto extremamente exoressivo-ao restituir o volume 'ÍÀventu-
relros no Brasil", de Alfredo deCarvalho, que retirara per cm-prestimo, trouxe-o encadernndo
porque se estragara a brochura'enquanto Ha o livro.

De amigos assim multo pre-cisa a Biblioteca do ExércitoT
CAPITULO DE HISTÓRIA
MILITAR

No "Estado de Minas" (H set.1958) vem um estudo de Augus-to de Lima Júnior sobre as "Ins-
tituições militares que construi-ram o Brasil". Refere o nisto-riador "como se criaram as prl-melras forças na capitania deMinas — Companhia de orde-nançs, mcstre-de-cnmpo, sar-centos-mores, Capitães-mores —
Companhias e Bandeiras".
UMA PENA!

Náo sairá este ano a "Revista
da Escola Preparatória d« Fòriu-leza''. Logo a.orn que o Cel. Vi-tor Hugo de'Alencar Cabral pre-tendia modificar-lhe o aspecto
gráfico, colocando-a no modelo
das melhores publicações mocler-
nas. Ficaram, porém, as oflcl-
nas de Fortaleza multo assobt-r-
badns com as encomendas elcl-
tarais, o que tornou priticamen-te Inacessível a impressão da Rr-
vista sté 3 de outubro. Uma
pena!

Bíblia: a palmeira na Históriae na Literatura; o buriti e suaorigem na lingua mãe: o buritina Botânica: na alimentação, nahabitação, no artesanato, na et-nografia. no folclore: e até o bu-ritl perante o direito e a Jus-tiça.

I--KSTA DA ASA NO MARACANÃ-
ZINHO — Entre o» nto» fe-it!vo»
qu» n»»:n»!»rao a abertura du co-
memcraçCea da Semana ria Asa de
1S)58 eatâ programada p»r» amanha,
quinta-feira, »•» 10 horas, no Est*-
dio Gi:i-rrto -Cardoso (Maracan&zl-
nho), um cupotilculo denominado"Peita da A»»", do qual p«rtlclpa-
rio alunos des educandarlos d¦.-.«»
Capital e Cadete» da K.cola de Ae-
rouautlcii. Aluno» do Colégio MUI-
tar do Rio de Janeiro prestarão
honra» militar*1» ao titular <!a pasta
da Aeronáutica, o projrama geral
cuí-i nülm orgftnlsíftdo.

1.» rarte — Hino Nacional (Ban-
da t Canto Oríeônico): entre-;» do»
premiei doe ccncui-t-oa esco!»rea;
jjuurinçfio d a ProfeMftra Ana Ma riu
de Snusu L_s'c; Bftlidelrii do U.-a.v.l

i Manda Ciuito Orleõnlcol; discurso
do SecretArlo de EdurRçfto, Prof ca-
aor Lul» Ciou/aja d» Clama Filho.

2.» Parle — B.ilalnli», dança foi-
clúrica brasileira do Paran-, por
aluna» do Colézlo Municipal Paulo
de Frontin, Edcola de Educação Fe-
mlnln.i Orai-.iA da Fonseca, Olniuslo
Municipal Bento Ribeiro e Birola de
Educaçdo Feminina Rlv»dávl» Cor-
rèa; exibição de glnfut/ca fcmlnl-
na moderna por aluiu» do Iiutltuto
de Educação: discurso do Diretor-
Geral do Erulno d» Aeronáutica.
M»Jor-Br!cadPlro I»mar P. Brasil;
Catiete.i do Ar (Band» e Canlo Or-
feonico).

3.» Parte — Demou«tr»ç4o de edu-
eai-ao fie.en pe!a 15c.ulpe de Cama
Elástica d» E.cola d» Aeronáutica
e Jftco de roübol entre o Instituto
de Edr.c{içl»o e Escola Normal Car-
mola Dutra, cm eU-sp-uta do troftMi"Departamento de Edtic»cao Com-
plementar".

I..\nt;AIl.\ IIK RAI.6ES KM HO-
MENACIKM A .SANTOS-IIUMONT -
Cerra de deàs mil oHãllçia do Dlfi*
trlto Feriem!, »o «innl da<:o. Ursa- }rdo balCos cheio., de Mdroij.iilo, nx | çao prestada a. ;:n Kxpo»líIlo tio
I-raç.-. do Consre.-ao. a.. 14.30 hora.-, I Animais e Produtca Econômicos do
do uróxlmo dia 23, apresentando *..- j Tcinl-irlo,. colocando li disposição
Min uma singela ma» tcrr.nte hii. da Administração atnapáunso o nvláo
menaçrm a Haníc. Dunlont. Em cada |"Dou„la» 20Í0" disse Ministério,
baifio irá prfiiò um carUo com 6 contribuição que permitiu ao» vlsl-
r_-.«*-ect!vo nome e endereço d> quem tanto» ilustres, criadores e produto-
o iar.ar a Cm de uno po.-.iem ser rJS d« várias parle» tio pai, i.-.ustl-
roíiíertdcis aos laruadore» e apanhai I gl»ram o cer.ume. de r.-al impor-
ilore» des balões que atlnglretn I '*.«*!» I",r» ° di-senvolvlm-n:u ..»¦
mr.'or dlstftiicl» Tárlc» prímlos.NSo «e trata <íp concurso, mn» de

do Ministério da Aeronáutica, obe-
decido o seguinte calendirlo:

Dia 24 — pagamentos daa uni-
dade» na Tesouraria Gernl »po» ks
IS hora».

Dia 24 — pagamentos do» clvl»
militares da «tira que percebem

pela subdiretorla do Finança».
Dia 28 — pagamentos do» Inativo»
pensionista», quo percebem pelaSubdiretorla de Finança» da Acro-

náutica.
Dia» S « 6-11 — pagamento d»

aluuuel d» casa • nianutcnç&o do
família.

A partir do dl» 28 do uo.-runte,
Inclusive o» militar-.» Inativos e
pensionistas, já poderbo inovlmiu-
lar, na Calxu Econômica e > nus
«Kénclai, cí respectivos crúdtos orl-
iiiiuoh dc« proventos c pinsõe» ic-
ferentes ao aludidt iiii-.s.

O Banco do Brasil (Ajéncla Cen-
trai) atenderá uu» lesou:-: lio.-, cn»
unidades, no» dias 27 • 28, no l.o-
rarlo de 7 As 0 liorus.

COM O MINISTKO — O Ministro
Corria de Melo recebeu, ontem, tis
seguinte» possots: Brigadeiro» Ivan
C».-penter Ferreira, Inilclo L.ij-olc-,
Antônio A. Cabral, Kelnuldo ue
Carvalho, Cluede» Muniz e Manuel
Narclao Castelo Branco; General O»-
lhKdo. • o» Coronel» Armando Pc-
drosa llailniau • Carmelo Plílcro
Z»rza, Adido Aeronáutico do Pa-
rsgua).

AGIIADEC»: AO MINISlitO I) GO-
VUItNAUOIt 1)0 AMAPÁ — íjnvlado
pslo Governador do Tcrrltôrfio Fe-
díral do Amapá, o Ministro da Acro-
náutica recebeu oficio ntra.és do
qu»l o Sr. Gentil Nunc» ««radece »
col»bor»çáo prestada peln Uioaiu-
tlca por ocasiáo da realização, tm
Macapá, da XII Expo.-.içáo de An!-
mais < Produtos Econômicos riaque-
1» Unidade da Fedcrnçfto:"S?n.icr Mlnbtro: Tenho a lon-
ra de dlrlglr-inc a Vossa E cre'.*.-ucia
a íim de a.ive_cntor o pcnnor do
reconhecimento do Governo c jkvoúesia regido pel» valiosa ..olalion-

mn» competição, dn qual poder* par-

nòmU:o da Latitude Zero do Uni-
verso."

TRANSFERÊNCIA PARA A RR-
tlclpar qualquer crl»nç». bsstsndo, SERVA — O Presidente da Repu-
para leão munlr-se de carífto que1-bHcà afisinou decretos promovendodeverá preencher e atar ao b»!»o. I ao posto do Brlg-dC-ro-do-Ar e, I-es-
aguardando o sinal de larrada. Sa [''• P0*to( concedendo transferência
Prsç» do Congrr.v-0 haverá pe.i«o»«, i I,ar» » reserva remunerada da \oro-
especialmente deslgnad»* pe!» cr- ! náutica »o Ccronel-Avlador Ari \'.vt
muwáo d» Sem»na da Asa e pe:oip'n-0: considerando promovido »o
patrocinador d» prova, - fim de l,Ari-0 d" 7-" Tenente o Asplrante-u-
»teiit'.er k petlz«d». 0,'lclal-Aílador. rclormado. «Jarlos

, Neve» GalUiI: e promovendo ao pôs-A larcada de balões "Sinto» Du-| to de 2.» Tenente e ao de 1." Te-mont" acra patrocinada pela "Mel-1nente e, nesi« pOsto, concedendob!a" que, pa-a a ornanlzaçJo e exc- -, iranr.íer.ncla pura a reserva dacitçno dessa Ic.tiviclade. contou com I Aeronáutica no dSuboIlc!í.I Iri» Mes-» cal.-iboracáo da ComUxüo Oi?an-1 quita dns Neve»,
r.adora da Semana da ._a rie 1053.1 L1CENCI tMFNTii np <-i:ri.ii.-i.-i »'iPrefrltur» do Distrito Federal. «tr«- _ q „rn";,o í_\,5.ÍSfííi_ _ hvéo doa «it» Difpartam.nta. de 1-u- „ou9 ^_.,° íà^Kto? 'concètó
rbimo < Certames o Educaçáo Com- llcouclsmento do serviço ativo dap.fmentar. Poliria do Distrito Pe.- Porca Aérea nrusllelra »o Siiboílelaldera!. Serviço de Metenrolctla rio; Valdir Arruda FabianaMinistério da Asrlc-iltura. UnlSo t!o.s

EXÉRCITO

INSCRIÇÕES PARA CONCURSO
DE ADMISSÃO AOS COLÉGIOS
MILITARES ABERTAS ATE DIA 31

Aa Inscrições para o concurso de admissão aos Colégios
Mllltarej continuam abertas até o dia 31 do mês em curso
N03 Colégios Militares de Belo Horizonte t de Salvador o
concurso far-se-á, unicamente, para a l." série do Curso
Glnaslol. enquanto que no do Rio de Janeiro também par»
a 1> série do Curso Científico.

O Colégio Militar do Rio está fornecenda»»aos respon»
sávels pelos candidatos, para fins de preenchimento, o re*.
qucrlmcnto c ílcha Individual, desde que procurados no su-
gulnte horário: .quintas-feiras e sábados, das 8 às 11 ho-
ras; demais dias, excetuados domingos e feriados, das 8 às
11 horas e das 12,30 às 16 horas. Já para o C.M./BH, o re-
querlmento e ílcha Individual poderão ser dactllogrfcfados,
em papel almaço, sem pauta e em obediência fiel aos mo-
delos anexos às instruções.

Oficiais paraguaio» Tlsltaram a
Pollclinica — A delegaçUo do lntc-¦jrnnti-.. do Corpo Auxiliar Feminino
da» Forças Armado» do P»r»gu»l,
quo or» ao encontra no Rio, a con-
vlto do Corpo de Saúde do Ex_-r-
cito, estive ontem cm visita k Po-
llcünlc», sondo ali recebida pelo
Coronel Generoso Ponce. Diretor da
entidade.

INSPEÇÃO DO 1 EXÉRCITO — O
Coiiiandan-.o rio I Extín-lto, General
Odilio l.enU. estive ontem em visita
do Inspeção ao Quartel do BatilhAo
de Guardas o ao 1.° P.ef-lmentn do
Cavalaria de Guarda» ein Sao Cr.s-
tóvío, ondo aaa.stiu a Instrução
ministrada as respectiva» tropas.
Por fim, éitívo no Companhl» do
QG rio I Exército, aob o comando
do CapltAo Fliivlo do F*rl».

UNIFORME Dl) DIA — A Secreta-
ria da Guerra ui»rcou o S.° unlfor-
me para amanhã, rtln 16.

Audiências com o Ministro — Es-
tiveram ontem conferenclAudo com
o Ministro Lott o Sr. Antônio Ga-
totl. Presidente da Llght que «o fa-
lia acompanhar do Coronel Malvluo
Reis Neto. da Cia. Tolífônlca Br»-
..lielrn: «ind» o Ministro Cunha
Melo. Sr. Ângelo Cross»to. Presl-
dente Interino da COFAP; Deputado
Ruben» Rangel, do Espirito Santo,
e o General Florlano Peixoto Kelrr.
Em seguida concedeu audiência par»
civis,

CASO nOS MARECHAIS — Está
sendo aguardado hoje. no Supremo

por ter sido nomeado Comandante
do GO Aí T, função que Já vinha
exercendo Interinamente; CoplUo
Rodney Govloli Barcelos, do Pq RM
M|3, por tírmlno de Curso de tluer-
ra Quvmlca e «rguli- destino.

ENGENHARIA — l.o Tenente Raul
Amaral Ribeiro Gomei., rio %:' £&
Cmb, por entrar em gozo d» ;írl»t.
relativas » 1057; a partir <1« '' do
outubro de 103::; J.° Tenente Plínio
Lúcio Machado Tourlnho, do 1." B£
Cmb. por ler sido clansiílcario no
I." BE Cinii.

INTENDÊNCIA — Major Valdemar
Gtirgel de Almeida Couto, do EF-10».P.M, por ter entrado a 23 d» setem-
bro do 19SB, no gozo do »t) dias
do licença p«r» tr»t*mento de s»údo.

SAODE — Médico» — l't. Tcnen-
tes-Médicos Dr». Osvaldo Alve» d»P«lva, do 1.» rc, jior «egulr de«-tino • 12 do outubro d» 1058; Al-tredo Passos Teles, do í.° RI, porseguir destino no («.o rd.VETERINÁRIA — 1.» Tenente Ia-nard Glínlo Pereira, ia-745 021,do 14.o RCi ,,or ter _,,_._,_. em ._.__
tamento d» <»úd» d» au» esposa.

QOA — C»plt»M Carlos Pinto No-
aueira, d» DPA. por termino d» fé-rias, e ter sido transferido liara» 1». OR ii tdK entrado em trânsito;Antenor Corrêa de M»to«, d» DPA,
por ter entrado em gozo da fériasrelativa* ao »no do 1957: Ari Xavierdo Arruda, ria DPA, por ter sidotransferido do 1«.° BC. par» a I PA• continuar em irénsiro. nesl.» Cr
pitai (20

mi io-jwo ¦.li.-jcni (via marítima)
rlelçua-l OOE — 2-a T.-ncntes Ilden Le-fundo- | nine Perclr». do H C E, por ter sido.subor- j Ol»s»líloa4o no H C El Valentim

Tribuaaf Federal, o Julgamento do I V"°* '"-^ J1;,*"'• ,2-0-_T.cn-:''•-, •*i-c6
caio dos MarediaU. i ra" nor 7-V Vih^ ^b'..,"le„A"d"--| rai, por t;r sido clatllflcndo naFfNCIONAMENTO nE CURSOS Fabrica de Andara! e ter chegado— EsH sendo distribuído um fo- j de rt»(feni (via marítima)
lheto aAbre "Cursos do Aperfeiçoa '"¦""
mento e Equivalentes" que fu
narftct en. I9.">n nas E-lcolM Kimu, - ¦ — ¦• «.«»wiu4v nu « \j j._; valentim
dlnadus à Diretoria da Apcríeiçca- ; Cifo-.nlro Grochoclcl. 1G-232 S16 do
mento c Especiallrtiçéo. 1 1* O C»n DO A Aé, por ter sido

DIRETORIA IIO PATRIMÔNIO — cUaslí!c.*i:!o no I» O Can W A Aé-
Acaba rie festejar mais um anlver- i I.uls Ern-s-.o KNAPP. do Sv R M
síirlo de fundação » Diretoria do; G. por ter sido retificada a s-ia.
Patrlmdnnlo do Exército, que tem ; cl.-ir«:flcaç4o, do Posto de Escuta
a frenie o Coronel-Engenhelro Riul | (Itlo) para o RS-38 Urugualana P.S
de Albuquerque. i o ter entrado em transito a pkrt"rDepals de varias «audaçòe.i aôb.-e ¦*-¦ •¦ -'-- '
a passagem da data e no seu Dlre-
tor. foi dado » observar «o» presen-
te» os Inúmeros tra-jalhos executa-
do» por aquela Diretoria, rrasaltan-
do-so os tcuilntes: Ornanlzoçao •
Cndastramcnto rie Imóvel» em geral

do » rio corrente; Vivak.ó PeixotoMagalhAec, d» P MPV, por ter »ldoria-.Bific.-Klo no poslo Médico da

to • nlo como fé» público a letra
b do n. 13, Item IV d» :i» P»rt» do
Boi ln: n. lio,-de 1 out. 58, do EM.

Exoneraçlo — Da» funções d»
Chele de Gablntt» da Dlr Arma-
mirnto • Municio, o Coronel d» Ca-
v«l»r!» do QEMA, Heitor de P»lv».
Como con-ieqlloncl», o oficial aclm»
mencionado, passa » adido »o EME.

Alteração de funçio. — De»lgno
p».-« «ervlr n» S3;DI-DPA, o Capl-
tno QOA Jo»é Rapcuo.de Mlrtnda,
dest» Dlroiorl».

¦ nrliisan. — No efetivo desta Dl-
letorl», ondo foi cl»«alflc»do, o Ma-
lor de InfanUrl» Artur Ot»-rlo Re--.-.is, qu» fica considerado nao «pio-
Aentado,

ERF.3», «em onu» para a F»zend»
Naclon»!. o C«pltáo Adm aoimono
Jo.o Dltmit-r, como »e efetivo íô»se,
flc-nido n»»lm, sem efeito «u» t:»n«-
feréncl» p»ra » DPA, publlcsda no
BI n. 139, de 24 Jun. 58, d» DPA.

Ilesllganimlo — O Exmo. Sr. Ml-
nlstro comunicou que o desligsmen-
to do Coronel de Engenh»rl», do
QEMA. Florlano MQllr.'. do Cotn»n-
do do 12» De Cmb (Alegrete), »6
dcverA concretizar em fln» d» de-
-.embro, apó» o término de ano de
in»truç»o qu* eritao »endo r»liz«d»»
naquela Unidade. Desligo d« adido
a eata Diretoria, entrando em tr»n-
«Ho. o Tenente-coronel Ad»il de
CMtro camlnh». cli_»lflc»do no QO
1» DC (Republicado por l-.»vcr «niuo
com lncorreçHo no Boi Int n. 227,
d» 0 out. 58 desta Diretoria).

REQUERIMENTOS DESPACHA-
DOS PELO DEPARTAMENTO GE-
RAL DO PESSOAL — Pedro Nérl
Pled»d». ex-cabo, residente k Av.
Santo Ângelo, om Tré» Cor»ç6o»,
MG, «ollcitsndo relnclusto n«s li-
lelraa do Exército. .Despscho: Ar-
riulve-ae. O requerentt era -.Taça
eng»Jad» quando foi licenciado por
ter requerido « Umbém n»o -,ios-
Mil qua!lflc»ç*o mlliur d* dl(I.*-ll
form»ç_o. Em con»eqüéncl» nio
«»tl6f*7. u condlçô*». do Aviso n.»
lis, D5, F, de 9 de fevereiro d»
1»J7".

José Renato d» Sllv». 3.° Sar-
gento, d» E». IE., «o!lclt»ndo íe-
tlfícaçio no» seu» «»»«*nt»m"ntos
do nome d» «ua genitor». Drsoa.
cho: "Deferido, de »côrdo com a»
letra» "»" • "b" »lín»«» (1) e Í2),
re»pectlvamonte, do Aviso n.° 191,
D5-A, de 27 do fevereiro d» 1958,
seja retificado no» nsuentnmento»
do requerente, o nom» d» nu ge-
nltor», d» Lkudlcéa Ferreira de An-
di»d« par» Leudlcéa Ferreira An-
dr»de"; — Edson chaves Rlton,
reservlata do 1». categoria, real-
dente à Vila Liberdade, em Resen-
de, (oilcltando relnclusio na» fl-
loiras do Exército, De«pacho: "Ar-
qulvo-s». O requerente quando n*
ativa er» ang»J»do e «ollcltou II-
cenciamento, o mesmo sua quall-
ficiçlo militar nio é de difícil
formaçfio. Em conseqüência n&o
satlrfa*. condições do Aviso n.° ..
118/d — F.. do 9 de fevereiro do
1937"; — No» requerimentos em
que c» reserrl»U» Jo»é Antônio

|Melg»r, José C»et»no de Oüvelr»
e Ostéllo Dl»» de Ollvelr». pedemrelnclusio nss fileiras do Exército,
íol ri»do o seguinte despacho: "Ar-
qulve-se. O» requerente» nso «a-
tljíszím m condições exigidas pe-lo Aviso n.» 118-D/5-F., de 9 de
fevereiro de 1957.

Reo.rvlt» Ruben» Ipave». solicl-
tando relnclusio nas flleirar, do
Exército. D*_»p«cho: Arqulre-se. O
requerente nio aatlsfaz a» condi-
ções prevista» no Av n. 1I6-D5-F,

Praia Vermelha: Darlo Dia»"rtV Sou- \ ?', * '" "• "'«fy^t» 
Jeófllo Ge

¦*. 1G-1940 040 da Es M M nor' S.ilva, «oilcltando reinclu-
ler Mdo classificado n» B»M i **0 na» "1*-ír»« "o Exército: Arqul-

infantaria — Opltio P«uío" Ce- .V."."' ° ."-inerente é d» cl»«e de
d»s residências pari militares sob j «ar de Freitas Couttnlio d» 1» Cia ¦ ' n*"cld0 em 3 oro o posaui QM
» Jurlstllçio rio Ministério d» Guer- | Ksp Mnt por »ntrar iio próximo > °8_c30- Por conseguinte contrtiria *
ra: ccnfecçlo de origlmls de pl»n_-jdl» 13, no gozo de um período ri-í le,r* d' d0 *rt' ¦***• d* L*1 do Ser"
ta» do Imóvel/*: levantamentos to- fer;«« relativa» ao «no de 1957 e Ir i TÍI'0 Mll!t»r! Do «old»do Raimundo
pogrAfiros diversos; flchamento de | pas««,-|»s em C. Grande (M Grosso. I So:lr_e? de Oliveira, 1G-929 733, do

Escoteiras do Brasil e FederaçJo rias
Eandeirante» do Bra» 1.

PAGAMENTO DE VENCIMENTOS
— O pagamento de vencimento»,
aluguéis de casa. pensar» provlsó-rl«s e msnutruçAo do famllts. re-
lsttvos ao corrente mé» de outubro,
precessar-se-a n» Tesouraria Gcr.il

MARINHA

VAGAS PARA ADMISSÃO AO CIORM
SERÃO QUARENTA ESTE ANO

Fo! expedido aviso ao Diretor Geral do Pessoal da Ma-
rinha, comunicando que ora resolve alterar o aviso n. 2227,
de 29-H-1958, que fixou o número de vagas para admissão, jjem 1958 no Centro de Instrução de Oficiais para a Rcscr- liI15i>eçúo de s-uid
va da Marinha, para o fim de fixar em 40 o número de va
gas para o. Corpo da Armada.
ATOS DO PRESIDENTE
DA REPÚBLICA

REQUERIMENTOS DESPACHADOS- Caplti'0-Médlco Ari Lobão sollcl-tRürio lnucnli*çao d» quantia deUSí 300,00 (trezentos dólares) rea--.-ciuo » cicípcfps realizadas h móis.com o seu transporto pessoal c desua bagagem, na l:o!l» — "Indele-
rido"; Maro Hayum. de naclonallcla-do luxemburguestt, solicitando »uto-rlzaç.to par» submetei-se a còncur-so de adiiilssio ao Instituto 'lecno-
lógico de Aeronáutica — -Autorizo,
condlclonando-r-e » intcrlç/io k uro-va de naturailíaçio. ou rio jue arequereu": Cadciís Edil Teixeira eLuis Edmundo Peixoto Albernar, so-llcltomio permissão para gòíaremsuas lérlas escolares nas Cidade»de S. Francisco ria Culfórala •
Qackland; nos _-_s:.-iilos Ui-.ulos d:*Amírlca — '"Concedo"; Alcides Pe-relra Campos, solicitando reaúniií_i.-io
no Seiviço Público — "Iridcíerldó"!
Maria Julla rie Sousa, goriltora ri_-

use Milton de Sou»»*, solicitando
em iir..u di re-

curao, pr.ri o seu referido filho -"Indeferido''; o ex-Profcrapr Àngèlp
Geraldo Gliocíió, solicitando ^crei-
úho cir inteiro teor tio processon." 9.349-63 lo Gab.nc-.c rio Mlnls-
tro tia Aeronáutica — "lndefcrlrio'.

CONSIDERA
TRANSFERIDO
pasta da àJArlnha
República assinou decreto con?lde-
rintío promovido no pô_to de Con-
t.-a-Almlrant« o Capltio-rie-Mer-e-
-Guerra iI.M) Cindo de Sena San-
toe, falecido em 19-5-1958. tranf-íe-
rido para a reaerva remuncrB.ro. e.
nesta altttacio. promovido ao posto
de Vlcc-Almlrante.

RTETIFICAÇAO DE DECRETO —
Fo! assinado decreto retificando o
dt 7-4-1953 que mandou ap.reitar ao
respectivo quaüro o Capltio-de-Fra-
gata (EN) Raul Martins Gomes de
Paiva. ». porlir de 5-3-19J9 para o
fim de considerá-lo agrc.aario nos
termos do Decrelo-Iel n.o P63-I-19-1U.

TORNA SEM EPEITO — Fo! as-
slnado riecveto tornando «ora efcl-
to o decreto rie 7-10-195S, que no-
meou o Capitio-t!e-Corvela Carlos
Bacel/.r para exercer o cargo de Co-
maneiem» do navlo-hldíõgráílòó"Ollon".

EXONERAÇÃO E DESIGNAÇÃO
DE OFICIAIS — Forem «ásinado»

ANIVERSÁRIOS — Hoje, dia 15 — |Tcii.-Uel.-Fiiim. Geraldo Manso ido;

O Ministro da Marinha Arceniin»
| pasia iiclo Rin — O Almirante Es-
iieve7. Minls.ro da Marinha Afgentl-PROMOVIDO E • na, passou pe!o Rio ontem, rie re-De_--iac'i.in.'.o ni greito » ?eu puls, vindo dos Éatii-1 Alajòr-Médlco A.-mr.ntio Neves; cao Presidente da t|c« Uiilrio», onde esteve a convite pltáes jose Alcncnr de Paiva", Hélio

do Almirante Uurlie. O Almirante |do Amaral Valentim e Roberto Do-
Esteve*- foi recebido no Aeroporto irtng e Tenentes Elclo Uastos Ditar-
do Galeáo pelo Almirante Matoso! te e Luís Marques Couto.
M.i... Ministro da Marinha, com; aviso ío» ivunnnn a m
quem manteve palestra. | reloiía 

°clf 
LtaV^'^ ^Â™iSemana d* Marinha — Reallr.ou- j navcgaçSo «orea, as seguintes ln-so ontem, ás 14.00 hora» no Gabl- fo:m.-.çõcs:

nele do Ministro da Marinha. »
primeira reunido da Comlssío en- ,._n„racam* (PH' — A lniull«<:»0
carregada cie planejar as ooraèmó- "Sf '¦ "¦-,*_ 30 üe J-**1'-'"'-* d<! 1'-'55-
rações ria Semana da Marinha para iesl11 eanoolajift; cm vigor a Carta de
o t rrenie ano. A reunião foi pre- j 

«Proxlmiu-So da Varig.
slriida pelo Almirante Teles BArd-i Foftalesa (CE) — Área comprem-e contou com a presença de todo» |dida entre os pontos rie coordena-cs oílclttls que a Integram. Pcio ] rias rie 0,1° 48' s 38°16'\V, tó1, 48"Almirante Bardy foi apresentado o! 324' \V, 03" 50' S', lia0 10'Wtemíir'D d» reunião, contendo as'03» 561 s 38° 2-rw 

'lnlordltada 
atédiretrizes a serem seguidas, algumas laltlturie de 2.400 metros, nos diassugestõe» pura os ícítcjos e o pro- 10 c 17 de outubro; ilas 8 ás 20.3Jtirania de trabalho... Após troca rie | liorus Z, devido tiro real; mínimasidéias nobre os diversos pomos rio chegadna nas üerõvlas Verde-1 ¦- 2U-nuirlo, foi a reunláo encerrada,,— 2.700 metro», e, nível mlulmõfio- marcaria outra para a pro-. subida UNO, 2.-100 uu-.ros.Mima seMn-ícIra, rila 17. s 14 horas,! Rio de Janeiro — Ilha dos _-erroi

Radiofarpt prefixo Q, ín-
decretes exonerando o C* ilUo-ric- I no mc.-n-.o local.-Corveta MArlo di Cunha Ba»tcs, | Aiirilf-ncia — O ?>!lnlstro Jon;c do :(
rio car;o de Comandante i'.o Mon!- I Paço, Mátoio Mala. recebeu ontem !2, T'1' qulloclclo», resta
tor "Para-;nac'.i" o riomes-ndó par» om seu bl.iete em a.utlúncla os belecldoi
evrrcf r o mesmo cl*r _ò o a eu c.i-
liga de igual ;!ósto, Lu!n Ròblchez
Sanclièa,

ATOS 1>0 MINISTRO

DESINCORHOHAÇÁO DE PRAÇAS— O Ministro Jorge rio Paço Ma-toso Mal», expediu ovlso ao Dire-tor-Geral rio Pessoa! da Marinha
comunicando que ori* resolve man-
dar dejrlncorporar do «ervlço ativo
da Armada, de acordo com o S 2.»,
alfne» b). do artigo 85, d» Lei doServiço Militar, arti_o 107 do Re-
gulamento p»ra o Corpo do Peocoal
Subalterno da Armada e artigo 33alínea b), d» Lei n.° 2.370, de 9de dezembro de 1954. o marinheiro
de prlmelr» clasíe Alfredo ZeíerlnoPinheiro, visto haver «leio julgadodefinitivamente Inválido para o¦ervlço.

ALTERAÇÃO DE LOTAÇÃO — Fo!dirigido aviso ao Chefe rio Estado-Maior da Armaria, comunlca-mlo
que ora resolve alterar a lotiiçío
d» Diretoria tfe Elotrônlo» d» .Ma-riuhn. aprovado nc!o avi?o n.° 1 ASO,
de 16-7-5(1, par» o fim cie «crês-cenlar n item d) na "Ob..ervnçfto",
» s*"be;-: d) — Enquanto estiverem funclonlmènto a Sr-n.-ia Ioncs-férlc.-i ria Marinha em Natal, a lo-Mçâo será aercíciria- rie: Um (IIC«plt&o-T»nonte e»iecl»!l»ta em jeletnlnlca; um 1,0 Sargento (RTi:dois Sezt-rifios-SKríento' tn*D e um
3.- Sargento ihti.

q Almirante Rcnarl em visita an
Parasitai — Parlo ho.!e ás 7 hora.•j..ra A-ssunçto, a convite d*> Govt-rno
Paraguai*., o Almirante Ari Rourp!.
Diretor do AMenal de Marinha rio
Rio de Janeiro;

O Alm;ranie Rongel, que per....i-néccrá povicat dias em AssunçAo.
viaja ácotnpittliado clp seu Assliteh-
te, Co.ninfl.inle Petra de Barre.

de um Engonholro Naval, Capl-
tâo-de-Corveta Nubar Bogo»el»n.

Almirantes Fernando Almeida ria; mo rio Janeiro |DF) —Centro de
Silva e Arialber.o do Barros Nunes, I Controlei recepção n« freíjotoblã rie
General li.-nj.imin Rodrigues G.1-Í4.4..3 quiloclclos, inoperante.
lliardo, CapItão-de-Mar-e-Guerra ¦'¦¦• ,_,,,,
Jaime Azevedo Ponde, os C»i>!tS_-1 nio_dc-Janeira — Santa Cruz (DFI
rie-F-.-or.--ta Edmlr de Albuquerque j- '."*'•', *-e, DOn-,",C; mM-l.-,<-1"' ,»-»Moreira; (EN) Silvio Rocha Pollls e' frpqOtaela ris -023.5 qulloclclos,
o Capliáo-fie-Corveta ilM) Glauco j Inoperante.
C»st. Veiga e i«*r terem passado! Cachimbo (PA) — Rnrilofarol pie-e assumido; respectivamente, o co- fico XI. freqüência do 350 qullocl-mando do ontra-teruedeiro Ber-jclos, inoperante.
tloga o CapitSo-tle-Fragata Ivan Mo- j Errat» — No Notam n.° 1253, do
desto de Almeida e o CapltSo-dc- 10-10-58, rie Conavielras, onde so lê
Corveta Joáo Mário Batista. 1'impraticável" deve ser jpratlcávcl".

QUESTIONÁRIO MILITAR
506) — Çtie falo histórico nos lembra a data 8 de novembro de

1822 ?
507) — Quem recebeu o titulo de Barão de Uruguaiann ?
508) — p.i£m é o-autor do brazüo de armas da Escola Militar?
509) — Que publicarão houve na li* Rtgifio Militar com o nome

de "Soldado" ?
510) — Quando veio a lume o primeiro número de "Soldado" ?

RESPOSTAS

506) — A batalha de Pirajá, em que as tropas leais n Dom Pe-
firo / e partidárias da Independência sairam vencedoras
sebre as lusitanas.

507) — foi o íiainuo Ângelo Moni: da Silva Ferraz, que como
Ministro da Guerra acompanhou o Imperador ao Sul, as-
sisf.iii á ccjiiíii/açrio por<.a-.ínin e assinou a ata de rendição
da Cidade Uiuguaiana. então em poder dos inimigos.

508) — O notável artista patrício J, Wasth Rodrigues.
509i — Foi -/rn jorúalslnha de quatro páginas, editado ao tempo

em que o General Valentim Renicio da Silva comandava
a Região. Seus redatores eram os Ajudantes de Ordens
do Comandante dn Região. Colaboradores diversas, inclu-
sitie (.'ários ..oidnrios.

510) — Como homenagem ao Patrono do Exército Rrarile.iro o
primeiro número saiu com a data de 25 da agosto dí 1941,

documento» peculiares » rada lmó
vel; -tudo do processo sobre ufo- I
lamento, loteamento e isabarlto: I
ornanlraçUo ria asscssorla Jurídica:
orrT!U.l?af,f.'- do almanaque cada--,
trc.l de imóvel.-.: e. finalmente, or-1
(jau!: ío tia nalcrin rie pranchas
moveis. » qual permiti consulta.
Imodla.a de to-lc.i os Imóvel» «ob a
Jurisdição do Ministério d» Guerra. 1

CIRCULO DE OKlCIAI-i-INTEN-i
DENTES DAS F. A. — Foram ali j
realiíídaj a_* e'_eíçí>pa rira a Dlre- >
torta e Conse'.'.io FUc-s-l .sendo ciei- |
ta » seguinte chapa: Presidente, |
Coronel Jose Jacinto Càtnerlnõl I.0'
e 2.o Vlce»-Pr_'.tfentes, Tenente- I
-Coronel-Aer. Dlomede» Co Vajccn- '
ceio» Ferreira e Major Pofanl Da-
roz; l.o e 2.» SecretArlo... Major Al-
talr «laves Pacheco e Capltao-de-
-Corveta Hí-:lo Nova!», reapectiva-
mente; oririor. Mcjor Jodo Sand.

 Conselho Fis-c»!: Conselheiros
Brisoriclro Ovic."to A1v-m Bcraldo,
Gene:»! Antônio Alves Filho, Al-
mirante Antônio Mauro Carvalho
da Sllv». Cap'.t.*io-de-Fra;-ot». Reno
Mai-crlncs Tôrrrs, Tenente-Coronel
AbM drs Santa? Arruda, Tcneme-
-Coronel 0.s-va'.cio Frias Vllar, Capl-
tAo Ftr.ncl.-co Vaoccnceio» Meneses.
Tenente Nelson Gomes No^relra. —
Suplentes: Maior Manoel Inocí-ncio
rie Oliveira, VJ.-Jor Alcino Lcpcs.
Major N«-)o:cf.) Oabrlel T:^re, Ma-
Jor Mnrcíito Gomei t Major Héüo
T. Caldos. A pns.e riar-.ie-A dia 5
rie novembro, crsslfio em que serA
féít» tuna palestra r*or auioridRde
u .' or ccnvldl_S'.

CM UAHUAUI, AMANHA. O GE-
NEP.AL MENDES l)E MORAIS — O
C-ielc rio Departamento de Produ-' s M I
çf.o e O-ras do Exercito. General \ Veterinária — l.o Tenente Jo»o
Mendes de Morais, em romoonhl» | \fc.rcn'.e Robertl I-smael Nunes, do
do vário» Generais de seu De.)*r- 26." EC. p-ir conclusão do licença
lamento, jagulrá, »mr.n!i.\. par^rf Ba- | por atamento de saiide de suo

prcgchltbra o «cuarriar nova ins-

p»s»«,-l»s em C. Grande (M Groswo),
Sio P»ulo • neota, Capital: 1» Te-
nente Antônio Júlio Monteiro Fl-
lho. do Btl Mnt. por ter «Ido c'.as-siflcodo no Btl G:'«: 2" Tenente
Zalra de Pontes, rio .1° R I, por lér-
mino de trftnsito e encontrar-so
pronto para o «revlço.

Cav»larin — Capitão Jollo Pedro
Tolentlno rio Sou»». cU Co-.id Rln-
rio, por tí-rmino de «ervlço e re-
Rrootiar por ferrovia; 2« Tenente
Elbem de Sousa Br»í», do 10* R C,
por término de dispensa do «ervlço.

Artilharia — Tenente-Coronel Jo-
eé de Melo Mourüo. 1G-94 903. da
Es D \Aé. por ter de emborcar par»o» E. U. A. a «ervlço, em visita da»
Organizações de Defesa Antiaérea, a
convite do Governo daquele pais;1° Tenente Itamar CAmar» Lima,
rio 6° G A 75 Do. por ter sido trans-
ferido para o 3" G A Co» » (tozir
o transito, » partir rio rila 7 do
corrente.

Engenhar!» — 1° Tenente Lauro
Augusto And.-adi Pastor Almeida, da
4» Cia Com, por tor sido classlfl-
cario na 4* Cia Com o continuar
adido a Es I E, para fins rie curpo.

In tendência — Tencn.c-Corbrtel
Plinio Frrlrp rie Moraes Filho, do1
E R S 0, por ter vindo de S. Pau'.o |o serviço ria 6» R M e resresmr »|
Salva-jor; Io Tenente Celso Boaner- .¦res Vieira da Cunli». da Cia Es Int. |
por ter 5Ído transferido parn a Cia
Es Int e np rs sentar-ae â meíma. jSaúde — Mé.-üco — Capitso Mé-
riiro Dr. Admllaon Juvrncio Mon- j
teiro, do S M I. prr se arliar de
parsapem par» a sca Unidade ei

l.o RO 105. solicitando transferén-
cia p»ra Salvador — Bahia, dei o
«Gitlnt» despacho: "Deferido. Se-
Ja transferido, nem ônus para a
Fai-enria -ta.-lonal, do l.o RO 103
para o 1 4.o GA Co» M — Salve-
dor — Ilahla". No requerimento
em quo o i __-•.¦. Lsta José Maria VI-
elra de Barro? pede relnçluaao nas
fileiras do Exército, fei dedo o _e-
culnte despacho: "Arquive-se". O
requerente, além de nao «»t!s(a-er

as condlcoe_ estftbeierldM no AvUo
n.o 1U-D5-F. de 9 fev 57. nio
apresentou noroa argumentos ca-
pazes de mídlflcar a aoluçio »n-
terior. No requerimento em que o
re.ierv!«t» Paulo Esplnosa Filho pe-
de relnclusao nas filelrns do Exér-
cito, foi dado o -Kruln.e de_-pa-
cho: "Arculve-«e". O requerente
foi excluído les«lmente. Nilo satl»-
faz M condições previste» no Avl-
»o n. 116-D3-F, de 9 fev 57. No re-
querlmento em que o reoervlst»
TeÓ7!o Sllvério Zanette pede rein-
rliuAo nas fileira» do Exército, foi
dado o poçulnte despacho: "Arqul-
ve-se". O requerente n»o foi ex-
rluido ll»í[»lmente. NRi satisfaz a»
níndiçôM exl-tlria» p-tlo Aviso n.
116-D5-F, d» 0 fpv 57. pois «l «u»
QMG nilo é de difícil recrutamen-

to, oomo umbém eon traria e n •
l, rio Avl«o n.» 4.0. d« 2« jul. »òNo» requerimento» em qu» os re.•ervlata» *b»lxo pedem relnclusio
dei o» seguinte» despacho»: Gerei-do Ribeiro dos S»nto». Arquive-»».
N»o sallofaz o Avl«o n. 11S-D5-F
de . fev. 37, por nao b»rer cl»róde su» QM, nss Unidade» de Fron-telni: Nuno Ferrelr» Abr»nte». Ar-
qlilve-íe. NAo i»tl»faz o Aviso n o
U6-D3-F, de II de fev de 57, porcontr»rl»r o disposto n» letr» d do
I 3.0, do »rt. 86, da LSM; OscarJorge Resende. Vrqulve-K. N»o»»tlflf»z o AvUo n. 11S D5-F, de Sfov 57, em f«co d» iu» QM ndo »'rde difícil recrutamento e ndo ter«Ido excluído lleitlmente.

Oanur C»rdo»o. 20-77.320, Sub-tenente, «oIicit*ndo permonfncl» noCPOR/SUr. P»ulo, »-tu»rd»r lo a 1 »
v«q«, por motivo de enfermldsde de«u» filha menor. Despacho: "Inde-
ferldn, por f»lt» de vaga. O Exmo.
Sr. Ministro nio autorizou a «tia
permanência «guardando claro. Pu-
bllque-»e. Arqulve-se". Abílio de
Medel-o« Co«l«, 2.o S»rgento, 7G-
71.710, QMG 05. servindo n» l.a Cl».
Dep Eng adld» »o Pq e Dep M»t
Entr, «oilcltando tr»n«feréncla p»rao J.o BE Cmb. De»p«cho: "Arquive-
se. Em virtude do requerente Jiter sido transferido para o 3.» BE
Cmb, conformo publicou o Boi. Int.-DPA n.o 212, de 20 Set 58; Glr*n-
dete Renov»to rie Lim*. 3.° S»rgento,
4O-253.330, d» QMG 77, servindo na
Cl» Es Com, «oilcltando retificação
de data de n»«clmento. De»p*cho:"Deferido. Retifico a d»t» rie nsscl-
mento do requerente, de 8 de no-
vembro de 1937 p»ra 8 de fevereiro
de 1937 de acordo oom o n.° 1 e'.etra "»", dos números 2 e 3 do
AvUo n.» 700-D5-A, de 13 Ago 37;
Requerimento em que o 2.» S»rgento
Músico, 20-170.723, SebMtlio Cor-
valho, lorvlndo no 8.° RI, aollclta
traniferêncla para a E» Prep Sio
Paulo, onde Ji a eencontra adido,
de ordem do Exmo. Sr. Ministro.
Despacho: Deferido. Transfiro do
6*.° RI para a Ea Prep Sto Paulo,
sem ônus para a Fazenda Nacional:
No requerimento em que o Cabo
Músico «a-89.495 Cliudlo Alvsre»
d» Roch». aollclta transfertncl» pa-ra qualquer Unidade da l.a RM, fot
dado o seguinte deeapcho: "Dete-
rld , s.-m ônus para a Fazenda Na-
clonal, do 19.» BC para a AMAN;
Inicio Dia» de Melr», 3.» Sargento,
8G-*2.263, 07-003 do 2.» BFron, pe-,dtndo transferência psra o 28.» BC.
Despacho: "Arquive-»», por ter »ldo
Incluído no QI"; José Antônio Mar-
tlns de Ollvelr». 3.» Sargento. 4G-
202.443, 07-001, da 3.» Cl» Guardo»,
pedindo transferência por motivo
rie saúde de pessoa da família. De<-
picho: "Transfiro, por Interesse prô-
prlo psra o 15° RI, conforme auto-
rtzaçio do Exmo.* Sr. Ministro da
Guerra, em Of. 11.369 D5 D2, de 29
Set 53": Herlb»ldo Menezes Leite,
Cabo. 6G-94.840, 07-001, do 28.o BC.
pedindo transferência para qualquer
Unidade do Território Nacional.
Despacho: "Arquive-se, por ter «Ido
licenclído": Paullno SebastlAo Pl-
nheiro, reservista pedindo relnclusao
nas fr.elr s rio Exército. Despacho."Arqulve-se. NAo satisfaz a» condi-
çõc» do Aviso 460/50"; José Antunes
de Morais e Antônio Scherer. ambos
rescrvl-ta.. pedindo relnclusao nas
fileiras j Exército. Despacho; "Ar.
qulte-se. Níio satisfazem as condi-
çôes dos Avisos 460/50 e 116-D/S-F
,57; Ranulfo Rodrigues Pereira e
Antônio Neri Cordeiro Maciel. »m-
bos reservistas pedindo relnclusao
nos fileira» do Exército. "Arquive-se.
Nio s«tlsf»zem as condições das
número» 1. 4. 1. do Aviso 116-D/5-
F/57; José Santiago de Andrade,
Pedro Garcia de Almeida, Raimundo
Marciano Farias • Edmundo Morais,
todos reservista» pedindo relnclusio
no» fileiras do Exército. "Arquive-
»p. NAo s»tlsf»zem »s condlçôe» do
Aviso 116-D/5-F/57".

TELEGRAFE A
SEU COLEGA

Fazem anos hoje:
Coronel: Dehorlt de Paula Gon-

calce...
Majores: Aiberfo de Othero Por-

to Alegre. ArcMmedes Bruno. Eu-
clldct Bueno Filho, Gerson Gomes
dr. Olii-eira. Hélio Jesus Fonseca,
José de Jesus Lopes. Plinio Gui-
mar/lcs, Salttstlàno de Faria Vi-
nagrt.

Caplties: Alfredo Vicente Kibet-
ro Astarita. Celso WcJÍphoIen. Is-
nard Barrai Tavares, João Cardo-
so. Jorge Lima Torres, Murilo
Gonçalves Botelho, Nivaldo Te-
nório Costa. Pedro Paulo Cantali-
ce da Silva, IVilscn Lages.

lo« Ten»: Alírío Monteiro Fer-
nandes, Antônio Joaquim dr Cas-
tro Farias. Carlos Antônio Del
Dura, Edgard Medeiros Pinto. Gr-
raldo Rodrigues Coelho, Haroldo
Carvalho Neto, Jose Lourival Via-
na.

2° Ten: Jesus Campos.

rueri, em Suo Paulo, a tlm de r.i-
tlm}-r os preparativos para a lrisu-
s-.-.raçAo <ro uc:or de Fabricação rio
Arscníl de Queira que poJülvelnjfn-
te nfto mais _.r.i realizada no dí»
22. como estava previas, devido k
vlORcm rio tlttiUT da Guerra, para
Romr».

NO >.• REGIMENTO DE INFAN-
TAIIIA — Deixara o cr.r,:o de Chefe
da 1.» Seçio do Gabinete da Dlre-
torla tlD rcMcal ío, Ativo, por ter
/•'.do transferido nora o 2." R.I., o
Major Aurélio Pltanxá Selxas.

AUDIÊNCIA COM O MINISTRO
Por motivo de íôrçi- maior, o

Ministro nfto riari, hoje, «..ídlência
para ml.ltare...

VISITA A ES. I. E. -- A Escola
de InjtruçSo Especializada será.
hoje. visitada pc'o_* Diretores de
Técnica de Ensino c Cadete» rio 3.°
ano da Academia Militar rias Agu-
lhas Neít-fts;

NA BIBLIOTECA DO EXÉRCITO
Foi, Ontem; a Biblioteca visitada

pela rtplesaçfto rio Corpo Auxiliar
Feminino rins Forças Armada- do
Paraguai.

IIIHLIOTECA DO EXÉRCITO -
Hoje. ds 17 horas, na sala' "Genera!
Ronrion" da niblloteca do Exército,
realiza-»» uma eess&o solene, con-
Junta, promovida nelo Instituto de
Geo-.raria e História Militar do
Brasil e Biblioteca do Exercito, em
homena-gem «o Gener.*-'. Valentim
Benlcio ria Silva; recentemente fa-
lccl-lo nerta Capital.

Constara a reunião de uma con-
feréncín a ser proferida pelo Gene-
ral Salni de Miranda, sob o titulo
"General Benclo — Sua Personn-
lldarie e sua obra". O Diretor tia
Biblioteca, por nosso Intermédio,
convida os amlsos, colega» • cama-
rada» do homenageado.

Apresentação
e movimentação
de oficiais

Boletim Interno n.» 231, de on-
tem, da Diretoria do Pessoal da
Antlva do Exército transcreveu:

ALTERAÇÕES I)E PESSOAL —
DE OFICIAIS

— Apri-.-cntaçfto dia 10 do ou-
tubro de 1033:

CAVALARIA — Capitão Jorge Cor-
rêa rie. Lavra Pinto, ria SMG; por
ter sido nomeado Ajudante do Or-
den» do E.xm.» Sr. Gen. Aurftllo
Alvos rie Sousa Ferreira; 2." Tsnen-
te Roberto Carvnlhosa de Me-ndou-
ça, do l.o RC. por acnbnr de ,_o.?ar
férias, 8 dias de dispensa do «?yl-
ço» pelo DCP e seguir em fingem
para o 1." PC.

ARTILHARIA — Tenento-Coronel
Miguel Junqueira Glovannlnl. rio
9,o O Cnn 75 AR, por ter sírio trans-
ferido do QEMA para o CfO^ e no-
meado para o f>.° G Can 75 AR.
desligado do EME e entrado um
trAnsIto. nesta riata; Major Otávio

pcçío
CJOA — l.o Tenente Joaquim Lu-

cio Ferreira, da DPA, por conclusão
de férias.

QOE — J.°s Tenentes Getro Prado,
da Es Com, por ter sido classificado
na Es Com: José C»stel»r. do Nu
D Aé T, por ter sido desligado do
Pq Dep Mat Com e classificado no
Nu Dlv Aé T; Alfredo Moreira, rio
HCE. por motivo de transferência
para o I.» BS.

Movimentação.
Transferência — Por interesse

próprio: I0.° Regimento de Infanta-
ria, o Tenente-Coronel da Arms de
Infantaria, Alarlco Jacpmo; do 11."
Regimento de Infantaria.

C'~ :sIflc*ç.*Ío — Par neco-sâidade
de serviço: Pollclinica Central do
Exército, o Coronel Dentista. Ber-
nard Teodoro Pereira de Melo. 17.°
Regimento de Infantaria, o Tenen-
te-Coronel ria Arma de Infamaria.
Raimundo Acreano Gomes,, sendo,
em conscqUíncio. incluído no Oun-
dro Ordinário, ficando, assim, retl-
ficaria a Portaria n.° 1.703. rie 2 de
setembro rie 1P58, na parle relativa
no mesmo oficial.

Nos ór;;:u\s abaixo, os seguintes
Oficiais Farmacêuticos: Laboratório
Químico f Farmacêutico do Exer-
cito, o Major MArlo Vasconcelos,
ficando, assim, retificada a Porta-
ria n.o 1.000, de 12 do setembro de
1958, ua parte referente ao mesmo
oficial: Hospital da Guarntçao d»
Vila Militar, o Major Voldemsr Fon-
sec». ficando, assim, retificada a
Fortartn, n.° 1.800, de 12 de setem-
bro de 1958, na parte relativa ac
mesmo oficial.

Classificação — Sem ônu» pare
a Fazenda Nacional: Estado-Malor
do Exército, o Tenente-Coronel da
Arma de Infantaria, Miguel Lopes
de Siqueira Camucê, aendo, em con-
sequêncl», transferido do Qu»dro
Ordinário (10.° RI) par» o Quadro
Suplementar Ger»l.

Classificação sem efeito — A Por-
tarla de n.° 1.324. de 30 de Julho
de 1*>58, que classificou no Q.G/3.»
DI, o Tenente-Coronel Orlando Pao-
ltelo.

Inclusão — De acordo eom o dls-
posto no parágrafo 2o do artigo 30.
ri» Lei n 3.222, de 21 de Julho de
1P.V7, incluir no QQE o 1» Tenente
Joaquim Santiago, ficando, «wlm.
retificadas os Portaria» n. 3.370, de
20 de rie-íembro de 214 ri» 28 de Ja
nelro rie 1058. na p»r:e refeíráte
»o Quadro a que pertence o oficial
acima;

Retlflcaçilo de CI»sslflc»çSn — Por
necessidade do «ervlço — Chefe da
1» SeçSo d» 29» CR. o Tenente-Co-
ronel de l:if»nt»rl», rio QEMA, MAr-
cio de Menezes, e nfto como saiu
publicado na Irtra "h", nl 13, do
Item IV. • ri» 3» Farte do Boi Int
a, !>8. de 3 set. 1953. de EM.

Retificação de transferência — Por
necess.darir do serv. — A rio Major
rie Cavalaria do QEMA. Rui Afonao
So» rs PcrUr», como sendo no QG

Alve» Velho, 1G-1S4 318, do GO Ai T,J ds 3» DC, psra o QG do 111 IRírcl-

200 caminhões do Exército
transportaram granadas para
longe: Deodoro gozará paz

Cerca de duas centenas de caminhões iniciaram, na ma-
drugada de ontem, a remoção de todo o material explosivo
existente ainda nos paióis de Deodoro, obedecendo a ordens
do comando do _'.? Exército e sob a orientação direta do
General Jair Dantas Ribeiro, Comandante das guarnições
da Vila Militar.

Era intenso o movimento, on-
tem pela manhã, na ásea com-
preendida entre Deodoro, Vila
"Militar, Marechal Hermes t
Santa Cruz. De espaço a espa-
ço, ao longo das estradas que
cortam aquela região, soldados
armados' controlavam o movi-
mento de veículos e pedestres,
sob o comando de oficiais que,
de dentro de um Jipe, trarismi-
tiam as ordens do comando ge-
ral, percorrendo em grande ve-
locidnde os vários pontos das
rodovias adjacentes.

A principal ordem dada pelos
comandantes era a de silêncio
absoluto. De todos os milit.i-
res a quem perguntamos algu-
ma coisa a respeito dos traba-
lhos de remoção, apenas rece-
biamos respostas evasivas, tais
como: "não sei", "isto é com o
general", 

"não pode entrar",
"nfto pode parar na estrada" etc.

CHUVA E BANDEIRAS
VERMELHAS

Nas proximidades da entrada
para os paióis a vigilância era
mais intensa ainda. Pelotões de
soldados vigiavam os arredores,
enquanto outros controlavam a
saída dos caminhões carregados
de explosivos.

Os 200 caminhões trabalha-
vam divididos em comboios de
15 a 30 veículos cada, todos com
sua guarnição própria sob o co-
mando de um sargento.

Um par de "batedores" em
motocicleta abria o desfile de
cada comboio.

A chuva era constante, mas
nfto Impedia que o povo se aglo-
mernsse nas Janelas dos prédios
ou à beira das rodovias, obser-
vando com interesse as mano-
oras dos caminhões, que
bandeiras vermelhas, roncavam
sObre o asfalto levando grana-
das de 75, 105 e 175 mm.

Quatro euarnlções da Vila Ml-
lltar est&o responsáveis pelo

transporte dos explosivos de
Deodoro.

O General Jair Dantas Ribel-
ro ordenou que o 1." Regimento
de Infantaria, o l." Regimento
de Obuzes e o 2.* Regimento
de Infantaria ficassem respon-
sávels pela limpeza da área em
que se verificaram recentemente
duas séries de explosões.

O transporte propriamente dl-
to dos explosivos está a cargo do
Grupo de Obuses 156.

POVO CONTENTE

Conversamos com vários mo-
radores de Deodoro e tooos se
mostravam satisfeitos com a re-
tirada dos explosivos para outro
local.

O Sr. Joaquim Teles de LI-
ma. morador em Deodoro desde
1930, nos disse:

— A gente fica aliviado com a
retirada de tantas bombas. Nln-
guém mais dormia tranqüilo aqui
em Deodoro. O diabo parece que
andava solto fazendo a desgra-
ça de tanta gente. Queira Deus
que o Exército leve tudo para
bem longe. Granada é coisa que
não deixa saudade.

N^/
SÁBADO, 18

de i Grande "Show" Acreo-civü,
às 14 horas, em

COPACABANA

_-Rel__«n.



AMPLIAM-SE OS PROPÓSITOS PAGAMENTOS ATRASADOS, COFAP
DO GOVERNO QUANTO AO PLANO
DE ESTABILIZAÇÃO MONETÁRIA

O Plano de Estabilização dá Moeda seríl motivo, hoje.
de uma reunião no Palácio do Catete, da qual participa-
rão, além do Presidente da República, o Ministro da Fa-
zenda, o Diretor'do DASP, o Dlrctor-Geral da Fazenda Na-
clonal, o "Presidente da Cantara dos Deputados, os Pre-
sldentes das Comissões de Economia e Finanças do Sena-
do e (1b Câmara, e os Líderes do Governo nas duas Casas
tio Congresso.
MOBILIZAÇÃO
r.\ni,AMFNT\R

Nessa reunião, o Ministro da
Fazenda fará umn cxposlçfth sô-
bré ò Plano dc Estftblllzneiio da
Moeda, lendo como' assessores o
Dlretòr-Geral do DASP e o Dl-
retor-Ocrni da Fazenda Nacional,

O principal objetivo da rcunifio
é a,.de promove:4 a mobilização
parlamentai' necessária a fim de
que a Mensagem Presidencial
contendo o referido Plano, tenha
o hbdamento mais rápido possi-
vel no Congresso Nacional.

Conflrmnm-se as noticias de
que o Plano conterá uma revisão
da proposta orçamentária Já. no
Congresso Nacional, no sentido
de uma nova c*timatlva da Re-
celta, que ficaria corrigida de
seu.excesso de otimismo. A des-
pesa sofreria wim drástica com-
pressão, que permita, na medida

do possível, uma tentativa
equilíbrio orçamentário.

SALDOS DOS ÁGIOS

de

Anuncla-sc, por outro lodo, que
o Governo pretende, ainda, den-
tro do Plano de Estabilização
Monetária, adotar várias medi-
das de caráter credltfcio. restrin-
gindo as atividades da Carteira
de Redescontos, dando aplicação
mais objetiva aos saldos dos
ágios e limitando o crédito ban-
cario, rigidamente, às atividades
produtoras, e ainda assim, a
curto prazo.

Informa-se, também, que, em-
bora nfto esteja decidido, para-
lelamente a tais medidas cogita
o Ministro da Fazenda de am-
plior a pauta dos artigos expor-
tftveis pelo cámblò livre, e au-
mentar o câmbio . de custo dc
90 a 100 cruzeiros.

SUBIRAM OS ÁGIOS NO LEILÃO
DE DÓLARES AMERICANOS: Cr$
66,00 NA CATEGORIA ESPECIAL

O cruzeiro, no mercado de câmbio livre, também on-
tem melhorou a sua posição ante o flólar e a libra.

1,0 mercado funcionou razoavelmente, com melhor có-
bertura e as cotações, no fechamento, eram as seguintes,
para venda e compra, respectivametne: dólar, Cr$ 139,00 e
CrS 135.00. ocorrendo o decréscimo de 4 cruzeiros sobre as
cotações da véspera: libra, CrS 388,00 e CrS 378,00, obser-
Vando-se a redução de 11 cruzeiros sobre as cotações de
anteontem.
AUMENTARAM OS ÁGIOS

Nos leilões de promessa de ven-
da de câmbio, na área dos dóla-
res americanos, estabelecidos
confrontos com as licitações da
semana anterior, verificaram-se
elevações nas médias ponderadasdos ágios das categorias geral e
especial.

Nessa área, na categoria geral,ás 'sobretaxas aumentaram de
Cr$ 1R5.42. semana passada, pa-ra.Cr$ 191.48; na categoria es-
pécial, passaram de CrS 334,00,
semana passada, para'CrS 400,00.

.Esgotaram-se as disponibilida-
des de 630.000 e de 19.000 dólares
americanos, produzindo, respecti-
vãmente, de CrS 120.630.100,00 eCrS 7.600.000,00.

Os círculos financeiros, como
das vozes anteriores, em que se
constataram altas expressivas de
médias ponderadas nos leilões de
moeda norte-americana, atribui-
ram as elevações de ontem a in-terferencias de industrias fortes e
que dispõem de recursos amplos,
em cruzeiros, paia eliminar im-
portadores menos nutridos do•mercado de ágios.

Os ágios na compra de dólares
americanos, ontem, apresentaram
as seguintes elevações: na cate-
goiia geral, CrS 6,06: na catego-
ria especial, CrS 66.00.
OUTROS LEILÕES

Nos demais leilões de PVC, fo-
ram licitados 32.000 dólares chi-
lenos. de uma disponibilidade dcCrS 116.000. a ágios de CrS 136,00,
rendendo CrS 4.352.000.00. Fica-
ram as disponibilidades de 4.000
dólares chilenos, categoria esne-ciai: e de 111.000 e 3.000 dóla-
res uruguaios, categorias geral cespecial, respectivamente.

> Nos licitações sem limitação, nágios de CrS 136.00, venderam-se
na categoria gerai. 398.20.dólares
noruegueses^ produzindo CrSEK.ir.r.O: e 10.000 dólares da

.. , líni.in Tr
1.360.000,00.

Licitaram-se. ainda na catego-
ria geral, e nos leilões sem limi-
tações, a ágios de CrS 19.70,
25.330 coroas dinamarquesas,
produzindo CrS 499.001,00.

A renda total dos leilões abron-
geu a soma de Cr$ 134.495.256,20.
LEILÕES DA
PRÓXIMA SEMANA

Para os leilões da próxima se-
mana foram fixadas as seguiu-
tes disponibilidades cambiais;

E MARINHA MERCANTE AGRAVAM
SITUAÇÃO ECONÔMICA CEARENSE

Declarou, ontem, o Presidente da Fcd.r_eao do Co-
mérclo cio Ceará, 8rv_Clóvl» Arr»l« Mala, que o seu Estado,
èm conseqüência do flagelo que o castigou, está com a sl-
tuação econômica «e agravando dia a dia, principalmente
porque a produção agrícola de gêneros alimentícios íol nula
e porque a safra de algod&o ficou reduzida a menos de
metade.
SEM TRANSPORTE
MARÍTIMO

Devido a viria* causas, o
abastecimento da população vem
sendo nfto «ó precária como dlfi-
cll, o que resulta em sofrimento
geral, em todos os . m e 1 o s —
adiantou. Continuam deflclenti»-
slmos os transportes marítimos,
nfto tendo a Comissão de Marl-
nha Mercante concretizado a
promessa dc intensificar o trá-
íego para o Nordeste. Por sua
vez, dois • transportes de guerra
que, no começo, fizeram algumas
viagens, tanto para transportar
mercadorias para a região, como
para conduzir flagelados para o
Norte, suspenderam as suas via-
gens. Cnm isso, ficaram total-
mente prejudicados os planos es-
tabeler.ldos a base de sua cola-
boraçfto.

MIRAGEM, A
AÇAO DA COFAP

Também — prosseguiu o
Presidente da Federação do Co-
mérclo do Ceará — a ação da
COFAP revelou-se uma triste ml-

Melhoria
portuária
no Sul

CustarA 85 milhões de cruzeiro»
e> trrft um comprimento dt 1.085
rnetroü a ponte «Obre o Rio SSo
Oonçalo. no Município de Pelo-
ta». Rln Ciranda* do Sul.

O convênio p»ra tua construção,
assinado e: tre o DNER e o Oo-
vômo gaúcho, acaba de «er lio-
molo; do pelo Ministro da VlnçAo.
Almirante I.iiclo Mclra.

A novn ponte ligará Pelotas *
cidade de Rio Grande, grande cen-
tro portuário do »ul. A flrmn em-
preltclra Iniciou os trabalho» de
estaqneamentn e promete n con-
Cltlsfto dn obrn parn meado» de
mjrço, do próximo ano.

A ponte nobre o Sfto Oonçalo
exercerá real lmport.anr.la n» «co-
nomla gnúcha a nacional, pol»
que n produção da nona baixa do
Rio Grande do Sul terá facll nces-
«o no porto rio Rio Grande, de onde
uerA eacoada para os outros cen-
tros do pais o pnra o exterior.

ragem com que se acenou às
populações flageladas, A COAP
que funciona em Fortaleza não
estava e nlo está aparelhada
para arcar com um fornecimen-
to 'em grosso numa aituaçfib como
a que tinha a enfrentar. A prln-eíplo ainda conseguiu suprir os
flagelados com algum gênero ali.
mentido. Depois, ficou reduzida
a zero, transformando-se em co-
merclante varejista, com pequenoarmazém onde vende, a .recos
normais, alguns escassos gênerosde primeira necessidade.

PAGA COM
IMPONTUALIDADE

. — Tudo, como se vê — acen-
tuou o Sr. Clóvis Anal» Maia —
continua falhando. Relatlvamen-
te as obras contra as secas, real-
mente nutorlzou o Presidente da
República a intensificação dos
trabalhos de açudagem e cons-
truçfto de rodovias, como obras
de emergência, e, de fato, os ser-viços foram atacados. Mas, isso
foi í«ito sem planifícaçSo raclo-
nal, atabalhoadamente. Em con-seqüência, multa coisa terá sidofeita inutilmente, o que se verlfl-'cará no cessarem as tarefas em-
preendidas. Acresce notar que o
Governo 11S0 tem sido pontua)no pagamento aos fornecedores
dos operários engajados em tais
serviços. Tratando-se de fome-
cimentos continuados e que exl-
gem vultosos capitais. Julgaram,com Justa razüo. os que deles se
incumbem que seriam reembolsa-
dos no prazo máximo de trinta
dias. Entretanto, hA cinco me-
ses nfto são pagos tais fornecedo-
res. Estes, sem mais capitais e
sem ter onde obtí-los. estfio en-
cerrando seus: negócios. Calcule-
se o que resulta dês«e fato. Os
trabalhadores vivem dos forneci-
mentos conseguidos scmanalmen-
te, rom êies se mantendo e man-
tendo as famílias, sempre nume-
rosas. Sem mais abastecimentos,
ficam suejitos „ fome. Dal ai-
guns surtos de revolta, com o
abandono do trabalho e marcha
para cidades próximas, que siio
invadidas e ameaçadas de saque.
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PRESIDENTE DO IBC: NÃO TEM
MAIS 0 CREDITO DA LAVOURA

¦—¦¦»¦¦ -"*"¦ waiiiiin-.ii-i.Ji.¦»¦¦»-. - ¦ .».-¦¦ >¦,:¦¦•¦¦&&$.•¦ ?**xmv
O Brigadeiro Alves Seco entre ns Sr*. Kui Gomes de Almeida,

Feliclo Bastos e Guilherme Bor.hof

VEM SE TORNANDO DOMINANTE
A INFLUENCIA DO CAMPO
ECONÔMICO: C0MTE. DA ESG

No c.lmôço que, ha dias, a Diretoria da Associação Co-
merclal do Rio de Janeiro ofereceu aos alunos da Escola
Superior de Guerra, o Brigadeiro Vasco Alves Seco, Co-
mandante do aludido estabelecimento, ao agradecer a ho-
menagem, fêz as seguintes declarações:

'A Associação Comercial epatriótica tem despertado uma
st. consciência econômica no
Brasil.

Não desejo, nesta oportunlda-
de. deixar de manifestar a nossa
.ratidfto a Diretoria desta Socie-
dade, que nos proporcionou esses
momentos agradáveis de cama-
radagem c de cordial convívio
com os bons brasileiros que in-
tegram os seus quadros sociais.

Senhores, vê.de na nossa pre-sença aqui o penhor modesto do
nosso apreço e o tributo sincero
de nossa admiração e respeito a
esta magnífica Associação Co-
merclal do Rio de Janeiro".

21,10.58 USS ACL (120 dln.l
USS CHILE 
USS URUGUAI 

22 10 58 USS 120 dlns 
23/10 '58 USS ARGENTINA ..

KRS. S\V
24. 10. 58 USS IUGOSLÁVIA .

USS RDA 
USS ROMENA 
USS TURQUIA 

GERAL ' ESPECIAL I TOTAL
I

, CATEGORIA ESPECIAL

AGROPECUÁRIA

24 10 58 USS ARGENTINA ,.
CHILE 
RDA 
URUGUAI 
KRS. S\V
USS ACL (120 dlns)
USS 120 'dlns -.

CONVÊNIO DE FRUTAS

USS URUGUAI

I030.000 19.000 649.000
llfi.OOO 4.000 ' 

120.000
111 .00(1 3.000 ' 114.000
81(1.000 1C.000 ! 832.000
223.000 11.000 ' 234.000

1.4^0.000 30.000 ' 1.490.000
147.000 3.000 í 150.000
5n.ooo i.ooo ! oo.ooo
Rn.ooo 2.000 

' 
oo.ooo

87.000 3.000 90.000_;. _J l_
: Fcrtlllzan- : Llcltnçôe*
1 tes liisctl- I Especificas
!cldnscsem.í Total

3.000 3.000 6.000fiO.OOO ' — 60.000
18.000 18.000 

36.000
7.000 7.000
10.000 10.000

77.000 30.000 107.000
77.000 57.000 

134.000
' 

I

! Mercados de
café, cacau
e algodão

Nova Ioqrue 14. (UPI1 — O
contrato antigo do café "B" fe-
cliou, hoje, no mercado a termo
com alta de 30 a baixa de 18
pontos, venda de 8 contratos. .

Pm- sua vez o contrnto antigo
do "M" fechou com alta de 5
a baixa de 30 pontos, vencia de
45 contratos, enquanto o novo n
fêz com alta de 5 a baixa dc 30
pontos, sem vendas.

No mercado de entrega imeclia-
ta, òs cafés colombianos aumen-
taram meio centavo de dólar porlibra-pêso. fechando a 51 cen-
favos: o Santos 4 manteve-se a
44 centavos e os cnfr.i lavados
mexicanos continuaram a 43

I centavos.

! CACAU
I

Nov* Iorque, 14 (UPD — A
! Bolsa do Caem colou, hoje, o
j tipn Bahia superior a 37.43 ecn-
I tayos de dólnr a libra-pêso, com
í alta de 5 pontos.

200.000 : ALGODÃO

 ,. ,f 
"l «»"'<«C'i° - De 21 a 24 de outubro — USS Polônia _ Fln-

f TCnCn;?õL0VaqUla' rendendo Cr$ i '¦"•«•Ia — Hungria -- Noruega — Tchéco-Eílováqülá — Bolivla — Krs1.J60.000,00. | Dan — Espanha • Israel.

BOLSAS E COTAÇÕES
MERCADORIAS

Nova Iorque, 14 (U. P. I.i 
O algodão fechou hoje com bai-xn de quatro a dez pontos. EmNova Oileãs, a fibra fechou
com alta de onze pontos.

a Escola Superior de Guerra não
são entidades estranhas, pois
elementos desta sociedade foram
e são estagiários da Escola, ao
passo que outros têm sido con-
fcicncistas. Todos empregando o
brilho do seu saber, num esfòr-
ço reciproco rie complementação
cultural, em conjunto com nos-
sos demais elementos, tendo em
vista os objetivos escolares que
abrangem todos os aspectos dá
vida do Pais. As nossas relações
nasceram com a criação da ESG
e ae vem robustecendo com o
perpassar dos anos, em que per-
seguimos objetivos, que tem mui-
tos pontos de contato. A ESG
dedica-se ao estudo e equaclo-
namento dos problemas de Se-
gurança Nacional, que é obtida
e mantida pelo Poder Nacional,
resultante da combinação dos
podíres que o Estado tem em
cada um dos seus campos espe-
cificos de atividade: político:econômico: militar; e psico-so-
ciai.
INFLUENCIA DO CAMPO
ECONÔMICO

A influência do campo eco-
nõmico vem se tornando domi-
nante e, inegavelmente, è o queimpõe os mais acentuados con-
diclonamcntos aos demais cam-
pos.

Os fatores econômicos, queemanam dês.se campo, derivam-
se de processos fislco-nttUirais
(fontes de energia e matérias-
primas! e de processos histórl-
co-speiais, abrangendo recursos
humanos (força de trabalho e
bens de produção) e recursos
institucionais.

Nesses últimos, a par dos ór-
gáos dc atividade cientifica, te-
mos a organização econômica,
onde estão compreendidas as es-
truturas. agropecuária, industrial
e circulatória. E c nesta última
que esplende o aparelho circula-
tório da riqueza — o Comércio— sem o qual não poderia o or-
ganísmo nacional subsistir.
PRERROGATIVA LEGAL

A Associação Comercial do
Rio dc Janeiro, por seu turno,
liá 124 anos, vem defendendo oslegítimos interesses do comércio,
cabendo-lhe ainda a prerrognti-va legal de órgão técnico e cou-
sultivo do Governo em questõeseconômicas.

Dos trabalhos que esta Casa i
tem produzido, o menos que se !
pode di?e:- é que através de pre- I
gaçâo metódica, ininterrupta c I

O Sr, Renato Costa Lima declarou, ontem, a Imprensa,
que, possivelmente, entre os dias 20 e .2 devoráo cheira',
ao Brasil os representantes dos países sul-americanos pro-
dutores d ecafé, convocados para discutir medidas lmedla-
tas de caráter prático, a fim de que se tornem mais ílrmes
os negócios na Bolsa de Nova Iorque.

A seguir, o Presidente do IBC anunciou que tem como
objetivo principal de sua gestão modificar Inteiramente o
panorama de nossas exportações, fazendo com que o pro-
duto seja oferecido aos Importadores Já industrializado.
Assim, diz êle, teremos multo mais oportunidade de con-
qnlstar novos mercados e criar o hábito da bebida cm no-
vas áreas, como os países da "Cortina de Ferro". Neste
sentido •— afirmou categoricamente — torna-se necessá-
rio operar uma verdadeira revolução.

Sobre a "marcha da produção" o Sr. Renato Costa
Lima nada quis declarar, fugindo do assunto com a se-
gulnte alague: "A Imprensa peço um crédito de confian-
ça e paciência, pois a lavoura Já me retirou o crédito an-
tes concedido". Falarei brevemente. Gosto do debate e
acreditò-o necessário. Este é um assunto que só pode ser
resolvido com movimento de opinião.

GEICON
decide sobre
importações .

O Grupo Executivo d* Indústria
d* ConstruçAo Naval, reunido, on-
tem, no Ministério da Vlaçao,
aprovou resolução que recomenda
a' concesjAo de mbsldlo cambial
para a ImporUç&o d* materiais
destinados . Implantarão d» In-
duitrla de construçAo e reparos
naval», bem como demais Indús-
trlas complemenUres no Pais. Da
reunlAo participou o Comandante
Oliveira Raxo. representante do
Ministro Lúcio Melrn. Na oportu-
nldade, foram objeto de exame
diversos assuntos llgndps »o ree-
qu!p»niento da Marinha Mercante.

Duplicou a
venda de
apar.amer.tos

Durante os primeiro» seis meses
do. nno í< »_m negociados 3.131
apart*mentos. contr» *penns 1.487
cm lgunl período de 1957. Isto
slgnlflc* que o número de apsr-
tamento» vendidos nn cldnde do
Rio de Jnnelro duplicou d* um
ano p»r» outro.

GRUMEY

m
GUARDATUDO

54-1601 e 34-4973

Diretores da
Mercedes-Benz
com o Ministro
nn?.„MlnUtr? d* V1«Ç*°. recebeu.

níí;n„MíurI£lt! de Andrade e
Sn, ." 1* Palvn' D'f«o«» deMcrcede» Benz do Brnsll
.nn^.00"*,140,' íoram ""ordndos ns-«tintos relacionados com * lndús-trl» automobilística.

MOEDAS
Li v r e

DÓLAR
Venda
Compra
LIBRA
Venda
Compra

Cr$
Cr$

CrS
CrS

139,00
135,00

388,00
378,00

Abriu o mercado de câmbio li
*m rn.lh.ria .ceátuad». o\ B*_-

et.0.»..? u6!aHr« «"»«"-¦--»Sí
?___.«»* ssasBía
r«a » «c*r » Cr» im.oo p_rS__ .l»r • co_jpr»v_m a Cr» 13S 00 re-
ÇíiUn™_.Ubra • &m$!iZ
mercído fechou ílrtue, tendo bo»*«a *u*« tendéncl»». ™f

NOS DIVERSOS BANCOS '

Ven d*
Compra

dólar _ (abertira)
Cr* Cr»

143.00"
139.ÜO

(FECHAMENTO)

Vand» .
Compra

— '.39.00
— 135,00

LIBRA — (ABERTURA)

Vend» .
Compra

— 399.00
— 388.00

(FECHAMENTO)

Venda 333.00ComS,r'1 — 378,00
PORTUGAL - (Escudo) J»

— i,00Venda
Compra

ALEMANHA — (Marco) *'.?$!

— 34,10 ;.

(C 13.871

CAFE
O mercado de enfè continuava'.

mvii.u paralisado, com procura ei
coat u»' compraciures retraidoi, a j
íaltu _ie ordeus para comprar e 1
piúuúíj tíliporilvoi; Os vt-.iticdo- j
dores divulgaram ainda como bn-1
se .do tloo 7 americano o preço ah- íteilór dc CrS J8..tG, pBr ur/. i^u-1
los. NAo houve ncjóclos dlniljia- !
dos na tábun, dc .sorte que ns co-1
taçoas vigürantcs se coaaídéraviuu
nominais. Assim, permaneceu du-
rante todo o dia até o mercado fc-
chai- Inalterado c nominal. 1'a-
ran, .despachadas para embarques
49.076 sacas

mancecram Inalteradas e o merca-
do fechou em poalçSo calma e com
os vendedores desanimados com a
lalta de vendas.

ENTHEQAS PHOXIMA8

(COTAÇÕES)

| tiveram suslentndas e fccliarn.m aem
ne.úctos do Imponancla. Em «çoes

| dc companhias houve regular mo-
| vlmento. mas os negócios levados a
] efeito nao dlspertaram grande In-

toresêsse, Fecharam estáveis as da
| Sld. Bclgo Mineira, da Naconal, it*

Maneamann, da Mesbla, da Ccrv.
Brnhmn, da Souza Cru?, e d Brasl-
letra de Roupas, tudo conforme se
vê adiante da» venda» • ofertas do
dia:

(COTAÇÕES)

Tipo 3
Tipo . 4
Tipo S
Tipo 0
Tipo 7
Tipo 8

CrS
Crs
Crs
Crs
CrS
CrS

302.00
232,00
282,110
272.00
202.00
232.00

QUALIDADES:
li lira Lüiígát

Sendo — tipo
Sendo — tipo

Flor» Media:
Serlílu — tipo
âertllo — tipo
CearA — tipo
Cc,ir.\ — tipo

Flhra Curta:
Matn — tipo
Mata — tipo

Por 10 quilos
Cr» Cr*
— —

Paulista — tlpoi

»*
a
a

830.00
880.00
850 .(Kl
830,00

600,00

ENTREGAS FUTURAS

(COTAÇÕES)

(PAUTA SEMANAL)

Minas uerais:
Cate comum  CrS
Cníe fino  Cr$
E. do Rio (10 a 19)

, C&fè comum  cr| 31,00

26.20 ,
47.50 '

Llberaçáo om 13 do corrente:
Procedência:
Estrada de Rodagem:

Mina». 
FaranA ,..
Espirito Santo 
Bahia ,

ToUl 

Sacas I

10.613
5.093j*
5.398

450

QUALIDADES:
fibra l.onca:

Serldfl — tipo 3
Serlrió — tipo 4

Fibra Média:
Rio Grande do

Norte e Pa-
ralba — tipo 3

Idem — tipo 4
Ceará — tipo 3
Ceará- — tipo 4

Fibra Curta:
Ma:» — tipo S
Mata — tipo 4
Paullstn — tipo 5

Tor 10 qnllni
CrS CrS
» 1 000.00
k 1.000,00

»
a
a-.
k

a—»
675.00 *

900.00
900.00
890.00
890.00

885,00
885,00
680,00

'*£?*

24.692

Desde o Io do mêa  163.803
Desde o 1» de Julho .. 1.083,948
Aríõ passado  1,411.45!!
Por w&mlnhAo  24.613
Desde o 1» de Julho 955.704

(EMBARQUE^)

Em 11 e 13 do corrente:
A n.Tl.a do Nor.e ....,,. 21.673
Eurppa 22.172

Total 44.015

D.'*de o 1" do mes 116.345
Djsde o 1" de Julho .... B4','.(W4
Aiu ¦ pausado 843,342
P.f tftncla 77.">!l!5
Ano passado 34t.'M_
ExUtcncla 775.645
Ano pasasdo 716.611

ALGODÃO
Funcionou, ontem, o r'merrado de

nl.odfto pouco movimentado, ten-
f!j sido pequena n procura do pro-duto em rama oara suprimento rfn
l-i-lüstrlR trvtn, s-,, h.„vp »ntra.
da* e ns salda» foram de 250 far-" o a ríistéucla dlsnonlvrl
de 24.606 lardos. As cotacAe* per-

AÇÚCAR
Esteve o mercado de acucar, on-tem, com regular movimento de pro-cura e rie negócios realizados no

gênero em rama pnra beiieltclamen-
to nas refinarias. As entradas ve-
liflcadas foram do 19.116 sacos do.Estado do Rio e as sairia» de 10.000.
ficando cm depósito disponível 
I7:!.:i!>.1 .-.aros. Fcohou o mercado
ni»m ro.nondo e rom o.s preço.1? fa-
rümcnte sustentados, a» quais se
conservaram nem alterarão.

(COTAÇÕES)

QUALIDADES!

Branco Cristal
Mascnvlnr.o ....

l"ur 10 nulios
CrS CrJ

530.00 a 54(1.00
430.00 » 440,00

TíTU LOS
Esteve » Bolsa, ontem, bastante

[.movimentada, mas os negócios ve-
i-ificido.5 ficaram aquém ria espec-

j tatlva. Foram, em -icrn: moderados.- Permaneceram Inalteradas as Obrl-1 gacaes de Guerra e mais a.-esslvei»
I n.s .apólices dl UnlAõ nominativas e'ao 

portidor. A'i'd* PrefMtura, Pln-
nos A e B. regularam sem ginndej

I negócios, mantendo-se os preços
Instáveis, A» do sorteios « de ren-
d» de Sao Paulo _ Mina» Qersls, es-

VENDAS EFErrUADAS

Apois. da Unlao:
80 D. Em. — nom
10 Idem 

5 Idem, port. Emp. An-
tlirofi 

12 Reajustamento 
460 Idem 

Ohrigaçoes:
7 Guerra, Cr$ 50O.C0 ..

28 Idem 
750 Mem, CrJ 1.000,00 

50 Idem 
Idem 

Estaduais — A pis.:
15 Minas 1934, por!., 3»

série 
126 São Paulo, VI Ccnte-

uàrio 

Municipais do
Distrito Fcdcratt

593 Emp. Municipal, Lei
M2ü. Plano A. ex-cupfio

100 Idem 
50 Idem em Cautelas —

ex-cupão 
25 Emp. 1931 

3 Idem 
20 Idem 

Bancos — Açóes:
1260 Português do Brasil,

Cr» 200.00 — nom. .

Companhias - Ac.êeit
343 N. América — nom.

63 Amo S. A. — Picf. .
312 Brasileira de Roupas,

de CrS 1.000.00 — Pref.
300 Brahma — Ord
560 Idem com Dlv

1150 Brahma — Pref
225 ritarros Souza Cruz

Cri 1.000,00 — port. .
1200 D. Santos — nom...
311 Idom — port

1000 Fonte Empresa Co-
merclal e Ind. de Ma-
teríns Primas 

47 Geofoto \..
507 Mesbla. Crs 2C0.. port:

16 Ref. e F.xp. de Pe-
troleo Unlíío, Cri 1.000,00,
Ord

32 Idem — Pref
125 B. Mineira — port. .

12 Idem 
219 I.-lrm .-om 55T, nom,

S!rl. Nacional, de CrJ
200,00 

400 Iticm 
370 Vale n. Doce — nom.
1C0 Wlüys Overund do

Brasil _ ord

Debênl .ire*;

SOO cia. sul Minelr» da
Eletricidade »

CrJ
615.00
620,00

830,00
840.00
845.00

LANCES
Vend. Comp. !
Cr» Cr» !

616,00
olú.OO,
ò.<u,tjj!

845.00 833,00 '
830,00 820.00 |
815.00 810.00:
830,00 820,00 i

400.M)
410.00 I
830.0(1 :
835,00 ,
840,00 j

80.00 |

375,00

615,00
617,00

610,00
135,00
137.00
140,00

380,00

670,00
1.OO0.C0

1.060,00
440/-0
452,00
444,00

1.620,ro
200,00
200,00

1.000 00
l.OOO.noi

209,00 '

2.220.00;
2320,()i -

1.645.00
1.650.00.
1.110,00;

197.1*''
203.00
700.O-)

110,00

110,00

I.. Hipotecárias:
100 Bco do Brasil, S-T- —

(Carteira de Colcnl-
7-açao), CrJ 1.00O.C0 ..

ÚLTIMOS
Apoij. d* União:

Unlíoi-ml?*das 5•"„
D. am. — num.
Idem — Cautela
Idem — port. ..
Idem — Antigas
ldom — Cautela
Idem c 5 sem. .
ReaJ. Econ., CrJ

I 000X0 — 5T.
port

O do Porto, 5'.i
Letras:

1'e.süiiro Nacional,
1.160 dlasi, Cr*

» l,2'-„ 
Idem (ISO dlasi —

8 1.2% 
Obrigações

do Tesouro:
Emp. 1921, 7% —
port

Emp. 1930, 7-;, ..
Emp 1932 — 7'..
port

Emp. 1939, 7'i ..
Bmp. 1937, eií ..
Ferroviárias, ir'v .

Obrl-ações de
Guerra — ((!'>)

De CrS l.OOO.Oo' .
De CrS 5.000,00 .

Apólices
Estaduais:

Minas Crs l.ooo.CO
1% — port. .,

Dt-c. 1.117. ;•„ —
port

Minas Populares -
5% 

Idem — CrJ 200,00
5%, 1* Jérle ..

Idem — 2« s_rl*
Idem — 3» sírio
Rectips. Econ, —

1» serie 
Idem — 2» scri»
Idem — 3* serio
Binômio — (E.

Transportei, 1»
»6rle 

Ide.m — 2» sírie
S Paul. de CrJ

200,00 5% port.
Ill-irn, Crs 1.0 o.oo,

6% — port. ..
Idem — S':'c ...
IV Centenário ,.
Ferroviárias 
Pernambuco ....
Rlo-Elet. 2» siri»
R-Rodovlárla, BT.

Apólices
Municipais:
V911, port.

19!7. port. .
1.533, port,

1 943. liort.
550. 7T. .
097. 7% ,

Le! H00. CrS 300.00
5";. — por:. ..

Lei «20. Plano A
Idem, e\-juros .
W>m - Cauiela .
Lei «0, Plsno n .
Niterói, crs soo.ro

S% — port. ..
Niterói, Crt 300,00

Vend» 
Com?™ _ 33.0

ITÁLIA — (Lira) '"

Vtnúk _ 0 229Compra _ 0[223

FRANÇA (Franco)

Xí,,d» - 0.340CoraPra — . 0,330 '¦

SUÍÇA — (Franco)

Y.eni:i ' - 33.40
Compra .__ 32 40 

'

Oficial
BANCO DO BRASIL

sro.oo

84S.CO 840,00,

930,00 
'

930,00

810,00 790.00
830,00 —

930.00 925.00 
'

835,00 ;
820,011 i

830,00 — |
|

835,00 830.00 !
4.240,00 — I

525,00

350.00

520.00

170,00

83,00
88.00
78.00

860.00 —
860.00 855,0(1
860,00 835,00

518.00
525.00 512.00

183,00

630.00 625.00
800.00 703 00

375.00
650,00
27,0'J

Emp!
Emp.
De,-.
Dec.
Dec.
Dec

sro.oo
280,00

139,(11
13!.00
190 00
175.00

6.V\or>
610.00¦615.00
620,00

10,00

138.00 ,
no.oo;
18'.00
175.00 ¦¦
19VI0 :
195.00 ,

600,00
OIO.^O '
611,(11
610.00
615.00 I

60,00,

Pref. Campos, 5~<.
.'fof, D. Horli orite

CrJ l.uOO.OC 7_.
Prcí. Ju:/. dc Fora

lUiicus - Acues:
Andrade Arnaud
Aüurça do Rio rie

Janeiro 
Americano de Cre-

dito 
Brasil S. 
Boavlsta S. A. ..
Capital a. A. ..
Comércio 
Comercio de Caí*
Credito Mercantil
Cidade do Rio de

Janeiro 
Credito Real do

Minas 
Com. c Ind. de

Minas 
Lavoura de Minas

Gerais — Ord.
Idam — Pref. ..
Lowndes 
Lar Brasileiro ..
Mercantil da Me-

tropole 
Mercam 1! do Rio

de Janeiro 
Maacoso Castro .
Mana S A 
Moreira Sa!es ..
Nac. Mina» Gerais
Prcfeluira do D.
Federal

Predial 
PnrtURues do Bra-

sil — port
Idam — nom. ..
Ribeiro Junqueira
Regional 
Soto Maior 
Operações Mer-

cantis 
Cias,. Empresas «*
Soes. Anônimas
I)e Tecidos:

América Fabril ..
Brasil Ind
Confiança Ind. .
Corcovado, port. .
Cometa 
Dona Isabel ....
Esperançn 
Nova América —
nom

Idem — port. ...
Progresso Ind. —
nom

Idem — port. ..
PetrppoUtanà ....
Renascença ind.;
SSo Pedro de Al-

cantara 
Sequeira Jorpe .
Textl! Brás. Ind.
Batista 
Ind Cata3ua1.ua;
Fábrica de Filo —
Ord
De Seguros: .

Confiança 
Internacional ....
Algos Fluminense
BnavlPta

V!da 
Companhias

Diversas:
Arno S. A, Inri. «
Com

Afro JPicuéTi* St»,

80.CO 50.00 I
100.00

230.00
60.00

730.00

2.10.00

210.00 190.00
940.00 —

1.170.00
120,00

360.00 353.00
200.00 !

250.00 — !

200.00 ,

440,00 400,00 |

330.00 !
' 300.00

250.00 !
210.00 203.00 

'¦

210,00 —

1.50.00 — !

350.00 — !
501.00 !

200.00 — i
250.00 230.00 

'
330 00 ;

230.00 — i
400.00 380.0(1 i

Helena 
A .í:í,i< .-Içüo .Mo-

das t>. A. Ord.
A Sensação Mo-

das S. A 
Black Com. e Ind.
nom

Brás. de Vidros .
Bra«. de Roupas
Uras. de Discos .
Brasileira de En.

Elétrica 
S Carbureto de

Cálcio 
Brasileira de Cui.
Urasport — Ord.
Braõ ferro 
Cimento 1'oriland

Paraíso 
C. Brahmu, Ord*

890.CO
2.100,00

4.500,00

140,00

1.CO0.00

1.060,00

1.060,00
3.500,00

135.00

300,00
1 100,00
1.350,00

Idem Pref.

400,00

290,00
200.00

1.000.00

380.00
330.00

120,00 —

310,00 300.00
130.00 - |200,00
203.00 200.00
95,00 —

310.00 —
120.00

660.00 :
6S0.C0 |

230.00 220.00 j
230.00 220.0!) I
130.00 120.00 '

' 150.00 :

140.00
1. roo 00

! 10.00
1.000.00

123.00 ;

200.00

210.00
1.500.00

300.03

1.800X0
2 600 00
2.800.00

1.020,00 1.000,00

Cone. liVcilmlx ..
Cimento Àratu .
Cimento Vale do

Paraíba 
Coroou Minas ae

Bml.i 
Carioca Ind
Clyarroo So-.iíji

Cruz 
Centros Pastoris .
Cavalcanti Jun-

queira 
Cerâmica Brasl-
letra

Cada! — Ind 3a-
t)ào Adubos ..

Central de Con-
creto do Brasil
S. 

Docas de Santos
nom

Idem — port. ..
Docas da Bahia .
Dias Garcia ....
Distribuidora de

Comestíveis —
|Dl5COS) 

Gleiromar — Ord.
Ferro Brasileiro .
r'òrça e Luz do

Paraná 
F e Luz de Minas

Gerais 
Força e Luz Nor-

deste do Brasil
Fábrica de F!ló .
Fáb. de Botões e

Artf. de Metals
Roberto Lobo ..
Fáb. Mnt. Elétrica

Gerais 
Fáb. Papel Tijuc»
Franco Vale Ind.

e Comercio ...
Gompertz Qovertj
Hárksòn I. e Com.

Klbou — Ord.
Idem — Pref. ,.
Hldiantes Hlriaii-

llcos 
Ind. Sul Mineira
Ind. e Com. —

Vltromac S. .A.
Ind Martins Fer-

relra 
Imobiliária Santa

Cruz — nom. .
Idem — Ord. ...
Lab. Moura Brasil

— O. ftsn«rel .
Lamlnsçso Brasl-

.eira rt« Ferro .
Loja» American»*

450.00
445,00
750.00

1.750.00

450.00
275.00

140,00
445.00
443,00

• Luporlnl 
Mesbla 
Moinho Fluml-

nense 
Min. Brinquedos

Bstreja 
Marvln s. 
Nacional Qleo dc

LlnJiaça 
Ref, de Petróleo

Unüo 
Pneus General —
Pref

Petróleo Brasileiro
3. A Petrobras

Paulista F e Lu»
Parf. Santa Rosa
Sld. Nacional ...
Sld. B. Mineira .

, Idem c; 55',;> ...
! std Mannésmami

650,00
210.00

780.00

220.00

550.OO
209.00

900.00

— 1.000.00

— 200.00

2.300.00

710.00

200,00
1.650.00

Libra 
Dólar 
Alemanha, marco
Áustria, sohlülnjr
Bélgica. Xianco .
Dinamarca, roroa
França, franco ..
Holanda, florlm .
Ualla. Ura 
Portugal. escudo

i Suécia, coroa ...
200.00; Suíça, franco ...

j Tcheco. coroa ...
700,00, Uruguai, pé.o ..

Vend.
Cr$

52.6960
!8.82

4.5088
0.72B0
0.3732
2.7253
0.0443
4.9378
0,0302
0.6607
36367
4.4230
2.6139
2.0337

Comp.,
CrJ

5! ,4030
13.36
4.3986
0.7102
0.3690
2.6397-
0.0437
4.865!.
0.0295
0.6328.,
3.547B
4.2797
2,5500
1,9763'

1S0.OO
170.00
120,00
198.00

1.045.00
1.100.00

1.620.00
35,00

2.050.00

2.000,00

1.000.00

200.00

19.00
160.110

1.610.00
20.00

1.030.00

400,00

130.00

10.000.01)

1.000.00
230.00

Ord
Idem — Pref. ..
S A Whlte Mar-

tlns 
Sutleletro — Ord.
Sul América Ca-

pltallznçao. Ord.
S Clrllo de Adm.

e Pr.rtlelpaçòe3
S A 

I S Mineira. Pref.
Sansòri Va.^ron-

ccIcas — Pref.210.00 idem — Ord. ..
Silva Araújo e

Rossell
Te! de Minas —
Ord

Idem — Pref ..
Cltragnz — Pref

200.00 ; Usinas Nacional»
Valéria Primeira .
Valéria Segunda .
Valéria Terceira .
Valéria Qunrta .
Vale do Rio Doce

960.00
900.00

300.00
900.00

890.00

270.00

370.00 330.00

7.230.00

800,00
820.00

.200.00
110,00

500.00
500.00

1.700.00 1 600,00

330.00 .
900.00 |

1.000.00
1.070.00

345,00

160,00

123.00

ÜO.OO

130.00
1 000.00

— 1.000.00

403 00
160.00

990.00
aio.oo

1.500.00

1.100 00

1.000.00

380.00
150.00

i son.oo

620.00

1.810,00i

por!
i Idam — nom. ,.
i Wlllys Overland .
! Idem — Ord
| Listas Telef. Bra-

stlelras 
^ Koauribs Engenha-»

ri» S 
j I. E. Waülta ....

Transportes:
Serv Aéreos Cru-

zelro do Sul .
. B F. Minas Sfio
i Jerónlmo, Ord.

Idem — Pref ..
Paulista E. F. —

port. 
Panali- do Brasil .
Real Transportes

Aéreos 
pebêutures.

Peíro^irós 
Docas de Santos
Brasília — po."t.
Cotonificio Òàvea
T e L. Nordeste

do Brasil 
Hoteu Pa lace.
Lar Brasileiro —

2* série 
t.. Hlpniernriiis:

Banco do Brasil
íCartmra de Co-
lõnfcflcao. 

B^nro da Prefel-
tur» 

190.00
170.00

9.>0.0O
256.00
251.00
251.00
112.00

750.00
680.00
118.00
116.00

160.00
140.00 :
150.00 :

 j
236,00
231.001
231.00 |
102,00;

Câmara Sindica!
médias cambiais fixadas em10 DEiOUXUBRO III! 1958

MERCADO LIVRE

PAÍSES: (rj
America do Norte —

Dólar 
Aloaianha. — Marco ..!'.
Argentina — p»so ..
Austr!» — Schlülng ...
Béiglca — Franco Brisa
Dinamarca — Coroa 
França — Franco :.
Holanda — Florlm ....
rneUtcrr. — Libra 
Itália — Lira 
Po-tusral — Escudo 
Suécia — Coroa  ;
Sulca — Franco  .

MERCADO OFICIAL

America do Norte —
Dólar 13 82

Al?manh» — Marco .... 4 509.1"
Franca — Franco 0.0443
Iimlsteri-» — Libra .... 52.4160
Suécia — Corou 3.6372

MED AS -

46
03 "
00
97
04 '
.56
3572
38
.86

1.2454'
I:ÍÍÍ6_
>.75 "
') 0! 

'

350.OU

620.00
114.00
113.00

130.00

300.00'
1.000,00

do Norte —

4.000.00

30.00
60,00

670 00
113.00

470.CO

150.00

800.00

700,00

121.00
300.00

América
Dólar

Alemanha, — Marco 
Argentina — Peso 
Hé!clca — Franco B»:'.a
Canadá —- Dólar 
E<nanha — Peseta 
França — Franco ....
Iivrlaterr» — Llbr» 
Ttáü* — Lira 
Portu.a! — Escudo 
Urucvai — Peso 

149.22 .
36.77

1 69
2.90 ,

147 PO '

2.70
0l!."30

436 »*
0 347F
5 3S

17.Í2

EM JI DE OUTUBRO HE 1938

MERCADO LnitB
PAfSES: Cr$

A'"A,!ra do Norte —
Dóla-

Alemanha - Março—' Áustria — Sc-MJllnicFrança — Franco ..
650.001 H-'»nr'a _ F'—'in
110.01; inrlWtm. - r,l'-ra

IODO i.0| Ttíüa _ Ltrs
190.001 po-tuea! — Sfcnidó

R'|í"'> _-_ P-ff*ifl "...
— Sioca — r-»n-o ..

780 00 i'ni~u»! — *r«»i 

HV68
34 49" 71

0 34
3Ü.97

4?0 lfi
fl ?4' !>*

•>i nn
3.<.16
16.25

125.00

730,00 ,

MERCADO OFICIAI.
Anérlc» do Norte —
Dólar  13,82

MOEDAS

630,001 Argentina — Pêss 1,70
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Colômbia: forças armadas
repelem sugestão de Pinilla

Bogotá, 14 (UPI) -- Os Co-
mnndnntes dos Forças Armadas
e o Ministro da Queria reaflr-
inaritiu ontem sua lealdade no
Presidente Lleras Camargo c res-

gou-se a receber, hoje, uma co-
inlssúo do Senado encarregada
de notificar-lhe que a Câmara
Alta aceitou a ncusnçfto foram-
Ioda contra 61e pela Câmara dos

ponsnbillzarnin o ex-PresItlento Deputados.
Gustavo Rojas Plnllla pela queda Os membros da comissão cn-
do prestígio do exército eni Inco carregada de entregar-lhe a no-
dos atos de seu rçovérno. tu. no chegarem no hotel cm que

Ni)ma declaração conjunta, Plnllla se hospeda, foram reco-
Ministro da Guerra e os Chefes bldos por seu secretário, Nlcolas
das Fôrçns Armadas anunciaram Petro Dorla, o qunl Informou quo
que acatnráo e respeitarão Lleras o ex-OcnernI estava ocupado e
Camargo "como Presidente cons- expôs outros inconvenientes que
tltuclonal da Colômbia e, por o impediam de receber a comls-
conseguinte, como Comandante- sfto.
Chefe das Fôrçns A r in a d a Ante a negativo, a comissão
Nnclonnls". se retirou.

Dizem ainda que se .manterão chefiava a comissão um altoafastados das lutas políticas, san- funcionário do Senado, que eracionnndo severamente os multa- portador de uma nota do Presi-res que em serviço ativo pnrtici
pem dn política.A declaração, assinada pelo
General Alfonso Snlnz Montoyn,
Ministro da Guerra, e os princl-
pais Chefes dò Exército, Avlnçáo,
Marinha e Polícln, repele a su-
gestão dc que "oficiais reforma-
dos" (alusão a Rojas Plnllla)
tentem controlar ns fôrçns ar-
mndns ativas, função que com-
pete aos Comandantes legalmcn-
te nomeados.

A declnrnção constitui uma res-
postn a Rojas Pinilla que, ao re-
Bressar ontem a este pnis, disse

Sue 
"vim pnra velar pelo futuro

ns Fôrçns Armndas e defende-
Ias".

dente dn Câmara Alta, Carlos
Llera Restrcpo, comunicando tio
ex-PresIdcntc que o Senado ha-
via aceito a acusação formulada
pela Câmara Baixa.

A nota dizia, em nome do Sc-
nado e dn Comissão por este no-
meada, que Rojas Plnllla "terá,
tanto na fase da Instrução como
na do Julgamento, se este se ve-
riflcnr, da plenitude dns gnrnn-
tias legnis parn exercer sua de-
íesa", e que a atuação do Se-
nado "se limitará estritamente,
coma i- do rigor, aos dispositivos
constitucionais e legais que a
regulamentam".

Dizia também a nota que Rojas
Pinilla "será ecrendo de todas ns
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TW"E.U.A: CONTRA ENTREGA DE QUEMÓI
E MATSU COMO PREÇO PELA PAZ

WASHINGTON, 14 (U.P.I.) — O pulsar os Estados Unidos do PacíficoSecretário John Foster Dulles declarou Ocidental. Tendo presentes tais pro-hoje que os Estados Unidos não são pósitos, acrescentou, é inútil regatear
ff ...i„_ii»t_i_ ___ «_rl ..ia dl n *t *-% ff a«»w ãw _. _f _¦ _ __ _ 1 __ __ .. __ _.  -1 _* "oferecendo 'a redução das guarniçõesnacionalistas nas Quemói e Matsucomo preço da paz.

Os Estados Unidos, declarou tam-bém, não aceitam a idéia de oferecerde presente o território de outro país,ainda que os nacionalistas chineses
concordem com isto.

A primeira acusação contra
Rojas Pinilla é de haver exerci

ROMA — Num corlie com parede» de vidro, o corpo de Pio XII terrena de Cailel Gandolfo à
Cidade Eterna para oi funeral*, aeruldo pelo» Cardeaia eieoltado por policial» e cara-
binelro». Lentamente, o cortejo passa em frente ao multlmllenar Coliseu. Uma multidão contrlia
forma ao longo de todo o percurso. (Foto UPI)

CONVERGE PARA A REUNIÃO DOS
CARDEAIS A ATENÇÃO DO MUNDO

PINILLA FARÁ
SUA DEFESA do com Indignidade a presidência

CIDADE DO VATICANO, 14 (UPI)
Os Cardeais que elegerão o novo

Bogotá. 14 (UPI) — O cx-Pre- c de haver abusado de sua auto- Pana cont.inu_.__ chcp-amln a Rnm» enrensidente Gustavo Rojns Plnllla ne- ridnde. 'M uinunusra eneganuo a «orna, turso.

atualmente. E. pera-se que o con-
clave comece antes de 25 do mês em

PROTESTANTE RETRATA PIO XII
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enquanto os trabalhadores do Vati-
cano, os "Sampictrini", iniciam os
preparativos para a mais secreta c
mais mística das eleições do mundo.

Já chegaram 28 Cardeais e, bre-
vemente, chegarão outros 23 dos ..5
que o Sacro Colégio de Cardeais conta

Esta manhã, às lOh, 30m, os Car-
dcais que estão em Roma se reuniram
numa "congregação geral", para ulti-

favoráveis à idéia da entrega das ilhas
Quemói e Matsu aos comunistas chi-
ne.es, como preço pela paz no Extrc-
mo Oriente. Em sua entrevista cole-
tíva de hoje, Dulles exortou o povonorte-americano a não concentrar de-
masiadamente sua atenção naquelas
ilhas, sem ver o quadro mais amplo
dos propósitos dos comunistas de ex-

_-Ou_f0_etllIl0,d0 DePartBn}ento - O Governo espera que os veltnram o cessar-fogo e preon-de Botado declarou, na prática, dirigentes republicanos c demo- ram-se para uma nova olon"que ps Estados Unidos náo tem crntns náo Introduzam a atual slvn".a intenção de exortar o Genern- crise do Estreito de Formosa na 'l-ssmo Chiang Kal Chek a re- otunl campanha política pnra as REDUÇÃO DOSdtiüir suas torças nas ilhas do eleições de novembro. EFETIVOS
estreito de Formosa, contíguas ._. n-._-.fi-,- A„ -- , .
ao litoral continental, embora aDrêcl_i ir^f_f_«rmí ._?_,__ Talpé. 14 (UPI) - fi provávelacrescentas» que era conceblvel SiS-tíf. _. wHti__ t,Ue ., ?,hln-a ™clonallsta 

°ac'cU.
que essas forças sejam, reduzidas % G_jvtó_o ii'ó'Levantaiurante _s "^""vões dos Estados Uni-no futuro, se os nacionalistas Túltimo VcrL e na »ttml dos J*a.Çft *uc reduzn seus efeti-
chineses decidirem ndotnr uma tuacfto do _£__.(_, _» S_Í_._ [" vos '"'"tares nas Ilhas Quemóimelhor distribuição de seu pode- ]8Sg° ,?2d2S*D__2_ $&£££* e Mat ."• scgundo disseram fontes
ri0 míllUir- tiu oue «tà' nleilmiiu"^ «»«P,Çje_tM. com a condlçfto de

a jq e ~ Plenamente de que Wash ngton se comnrorn»u
CUNHA ?..td__.C0{nfTrU'San- fm q.ue oa » defender tais Ilhas. P
v-„.,» relações Internacionais náo se

Afirmou Dulles que os .«mi- Q_TO_______^_^HH_He.m «questaonistas procuram claramente in- ^..í?1"", Partidária no mo-
troduzlr uma cunha entre os Es- .meluo Rtual-
tados Unidos e os nacionalistas ,,,,.K inivnn»»m
chineses, a fim de obrigar os JAMAIS ABANDONARÃO
amerioainos a saírem do pacifico Taloé 14 (P p )  "n« r, ¦—¦  »......„.„,,
Ocidental. Os norte-americanos, clona&stak Jamais abandonarão _fn?llang Ka'-Snek- ° Kuomln
acrescentou, devem procurar nfto ns llhas coslelras. reafinnou ho- tnng<
iater o Jogo dos vermelhos. je o Sr. Chen Cheng. Vice-Pre- °s nacionalistas mnntém cêr-
f,m?ií_f_r__ 

e_ltre.Ví_,ta 
. _?___?.' 5J?fnte e pri««e'«> Ministro da ca de 100 mil soldados na?lllinsfuncionários de alta categoria China nacionalista, em entrevis- cm questáo, situadas junto à cos-revelaram que Dulles havia da- ta concedida aos representantes ta da China comunista. O Pre-do instruções pnra que se íôsse da ímprensn. Declarou o Vlf-e- s'dente Eisenhower e seu Secre-mais devagar nas concessões aos Presidente que o cessar-fogo de- tttrio de Estado, Sr. John Fostercomunistas, porem afirmou que cldldo pelos comunistas "nada Du"es, têm dito que se manteriase procura limpar o caminho pa- mnls representava do que um mclhor a paz se se diminuíssemra enfrentar a situação com estratagema para tentar obter tais forças.

_.?!_-n___b!Uda_e';.__?¦ _°_Ã.____v _.ue._!_._.nao_1odcm arrebatar pe- Se se chegar a um acordo, Isso

A noticia sobre as conversaçõescom vistas ao Importante com-
promisso entre Formosa e os Es-tados Unidos foi publicada peloJornal "Ta Hua Evcnlng News",cujo proprietário é destacadomembro do partido governante

mar OS preparativos do conclave, que nistas revelem um sincero dese- Ia força". Prosseguiu Chen suporá cí^alor _____*_!_l__.*_'
segundo prognóstico de muitos, du- Jo de manter a trégua. h_?__ÍÍhu__Í?h^__° ref0IÇO ,d.la- co d«d° no estreúo de Formo,'>„__ ___? j_,:i -_._ ' __ Antes de Iniciar-se a entre- Ho dos _d!spositivos comunistas desde 1955. ________£_.,,__rara semanas, em deliberações e vo
tações

vista. Dulles leu uma breve de- na província do Fukiem, está fo
claraçfco na qual disse que os ÍÇ dc cogitações a redução das
Estados Unidos tinham recebido íorca? nacionalistas de Quemói e

Contrariamente no que ocorreu légio já tomaram uma tal am- o Cardeal Já recebera o passapor- com "beneplácito" a decisão de de Mf>tsu. Os comunistas apro-
com Eugênio Pacelll, cardeal mie plldão que o "Osservatore Ro- te. Pequim de prolongar. por mais
foi eleito Pio XII, nenhum dos mano" teve de publicar um apelo Anteriormente, manifesta-se duas semanas a cessação do fogo
cardeais de agora se destaca co- ã moderação e á disciplina e em Varsõvia que nem o governo nas Quemói. Acrescentou, todo-
mo favorito. Além disso, no caso cujo primeiro resultado foi aliás nem ° Partido Comunista opo- via, que confiava em que a pro-de Pacelll, apenas foram neces- fazer com que recomeçassem as rlam qualquer obstáculo a que o longaçáo seja por mais de duas
sanas 20 horns de deliberações polêmicas Cardenl Wyszinski fosse a Roma, semanas, uma vez que uma "bre-
,..,,-, „,,,. ,i,. ,.„n.. „!,.,.,,;„.; a.. ... desde que o desejasse. ve suspensão" de um ataque ar-

O Cardeal declarou a uma mudo "não é um bom cimento
enorme multidão de fiéis concen- pnra estabilizar a situação noIrada, domingo último, na Cate- '
drnl de São João, em Varsóvia,
que "é meu dever Ir no Vaticnno
luninr parte na eleição do um
novo Papa".

mosa
.. . quando os Estadosunidos se comprometeram a de-render Formosa e ns vizinhasIlhas Pescadores, mas não Matsue Quemói.

para que, dn velha chaminé da
Capela Sixtlna, surgisse o tradi-
cional fumo branco quc, por se-
cular costume, indica que o Pb-
pa foi eleito. O fumo é dos vo-
tos que os cardeais queimam de-
pois da eleição.

ISOLADOS

Os cardeais ficarão encerrados
na Capela Sixtina. Inteiramente

Dirigindo-se k Imprensa em
geral, o órgão do Vaticano n
exortou a por fim ás suas "elo-
cubrações políticas" e a não
confundir "o Senado mais venc-
rável do mundo, o da Igrela, com
um vulgar congresso político
eleitoral e com os seus corre-
dores".

Com efeito, ria votação do Sn-
cro Colégio sairá "o novo Vigft-

interesse da paz".

desligados do mundo exterior, até rl° de Cristo, o Chefe d_ Igreja
à eleição. Os telefones ..rrâo der- Católica,-o representante supre-
ligados, o sistema telegráfico mo dn crlstandadc, o gula e o

DECISÃO EM HAIA
Nos comentários sobre a situa-

ção no Oriente, o Sr. Foster Dul-
les disse também:

— Os Estados Unidos estariam
dispostos a deixar que a Corte

Cidade do Vaticano, 14 (UPIl Internacional de Justiça decidis-
Mulheres humildes, homens dc «e se as Quemói deveriam ficar

rosto séiio e freiras de hábitos nas mãos dos comunistas ou dos

JUNTO AO TÚMULO DE
PIO XII

Conferência tríplice para
resolver questão de Chipre

Londres, 14 (FP) — Nos meios lançadas de uma casa mas esca-autoriíados desta capital, consi- P011 sem ser alcançado,
deram que o Govêmo britânico. .,Um ciPrlota grego foi morto a
embora continuando resolvido gjg\ aS&oW^oWdi
aplicar o seu plano quanto se deter, que lhe foi dadaChipre, está pronto a discutir,

também e náo se permitirá ne- mestre religioso de milhões de escuros revezaram-se, hoje. oran- nacionalistas .chineses, porém

no seio de uma conferência trí-
pücc, qualquer modificação.

Para dar atendimento ;\ Gré-
cia, acrescentam, o Governo brl-nhum instrumento ou melo de crentes e nfto o líder ou o ma- do ante o túmulo simples de náo acredita que os comunistas f»„',.„ „&' S £?„.__._fi_.Sft__m_l__1_.'flft__n mm a .YlpHnr r_e nnlirMm nnlítirn Hí> _»nrr#»ntPJ_ rlp nuSrmnr» hf_n._ An t-irm t»r» rhlnnsne ._n.ni-Hom _<r..v_ f_rf__ -i-IUL-U ll»U vcil» tlltUUTUUCHlCcomunicação com o exterior. Os nobrelro político de correntes, rte mármore branco do Papa Pio

prelados que se alojam perma- partidos, de facções opostas no XII, numa estreita galeria situn-
nentemente nos aposentos da Interior dos partidos". da debaixo do esplendor da Ba-

chineses concordem com isto. em que os projetos de solução fl-
__? &S£S» 2Ü» na. W SWaeST-í" 9hí_r se

Capela receberam ordem escrita
para sair do recinto. Os "Sam-
pietnni", inclyslve. colocarão te-
Ias de arame em portas e Jane-Ias, para que não se recebam
mensagens.

Assim, os cardeais comerão.
dormirão, etc, no Interior cia
Capela e náo se comunicarão
,cóm ninguém antes de elegerem
o sucessor de Pio XII.
. A última porta de acesso à Cn-
pela será fechada sabido, dia 35
pe'.o cardeal dlácono Alfredo
Ottavianl.

sillea de São Pedro.
possível reagrupamento mais efi
caz de suas forças — o que é
um problema puramente militar,

os Esta-
Portanto, as especulações fo

ram tachadas de "ofensa intole- Uma mil pessoas passaram dl- ,
rável" para a con. ciência cristã, ante do surcófago quc gua.da os _,e,!1T?a,rl P° _?,
destinada a atingir a Igreja no restos do Papa, nus primeiras 

*
momento cm que tantas nome- quatro horas em que as galerias
nagens erguem-se para elas subterrâneas estiveram abertas
quando a Justiça lhe é t.o lar- «o publico, esta manhã, como de
gemente prestada".

Essa "exortação" foi repetida

Jam "evocados" quando de tal
conferência. Tratn-se, frisam nos
meios diplomáticos, de um abran-
damento da atitude britânica, na
esperança de que ocorra uma
conferência.

Foguete
vai descer
na Lua

L Copenhasue, 14 if. p ) _'Os cientistas soviéticos lança-

xo e
làmpadr.s faziam resplandecer o
ouro cios af.es-e.i renascentistas.

elevado e os seus sentimentos
anticomunistas muito fortes.

Ordem de De Gaulle para que

nos Jornais, mas no mesmo tem-
po é comentada.

O "Paese Será", publicou um
comentário sob um titulo com

T7„-,,,., estas palavras: "As vésperas la-
rnn £_..ÍU_h. ' 0;'n ° mlindo boiic..... do conclave o Vaticano
Sp . . '' (,uem sera iamenta ps nresfõos exercidas só-novo Papa e elrs próprios, os car- bl.„ os carde-Us"deais, só terão o primeiro vis- -.atne.is .
lumbre quando contarem e quei- Segundo esse jornal da opcsl-
ma reni os votos. ção, os órgãos visados seriam os

Í'ÍV< ,_,'.;¦ A opinião geral é de que. de da democracia-cristá. Na sua
tei__i»_s__»,:,.„a_!,.;;:-._,i . ., ,:..^;_..;_^_Va~-_-- « ¦•._- acordo com as normas modernas opinião, o jornal da Ação Cato-
>_«tpt eivnnicn t,-,i x- i . , . *' ^.conclave será longo. Um llca "Quotidiano"), pondo em Paris. 14 (UPI)v.í_3___l,_ bAi\uuuu, Jiaiia — _sesta foto, feita no ano passado, Cardeal nao italiano insinuou relevo a presença do Sr. John muçulmano e civis franceses do tedos os detalhes, e muito me-
na residência de verão do Papa Pio XII, vemos- o Sumo Pontífice que a^ decisão poderia ser espe- Foster Dulles nas cerimônias de Comitê de Salvação Pública da nos as condições que serão npli-
posando para um retrato, em exéYução pelo pintor escocês Leonard Jiada„ 

"em nao mais do que dez 19 do corrente, que terminarão Argélia e Saara reagiram indig- cadas sobre- o terreno. Mas. ns
Boden, de 47 anos. A tela mede 2,59 metros por 1,67. O retrato foi dias"- Nada, em comparação as "novendlales", mostra as suas namente contra ns ordens rio intenções que surgiram, as rieci-
pintado entre 1958 e 1957. Boden, que professa o protestantismo, com ° eonclave de 1871, que ele- preferencias <a favor de um Presidente do Conselho de Mi- soes de princípio que foram
disse que "Sua Santidade posa maravilhosamente". (Foto UPI) £e__°. ,?iPa _° .° de 33 meses PaPa pr ó - n o r t e-americanosi. nistros, General Charles De anunciadas, estão no devido ca

dos Unidos não cogitam de dotar
a China Nacionalista de armas
atômicas.

— Não há indícios de que a
costume. Todas ela., em grupos guarnlção nacionalista das Que- quanto às possibllidade cIozí? a quinue, se ajoelharam mói deseje entrar em entendi- ncôrdo. amanhã, na OTAN, on- contornará o satélite antes"'típno estreito corredor, de teto bai- mento com os comunistas; ao de será discutida n ordem do dia regressar á Terra" declarou emabóbadado, onde débeis contrário, o seu moral é o mais de uma conferência tríplice. substánélff ao correspondente dójornal comunista 

"dinamarquês

Devido a isso, estão prudente- £ao ^ois foguetes na direçáo damente otimista, em Whitehall, Lua, em futuro próximo: um de-lidades de um verá "descer na Lun" e outro

militares deixem a política

SATISFAÇÃO "Land og Folk" em Moscou! o•' "r-:ar,.. Bronstein*. conseihpitv. r\r.Atenas. 14 (UPI) - Os círculos Planetário de !íS '£&$.
oficiais receberam com satisfação cendo: "Os cientista? sriv»i__I.le que o Conselho dispõem de 

"rt_ 
su?icieIfeda aliança atlân i- mente poderosos para atine ir.,ca consesii u um acordo tnpnrti- Lua p n. Ptn«.i„nl... , i. ,i

te entre a Grã-Bretanha, Tur- ._,í1-.-0-5_esRecla,Istas trabalhar

as noticias de
Permanente

Os membros Evidentemente, não conhecemos
Sputnik II". que deverá serlançado na direção da Lua".

e aois aias de estancamento na Observa que um Jornal de Turim Gaulle. aos militares franceses minho. e eu não vacilo em dizê-decisão
17 • • T| SERIA ITLisenhower inicia campanha ;j^
para eleições de novembro

ALIANO
("La Stampa") prevê um Papa para que se abstenhom de con-
que perturbará a hierarquia da tinuar intervindo na política.

Washington, 14 (U. P. I.. —
O Presidente Eisenhower dccl.i-
i"'i hoje que a nação, no p cito
cin -i de novembro. ver-;e-A lia
a' .rnutiva dc escolher um "Go-

terior da administração Else-
nhowcr com a rio Secretário do
Estado do ex-Presidente Tru-
mau.

Afirmou Nixon que. cm stn-
chefiado tc.-^. "a política externa dovi.no sáo e estável"

pelos republicanos, ou um "Go-
vêrno radical", pelos democra-
tas.

Falando a cerca de 600 ati-
vistas da campanha republica-
na, que lhe ofereceram um ai-
moço pelo seu 08° aniversário, o
Presidente disse que o Partiria ,
Republicano não tinha motivos l'anha ca-!)az de destruir as es-
para mostrar pessimismo quanto P?™»." democráticas quanto a
aos resultados do pleito."Que existe, além dn propa-
ganda hostil, pnrn nos desenco-
rajar?" — indagou Eisenlio-
wer. .

O Presidente apelou para o
lançamento de uma campanlín
de corròspontlêncln individual c
telefonemas, destinada a con-
auistar vo.tos para o pleito dc
novembro. A seguir, pondo em
prUica seu próprio roíiselho, re-
correu ao telefone junto íi mo-
sa do baii-Urte, c iiiou çnrii a
Sra. James w. Khaíf Jr.. ca-
posa dê um dentista cm Nnplé-
woocl, New Jersey.

A Sra. Khalf disse-lhe que a
campanha para a eleição de um
Congresso republicano assente-
lhava-sc a um jogo dc basebol,
e que quando se contava com
um bom lançador era
dnr-lhe bom apoio.

Disse o Presidente que já ha-
via começado a escrever cartas
para capitalizar apoio aos cnn-
didatos republicanos.

POLÍTICA DE PAZ E
GUERRA

quatrocentos anos denesse sentido indicam
que o Papa será novamente itn-liano e que será eleito entre osseguintes Cardeais: GiacomoLercaro. de 6G anos, de Bolonha-Marccllo Ottavlarii, de C7, pró-secretario da Consregação: An-
gJlo Giiiseppe Rcncalü, de 77,
patriarca oe Veneza; Ernestonufíini. de 70, de Palernio: eG.useppe Siri, de 52, rie Gênovac o mais jovem membro do Co-legio.

Ação Católica.

PASSAPORTE PARA O
CARDEAL WVSZINSKI

Acheson resultou na guerra,
política de EÜserihowcffrDúUeã
resultou na paz."Em palestra com a imprensa,
no aeroporto, disse Nixon queos candidatos republicanos "es- As especulações sobre
tão trabalhando c combatendo do próximo Papa pelo SacroComais arduamente" numa cam-

Varsóvia. 14 (UPD — O Car-
dcal Steíèu Wyszinski, PrlmM
da Polônia, obteve passaporte cio
governo comunista para viajar a
Roma. a fim rie participar na
eleição do novo Papa.

O Cardeal polonês será o úni-
co príncipe dn "Igreja do Silèn-
cio dos pais?s comunistas da ro-Mlnlstro, o ex-Chefe do Go
Europa Oriental que poderá as- vêrno Pierre Mendes France, seu

O General Jacques M a s s u.
chefe da rebelião que produziu o
retorno ao poder do General De
Gaulle, apresentou hoje sua de-
missão de Comitê, cm cumpri-
ircnío ás ordens do Chefe do Go-
vêrno, apesar dos vivos protestos
cios m.mbrcs civis dc que não
íoi aintia consc.uldo o objetivo
do Comitê.

Mas, ainda em maio ao pro

mais ampla destinada a solucio
nar o problema de Chipre.

Esoera-se que as comunidades
grega e turca de Chipre possam Segundo o professor Bronstein
ser representadas nn reunião. os foguetes em questão terãoinstrumentos capazes de medirA QUESTÃO NA OTAN a massa chi Lua, bem como o

seu poder rie condutlbilldade doParis. 14 (FP) — A sessão do calor e da eletricidade SerãoConselho dos Representantes transmitidas Dela ielèvta&n ln.Agora, que se ponha slnce- Permanentes da OTAN, prevista formações a r?_peitcTrio iodo d_- para amanhã á tarde, no Pala- Lua jamais visto da Terra Ou-cio de Çhaillot. parece que deve tros aparelhos estudarão a su

10
ramente em vigor estas inten
ções. seguidas de atos concretos
e incontestáveis, e se abrirá o
caminho para o sossego e a paz".

Em uma reação equivalente a
um repto ao General De Gaulle.
os membros civis do Comitê rie
Salvação Pública da Argélia de-
cldiram, em uma votação, consi-
derar que sua organização se en-
contra em "estado dc emsrgên-
cia" e continuar em "sessão per

ser. decisiva quanto _ possibili- perficie da Lua e as condiçõesdade de ser convocada uma con- <je descida satélite dosferencia consagrada ao caso de eventuais navios futuros do es-Supre. As posições parece que ^ No tr'ans-ürs_ d2?sua en-c:
evoluíram suficientemente, no
sentido de uma aproximação gre-
go-turco-"britãnica. para que a
OTAN s-e mostre otimista qu.in-
to no término das discussões em
andamento há várias semanas,
sob á égide do Sr. Paul Henri.nanente". Ademais, designaram

testo contra á crdeni co Primei- dois co-Prcsidcntes civis, ambos Spaak. Secretário-Geral da Or-
muçulmanos, para quc se dirijam ganlzaçfio. Cedo ou tarde, dizem,
a Paris a fim de conferenclar uma conferência, reunindo gre-

ESPECULAÇÕES

Cidade dn Vaticano

sistlr^ao conclave 
'que' 

elegerá o plebiscito sobre a Constituição, com o Chefe do Governo. F°s. turcos e ingleses, deverá ser
novo Sumo Pontífice. declarou hoje em um manifesto Tudo Isto, no entanto, não oa- realizada, para que se possa sair- do impasse, defendo as efusões

e na ilha'.

ATENTADOS

uma esmagadora vitória nas
eleições de novembro pnra o
Congresso.

REPRESÁLIA

Washinslon, 14 (U. P. I.i —
Os republicanos iniciaram hoje
uma "represália maciça" cin-
tra os democratas, na frente rla
política exterior, enquanto

,, ,"•_,_'; um. fnnfp muito autorizada público que as ordens do Gene- rece mais que um repto débil, do lmPa;

é cscòllm «veToU hõ/e q"e ò° Chefe da "J^ft ™ "caminho certo" e pois 0 Exército não deixou cm d« "ngu

oSacro°Co- W* Católica .polonesa recebeu íel^toujjor^elas.^ ^^ duvitoseu.apoio^a D_e_ Gaulle. ^^

F. Sagan na
barra do
tribunal

Cárbeil, França, 14 'U.P.I.) —
...,..,.  „, ^ Jovem romancista francesa

democrata'; indicaram 
'que 

con- .'ranroise Sngaii foi levada hoje
a barra do tribunal, pelo crime
de imprudência na direção do
nutomóvel no qual quase morrcH.
cm julho do ano passado. En-
quanto aguardava sua ver. de
comparecer diante- do Juiz, René
Bureau, neste subúrbio de Paris,
a famosa autora rie "Bonjour,
Tristessc" tomou uma cerveja,
comeu um sanduíche de presun

seu passaporte dò governo e par- "As instruções do General Dc Contudo, os observadores dizem
tira para Roma, provavelmente Gaulle, de acordo com o que le- que em Argel continua de pé a ..,,„„._ ,,,,„-,
na quinta-feira. mos na imprensa" — manifesta possibilidade de manifestações de só{dad« ^brítTnTr

Uni porta-voz do governo de- Mendes France — "constituem rUas. soldados ii.nan..
clnrou que não podia confirmar um novo fato cujos efeitos po-
nem desmentir a notícia de que de riam ser importantíssimos.

Nlcósia, Chipre. 14 (UPI) — Os
os foram vítí-

mas de atentados com bombas e

trevista o Doutor x.ronstein fe-
licitou os cientistas norte-ame-
rlcanos pelo resultado obtido
com o seu "Pioneiro", sallen-
tando: "Ao que parece, os mo-
tores não foram bastante gran-des para dar ao foguete a nc-
cessaria velocidade de 11,1 au'-
lômctros por segundo e, além
disso, cálculos errôneos deram-
lhe uma falsa trajetória. Para
atingir a zona ria gravidade da
Lua e ser atraído por esse sa-
télite. o foguete teria de per-
correr 345.000 quilômetros no
espaço. Julgo que. com o "Pio-
neiro" norte-americano, íoi
dado importante passo para a
conquista do espaço. O novo

Provas nucleares: Rússia é
acusada de dirigir ultimato

tecia (!.i..
fundamen-

tlnüaiiam a feri) a
questões domésticas
tal=.

O Vice-Pre.sidente Richard M.
Nixon assumiu o comando do
ataque contra os democratas, na
questão da política paro o Ex-
tremo Or.ente, apenas uma se-
mana dopois de b alio comando
republicano ter dado mostras dc
que iria também còncéntrar-õe

lbJ

Ouça
a RADIO
JORNAL
DO BRASIL

armas de fogo e um homem so- recorde de altitude estabeleci-
freu ferimentos graves. do tem considerável importáii-

Um sargento britânico tirava cia para « continuidade da e-vo-
seu veículo de uma garagem pró- .uçáo da técnica dos foguetes,
xinia à sua casa quando 4 Jo- 0em como para os preparativosvens cipriotas o cercaram ao das viagens do homem através
mesmo tempo que disparavam <to espaço. Contrariamente, a
suas armas, várias vezes. experiência norte-americana não

Um veiculo das forças de se- tem importância not_vel para o
gurança íoi alvo de 3 bombas estudo do próprio espaço".

NAÇÕES UNIDAS, 14 (UPI) rou que "agora fica a cargo da DDK/1 DCI A Cf /CDCMC IA
- O Ministro de Estado brita- União Soviética a conversão des- _»-»-_---. rti-A* j._hmj_u

Chicago, 14 (U. P. I.) — O
Vice-Presideiue RIchard M. Ni-
xon reuniu-se hoje com os vc-

. publicanos de Illinois, para in'-
ciar uma encursão eleitora! de
seis dins, em favor dos candi-
daíos dc scu partido ao Con-
Crcsso.• Declarou Nixon qüé a compr,-•nha republicaria está ganhandoimpulso e que "temis todas iis
possibilidades de surpreender
nquélas que prognosticam der-
rota."

O Vice-Presidente respondeu
às críticas feitas á noite pa<s .-
da pelos democratas, enumernn-
do uma "série de êxitos" da ad-
minlstração nos assuntos exte-
rlores.

Sua declaração, em resposta f.
que foi divulgada pelo Comitê
Consultivo rio Partido Democra-
ta, no fim da .semana, foi feita n,
sua chegada i> Chicago, ontem
á noite. Mela, Nixon de-afia os
candidatos democratas ao Con-
gresso a comparar a politica ex-

preciso nos problemas domésticos.

4.° Congresso
Continental
Anticomunista

DE

CUlad de Guatemala, 14 ÍU.P I.)— Iniciaram-se, ontem; neata ca-
pita!, as reunlô6S (To 4a Oorigreslo
Continental Antl-Oomvtnl-tn, do
qual participam delegndca do.*i '.'0
países americanos; 03 Estudo.'. Uni-
do.1, e Canadá, além rie observado-

nico. Caoitáo-de-Pra_ata Allan sa esperança em realidade e a
Noble, acusou, hoje, a Rússia, de decisão sobre se se precisa con-
dirigir no Ocidente um ultimato tlnunr com as provas nucleares
sobre as provas nucleares e pro- depois de 31 de outubro",
clamou que, se as conversações

  tripartides de Genebra tiverem ACORDO ANGLO-
to e disse despreocupadãmcTite êxito, não haverá razão alguma AMERICANO .
que estava certa de que a iriam para que qualquer pais realize
condenar, comentando: "Querem mais experiências. NAÇÕES UNIDAS, 14 (UPI)
que o meu caso sirva de escnr- Ao dizer, na Comissão Poli- — Os Estados Unidos e a Grã-
mento. Mas. se eu íõr para a prl- tlca Principal da Assembléia Ge- Bretanha mantiveram hoje com
sáo. para mim é um favor. Só ral da ONU, que o subsecretá- Insistência seu ponto de vista de
assim poderei realmente começar rio das Relações Exteriores so- que qualquer acordo sobre a sus-
a escrever meu novo romance". viético, Sr. Valerian Zorin, apre- pensão das provas nucleares de-

A atitude de Françoise, no cn- sentou, sexta-feira última, um ve ser negociado com a Rússia
tanto, era mais séria, quando se ultimato, ao expor a política do em conversações privadas, em
apresentou diante do Juiz e íèz Kremlin, Noble declarou que Genebra, á base de um sistema
um breve relato do acidente do Rússia quer lançar à Assembléia garantido de controle,ano passado, quando seu carro "UmR declaração precipitada DESEJO DO BRASIL

Irrealista" sobre a proibição ln- ;;.__,-;«. .-_,-,,._...,, ,TT_r.
condicional NACOES UNIDAS, 14 (UPI)

Repelindo a acusação de Zorln — 9 Brasil declarou hoje, na
de que o Oeste se opõe ao desai- Comissão Política, o seu desejo
mãrrtènto oom sua Insistência em d« que as grandes potências ces:

res da Alemanha. Espanha, Tclic- res.

esporte "Aston-Martin" virou a
grande velocidade numa estrada.
A escritora sofreu uma comoção
cerebral e o afundamento de va-rias costelas. Os seus três com-
panheiros sofreram lesões meno-

cd-E?lovAqulnj Israel c Itália.
Os Presidentes rie Horidürafi; Sr,

Vllleda Morr.lc... e de Guatemala,
Sr. Ydljorai Fm-nles, pr_lit\nc!A-iam dUroürsòa tthtÍ-com\üitstaô.

o Oongrepso designou o __r. Antô-
nio Ayclncna Vãlladaresí de Gua-
tomai a, Pôu Prrfildcnte.

As deliberações serAo encerrari?.-
no dia 16. Os temas a serem tíls-
cutldoi efto oj. séffUlhtest

Dlreçfio do Movimento ComunLs-
t% Internacional pela URSS; penr-

"Não creio que estivesse corren-
do a mais de 90 km, mas tenho
dc confessar que não estou nbso-
lütamente certa a esse respeito",
riisíc.

O promotor insistiu em queFrançoise Sagan. que conta 22
anos de idade, devia ser decla-
rada culpada, porém deixou a pe-na a critério do Juiz. Em segui-
da, num gesto galante, disse à
acusada: "Mlle. Sagan, alegra-

li .ar a suspensão das provas com sem as provas atômicas, que ate
o 

"progresso 
na redução dos ar- o momento vim realizanao em

m.imentos, Noble disse que, "e:u diferentes partes do inundo. O
geral, a única salvaguarda ver- de,c?ado brasileiro, Sr. Augusto
d. deira da paz e dà segurança Fre&eriso Schmiat, disse que por
será o desarmamento real, isto
é, a redução material do arma-
mentos, tanto nucleares como
ordinários, junto com medidas
eficazes de inspeção e controle;
e, se não se conseguir isso, de

traçüo c tlornlnaçiio do coni.iii_.iio me que o acidente nfto tenha si-110.1 -p-ÍMi livre*: jatado atual do do fatal, pois isto teria sido ummovimento comuni-ta Internaels- ,„in- t0,.,.i,.ri ..^,._ „ u,„,.„,,,..,na:; m.cilrta.. pari fortalecer _. Ins- ?2«*ií_»- P literatura
tltülçOtí cl.nwrilllcní noa psi.-p.s "'"'"5? ' .,
latlno-.merlcano»; e m__l,1>- .r.r_ ° Jui!i adiou ° veredicto e a
elevar o me: dr virtn _ cúUural doi sentença, que poderia ser no má-
povos _ elimln_r o» cf.ito.% do co- ximo de dois meses de prisão, até
munlamo. a próxima «emana.
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ês:e motivo o seu país apoiou o
projeto rie resolução apresentar
do por 17 naçõüs. entre as quais
os Estados Unidos, Canadá, Ar-
gemina e Equador.

Hoje, a Comissão Política co-
veremos reter n possibilidade de meçou a discutir o projeto. "O
preservar a paz e a segurança ideal seria quc a humanidade
por outros meios... O efeito deixe de ser amendrontada e
suasório das armas nucleares, confundida com tão terríveis
como agora". provas. Fazemos votos para quo

Depois dc expressar a esperan- o projeto que apoiamos possa
ça ocidental em um acordo nas traduzir-se no começo da liber- _;• _. . _.„. , 

"».''_, 
,'¦ i, . • ',*_ , _•*''_,', -j »,„ ¦> s.

negociações dc Genebra, para a tação do homem do constante NAÇÕES UNIDAS - O Sr. Augusto Frederico Schmiat, membro da delegação do Brasil a
suspensão das provas sob con- temor a que tem sido submeti- ONU, quando falava ontem ã Comissão Política, expressando o desejo de seu pais _e que
trôla Internacional, Noble decla- do", dlsss Schmidt. sejam suspensas m provas nucleares'. (Radiofoto UPI)
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JORNAL DO BRASIL
Rio de Janeiro - Quarta-feira, 15 de outubro de 1958

! Ainda o caso Bela Vista
Célio de Barros'

O hoje tristemente célebre Clube Bela Vtsta, da Cidade
mineira de Sele Lagoas, sofreu, untconiem, nova e.fragorúta
derrota com a alta contagem de 8x0,. tium jogo com um çlul/e
secundário da Liga Inglesa, em Londres..

Segundo está noticiado, o Ministério do Exterior, cha-
viado a dizer sobre o assunto pelo Ministério da Educação, foi
de parecer que, apesar da desastrosa demonstração de inefi-
ciência da equipe daquele grêmio, deveria ser cumprido o con-
trato existente, a fim de evitar futuras reclamações por parte
de entidades estrangeiras, "_ que seria profundamente desagra-
dável.

Náo obstante o enorme descrédito que essa desmorallzante
campanha tem acarretado para o futebol brasileiro, náo te pode
negar que uma análise serena, diante as obrigações assumidas,
mesmo em péssimo contrato, dá razão ao Itamarati; que teve
de decidir segundo os elementos que constituem o caso em st e
que apontaram ao seu conhecimento.

f Já-tivemos ocasião de tratar dessa questão t mostrar coma
a razão se achava conosco e com aqueles que se insurgiram
contra essa lamentável aventura, permitida pelos\ que tinham
por dever não abandonar a realidade para admitir tucesso onde
tudo indicava náo ter possível. ,

Tornamos a repetir que, desde que foi noticiada a viagem
do Bela Vista á Europa, frisamos logo não dispor esse grêmio
de capacidade técnica para essa excursão. Acentuamos mesmo
que se tratava de uma verdadeira exploração do crédito de que
goza o futebol brasileiro nó estrangeiro, grandemente aumen-

•tado com a conquista do Campeonato Mundial. Essa triste ex-
ploração èra tão evidente, que só não a percebeu quem não a
quis ver. Um ganancioso e pouco escrupuloso empresário e uns
provincianos ansiosos de passeios pelo Velho Mundo, pouco i/te*
importando a má figura que viessem a fazer, sacrificaram, bár-
baramente, a tradição de valor que os clubes brasileiros firma-
ram na Europa.

Continuamos a afirmar que, cabendo ao ConseUio Nacional
de Desportos, na forma do Decreto-Lei n.° 3.199, de 14 de abril
de 1941, dar prévia licença para exibições esportivas vo estran-
gelro, impunha-se-lhe, também, exercer rigorosa vigilância, por
st tratar de futebol profissional.

Se a Confederação Brasileira dt Desportos foi previamente
consultada como devera e concordou com a viagem, cabe-lhe a
responsabilidade. Em caso contrário o erro foi do C.N.D. Am-
bos estes altos podères náo tão meros reglstradores de viagens,
« tlm ot responsáveis pelos créditos do esporte nacional e,
como tal, devem examinar bom rigor a situação dos candidatos
a excursões no exterior.

Oxalá, a tremenda lição que acabam de receber os impeça
de novos casos, tipo Bela Vista,

..'..¦Presidente(CND)ameaça renunciar
«,_.«,. ¦-.>** ieiii--t1,--É--i_T.lti'iir

Orlando
única dúvida

Só Orlando preocupa o de-
pnrt.imcnto médico do Vasco
ela Gania; os demais, exce-
tunndo-se Alntlr, estarão em
condições de enfrentar o Sãq
Cristóvão.

A Informação foi prestada
ao JORNAL, DO BRASIL ,on-
tom pela manha, pelo Dr,
Valdir Luz, apôs a revisão
médica que efetuou nos era-
quês cruzmaltlnos.

ESPERANÇAS

Esclareceu o médico que,
embora Orlando necessite de
cuidados médicos, é bem pro-
vavel que' possa jogar contra
o S&o Cristóvão e explica. aa
razões de sua conclusão:

Orlando recebeu um"tostão" na coxa que tevê en-
tiga contusão — distensáo —•
e por isso o local ficou dolo-
rido, mais que habitualmente,
e decorre dal um receio maior
do Jogador; por Isso \existe a
necessidade de cautelas maio-
res para a sua recuperação,

ALMIR

Sobre as condições de Almlr,
o médico informou que Inicia-
ra hoje os exercícios leves, e
conforme íõr progredindo vai
aumentando o ritmo dos exer-
ciclos. Gradlm, técnico da
equipe, disse:

Almlr vai ser, em primei-
ro lugar, colocado na, sua me-
lhor condição física, para de-
pois então entrar nos treinos
e em condições físicas e téc-
nicas ótimas voltar! à equipe.
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Mineiros (que sabotam)
e Bela Vista acusados

— Se o plenário do Conselho Nacional de Desportos
nfio punir o Bela Vista pelos atos lndlsclplinares cometi-
dos ante determinações do CND e pela volta do técnlcp,
provocado por brigas na Europa, renunciarei ao cargo
que' ocupo no órgão federal dos esportes — disse ao JOR-
NAL DO BRASIL o Sr. Manuel Maria Paula Ramos, Pre-
sldente dó.CND.

O Sr. Paula Ramos queixou-se amargamente do tra-
tamento que vem recebendo ultimamente dos mineiros
que compõem o CND, especialmente do Secretário do ór-
gão, Sr. Canor Simões Coelho, que não compareceu an-
teontem à repartição para Ir a Sete Lagoas "tratar da
defesa do Bela Vista na reunião de amanhã".
SABOTAGEM

— Com a Ida de Canor, che-
gou ao CND um oficio do vice-
presidente do clube mineiro di-
sendo que nunca recebera qual-
quer oficio do CND determi-

_• liando a voMa do Bela Vista
ida Europa, t. sabotagem à ml-"Í nha adm_rJ_tr*c&o e nada mais

— disse o Sr. Paula Ramos.
O Sr. Paula , Ramos disse

ainda:
— Tenho certesa de que oa

mineiros vao votar pela absol-
vicio do Bela Vista. O meu
voto, entretanto, será por uma
punição severa a fim de mora-
li-ar o esporte.

VfLHA GUARDA
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Do alto da escada qae • eonduda ao avUo, Joel a tua mulher deram adeus ao Brasil

HOUVE CHORO NA PARTIDA
DE JOEL PARA A ESPANHA

Já com o distintivo do Valência na lapela, Joel par-
tlu ontem, às 18,30 horas, para a Espanha. O jogador
viajou em companhia de sua mulher, Sra. Alice Martins,
num "Constellatlon" da companhia espanhola Ibéria. O
aparelho, que tem o prefixo EC-AIN, chegará a Madri na
manhã de hoje.

Apenas dois homens do Flamengo foram ao aeroporto
do Galeão despedlr-se de Joel: o jogador Dequlnha e o
Vlce-Presldente Fadei Fadei. O ex-pontelro Esquerdinha,
que é hoje repórter ^esportivo de um vespertino, aproveitou
a oportunidade para fazer a reportagem do embarque a
abraçar o seu antigo companheiro de ataque no Flamengo.

Bela Vista perdeu
último jogo: 3 a l

LONDRES, 14 (UPI) — A equipe brasileira do Bela
Vista foi denotada esta noite pelo Tottenhan Hotspnrs
por Sal.

O primeiro tempo terminou com um empate de um
a um, (traças à surpreendente resistência oferecida pelos
brasileiro*, que vêm perdendo seus compromissos neste
país por escores elevados.

GOLEIRO BRILHOU

Adelmar, o arqaeiro do Bela
Vista, deaiaeou-ae na primeira
/an por aoaa brilhantes inier-
Tençòee, salvando tentos quase
feitos em arremates de Smlth
e Hanaer. .'..

Os londrinos anotaram no
primeiro' tempo aos. 32--' minu-.
toe, bwt intermédio de Sio-

que*. Turl teve pouco depois
oportunidade de Igualar o
marcador, com um arremate
de sela metros, porém a pelota
bateu no traveaa&e. Contudo, o
próprio Turl, aproveitando-se
de uma fraca defesa de Hol-
Iowbread, empatou aos 39 mi-
nutoa.

No segundo tempo, marca-
(Conclui na página t)

Só Dequlnha, entre todos os Jogadores do Flamengo, foi se despedir de Joel. Esquerdinha
(ex-jogador) foi ao Galeão como repórter

RECADO PARA
EVARISTTNHO

Enquanto Joel e sua mulher
recebiam, no hall do aeroporto,
ns despedidas de suas famílias
o amigos, dois pais conversa-
vam encostados num balcão de¦passagens. Eram o Sr. Evarls-
to Macedo, pai de Evnrlsto e
o Sr. Martins, pai de Joel. O

• assunto versava sobre a Espa-
nha e sobre a opinião de Eva-
risto quanto ao atual custo de
vida na Europa. A mãe de
Evariflto, ao despedlr-se de
Joel solicitou que este, tão logo
chegasse a Madri, telefonasse
a seu filho transmitindo as no-
ticlas aqui do Rio.

TÊNIS DE MESA

Brasil vai vencendo
e Biriba é atração

Caracas, 14 — (FP-JB) — O Brasil estreou vencendo
no Campeonato Sul-Amerlcano de Tênis de Mesa, ao der-
rotar a Colômbia por cinco a zero, e o seu jogador "Bi-
riba" Costa está transformado na principal atração do
Campeonato, devido à grande qualidade de seu jogo.

Também nas partidas pelos campeonatos Individuais
e de duplas o Brasil está levando a melhor, com seus
jogadores derrotando um por um dos adversários.

VEDETA

DUPLAS

Nas duplas mistas, "Biriba"
Costa-Nakma Cruz, do Brasil,
derrotaram Alfredo Méier-- Cláudio Protopopof f, da Ar-
gentlna, por 3 x O. Jacques
Roth-Edlte Dávlla, do Brasil,
derrotaram Gerardo Briceno-
Elsa Crasta, do Equador, por
3x0.

Nas duplas para homens,
Eduardo Arrorola-José Galtan,
da Colômbia, derrotaram Luís
Rodrigues-Alfredo Garcin, do
Equador, por 2x0. Batista
Boderone e Bctinho, do Bra-
sil. derrotaram Ricardo Mon-
toya e Jullo Mufioz, da ,Ço-
lômbla, por 3 x 0. Ricardo

. Carrera e Gerardo. Briceno, do
Equador, derrotaram German
Cpdecido e Paslo Rojas, da
Venezuela, por 3x0: Jacques
Roth e "Birlbá" Costa,, do
Brasil, derrotaram Douald
Rlhcones e Zvonimir Mlkoloi,

•da Venezuela, por 3 x Q.
-¦ . V ¦ t .'

PREFEREM BIRIBA

O jovem e extraordinário

jogador brasileiro "Biriba*
Costa não somente causou
multo forte Impressão às equi-
pes presentes, aos organizado-
res do campeonato e aos es-
peclalistas, mas igualmente
causou Impressão ao público,
que, as vezes, deixa a sala cen-
trai em que são disputados os
"matones" para assistir . ao
treinamento desse prodigioso
desportista. Todas as equipes
haviam disputado "matches"
ontem e o Brasil, que estrea-
vn, parecia querer lmpor-se.

Efetivamente, depois de bn-
ter a equipe da Colômbia por
5 x 0, a despeito da excelente
demonstração dos colombia-
nos, os jogadores brasileiros
comprovaram grande experlên-
cia. Assim, Nakma Cruz, Edl-
te Dãvila, Roth, Bétinho, Bo-
derohe, em duplas mistas e
duplas para homens, derrota-
ram sem exceção todos os ad-
versários, conseguindo vitórias,
com bastante facilidade, sobre
equatorianos e venezuelanos,
encontrando porém maior re-
sistèhcia diante de colombia-
nos e argentinos.

Zezé Moreira ou vai
para o Corintians
Õu vira empresário

Zezé Moreira (que deixou o Canto do Rio), tem
_convltf do Corintians para, continuar como técnico), mas

talvez prefira virar empresário de futebol. Na sua re-
cente viagem à Espanha, Zezé manteve contato corn.íi-
g"uras da organização que' domina as praças européias e
í :ju Impressionado com ; a possibilidade de vir .a ga-
nhar bom e fácil dinheiro empresando excursões de equi-
pes brasileiras.
RIVAL DE JOSÉ DA GAMA

Zezé podia ter recebido pol-
puda comissão com a ida, por
êle empresada, do antigo mé-
dlo tricolor Emílson, para o

f
:'."*'.¦ . 

• 
: ¦ ¦¦'¦:

Betis de Sevilha. Recusou, po-
rém, Já que apenas estava aju-
dando jSmilson, que se encon-
trava em situação difícil. Mas

(Conclui na pagina t)
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Não se esqueça de telefo-
nar para o "Evaristlnho* logo
que você chegue IA — lembrou
a Sra. Macedo.

SOGRA SEGUE HOJE

Por ter medo dc avião e por
levar multa bagagem, a Sra.
Mendes, sogra dc Joel. scçul-
rã hoje, a bordo do navio ita-
liano "Conte Grande", para a
Espanha, onde ficará resldin-
do com a filha e o genro.

Eu vou de navio. — con-
tou ela ao JORNAL DO BRA-
SIL — porque além de levar
muitas malas tenho algum re-
ceio destes aviões. Peto mar
a viagem é muito mais agra-
davel e me faz ficar tran-
qülla.
HOUVE CHORO

Foi quando os alto-falantes
do Galeão chamaram pelos
passageiros da "Ibéria", que
as despedidas se tornaram
mais apressadas. Todos os fa-
miliarrs de Joel se colocaram
em volta do casal e este não
tinha mãos a medir para cum-
prlment/ar a todos. Houve
choro por parte do pai do jo-
pador e da Sra. Alice Martins.
O Irmão de Joel, João Martins
lembrou-se então do álbum de
recortes de Jornais que havia
sido esquecido no apartamen-
to, na Rua Andrade Pertence.
No entanto jã era tarde, o
avião sairia dentro de alguns
minutos. Houve ainda algumas
despedidas e o Jogador e sua
mulher entraram na fila dos
passageiros.

Precisamente às 18,30 horas,
o "Constelatlon" levantpu vôo,
levando Jõel para o Valência.

' 
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Zózimo
tentará
rescisão

Biriba i a principal atraeio do ¦_l-_-B_ri_aae aa Ttals ia

A lncompatibldade entre Zó-
zimo e o Bangu, multo tempo
desmentida pelo Presidente.
Fausto de Almeida, surgiu
agora como fato lnconteste
através pronunciamento do
próprio dirigente banguense.
Em entrevista a um vespertl-
no. Fausto de Almeida quei-
xou-se amargamente do joga-
dor e confessou que uma pro-
posta do Santos esta pertur-
bando Zózimo.

O certo em tudo isto ê que
Zózimo nfio pretende mais
continuar no Bangu e vai ten-
tar a rescisão de seu contra-
to. O Santos será o seu futu-
ro clube.
PAGANDO MULTA
ESTA LIVRE

A situação do Zózimo no
Bangu é semelhante ao de Er-
nanl, que. tamb.m abandonou
o clube do Sr. Fausto de Al-
meida no princínio dêste ano.
Como Ernanl, Zózimo pode ter
a rescisão desde que patjiie ao
Bangu uma multa do Crs ...
350 mil. Seu contrato vai até
Junho de 59, mas pode ser en-
cerrado com o pagamento da-
quela quantia.
APELO A SILVEIRINHA

Até agora, Zózimo tem aten-
dldo ao Sr. Silveira Filho, pa-
trono do clube e a quem deve

.(Conclui Ba pá___a 2). _

O carioca "Playboy", de Matoso Mala, venceu uma das regatas pelo Campeonato Brasileiro de
Llghtnings ¦

IATISMO

NAUTILUS É 0 LÍDER DO
BRASILEIRO DE LIGHTNINGS

"Nautllus", o iate paulista de Paul Buckup é o lider
do ..Campeonato Brasileiro de Lightnihgs, Iniciado ontem,
nas águas fronteiras à Praia do Flamengo, com a reali-
zação üe duas das cinco regatas que decidirão o titulo.

O Campeonato tem a presença de representantes do
Rio, São Paulo e Bahia. "Play-boy", de Matoso Mala, e
"Macushla", de Alexandre Levl, dois barcos cariocas, estão
empatados no segundo lugar.

os ponteiros: da prova. Alcan-
çou e passou. por Macushla,
Cupim e Minuano, procurando
então atacar a Matoso Maia,
no Playboy. Defendeu-se bem
o campeão carioca, não dando
oportunidade de êxito ao pau-
lista.

Na terceira volta o panorama
geral da prova não se alterou,
cruzando a linha de chegada os
competidores na seguinte or-
dem: 1.° Playboy — 2." Nauti-
lus — 3.° Cupim — 5.° Argos
6.° Macushla. Não terminou a
p._\a o iate Rompe Vento por
ter abalroado uma das bolas
do. percurso.

j*-"

CONCORRENTES

Sete iates estão disputando
o campeonato : Playboy, Ma-
cushla e Cupim, de Ronaldo
Costa Sousa, pelos cariocas;
Nautllus e Minuano, de Putz
Richter, e Argos, de Tom San-
tos, por São Paulo; e Rompe
Vendo, de Felipe Busquet, pela
ílotilha da Bahia.

1> REGATA : PLAYBOY

A primeira prova das cinco
do programa foi iniciada às
13,30 horas, soprando na oca-
slfto vento sueste de fraco a
moderado. Partiram os barcos
agrupados, iniciando-se então
os clássicos bordejos para a
bola de barlavento, localizada
nas proximidades da entrada
da Barra.

Cupim, Minuano, Macushla e
Playboy foram os primeiros a
alcança-la, navegando todos
bem próximos uns dos outros.
Playboy levou vantagem em
cima da marca e montou-a em
primeiro lugar.

Na segunda volta, Nautllus
descontou bastante a diferença,

,;vindo da retarguarda ameaçar

2.* REGATA: MACUSHLA

A segunda regata teve Inicio
cinco minutos após o término
da primeira. Continuava o
vento leve dé sueste, havendo
saído bem agrupado o lote de
iates sobre a bóia de barla-
vento.

Foi também uma regata bem
disputada, destacando-se no
entanto a luta entre os bar-
cos Nautllus e Macushla. O
paulista foi o primeiro a ai-

.(Conclui na pagina Z)
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Flamengo sem
contundidos
treina hoje

Sem ter nenhum problema ds
contusão na equipe, o Flamengo
treinará coletivamente esta tar-
de, aprontando-se para o Jogo de
sábado à noite com o Bangu.

Fleltas Sollch está satisfeito
com o rendimento de Lula Car-
Io» na extrema-dlrelta da aqui-
pe. em substituição a Joel, e
p r e t e n de conservar o "team"
com a mesma formaç&o de do-
mlngo passado para essa Jogo
com o Bangu.

TODOS BEM

Outro homem aatlafelto na
Gávea é o Chefe do Departa-
mento Médico dò clube, Dr. Pau-
Io de São Tla.go.

— Esta é uma das primeira»
semanas neste campeonato, em
que n&o temos problemas a re-
solver — disse ao JORNAL DO
BRASIL. Felizmente est&o todo»
bem • 'caso nSo íiaja nenhum
Imprevisto durante a semana.
Flcltos Sollch poderá contar cora
todos os Jogadores para a par-
tida de sábado.

DEQUINHA NAO TREINOO

Por ter extraído um dente do
maxilar Inferior, o centro-médlq
Dequlnha nfto estive presente ao
individual da manh& de ontem
na Gávea.

Dequlnha, no entanto, esta íl-
Ricamente bem e tio logo ae res-
tabeleça da extração voltara aos
treinos normais, fi provável mes-
mo participe do coletivo desta
tarde.

....¦ _. ii ¦'¦.'.;- ¦.-
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HÉLIO T UMA" OBSERVAÇÃO
DE ADEMIR ME APAVOROU

Foi uma observação de Ademir sobre o meu estado
que me deixou completamente apavorado no vestiário, mo-
mentos depois do acidente — contou o médio Hélio, que,
sofreu afundamento do malrtr durante ,o jogo entre Amé-
rica e Bangu, mas que .Já ..está passando bem, sem dores,
e esperando vpltar. a, Jogají daqui a dpls meses.

Até aquele 'mòniçnto,' tudo era òohfusãt) para mim'.'
Não conseguia sequer reconhecer os homens,í'que me so-
corriam. Ademir entrou no. vestiário e comentou, sôbrè
a contusão -com' alguém. Foi naquele lnstantjs^üe.copie-
cel a ter medo, ,. .'¦, ¦'.'¦,.•' ,'V
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O CHOQUE

Lembra-se do acidente?
. —Bem,, só o lance que o
precedeu. Depois não lembro de
muita coisa. Eu fora comple--
tar com a cabeça uma rebatida
de Leônidas II. Estava nó meu

. setor (lado esquerdo da de-
lesai e me senti, absoluto no
lance. A bola subiu e velo des-
cehdo ha minha .direção. Pu-
lei firme ao seu encontro, dis-
posto a "despachá-la" de' vez
lá da' defesa. Foi quando senti
o choque. Não cheguei a saber
cóm quem colidira. VI um cia-
rão e depois mais nada. A dor

.era enorme. Quando voltei a
mim estava no vestiário,' cer*.
cado dos médicos.do América e
do Vasco, respectivamente Dr.
£nio e Dr. Valdir Luz. Alguns
cruzmaltinos também me. pres-
tavam auxílio e entre 'Hes che-
gue! a reconhecer Rubens,
Paulinho e o técnico Gradlm,
Ademir também ajudou-me
bastante. Inclusive colocando
seu carro k minha disposição
para o transporte para o hos-
pitai.

FALTA DE ALGUÉM

Ainda dentro do vestiário',
eu senti a falta de alguém,
uma-pessoa que, na minha, opl-
niáo. deveria estar presente.

Quem?
c- — O.Presidente do América
Sr. Woíney Bráune. - .

Hélio cala-se por alguns ins-
tantes, enquanto sua mulher.
Sra. Helena, lhe aplica çom-
pressas quentes na face. Seu
rosto está visivelmente incha-,
do no lado esquerdo (região
ofendida) e o jogador in.iedlr
do de mastigar alimentos só-
lios durante quatro dias..

—. Quanto tempo sem .bola?
— indagamos. .

Falaram em dois meses.
£ até bom. pois assim cuida-

rei da construçáo do minha ca-
sa em Miguel pereira.. %'. ',,

i — Quando jwübè do resultar
do do ,jôgo?—Somente na tarde de do-
mingo, quando fiquei um pou-
co melhor. ¦

<— Sentiu a derrota?' •" '¦'..
. — Não multo. O ÁméMca
está bem • se recuperará de-
pressa.

D: HELENA
E O RADIO ífe'

— Quem ficou mais aflita
fui eu— disse D. Helena, sen-
tada .aos pés da cama, onde'Hélio'-repousa. — Desde que
ouvi a notícia, no melo' da
transmissão do Jogo fiquei, de
-«belos em pé. Não desliguei
. rádio até que asseguraram
que o Hélio estava bem. Quis
ir até IA, mas os meus cunha-
dos não deixaram. Logo que
pude fui até k concentração.

FLUMINENSE COM DEFESA
COMPLETA: PRIMEIRA VEZ

,., Çom, o restabelecimento de Clóvls e a volta de Jalr
Marinho, poderá o Fluminense armar —, pela primeira
vez nesse campeonato — sua defesa titular.

Jorge Vieira, falando ao JORNAL DO BRASIL, disse
que j não, sacrificará mais ninguém e que ainda é cedo
para definir o quadro de domingo, mas que, depois 49.
treino em conjunto de hoje.-poderá'falar.melhor',...pr.ln-
çlpalmente no que diz respeito à.recuperação de Clóvls.
NADA SENTE ~

Clóvls, falando ao JORNAL
DO BRASIL, disse «-.ne nada
sente, "mas não posso garon-
tir se não sentirei quando ÍI-
ser um esforço maior".

ftsse esforço maior é o trel-
rio coletivo que será realizado
hoje, á tarde, rms Laranjel-
ras.

MARINHO QUER VOLTAR

Outro que está completa-
mente recuperado é Jalr Ma-
rlnho. Diz. mesmo que nstá
com vontade., de retornar ao
quadro. Sobre a altercoção
com Adolfo Marques explica:

¦ — Cheguei atrasado duas
vê7,es para os treinos e ínt
chamado a atenção. Não há
nada de mais.

Mas dá para entrar¦nessa?
Já dava para entrar na

outra. Os homens entretanto
é que sabem. .

ALMIR, MAIS DIFÍCIL

Dos* contundidos tricolores,
Almlr é o que mais preocupa.
Confessa:

Zezé Moreira ou vai
para o Corínrians...

(Conclusão da 1.* página)
trouxe da Espanha proposta
para outro-, jogadores cujo no-
me não quis declarar Sabe-
se, porém, que um deles é PI-
nheiro. do Fluminense.

Quanto às excursões, Zezé'
esta capacitado a levar qual-,
quer equipe à Europa; tendo
colocações certas na Espanha,-
França, Itália. Alemanha^ e
Dinamarca. Se aceitar vai ser
um sério rival de José dt»
Gama, o único empresário a
lidar com teams brasileiros.' -

A PROPOSTA
DO CORINTIANS

Continuando no futebol co-
mo técnico, Zezé Moreira pode
ir para São Paulo. O Corln-
tians está interessado no seu
serviço e a proposta é exce-
lente. O clube paulista quer,
entretanto, urgência na res-
posta, o que importa em dizer
que ainda este niés Zezé Mu-
reira' terá de decidir se contl-
nua ou desiste de ser técnico.

PRIMEIROS PASSOS

Zezé Moreira encontrou se
com Allton Machado, Diretor
dc Futebol do Fluminense. Pr-la
informação de Allton, o éncóti-
tro foi casual, mas admite-se
que a ida de Pinheiro, para a
Espanha tenha sido ventilada.

— Até agora — diz Allton— ninguém me falou sobre Pi-¦nheiro. O Fluminense não
quer se desfazer dc seu Joga-dor, mas "é 

natural que uma
boa proposta interesse ao clu-
be. Não estamos . oferecendo
ninguém, mas qualnner um é
negociável. Tudo depende de
bases.

CTF JÂ APROVOU A TABELA
FALTA A PALAVRA DA CBD

Está pronta a tabela para o próximo Campeonato
Brasileiro de Futebol, que há muito vinha se arrastan-
do entre o Conselho Técnico de Futebol e o Diretor de
desportos terrestres da CBD.

A tabela aprovada vai à diretoria da.CBD, para
apróvá-la ou não. Aprovada ! a tabela, está vitorioso o
CTF, que preteriu...o trabalho do conselheiro Abralm Te-
bet, desprezando. os pontos de ,'vista .do General Ahto-
nio Pires de Castro Filho, que representou a diretoria
da CBD em rjiiultas-reuniões doiórgão técnico, exceto
ontem. : ¦-..." •• • ". 

, .
VAI A8,FEDERAÇÕES,;. ;

,.".A Diretoria da.CBD-(pollti-
camènte), vai mandar (se apro-
var) a tabela às Federações de
Futebol para que opinem con-
tra ou a favor e, em qualquer
dós' casos, fazendo comunica-
ção por escrito, '

RIO E S. PAULO CONTRA

Constitui ponto de vista an-
tlgo o dos presidentes das
Federações Metropolitana e
Paulista de,Futebol, contrários
ao esquema do General Castro
Filho, que grupa em regiões
os Estados do Brasil, obritran-- do-os a disputarem os Jogos de
uma região num mesmo local
até apontar o vencedor da re-
gtão. ¦ . ¦ -

1 As Fcderaçõ-s carioca .ç pau-.lista sfio favoráveis ao çsjife-
ma^üo-conseMie^o Abraim Te-
bet,'. que. grupa tal eomo-c Ge-
neral em rsgiflsü -havendo en-

, tret*uío.um jôuO"'ein qada sede
de Fedérre^.o.-a fim de evitar
que o futebol dé ma '.or pres-tígiò sofra derrotas em/'cam-
nos estranhos.sim noiler' revi-

. dar em seu próorlo vcampò e,
consoo(lent?mente, enfraquecer
as arrecadações.
NA VOLTA DE HAVELANGE

Segundo informações* coih!-
das na CBD oe'o JORNAL DO
BRASIL, só após o regresso do

Sr. joao Havelange da Euro-
pa será reunida a Diretoria
da CBD para apreciar o tra-
balho ontem aprovado pelo
Conselho Técnico de Futebol.

Bobo Olson
volta
a lutar

Onfclaiid (Califórnia) 14, (FP)
— Carl Bobo Olson; antigo cam-
pcilo mundial dos peso» médios,
decidiu voltar no. tablado como
peso semlpcsado. Assinou um
contrato para e n f r e n tar Don
Gr.int. p u g 1 lista caltfornl.ino
desconhecido, em 10 "rounds",
dia 28 do corrente, cm Oaklnnd.
Olson havia gnnho o titulo mun-
dlal dos médios, dl» 21 de ou-
tubro de 1053, derrotando Randv
Turplm. Perdeu o titulo para
Sugar Cay Rablnson. dia 0 de
dezembro de 1955. Em 1957, OI-
«on íol derrotado por nocaute,
no segundo- assalto, pelo peso
pesado Pat MoMurtry.

Estou daqdo asar mes-
mo. Fiquei bom de uma per-
na e logo machuquei a outra.
Vuu fazer força para entrar
nessa.O "que acha?.Bem, ainda' sinto um
pouco dè dores nò local atin-
gldo, mas até o fluida sema-
na há tempo para recuperar.Fará coletivo? • '

Depende de Jirge Vieira
e do Departamento Médico.
VALDO TREINA

Jorge, via, a animou-se
mesmo com Vuldo. Treinou ò
comandante (quase uma ho-ra) na prática de chutes for-
tes ao gol e de escapadas
rápidas. ...

* Foi animador o índice de
chutes aproveitados pelo co-
mandante. Depois do 'treino
conversou com a reportagem:Afinal, estou descobrindo
o caminho dos redes.E o Joelho, ainda dói?—• Quase nada. Doutor ti-
nha razão. Nós só nos re-
cuperomos praticando muito.
Cada vez esse "diabo" dói
menos.
HOJE CONJUNTO

O Fluminense receberá a yi-sita do Madurelra em Álvaro
Chaves no próximo domingo.
O programa náo foi altera-
do. Hoje o quadro voltará a
campo para roalizar suas ma-
nobrns coletivas visando o
ajuste d esuas linhas. Sexta-
feira — como sempre — será
realizado o apronto final,
ocasião em que serão tiradas
ns dúvidas sobre a escalação
do "toam".

EXCURSÕES ACABARAM
BOTAFOGO MELHOROU
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Deixando de lado as-excursões, o Botafogo vè mellio-
rar a produção de sua equipe, que, .tios. dois Jogos do re-
turno, atuou de .forma a satisfazer 

'a 
Diretoria' do clube.

O fato foi assinalado ao repórter numa conversa com o
Diretor Renato Estelita. Adiantou o dirigente que vários
Jogadores que acusavam estala estão agora produzindo
normalmente e com Índices físicos bem melhores.

Entre os que-se beneficiaram, Renato Estelita citou
Dldl e Quarentinha. Os. dois, por sinal, foram grandes fi-
guras nas partidas contra o Bonsucesso e o Madurelra,
correndo o tempo todo e não dando sinais de esgotamento.

DIDI RECUSOU FBRIAS

Um» prova «vidente, da me-
lhorla acusada pela de«l«t'encl»
da» constante» vlagen» está no
pedido de Dldl, que recusou, a»
íérla» a que tinha direito. Ale-
gando e»t»r bem e temer perder
a forma com uma ainèncl» d»
duas «emana*, o Jogador dl«»e
preferir continuar em atividade
• foi atendielo. Também Qua-
rentinh», cuja» melhoras física»
vèm sendo anotada» pelo Doutor

Bela Vista perdeu
último jôj^o: 3 a 1.

. (Conclusão da 1.» página) '

ram Robb, ao» 19 minuto», r,
segundo» depol», Stoker.

ULTIMO 
v." 

,..', ,,'T

Este foi o último compro-
misco do Bela Viita em »ua
excursão pela Europa, e con-
tou com a awisténci» de 1S.560
peMoa».

A» equipes:
Tottenham — Hollowbread;

Baker e Hopkin»; Dodge, Ry-
den e Iley; Medwlne, Harmer,
Smith, Stoker e Robb.

Bela Vista — Adelmar;
Is»í»i e Gal»; Toledo,, Salva-
tore e Edéxlo; Murilo, Paulo,
Neném, Turi e Zico.

SÂO PAULO TEM TRÊS
JOGOS HOJE: CAMPEONATO

São Paulo (SP-JB) — Foi antecipado para hoje! o
Jogo entre o São Paulo, e o. Nacional, pelo Campeonato
Paulista de Futebol.

Os outros dois jogos programados para hoje são Por-
tuguêsá de Desportos x XV de Jaú e Santos x Portuguesa
Santista. O jogo entre o Palmeiras e o.Comercial ficou
para amanhã.

Os locais e horários marcados são os seguintes:
ró, Sormanl, Cardoso, LedeimeSAO PAULO X NACIONAL

— A noite
Jogo — Sfto PaMlo x Nacional:

local — Pacacmbu; Juiz —"Juan
Bro-usl.

SSo Paulo — Pol; De Sordl e
Mauro: Géralo, Vitor « Rlberto;
Mniirlnliei. Lanzonlnho,- . Glno,
Zl/lnho e Cnnhotclro.

Nacional — Valentlno; Nino e
Mário: Gonçalves.' Plxo e Ro-
elcrlcl; Edgar, Jorge, Amorlin.
Elr.on. c Sampaio.
POKTUOUSSA DE DESPORTOS
x XV DE JAÜ — À tarde

Jogo — Portugiie-Rii ele De»-
portos x XV de Jaú: leical —
Canlnde; juiz — Joí\o Etzcl Fl-
lho.' Portuguesa de Desporto»' —
Carlos Alberto; "D líílma Santos,
Mário Ferreira e Jutlis: HermI-
nlo c Blra; Ze Cnrlo», Didl.*Ser-
Vlllo, Oclmar e Raul KlMn.

XV de Jau — Inocência: Zo-
zinho e Japonês; Fcrnandlnho,
Gilberto, e Osnl; Milton-Boro-

Zózimo tentará
rescisão

(Conclusão da 1.» página)
favores. Por causa de Silveiri-
nha continuou no Bangu, dei-
xando de acompanhar Ernanl
quando este foi para o Bota-
fogo. Ainda atendendo a «pe-
los do patrono, recusou a pro-
posta do * Santos semanas
atrás. Mas, com a entrevista
do Presidente Fausto de Al-
molda, chèlá de . queixas; e
acusações, Zózimo resolveu mu-
dar o rumo • dos acontéclnien-
tos .e vai' aeorii. se diriigr a Sil-
veirlnha pedindo o seu apoio
para a-rescisão dè contrato
qlie deseja propor ao Bangu.

O Santos será o seu futuro,
clube, embora ò Botafogo, tam-¦bém interessadoi nossa mudar
os planos de Zózimo;

CORNER

GOMO FOI
Thèo Dnúmhond

.. 'A*?r" ">u« »e discute o Stil-Americanei é bom lembrar comoe nue ele nasceu: foi lá pelos ido» de 1910 que surgiu a idéia —
que sjimenle em 1916 se tornaria realidade-. Por ocasião do cen-tennvio da revolução dé maio, foram convidadas .para tomar partenn torneio internacional, em Buenos Aires, as entidade» do Bra-sil. Uruguai e Chile, juntamente com a da Argentina. O Brasiltratou «le prestisiar a coisa e mandou, ú que tinha de melhor.Fiiemos um brilha reco: empatamos com a Argentina (1 x 1) ecom o Chile (1 x 1) e fomos vencidos pelos uruguaios (2 x 1)jogando com dez elemento». Orlando foi retirado de campo depoisde receber um, "bico" do íamoso Piendibene. E assim mesmo nsnossos_ menino» reclamaram do Juiz contra o» dois gol» orientais,
f.» volu' Pa»«ndo por Montevidéu, forno», à forra. Ganhamosia mesmo, por 1 x 0. O quadrei dn Brasil que mal» vezes atuouneste* sul-americano foi: Caslmiro. Orlando e Nerl; Laereca,Sidnei e Galo; Menezes, Demóstene», Fried, Alencar e Arlnaldo.£ temos dito.

SORTE
. 1'av*0„a,lz Que. «pesar de gostar imensamente do Flamengo,ficaria felicíssimo se pudesse Jogar pelo Santos. Afinal ]á temsua casa, sua família — é compreensível. O azar do Flamengo éter, nos últimos, três anos, o Flamengo perdido uma porção degrandes craques que lhe renderam uma ninharia, nas transferén-cias (Evarlsto, Índio, Zagalo, Joel etc). De maneira que parasoltar Pavão Hilton quereria uma fortuna. A coisa andaria aipor volta dos 10 milhões. No mínimo.

MEIA-LUA..
Zózimo, afinal, queria uma licença e acabou conseguindo.Diga-se que o médio se sentia esgotado. Ma» Fausto de Almeidanào pareci» multo disposto ¦ deixar Zózimo sair do "team'. èlei

que é a lua vedeta, afinal. O fato é que Zózimo quis e Zózimoobteve. Porque.o Dr. Sllvelrinha gosta multo dele — e todo mun-, do sabe disso, inclusive o Fausto. ¦

EXPLICAÇÃO
De Lourival (Mariposa) Lorenzi. na TV: "A Portuguesa nãoé, positivamente, um "team' que possa ser considerado grande.Mas o espirito de equipe que domina meus rapazes, sua força devontade indomável, seu desejo de fazer o máximo, tudo isso metraz a sensação de ser técnico de um Vasco ou Flamengo'.ê

,** , 
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•. Chegaram ontem, ã tarde, deCidade Jardim os animnls ULE-MA e VERBO. Ambos se acham-inscritos no Grande Prêmio "Sal-
gado Filho", sob _ responsabilidadedo preparador Carlos Cabral.

• O potro ESCOR1AL, que vemde perder por escassa diferença
para XADREZ, no último domin-
go, devera reaparecer no GrandePrêmio "Frederico Lundgreen".prova que será disputnda breve-mente na distância de 2.000 metros.

ledade, O "Stud'

enviado 
^¦W&';^^^§^^^'

_u? SlVê,d° *™^1: P__í» °> LA MOUSMÊ. informou

MARCHA
DO TURFE

e Zurlng.

SANTOS X PORTUGUESA

SANTISTA — A noite
Jogo — Santos x Português»

SuntlBtá; loc»l — Vila Belmlro;
Juiz — Estcbam Marlno.

Santo» — Manga: Üetnllo e
Feljú; Rnmlro, Urubatfio e Zlto;
Híllo. Jalr. Álvaro. Pele e Pepe.

Portuguesa Santista — Cha-
morro; Jorge e Raul: Perlnho,
Carllto e Henrique; Nlcola. Gon-
calo, Grilo, Guilherme e Valdo.

Hilton Qoaltng, continuara Jo-
gando. , .
COMPLETO NA QUARTA
RODADA

Hoje, Nllton Santos e Pam-
poltnl cstarfto novamente em
atividade treinando em conjun-
to. Oa dol» retornaram s«tl»fel-
tos com o repoiuo e prontos
par» Jogar. * E' possível', contu-
do, que Joáo Saldanha só vcnlia
a lançá-los na quarta rodada,
quando o Botafogo apresentaria
a su» formaçAa completa, In-
cluslve com » presença de Za-
galo. O» alvluegro» estfto agora
mal» animados e esperando re-
cuoerar o terreno perdido no
primeiro' turno. ' - • ' '

Brasil-
Portugal

Lisboa, 14 (UPI) — O» clr-. culos desportivo» local» » do
Porto se acham entualaamadoi
com » possibilidade d» realiza-
ção de uma "Pequena Olímpia-
da" entre o Branll •¦ Portugal,.
segundo sugeitáo do Sr. Joáo
Harellange. Presidente'da Con-
federação Brasileira d» Despor
tos.

O Sr.* Havellange ae acha em
visita-a- Portugal "com.o propô-
sito especifico de eatabelecee
uma base concreta para a cita-
da Olimpíada".

OS JOGOS

Os Jogo» d» Pequen* OHm-
piada seriam a natação, water
polo. saltos ornamental», levan-
tamento de pesos, ginásticas,
plngue?pongue, atletismo, ba»-
quetebol e futebol.

O Sr. Havellange informou ter
achado boa a sugest&o feita em
Pari» há dias pelo * órgio e«p«-
clallzado "L'Equlpe" para » rea-
llzaçfto de um torneio tul-ame-
rlcano Idêntico ao da Taça Eu-
ropela. O vencedor da Taça Eu-
ropéla Jogaria contra o vencedor
d» Taça América do Sul.

México
vence

Cí.ude do Jfí-lco, 1* (UPr)— A aeleçáo de futebol do Mi-
xlco derrotou ontem a equipe d»
Mordazo,' de Cub», por S x Ò.

ednvfaSd°o ^ » 
§0^d^S^Sí

que 
*sü? 

c_,n__7ld,IêM?»A.mai,rn1' pilôl° dc LA MO-c.n:. miormou

vinha se atirando para dentro obrlgando-o a "levantar"

^^mMM ^s^ê^ê dVe^t.„da!
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.„ • Jníormação que seria preciosa se o turfe carioca não con-tasse atualmente com a filmagem das carreiras, o que torna, atécerto, ponto, a confissão de Castlllo um episódio cômico

,,i-m? ^,nWnl° Pint0 da-, Sllv-a> Preparador de KOBYLA, comu-nlcou que esta suajpupila não confirmou seus bons privados.Realmente, apesar de Osvaldo Ulló? vir solicitando à fundo," àpensionista do popular VT.ony« não ..saía do lugar. • -,

„, •. Poram_embarcnclos pnra a' Cidade. de Campos os animaisbiella e HpFSAN. Ambos irão continuar suas campanhas noHipodromo Llnneu de, Paula Machado.''
Para a corrida de amanhã ja foram declarados os seguin-

í?£.lforíluts": HUROK, T. THE SECOND, BOUCANIER, SEAVENON, DONATRICE, DON CARLOS, SEA PRINCE e CIM-BRONASSO.

O líder Manoel Bezerra da- Silva assinou cinco compro-mlssos de montaria: IBER1S, SILURIAN; DIABO LOURO.CORVETA e CEDRO.
Já foi organizado o programa da primeira corrida oficialdo Derby Club Fluminense. O JORNAL DO BRASIL publica-o,na edição de hoje, .cm absoluta primeira mão. . A corrida está

constituída de sete páreos, reunindo cinqüenta è.cincoHnscrlções..
O primeiro páreo está marcado pára as treze horas'¦e se desen-"
rolará na distância de 1.200 metros. Dia da inauguração: 21 de'
outubro (terça-feira próxima).' . -

CADA CAMPEONATO TEM
0 LÍDER QÜE MERECE
Com os resultado» dos jogosdisputados ne»«e fim de sema-

na pelos diverso» campeonato»
regionais, sAo o» seguintes o»
lidere»:

Rio — Vasco.
Sáo Paulo — Santos. '
Goiás — Goiânia.

••.'Florianópolis ~* Aval. ..'¦'.Rio Graüdé-;dq Sul— Grêmio.,
. Jui_. de; Tora —r ',Amérlca e
Tupi. ."; Ceará—- Fortaleza.,

Bnhln — Bahia,¦j Paraná — Atlético.
* Espirito Santo j4- Rio Branco.

ROMEIRO DE VOLTA ¦

AO "TEAM" DO AMÉRICA
Romeiro, voltará à' equipe do América,' no próximo

compromisso, ocupando o lugar de Amaro, que será des-
loiacio para o lugar de Hélio, contundido com certa gfa-
vidade no jogo cem o Baiigu.

Essa é, aliás, a única alteração na equipe rubra pura
o terceiro compromisso do. returno, que será contra o
Canto rio Rin.

SEM ALTERAÇÕES
Em principio * pensamentodo técnico lustrlch nfto fazer

alterações na equipe que foi
derrotada paio Bangu,; e»lvo o

médio Hélio, pela contusAo so-
frltla. A tleclffto, porém, surgirá
nos treinos da semana, prtncl-
palmentn no de boje,' que seri
•m conjunto.-* •

PREFEITURA
Concl. dá pág. 11 do 1.* C»d.
•— Arqulve-»e; Setí»'.liio Pereira
Coe-1'.io — D6-se a re.issune;io; Lul»
Pereira de Llina .— Arqulve-ae: MU-
ton Antônio Llri» — Indeferido; e
NéUon l.tabe! Kamc» — Arqulve-»e.

DeiipachM: — II rnlo Lul» Lomen-
se — Indeferido; Iropréiv»» Po>ni-
lar, A-.musto de Paiva Mon!.- Cot-
lho e outra — Autorizo em.termos,
faça-ae o expediente devido: Cléa
Slyfll Teixeira e outro, Afonso O^r-
doso e outra — Autorizo: Cláudio
Altoé Graça, Manoel Homem. Apa-
rlclo Alie* Amaral — Restltua-ee
em têrmcs o» Importância*.

SECRETARIA DF. V I A ç A O E
OHltAS — Atoa do Secretário: De-
slgnando Llndolfo José Rodrigues e
Jorge de Aguiar para o Dt-partamen-
to de Limpeza Urbana; e Francisco
de Ollve-ira Neto para o Departa-
mrnto de Obras.

Iicsii.irlios: — Antônio Lul» de
Andrade — Indeferido: Alfredo. C»-
bral — Dm face do Informado can-
cele-íe e nytiarcle-tse oportunidade;
Manuel Franclrco da Fonte Novo —
Indeferido: e Rita Ramo» de Carva-
lho Marques — De acordo, .tendo em
vista os pareceres, aprovei a minuta
do t-rmo.

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
' 

E
CULTURA — Atos do Secretário:
Dcslrmando Kcir.u Castelo Branco
da Cruz e Ma ia Lúlsa Pinto Vance
para o Instituto de Educacáo; Mário
Camarinha da Silva para as fun-
çfie» de Coordenador do Concurso
de Língua Pátria; Amalla Beatriz
Criiz da Costa, Maxlmlano Augtisto
Gonçalves. Dlmo Silva e Luis Gon-
zaza Pinto Mendes, para Jimtamen-
te com o Coordenador do Concureo
de Língua Pátria, organizarem e
supervisionarem no» ginásio» do
Distrito Federal, o Concurso de Lln-
sua Pátria.

. — Departamento dc Educação
Técnico Profissional — Ato -do Dl-
retor: Designando Joaquim Macha-
do coutlntio par», completar hora»
nó ginásio municipal Mendes de
Morais, «em prejuízo de¦ sim» íun-
çÃ:s no ginásio municipal professor
Haja Gabaglla. . "'

Despachos: — Concellna da Silva
Henrique — 'Autorizo, devendo,' po-
rém, o requerente legalizar sim st-
tuaçáo em época oportuna; Álvaro
Lopes — Compareça o requerente
para esclarecimento».

— Departamento de Educacáo Prl-
mária — Ato».do Diretor: Dealgnan-
do Áurea Angelina Penha Filipe pa-
r» » escola Delfim Moreira; Leda
Fonseca Carl Barlllarl para a e*co-
Ia José Soore» Dias; Leonor Chau-
rlere par» a escola Jardim da In-
rincla Marechal.HermesrArlete Mo-
telra Padrfto par» responsável pelo
núcleo 5.343; Marl» Teresa de Cos-
t.fO 'Menezes^P»V» ' auxiliar .d» .rea-,
ponsável pelo "núcleo 10.332; Mariz»
Autran Rocha para responsável pelo
núcleo 12.344; Mirtcs Martin» de
.'Oliveira para a escola República da
Colômbia; .tóll.F»bl»n,0' Alves de.Àl-
melda para a escola Vital Brasil:
Isabel Campo» d« Amorlm pà:a »

;f»coi» Jfranelaco Manuel.'.;. ¦':; --
. "Despacho»:, r--: Ademir . Capdevllle
Duarte. Edna Pestana Braaülp, Ercl
d» Silva Gulmaráe» »* Iria Dutra e
Melo — Aprove a «-cala de licença
especial. " 

%,[j •'/..-'. ¦,•

.SECRETARIA »E FINANÇAS,—
Ato* do Secretário: — Designando
-Edgar Martins Sllv» pára o.Dé'»:-
tamento da ¦ Renda* Mercantil: tt.ts
de Queirós.' Ribeiro para ..o Serviço
Mecanográflco: e Roberto Fohtal-
n(ia Corrêa da Sllv» para a Supe-
rlntehdèncla de Financiamento TJr-
bnnatleo. •'

MONTEPIO DOS EMPREGADOS
MUNICIPAIS — Será eíetifado.hoje.
quarta-feira, IS d* outubro de 1858;
daa' 8,13 os 18 hora», o pngsmento'das seguintes proposta» de empréa-
tlmos.

CÓDIGO 31 — De ordem do Pre-
feito, de acordo com o Art, 4 do
Decreto 1D.344 

'— 
Cr» ,«45.500,10.

Matricula»: > '.

4.812 6.020 11.380 18.185
16.836.— 20.578 21.883 21.1/8
21.747 23.322 25.090 27.121
27.250 27.581 32.395 32.425
34.414 35.003 33.125 43.422
43.380 48.307 48.701 4S.9I4
11.170 — sa.tMs — si.set — si.»»

ESPORTES DIVERSOS":

CAMPEONATO FEMININO DE I,
BASQUETE INAUGURA-SE HOJE,,,

•'¦ InlclVse hoje à nolte; a temporada feminina iie tikàà
quetebql.com a disputa do Torneio de Apresentação, ^o!
glnàiio dor Tljuca T. C.,, a partir das 2p. horas. Este ano^
o certame carioca apresenta um número (oito) recorde»
dè concorrentes, atestando, o !nterA>|«? cada vez maior |qiie o basquete, feminino vem alcançando, o que natu-4
rálmenté só poderá resultar no aprimoramento..çla' rÃb-j

.: '¦& 2s
comparecer » aede d» F»'der»e(or.-
n. _»!_»_-. ««_._._,. .i_ _-.___i_.____ C

81,652 — 62.176 V- . _3.2a3r- 94Mt!
«8.821— 74.526—'* 83^18*--«OOiiíl.

051.427 — 952.567

Comuns efrtlveij — CÓDIGO 21
— entrada» em 1955, Cr» 212.300,60.

Mstrtcul»»: ' '

«8.968 — • 6.302 — 29.380 — 2S.484

CÓDIGO 25 — Comuns do M. E.
M. —' Cr? 33.599,60. ¦¦.•«.« ,

M»trlcul»; — 990.071.

Emenêncla» — Cr? 2.618.514,-0.

Matricula»:

65 —
1.085 —
2.348 —
3.846 —
6.256 — ¦
9.671 —

12.6-10 -r
14.394, —
15.961 —
17.364 —
18.135

509 —
1.534 —
3.716 —
5.574 —
7.194 —

10.178 —
13.149 —

Í.058
1.346
3.308
S.778
9.582

11.914
13.245
15.274
17.009
18.246
20.695
23.188

156 —
1.325 —
2.599 —'4.897 —
6.305 —

10.069 —
12.803 —
15.050 15.125 —
16.684 16.907 —
17.703 18.173 —
20.271 20.667 —

20.891 — 21.219 22.020 —
23.221 — 23.352 23.662 — 23.676
26.241 — 26:345 26.420 — 27.192
27.380 — 28.106 2S.637 — 29.419
31.173 — 31.251 32.365 — 34.725
34.827 — 35.076 35.098 — 35.198
36.029 — 36.147 38.506 — 36.353

J6.992 — 37.063 37.115 — 37.170
37.174 — 37.270 37.321 — 37.356
37.357 — 37.483 37.527 — 37.329
38.418 — 33.399 38.625 — 38.B09
38.916 — 39.058 39.520 — 39.665
39.890 — "42.084 43.143 — 43.337
43.338— 43.428 —' 43.511 — 43.557
44.672 — 44.686 45.611 — 45.869
46.309 — 46.643 46.320 — 47.328
47.723 — 48.371 49.563 — 49.877
51.856 — 51.911 52.158 — 32.340
53.088 — 55.556 55.89» — 56.892

,57.177— 57.174— 37.226 -r 37.489
37.725 — 38.259 58.418 -^ 5'8.420

.58.553 — 58.804 39,020 — 59.253
59.467 — 39.517 59.905-.—'. «O.-30I
«0.325 —' «0.915 r- t)0_»34— '61.911
62.446 —.'«3,075 — 64.077 — ,,63.136
63.-98 — 63.414 —' 63.512!— 04.077
84.309 — 64-119 .64.409 — ¦ .64,464
«4.394— 64.803'— «5.675 —' T6Í.736
65.868 — 67.242 —" 67.Í97 -i^67;1166
68,069 — 68.070 63.194 —. 68.376
68.407 — 68.446 68.4301— 68.616
68,528 — 68.894 68.895 — 69.236
69.287— 69.409— 69.415— 69.450
69.735 — 69.850 69.926 — 69.9-11
70.040 — 70.073 70.113 — 70,158
70.395 — 70.719 7.1.192 — 71JÍ23
71.362 — 71.764 72.000 — 72.141
72;325.— 72.392— 72.439— 72.930
73.197 — 73.700 74.023 — 74.156

•74.401— 74.680 75.180— 75.291
76.327— 77.091— 77.394— 78.332
82.821 — '83.766 83.195— 84.394'85.565 — 85.785 85.803 — 85.834
86.474 — 86.551' 86.610 £-:' 86.027' 
86.679 — 86.910 87,065 —' 87-40
8P23— 87.710 88,147 — 88.192¦ 88.329 — 88.601 89.095 — 89.2'A'
«9.496— 92.735 400.333-^400.374

400.510 — 400718 —.500.134,— 500.161
500tl72. — 500.205 500:23,7 —,950.338
939,404 —,950.475 950.503 —SS0.637
9S0.72Í — 950.922 — 950.673 — 9S0.U86
951.002] ~ 931.062 951.196 í—:951.252
951,389— 951.609 931.61» —.931.654
952.026 — 952.043* — 952-51 <— -952.168
952.300 — 932.395 932.450 — 952.542

Emergências'—Féria» — CÓDIGO
_*..,'. ¦; 

v i . 
"."-¦ 

;*" •H ~%%
,.-Pedidos: : 

". *
<1J,703:-- '13.060— 13.070-r-
¦13.078.—.. 13.081 — ' 13.088 —
13.106—13.109—13.110'-
13.129 — .13.137 — '.13.141 -,Í4.
13.130 — 13.153 — .-13.161 —¦
13.164 — 13.165 .-^13.171 —
13.175 — 13.182 — 13.186 —
13.209 — 13.210 — 13.219 —
13.240 — 13-46 — 13.264 —

-- 13.267 13.280 — i 13.232 —
13.290 13.300 — 13,305 —
13.504— 13.622— 13.624—. 13.02
13.628 13.632 — ' 

13.633 — 13.635
13.636 13.637 — 13.642

dalldade..y.
HOMENAGEM AS CAMPEÃS

A noitada de hoje promete de-
«enrolai1 festivo, pois,' antecedeh-
do o» Jogo», » FMB programou
um» «érle , d» «olenldade», que-culmtnaráo. com a liomenascm a

«ei* prestada àa atleta» carioca»
que !nte»rar«m o selecionado bra-
•llelro. campeáo Invicto no últl-
mc| certame ¦ 8(il-Amerlc»no, re»-
llzado em Lima.,, ';

Assim sendo, o» Joeadora» M»r-
Iene e Nanei (ambas do Botifo-
go) e Marli, Maria e Aglaé (t6-
da» do FluminenseI receberáo me-
dalha» comemorativa», ofertadas
pel» entidade carioca.

PROGRAMAÇÃO

._ » seguinte ' á programaçío
completa par» hoje, determinada
pel» FMB, sob. » dlreçáo neral do1 Cel. Antônio Barcelos 

' — diretor
• téoiilco:.-,...';'? :,!,^.\.*'.,.. • ' ¦,' ' ¦ !i

,',-. 
''Cobeentritio:'-'''1*'.- -='*.¦ '"

1 — Local: corredor-«m frents
doa veatlárioa.

. 2 — Mora'i 1».«.,' ----i -¦'
3 — Ordem ¦ dos participante»»

Campei» 8ul-AmerIc«naa .(Aglaé.
Marlene, Marli, Marta a Neusl) —
América F.C., Botafogo F.R.,
CR. Flamenga, Jacarepaguá T.C.,
Olaria A.C, Piedade T.C., E.O.'
Vallm, Flumlnens» ÍT\C, (cam-
peAo.de .1937). '..- ¦'.-.:•.

• 4 —¦ FormuiçSo:-^ Aa equipe»
em coluna por dol», tendo à fren-
te. uma. atleta com » pavllháo'
do ciubé.

— Dlreçáo: Diretor de on-
olals.

— Entrada na qnadra: Pela
escada próxima ao vestiário de
ténl», a» equipes contornarão o
campo de Jogo e lráo »e colocar
no melo do campo, de ácôrdo
com as Instruções do Diretor d»
Oficial». A Banda de Música da
Policia Militar executará uma
marcha durante a entrada.

¦ 7 — Dispositivo na quadra: —
Linha de dentro em coluna por
dois, ficando as canipcáa n»
frente do dispositivo. . .

.8 — Programa:
a — Homehagegn ás Campeis

Bul-Americanas: T — ¦ Smudaçáo
pelo Preildente da FMB; 2 —
Entrega, de medalhas;

b — Içamento da» bandeira»
doa clube» por um repreaenwnte
de cada clube;

c — Abertura do III Campeo-
nato Feminino de Baaquetebol
pelo Presidente da F.M.B.;

d — Desfile. Em toda » volt»
da quadra.

9 — Torneio de Apreaentaçáo:
» — Imediatamente apôs o

desfile terá Inicio o torneio de
acordo com a seguinte ordem
dos jogos:

1.* Jogo: América X Olaria —
Hélio Louzada e Mário N. Leal

Juizes; Abílio G. Dlnlz Filho
. — | cronometriata; Nel Hipôllto

da Silva — apontador.
2.o Jogo: Fluminense x Piedade

Paulo dos Anjo» e Ciro G. da
Silva — Juizes; Joaé.M. Penha —
cronometriata; Miguel Lucen» —
apontador.

3.° Jogo: Flamengo x Jacarepa-
guá — Dilermando J. Castro •
Joáo -N. Macedo — Juizes; Hll-
m*| :Ditt«-j:— cronometrlit»;1-*3!--
rlího -Mariháe» Barreto *_-¦ apoà-
tador.

4,o Jogo:* Botafogo x Vallm —
Evarlsto Barbosa e Manuel S.
Tavares — Juizes; Lul» Assunçáo

cronometrlst»; Ellodoro Dúl-' cettl — apontadói5. ' "
' -S.» Jogo: Vencedor do 1» x Ven-
cedor do 2« — Nel Sodré • José
Nunes Rodrigues — Juizes; José
M. Penha — cronometrlsta: Nel
Hipôllto da Silva — apontador'.

6.o Jogo: Vencedor do 3.» x Ven-
cedor do 4.*-— Lu!» Marzano •
Raul V. Machado — Juizes; Hil-
me» Dia» — cronometrlst»; Ml-
guel Lucena — apontador.

7.° Jogo: Vencedor do 5." x Ven-
cedor do 6." — Aladlno Astuto
e Hélio Louzada — Juizes; Luis
Aisuncfto — cronometrlsta; Ml--guel Lucena — »pont«dor.

CERTAME JUVENIL

Em partida única. Jogam hoje
á noite, pelo Campeonato Jm*e-
nll. na quadra do Mackenzie." a
representnçáo local e a do Ti-
Jucá. As autoridades esoaladns
tóo: Aldo Montcnegro e Milton
V. carvalho — Juizes; Armjndo
Coelho — cronometrlsta; José
Rodrigues de Almeida — apon-
tador; Amaurl Ribeiro — de-
legado. -.-;'•,

PROIBIDA A ENTRADA

Por ter sido suspenso (150 dias)
pelb Poder Judlcautc. o árbitro
Céllo dc Pádua Guedes teve eua
entrada, .proibida noa dependên-
cias da' FMB, dé acordo corri o
dispositivo respectivo do C-JDD.

DESIGNAÇÃO
DE -DELEGADO -,'

O Departamento Técnico da
FMB solicita ao» clubes partlcl-
pantes do Campeonato da 2.» Dl-
vlsáo. par» indicarem um asso-
ciado, que terá > incumbência de

. funcionar como delegado, naquele
certame.

COMPAREÇM A FMn

• A fim de cumprir exigências do
Departamento Técnico, deveráo

o» atletas: Mazz» do N«»elment»<
Ctmboa. (do Flumin»n>e> e Aü-
mlr Oülm«r*ê» Bacelar (Tljue*). Vi

13.073
13.105
13.114
13.148
13.163
13.173
13.208
13.222
13.266
13.'81
13.313

Total do pagamento de hoj» —
Cr* 3.509.914,50.

Iatismò

PODERÁ JOGAR ¦:* 
¦''¦.

¦ , A atleta Marli do» Santos Ç»ri-doso (Vallm) teve su» conrtlçió»
d» Jogo restabelecida pala' FMS,-
a partir de ontem, *' <

ESTUDO DA TABELA v' ') 1
'_¦" 

A presidência da FMB ettá con-í
vocando o» representantes 'doèt

, clube» participantes do, turno f 1- -
nal do Torneio Infantil, paro:
uma reunláo na «ed» d* entld*d»i-
depol» cl» »m»nh» (dl» 17), ktf-
18 horas. .. .; ¦•j-.ti

¦".',Na oportunidade, »tr» «»tud»d»'
« tkbel» do returno daquele é«r*"¦'.t»ln». , s,» •¦. -J

CURSO DA I.O.B. ¦ ¦- ":":¦'¦

. ¦. ¦' '¦ -H(
i A dlreçáo da Bscola d» Oflel»l»-: d» Baaquetebol avisa .«o», iluti-é!do Curso de FOrmaçSõ que, »m»»nh», qulnU-feir», áa '»».Jhor»»J
•er* re»llzad« »., prlmelr» aul«*
prátlc» d» "Técnica Xp\\tMfa!'Tat
quadra do América • com qu»l>quer tempo, ministrada pflo Pro-^feaaor José Esteve». A fr»qu«neuvé obrlgatôrl». devendo o» aluno*-*estarem quites ton niu neutí
lldades. .- -.¦¦;-

¦ ' • '•>'¦/ ..'.,-¦ ' 
,: ' - £)!¦' • ,..- ^

ARREMESSARÃO ' . * . Ví' 
' ".-'•->•

NOVAMENTE ;. , 
¦ .,f >„.,ii

Os Jogadores do Flamengo d»«
vsrko arremessar novamente pele»Campeonato de Lance-Llvré, pòla*a FMB náo considerou válido» o»
an-emessos feitos domingo últl-
mo, pelos atletas rubronegro». pornáo terem «ld» presenciados pornenhoim oficial da entidade. £Para tomar tal .atitude a FMB»
es.cudou-«e no, «rtlgo 10S .do Re*
gulíTnento, que diz: •'Nenhuní
Jogo será resllzado sem a p-eísença de, pelo menos, um doi
oficiais escalados". ._

Acontece que nénmim.dos ofl»
ciais escslodo» compareceu domln-
go. pel» manh». na quadra da
Gávea, prejudicando o Flamengo,
que íôr» o vencedor do Torneio,
com 1M ponte». -.. ¦. M

Em conseqüência, os oficiais
faltosos (HUmes 

"Dias, 
Luis As-

sunçáo • Alraro Paiva) Seráo _n-
dlclados-pelo Poder JUdlcante?
Por outro lado, a FMB resolveu
marcar para domingo próximo
pela rainha (9 tioras). os arre-
mêssos dos atletas pertencente» ao
Sfrlo e Libanês, América, Flamen-
go, Orajaú F. C. e Tljuca. At»
o presente momento, o Fl-umlnen-
sa lidera » prova, com 138 ponto».
-RITA TRANSFERIDA -

A Amateur Atletic Union of t_»
Dnlted States concedeu transfe-
rêncla par» a FMB, por lntermé-
dlo d» OBB. da Jogador» Rita
Aleaander. que. como aé sabe,
defenderá as core» do Fluminense.

iVolibol

Argentina i
vence Chile

tímet. 14 (FP) ¦— No Campe-
onato universitário de Futebol;
a Argentina venceu o Chile por
Sal. Primeiro tempo, 1 z o.

(Conclusão da 1.* página)
icánçár a . bóia, se_uitio de
-Vfa.ushlo e Playboy. Este,
conXundindo-se no lado quedeveria montá-la, Ja que ha-
via sido alterada a montagem
de boreste por bombordo, con-
tornou-a pelo lado errado,
atrazondo-se de tal maneira
que ficou sem chance ae

. disputar as primeiras coloca-
• ções. .

Macushla e Nautilus duran-
.te todo o . percurso alterna-'
ram-se no comando da ílotl-
lha, levando a melhor o barco
carirjca em uma das empopa-
das, quando então livrou van-,
tagem bastante para garantir'
a vitória. • .

Foi o seguinte o resultado
da prova':' — Io, Macushla —
2°, Náiltilus — 3o, Argos —
4", Cupim — 5o, Mlnuano —
6o, Pláyboy e 7°, Rompe Ven-
to.

Em' vlstia de um protesto
formulado pelo comandante
do Piaybôy contra o iate Nau-
tUus.e.que será Julgado pos-
teriormènte, ns colocações nel-
ma,poderão n'nda ser nltera-
das cnso vença o representan-
te carioca.
COLOCAÇÃO

O.critério para a Indicação
do campeão brasileiro è o da
pontuação.

Pontos somado», nas cinco
provas indicarão o campeão
da ciasic.

Dssta forma, de acordo com
os resultados das duns prova»
corridas ontem, as colocações
até o momento são as seguin-

•V

Chile solicitou ontem sua
lnscriçáo no DI Campeonato Sul-
Americano de Vollbol ("Campeo'
nato Céllo de,Barros") a Iniciar-
.se np dia 4 de novembro, em Portei
Alegre."O» andinos confirmaram
sua partlclpa-çáo no'certame mas-
cullno e ainda lráo estudar a pos-
slbllldade de também disputar o
Campeonato Feminino.

, Desta forma, sáo os seguintes
o» paises Já Inscritos: Brasil (mas-
cullno s feminino). Paraguai
(masculino e feminino), Argen-
tln» (masculino e feminino), Um-
gusl (masculino e feminino), Peru
(feminino) e Chile (masculino).

TORNEIO DE ESPECIAIS¦'-'.- '. .w
A FMV abriu inscrições até, o

dia 8 de novembro, para o Torneio
de filiados Especiais (masculino
e feminino), qu* deverá começar
a 17 do mês rlndouro.

Sô teráo cóndlçSo de Jogo para
este certame os atletas que pos-
suam vinculo com outro» filiados,
ainda que efetivos e que náo es-
tejiim cumprindo estágio. O re-
gulamehto é o seguinte:

— O Torneio de Filiados Es-
peclnlí é destinado aos' filiado»
como tal registrado, s em gozo
de todos os seus direitos.

— Somente dele poderáo par-
tlclpar os atletas com lnscriçáo
válida, « com a condlçáo de Jogo
em vigência nns datas dos encon-
tro».

— Os Jogos «eráo realizados
na observância de todas as Re-
gras Oficiais, dos Regulamentos,
e das deliberações da F. M. V.
para o» Campeonatos Oficiais, ex-
ceto tut íiqui expressament« decla-
radas em contrário.

— 0 sistema de disputa do
Torneio estará na dependência
do número de inscrições: contan-
do até 5 Inscrições, por. turno e
returno, nos campos dos partlcl-
pautes; até 8 Inscrições, por üm
turno, em local neutro; com mal»
de 8 Inscrições, por dupla ellml-
natàrla, em local neutro.

3 — A exceçáo do 1'.° lugar,
que será disputado em melhor de
três, desde que empate dois,' e
por um turno simples empatando
maior número, os casos de em-
pate seráo resolvidos pelos saldo»
de seu ou pontos, • sendo que o
participante que tlverr perdidomenor número de Jogos em W. O.
tiesempatrtrf» em seu furor, nflo '
sendo necessário recorrer sos »ets.

tes, para os primeiros postos:Io, Nautilus —12 pontos; "2°,
Playboy e Macushla — 9
pontos; 3°, Mlnuano, Cupim
e Argos — 3 pontos; 4", Rom-
pe Vento — 1 ponto;'JUIZES ' |Na comissão de regatas fun-
cl-iiaram,' além do Arbitro
oficial Augusto ' Costa, * os
iatistas Euclldes Bcrrbas- e
Sam Levl. que entre outras
funções foram os responsáveis
pela demarcação do perfeito
percurso das provas.

Continua hoje o campeo-
nato com a realização da mais
duas provas. Como a de on-
tem, a sáda da primeira re-
gata será dada ' 

às 13,30 ho-
ras.

Inquérito
tem juiz

O Juiz (togado) Manuel'Mar-
tlns foi Indicado onteih para
presidir o inquérito mandado
Instaurar para apurar os?fatos
acontecidos no campo, da Por-
tuguêsa, no último dorhThgo. r
tlurantc o Jogo entre a Portu-
guêsa e o Olaria.

Pelo oficio enviado á Pe-
deraçáo Metropolitana de Pu-
tebol, pela Portuguesa, o Jül~
José Gomes Sobrinho, após. o
Jogo, acusou o bandeirlnha Ml-
guel Ângelo Ruas de venal.

üm outro oficio foi enviado i
pelo Juiz Gome» Sobrlhho, roa»
em caráter reservaüo.

J
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Montaria eom» mm 4* Krani, qualquer jóquei re-
cebe de braços abertos!

Foram ai primeiras palavras de Rigonl ao JORNAL DO
BRASIL, na manha de ontem, ao informar ao repórter que
assinar!» * compromisso para dirigir o filho de Esqulmalt
no Grande Prêmio "Salgado Filho".

--Como anda «esvaio, Rigonl?
Tenho visto Kraus de longe e ,pele que pude observar,

está muito bonito. No entanto, ainda não trabalhei for-
te • castanho.

Sabe alguma coisa do floreio?
Foi uma passada suave. Com um final um pouco

mais largo e 13" pa» os últimos dutentòs metros.
Kraus vai correr bom cem você;..
Frofecia?

Não. Ê animal que se atira pura dentre e que exl-

ge um Jóquei que tenha desembaraço com o chicote na mão
esquerda. Rende muito nas mãos do Salomão.

— Obrigado. Farei o possível para levar Kraus ao dli-
eo em primeiro lugar. E confio na forma atual do filho
de Kfiquimait. Aliás, Küvõíís Carrapitc eonhcct » fundo «
cavalo e espera apresentar Kraus, esta semana, em gran-
de forma, o que não será difícil.

Rigonl faz uma ressalva:
—- Desde Já, contudo, lembro que Kraus não ê um pa-

relhelro multo fiel... Mae, por outro lado, c«rre mais
quando vem de parido. Pelo menos, dlsem Isso.

E deixamos Rigonl em palestra com o treinador Clau-
demiro Pereira, trocando Idéias sobre Cabochon e falando
da campanha do defensor do Sr. Milton Lodi em S. VI-
cente, onde quebrou um recorde.

{AMAS PARA ESTA SEMANA: GÁVEA

Rigonl: — KRAUS está multo bonito

Cocheira de Vidro
Bolonha

BARDADAS EM DESFILE .
*, Pelo. que estamos observando
a corrida de amanhã está cheia
de barbadas.

Pelo menos existem vários es-
treantes muito bem enturmados
e faladtesimos nos bastidores.
A história começa com Pochu-
Unha que parece sobrar na túr-
ma sendo levada de barbada.
Logo no segundo páreo vamos
encontrar o Boulevard que cor-
ria clássicos em Sáo Vicente.
Mesmo com o treinador Domln-
gos Ferreira 1 dizendo que o ca-
valo é chiador, achamos difícil
que perca.

Entre correr contra Leocádla
e Cabalero a distância e enor-
me. Na terceira prova Iberls
volta depois de ganhar uma st-
rie também em Santos e não
deverá perder. Na sétima prova
ínlam de Betty que corria em
São Paulo com outro nome, res-
tando no páreo final o Lalo que
está otimamente enturmado.
Quantos entre os citados, ga-
nharáo? £ o que veremos.

MELHOROU BELPHEGOR
' Foi regular a última exibição
de Belphegor.

O pupilo de Pedro Gusso Fl-
lho vinha multo fácil na en-
trada da reta e até aos últimos

QUADRO
DE HONRA

Seleção feita pela equipe de
turfe do JORNAL DO BRA-
SIL para a escolha dos me-
lhores da semana que pas-sou no Hipódromo da Gá-
vea.

JÓQUEI

Destacamos dois para uma
completa justiça. Bequinho

Êela 
direção dada ao XA-

iREZ e Francisco Irigoyen
pela maravilhosa exibição
com MADAGASCAR.

TREINADOR

Pedro Gusso Filho pelaforma notável com que íez
reaparecer o cavalo MADA-
GASCAR. Ainda pela exl-
bicão de gala do potro ES-
CÕRIAL.

APRENDIZ
¦ Carlos Dias merece o nos-
so voto pelas boas exibições
com VIAUT e KINGDOM.
Principalmente esta última.
Resta apenas aperfeiçoar
mais a mão de rédea, para
se tornar um bom redeador.

CAVALO

XADREZ pela conquista
da liderança da turma dos
3 anos, recebe nossa escolha.
Mostrou boas qualidades e
muita valentia no final.
ÉGUA

MABU pela quarta vitória
consecutiva conquistada no
domingo. Continua mos-
trando ser uma das éguas
mais regulares da tempo-
rada.

CRIADOR

Haras Mondezlr que porintermédio dc XADREZ
conquistou mais um grandeêxito. Lembrando ainda que
o potro assinalou o melhor
tempo da história do Gran-
de Crlterium.

Concurso Acumulado
Cr$ 113.757,00

Está acumulado para a reu-
ntão de amanha, quinta-feira,
16, ó Concurso de 7 (sete) pon-
tos, na importância de 

,Cr$ 11J.757.00. (C 10.860

200 metros parcela ser o ga-
nhador. Faltou-se no final mas
ainda assim nfio se pode dizer
que tenha decepcionado inteira-
iritote. X verdade que agora a
corrida é na areia onde Bel-
phegor parece ter seu rendiinen-
to algo diminuído, mas nao o
abandonem que a pule será ai-
ta. Será Belphegor o nosso fa-
vorlto.

ONÓRIO COM
WALTER ALIANO

O Jovem Darlo Sholl resolveu
voltar a atividade como proprie-
tárlo e adquiriu para a defesa
de sua Jaqueta rosa o baleado
Onório. Darlo promete ganhar
ainda este ano com o ex-pupilo
de Manoel Oliveira, mas está ai
uma coisa que estamos duvi-
dando. Enfim... Onório foi en-
tregue desde ontem a Walter
Ali .no.

Corrida de
amanhã
MONT ÁRIAS PROVÁVEIS

1.» PAREÔ — At 14.M horas —
1.100 metros — Crf M.000,00.

Xí*'

1—1 Pocluillnha. I. Soiim .... SO
t Télllt, H. Cunha >'. 54

a—3 Garça Negra, J. 811?» .... 58
Dona Mngdk (•) A. Nas-
cimento  00

S—3 Blue Blrd, A, Portllho .. 00
Prooela, A. Santoa  M

7 Lutada, I, Rang«l  SS
4—S Drtrl». J . Tlnoco 36

S Ma Pomme, A. Marcai ... M
10 Belb Armada, A. R«l» ... 83

(•) Xserade. '

Z.« PARBO — Ai 14,25 horaa —
1.300 metros — Crt (0.000,0*.

DESTINADO A APRENDIZES DE
3.» CATVGO«IA.

Kl.

1—1 aitriii. A. Nascimento .
2 Bomarnelro, E. Rangel

1—3 Boulevard, C. Ferreira ..
4 Hurok, N. Corre 

S—5 Pernambuco, I. Sousa
* Caballero, J. O. Silva

4—7 Hadrui, P. Fontoura ..
t Boliche, J. Rela 

I.» PARCO
1.2M metros ¦

. A* 14,50 horai
Crf S*. 000,0*.

K«.

1—1 Jarazal, U. Cunha ...... 54
a-xJNlo. J, Ramo* 54

1—3 Typhoon The Second, N.
Cofre 60

4 Bov.canler, N. Corre 5*
S—S Rei do Nordeste, M. Tel-

*elre «0¦ 8 OJAvllo, \V. Andrade .... .VI
4—7 Cliblf. P. Fontoura «0

» Slr Toby. I. Sousa «0'* Iberls. M Silva 52

4.» PARRO — A> 15.10 horas —
1.500 metros — Crf Ct.000,00

Kg.

1—1 Jacuanga., ü. Cunha M" Igarapara, O. Almeida ... 50
2—2 Lusitana. A. Portllho .... 50

S«a-Venom. N. corre 52
Mias, V. Veloso 52'3—5 Jalnpa, A. Santos 56
Real DellRht, D. V. SilTa 56

7 Ettampllha, A. Rela 56
4—« WaUyria, I. Sousa. 52

9 Ellete. J. Ramcw 56
10 Jacatuba, J Tlnoco 52

XANCA: IRMÃ MATERNA
DO T0RDILH0 PR0SPER

Deve estrear num.dos páreos das corridas deste fim de se-
mana, no Hipódromo da Gávea, a potransa Xanca, de proprie-
dade do "stud" Zélia Peixoto de Castro. Trata-se de uma tor-
dllha filha de Saynnl e Miraculous e, portanto, irmfi materna
de Prosper e de Ubi. Outra estreante "pintosa" é a Diasrama
ipor Fairy K1ng e Hypani»), de criação e propriedade do "stud"
Ipiranga, A relaçfio dos animais "debutantes" é a seguinte:

QUINTA-FEIRA, 10

POCHULINHA — Feminino, cas-
tanho escuro. Silo Paulo, nasci-
do em 18-8-1951, por Crlolan em
Pochuln, de crlaçAo do Haras
Dnrk Prlnce e propriedade do Sr.
Archangelo Bonaldl. Treinador:
Josí Ferreira da Silva.

HADRUS — Masculino, costa-
nho escuro. Silo Paulo, nascido
em 31-7-53 por Sun Rfiy em
Brunato, de crlaçdo do HRras Ml-
l-iiio e propriedade do Stud Se-
durfco. Treinador Nelson Pires.

BOULEVARD — Masculino, cas-
tanho,* zalno, S&o Paulo, nascido
em 10-7-53. por Royal Forest em
Bonny Ann. de crlaçSo dos Sps.
Nelson e Roberto Seabra e pro-
prleq.ide do Stud Seabra. Treina-
dor: Domingos Ferreira.

LALO — Masculino, castanho
escuro, Sao Patilo, nascido em
29-7-52, por Antonym em Embula,
de crlnçSo e propriedade do Haras
Faxina. Treinador: Jo&o Atlanest.

BETTY — Feminino, alar.fto,
S&o Paulo, nascido em 9-12-54
por Eclat em Gold Fly, d* cria-
ç&o da Fazenda S&o Jo&o a Graça
« propriedade do Stud Himalah.
Treinador: Lula Trlpodl.

SÁBADO E DOMINGO

XANCA — Feminino, tordllho,
S&o Paulo, nascido em 18-8-55,
por Sayant em Miraculous. de
criação do Sr. A. J. Peixoto ds
Castro e propriedade da Sra. Zélla
G. Peixoto de Castro Jr. Treina-
dor: Carlos do Carmo Cabral.

XALE — Feminino, castanho,
com tendência a tordllho, Sao
Paulo, nascido em 24-7-1958 por
Prosper em Flducla, de crlaç&o
do Sr. A. J. Peixoto de Castro
Jr. e propriedade da Sra. Zélta O.
Peixoto de Castro Jr. Treinador:
Carlos <to Carmo Cabral.

DIAGRAMA — Feminino, cas-
tanho claro, Sto Paulo, nascido
cm 4-8-55, por Falry Klng im
Hypanls, de crlaçlo dõ Sr. Euval-
do Lodt e propriedade do Stud
Ipiranga. Treinador: Claudemlro
Pereira.

VARÃO — Masculino, castanho,
S&o Paulo, nascido em 31-8-54,
por C.idlr em Moita, de crlaç.lo
do Sr! A. J. Peixoto de Castro
Jr. * propriedade do Stud Valdir
Alves. Treinador: Valrlemlro Go-
mes de Oliveira.

INCLITO — Masculino, casta-
nho, plnhflo, s&o Paulo, nascido
em 28-8-54, por Euraslan em
Conga. de crlaç&o do Sr. Carlos
Whately e propriedade do Stud
Nauplr. Treinador: Miguel GU.

GIGANTE — Masculino, casta-
nho, Minas Gerais, nascido em
1-9-54, por Saxton em Toga, de
crlaç&c da Diretoria de Remonta
do Exercito e propriedade doa
Srs. Vitorio Fernando Bherlng
Barbosa da Silva e Ezequtel Dlaa
Neto. Treinador: José Orelana.

ANOU — (ex-V*pldo e ex-Agrt)
Masculino, castanho, S&o Paulo,

I.» PAREÔ — As 11,50 horas —
1.500 metros — Cif SS.OOt.N. •

Kg.

1—1 Betruth, P. Fontoura .... M
2—2 Reyel, D. P. Silva ...... 52
3—3 Skypper, I. Amaral 32

4 Maneador, U. Cunha .... 52
4—5 Sllurlan. M. «Uva 52

< Cftllfa, A. R«U 32

*• PARRO — As 10,20 horas —
1.40S metro* — Cr» 75.000,00. —
(BETTING).

Kg.

1—1 Belpheíor. F. Irigoyen ... 50
2 Kumatl. \V. Andnde .... .16

2—3 Diabo Louro. M. Silva ... 56
Oonça, J. Tlnoco 52

3—5 Ocaso, L. Dtar. 56
I-ord Affonso, O. Almeida 56" Canivete, A. Marcai ...... 56

4—7 Quarral, I. Sousa  56
Ciúme. DP. Silva  56" cósmico, P, Labre  56

7'.» PAREÔ — At 16,50 heras —
1.400 metros — Crf 75.06*,00. —
(nETTING).

Kg.

1—1 Caprlola. H. Cunha 56
Sorella, F. G. Silva 56
Sea-Mew, I. Sousa ....... 56

2—4 Vida, J. Ramos 56
3 Betty, J. Tlnoco  56

Riba, J, Carllndo  56
3—7 .Tibonlna, D, P. Silva .... 56

S Corveta. M. Silva  36
Koitla, P. Fontoura  56

10 Donatrlce, N. corre  52
4-11 Kovldara, J. Marinho .... 56" Libra, O. Almeida 56

12 Lol6. W. Andrade 56
13 Isto *, H. Lima 56

».• PARRO — As 17,20 horas —
l.U.n niclrni — Crf 55.000,00. —
(BKTTING).

Kg.

1—1 IjiIo. J. Carllndo  60
2 Abanlco. I. Sousa  60
.1 Hlstírlco, H. Lima  52

56
54
54
60
58
5<
60
56
56
54

3-4 Vaga . .;..,
5 Javaneia

4 S Rtue Reine
7 Nlotsy

54
so
50
50

5.* PARtfO — I CONGRESSO
BRASILEIRO DE MEDICINA Cl-
RURG1A E OPONTOI.OOIA DF UR-
«ÍNCIA — As 15.50 h — 1.300 mé-
tros —Crf S5.MI.M.

Kg
1—1 ükelele 57

. 2 Aval 35
2—3 Safarl 55

Cantlnelro 53
3—3 Dlvlnum 55" Airways 55
4—6 Pacar& 33

7 Xllo 33
Qulnsol 53

6.* PARF.O — At 16,20 h — 1.500
metros — Crf 75.000,00 (nF.TTI.NR).

Kn
1—1 Zuzuca  10 50

2 Jean Clauds  2 54
2—3 Mister Bagé  i 56

Narclsaua  3 30
3—5 Karbon  S 50

Dangeur  6 50
7 Zízlnho  7 54

7— 1 Klngdon . ..4..
K.iarto Maior ..

S.Tolete
2— 4 Tia Carlos .....

Golerf . 
6 IalA Formosa ..

3— 7 Ronsard 
8 El Vallente .'..." Solon

4— • Horba 
io sano
11 Maria Rocha ..." ' ônlca

GENTE DE TURFE I |
. i Luiz Reis \

Fotos dc Sebastião Pinheiro . '
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4—S Cocblit
li Bnaueno
- Vésper ,

7.» PARRO — At 11.54 h — 1.
meUot — Crf 75.000,»» (BETTINR).

1—1 Cabochon
2 Telró i

2—3 Snowlall
" Chaco .

3—4 Centurlun»
5 Cocai . ...
S Kartum . .

4—7 Ris
S Xlng Lllae
» Vellte . ...

I." PAREÔ — At 17,20 h — 1.300
metros — Crf 55.000,00 (BETTINR).

... 56

... 58

... »' 52

...13 38

... 34

... 10 50

...'11' 5»

... 54

...12 58

... 58

... 54

... 58

... S9>

2—4 Dlmanche. O. Mscedo
BI. Ben. D. P. Silva li
Don Csrlos .N. corre ,

3—7 Amlirfo. P. Pernande»
R Sea Prlne». N. corre ..
0 Laplsclra, P. Fontoura

4-10 Mod-rno. A. Marcai ..
11 Cedro. M. Silva 
12 Promorabó. J. Martins
13 Clvnhronasso, N. oorr*

Corrida de
sábado

1.» PARF.O — >l 14.06 h — 1.300
metros — Crf 80.000,00.

BELPHEGOR (43"2/5) DEMONSTROU
MELHORAS NO APRONTO DE ONTEM

O cavalo Belphegor, que ae acha alistado no sexto páreo
da corrida de amanha, na Gávea, demonstrando haver melho-
írtdo algo em seu estado de apuro, aprontou, ontem pela manha,
43"2/5 nos 700 metros. Os aprontos foram realizados em pistade areia pesada e as marcas anotadas vèm a seguir:

VipA — J. Ramos — 7Ò0 em
44**.

BETTT — J. Tlnoco — 700
em 45" 2|5.

JABONINA — D. P. Silva —
800 em 40".

CORVETA — M. Sllv» — «00
em 37".
8.° PAREÔ

1 — Eis si o Waldemar Attlancst, todo frajola, tfsttando per
. conta da vitória de Ls Mell. A èguinha voltou muito bo--

nlta e o Becio nem preciaon de "remar" para ganhar • páreode ponta a ponta, sempre controlando • atropelada de Queenle.O treinador dos milagres retorna ao "cartas", para aumentar o
estoque de perfumes franceses, camisas de "nylon", relógios à
prova d água e rádios de pilha, nas horas de folga que • tra-
balho na cocheira lhe oferece durante • dia... La Mell renovou
o "armarinho" de Waldemar, que promete novidades a preço de
ocasUo... Ao fundo, Gonçaltno Feljó, em pose 

"de 
pastor pres-biterlano, inscrevendo uns cavalinhos para a reunl&o de estréia

era Campos Eliteos. Mergulháo escreva...

¥<**$!*:

1.» PAREÔ

TÉLUS — H. Cunha — 600 em
38" 2;5.

DONA MAGDA — A. Nasci-
ímento — 360 em 21" S'5.
; BELLE ARMADA — A. Reis —
1800 em 53".

2." PAREÔ

BOMARNEIRO — E. Rangel —
1800 em 53" 215.
I BOULEVARD — C. Ferreira —
J700 em 44" 3;5.

CABALLERO — J. G. Silva —
000 em 38".

3.» PAREÔ

KK
10 33

nascido em 21-9-53. por Goleiro
em Kelpy, de crlaçAo do Haras
Colol&o e propriedade do Sr. Dut-
vai Ferreira. Treinador: José M.
Orelana.'

EUROPÉIA — Feminino, alar&o.
S&o Paulo, nascido em 18-9-52.
por Baroda Squadron em Itacava,
de crlaç&o de Pascnal Conzo e
propriedade da Sra. Zílla Gon-
çalvcs de Carvalho. Treinador:
Josí F. da Silva.

SURVEY — Masculino, casta-
nho escuro. 7alno. S&o Paulo,
nascido em 27-7-54, por Brlton
em Devassa, de crlaç&o do Haras
Morro Grande e propriedade do
Sr. Osvaldo OtAvlo Luca. Treina-
dor: Miguel Gil.

QUEOUARI — Feminino, ala-
zKo, R. G. do Sul, nascido em
17-8-55, por Quejldo em Petl-
lante, de crlaç&o • propriedadedo Sr. Bernardo Chazan. Treina-
dor: Francisco Pereira Schnelder.

1—1 Udlne 
2 Dtrne 

2—3 Xanca " Xa!
3—4 Xona 

La Tullpe
Queguarl 

4—7 Dltcrama  3 33
Lundla  7 55
Derusca  6 53

2.» PARE<$ — As 14.23 h — 1600
metros — Crf 30.000.00.

5 55
8 55
1 55

JARAZAL — U. Cunha — 600
em 38" 3 5.

REI DO NORDESTE — M. Tel-
xelra — 600 »m 30" í;5.

4.» PAREÔ

LALO — J. Carllndo — 700
em 48" 3 5.

ABANICO — I. Sousa — 800
em 51" 2'5.

DIMANCHE — o. Macedo —
800 em 41".

CEDRO — M. £Uva — «00 em
40".

PROMOMBÔ — J. Martins —
700 em 48" 1|5.

1 ' Effren» 
J—? Oong 
3—3 Yirn-Ylrn . ..
4—4 Lticky Prlnce..

5 Rnnsl 

1 55

JACUANGA — U. Cunha —
600 em 40".

IGARAPAVA — G. Almeida —
600 em 37" 2'5.

LUZITANA — A. Portllho —
360 em 23".

REAL DELIGHT — D; P. Sll-
va — 700 em 45" 2,5.

ESTAMPILHA — A. Reis — 600
em 40".

5.» PAREÔ

3.» PAREÔ — As U.50 h
metros — Cri 90.000,00.

1—1 My Falr Lady.
2—2 ükranla 

3 Cumparsa . ..
3—4 Dlanela 

3 Guaja de Mac
cj—6 Esc&rccile . ..

7 Dama Negra ...

1.000

5 53

35
55

4.* PARF.O — As 13.20 h
metros — Crf 75."000,00.

1—1 Crysallde" Cltadelle.
2—2 Gualúna

3 Kellaná .

1.500

Kg
4 50

50
8 58

50

SKIPPER — I. Amaral — «00
em 39".

MANEADOR — U. Cunha —
700 em 45".

6.» PAHEO

j BELPHEGOR -
1700. em 43" 2'5.
! KUMATI — W. Andrade
em 40" 1J5.

I OCASO — L. Dlaz — 700 em!45" 1'5,
j QUARRAL — I. Sousa — 600
em 37".

7.» PAREÔ

F. Irigoyen —

700

SORELLA — r.
700 em 45" 215.

Silva —

GINÁSTICA MATINAL DE HARIALI
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A foto foi feita no momento exalo O. tordllho também aproveitou os primeiros ratos do sol, e
como um rádio ginasta qualquer, esticou os músculos e fèi os primeiros movimentos. £ H ABI ALI
aquele velho pupilo do treinador Mariano Salesque.com a Idade já avançada, não pode deixar
como bom atleta que é ns músculos em repouso. A ginástica é necessária e ai está a. prova de
que I!ATM.4I.l cuida muito bem da saúde, Um dos muitos exemplos de coisas que acontecem
sem ninguém esperar ou tentar esplicar os matinais movimentados do Hipódromo da Gávea

Derby Club
Fluminense

Ficou pronto, ontem, o programade reabertura do Hipódromo de
Campos Kll.*toa. Aa ln*crlç6ea atln-
giram a 80 parelhelroj • aprt» a
sele;&o a[ estA o trabalho do han-
dicapeur Heitor de Oliveira, que c
JORNAL DO BRASIL hoje divulga
em primeira mio. Ser* dia 21 o
desdobramento dèatea «ete pAreosabaixo:

1.» PAREÔ — 1.200 metros — Cr?
20.000,00 — As 13 horas.

Kg
1—t Ptcuhv  52
2—2 Zoóíllo  56
3—3 San* Oene  58

4 Goí.1  60
4—5 Mlnoplirro  60

6 Dorondongos  52

2.» PARRO — 1.600 metros — Crj
30.000,00 — As 13,30 horas.

*S

I—1 Nilo 
'Asul 

 54
Slsener  54

2—3 Rey Moro  34
Horérlo  54

3—3 Rio Un»  54
Haro  54

4- 7 Z*ca  51
8 Hlurlto  54

3.» PARRO —-1.000 metros — Crf
20.000,00 — A 14,10 heras.

Kl

1—1 Oonça  54
2—a Febo 54

Gun&  54
3—4 Varto  54

Bang  54
4—0 Katuaa Gay  54

DamoUeau  54

4.» PARRO — 1.500 metvot — Crj
20.000,00 — At 14,45 heras.

Kl

1—1 Hlll Prlnc»  56" La Mell 
2—2 Caplberlbt ....

3 Glgll
3—4 Klng Admirai" Leblcaa 
4—3 Rubi Cacha ..

Blg Ben
•**V.'.'

60
58
60
60
56
58
361 Hlvam  60

5.» PARRO — 1.000 metros — Crf
20.000,00 — As 15,30 horas.

Kt

1—1 Flnlto '.. 54
2 Xtestre 54

»—3 Asilado 54
Caballero 54

3—3 Prólogo 54
Abouklr 54

4—7 Jaçatubsr 52
8 Walklrla  52
0 Farrula  52

«.• PARRO — 1.300 metros
20.000,00 — As 16,15 horas.

1—1 Embate ....
2 Jeròntmo ..

2—3 Estourado ..
4 SI Mayoral

3—5 Baleno 
6 Malcriado .,

4—7 Ventàçola ..
8 Abanlco ...

- Crf
* *g

7> PAREÔ — 1.500 melrot
2O.0OO,0« — As 17 horas.

- Ct»

Kl
1—I Pai Campero ...

2 Palm Sprlngs ..
2—3 Discípulo 

4 Gaúcho Sombra
3—5 Saci ...V...

6 Jerry 
4—7 PImpolho 

8 Ivone de Cario .

^Á^M MMMmmm^ÊfvJ &.'•'• * «iÊflfl IBH
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2 
— "Filho de peixe...". O garoto da foto é o famoso autor da

célebre .composição "O Dia do Soldado", cujo sucesso foi
divulgado pela imprensa (Indiscrições, de Haroldo Barbosa) e
que mereceu reparos da professora do Colégio Resende, onde o"péso-pesado" (50 quilos — 9 anos) prepara-se para ingressar
no Curso Ginasial. Seguindo a trilha do papal. Céaar Roberto
já começou a "marcar o programa". E será, tudo indica, o su-
cessor do pai, o Heitor, que não é outro «ento o nosso cotnpa-
nheiro Bolonha. César Roberto diz que o Cabochon larga e
acaba com a corrida e que Fochulinha tem sobras naquele pri-
melro páreo... Vamos com êle?...
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2 — Uma dupla de sorte: Bequinho e Erninl Freitas. O trel-
nador é "fan" do jóquei e o jóquei do treinador. E os dois

podem ser oe vencedores das estatísticas de 5S. Bequinho já
trax a vitória garantida e Xhô-Nhó "corre segundo" para Paulo
Morgado, ameaçando, seriamente, e responsável pele "Stud"
tValdlr Alves. O bhtsto do pernambucano trás a marca tia ju-
ventude transvlsda. Mas Bequinho tem muito Jnlxo...

CONGRESSO CIENTIFICO
Sábado próximo, dia 18. o 6.*

páreo do programa de corridas
tem o titulo de "I Congresso
Brasileiro de Medicina. Cirurgia
e Odontologia de Urgência",
ctijo patrocínio é do Centro de

Estudos do SAMDU do Distrito
Federal. í uma homenagem do
Jóquei Clube Brasileiro aos Uus**
três cientistas que se encontram
reunidos nesta Capital nessa
Importante assembléia.

XADREZ SEGUIU DE MADRUGADA RUMO A CIDADE JARDIM Ontem pela manhã o caminhão veio buscar o líder. XADREZ embarcou tranqüila,
levando1 na bagagem o título de.campeão absoluto da nova geração no Hipódromo

da Gávea. Lutou uma reta toda, cabeça com cabeça, contra ESCORIAL, um adversário de valor. Acabou vencendo e, agora, regressa para Cidade Jardim, onde continuará sua
campanha em busca de novos feitos. Regressou, assim, aquele que usando o velho ditado : Chegou, viu e venceu.

A
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CÂMARA DOS DEPUTADOS
(Conclusão da 5.* pagina)

coco ao culilo? Tor que v»iurt»
fazer acordo» qu» consolidam uma
diretriz dn economia caleelra do
Brasil, diretriz que e o produto di
ceguolr», da «urrter. d* «ucettlvos
governos diante da» realidade» do
problema?

El,, Sr. Presidente e Srs, Depu-
tado» como «e prepar» um ile_«-
f.8 Irreparável para s. i-conoml»
iur»l. Milharei de famílias Já estáo
sendo dispensadas, no meu Estado
e em outros unidade» da Federação.
Km Sáo Paulo, ainda existe certo
amparo para os homens que aban-
(lanam o campo: é a Intenaldads
do» trtbalhoa que o Governo do
Estado ora realiza: obra» de toda
ordem. e»trada« pavimentada», etc.
Tais empreendimento» têm abaorvt-
do parte de*t» mão-de-obra, dêttes
colonos que deixam «• proprleda-
de» agrícola», Outro», porém, náo
têm para onde Ir, nio encontram
oolocaçáo. E o desemprego nl está
como um f»nt»»m», como Indicio
grave da crise social que o Governo
nto quer ver. E é de notar qu»
mesmo aquela» famlll»» «celta» pe-
los empreiteiro» estão-ee afaitan-
do da produçáo rural, e o desloca-
mento da máo-de-obra do campo
da produçáo de artigo» IndKpen-
«àvel» à popuUçáo par» os smprsl-
telro» ou para outra» funções, v«l.
Indiscutivelmente, crl»r desequlll-
brio na produçáo rurtl, atingindo
o» produtos de allmentaçáo para
o mercada Interno e o» que ss
destinem k exportaçio.

t urgente, ê imperativo, é tna-
dlávcl que o Governo da Unito
•bra os olho» par» a discriminação
sistemática com que tem sido tra-
tada a economia rural do Pais.
Semelhante dlscrlmlnaçáo está ort-
ando empobrecimento, enfraqueci-
mento tào grave dess» economia
qu» — náo tenhamos dúvida —
dia chegará, »e providência» nio
foram tomadas, «e nov«s diretrizes
náo forem traçadas, em que nln-
guém quererá ficar no campo s
o êxodo que caracteriza hoje a rea-
lidada do Interior do Brasil •• «cen-
tuará, estabelecendo um deaequt-
llbrlo Impossível de »»r dominado,
uma crise que no» levará bem pró-
xlmos do cace.

Eis porque, ao Invés dc parar a
marcha da produçáo com tropa» do
Exército, o que constitui Inglória
tarefa para «s Força» Armadai, ao
Invés ds abafar pela força o grito
de protesto legitimo d» produçáo
rural, preclao seria tivesse o Go-
vêrno atitude de compreensáo, de
solicitude para com a economia
rural, esquecida e arruinada. K' o
qua ousamos esperar deste Governo,
Náo do Sr. Ministro da Guerra, que
náo pode entender destes assunto»,
mas do Sr. Ministro da Fazenda e
aeuí a-r-essôres técnicos, aa_lm .orno
do Sr. Presidente da República, quel
náo tem o direito de embarcar nu-
ma aventura dessa ordem, de tratar
pela força a» entidade» • os ho-
men» que há tanto» «no» vêm la-
butando no campo, «em merecer
«tençáo e « solicitude da» «utorl-
dades,

O SR. PLÁCIDO ROCHA — Nobre
Deputado, V, Exa. sabe que sou
rurallsta, fazendeiro de café, talvez
um dos maiores fazendeiro» da ml-
nha rogláo, No entanto, devo dlzsr
que sou radicalmente contrário à
marcha da produçáo. Com ameaças
náo se resolvem problema» dsata
natureza. V. Exa., com »ua grandeautoridade, poderia perfeitamente
conclamar »eu» colegas d» banca-
da de Sáo Paulo, no sentido ds
que te fizesse «pólo direto ao Sr.
Presldonte d» Repúbllc» a fim d*
se chegar a um acordo »óbr» o
assunto. Náo é através de marcha»
de produçáo, de Imposições »o Sr.
Presidente da República que «e há
de solucionar, repito, problem»» des-
¦» natureza.

O SR. CASTILHO CA-RAL —
Alláa, verdadeiramente, a marcha
da produçáo náo é ameaça, porém,
manilra de fazer oom qus o Pai»
tome conhecimento - d«s Justa» •
legitimas reivindicações da lavoura
cafeelra.

O SR. HERBERT LEVI — Agr».
decido ao nobr» colega.

Respondo «o nobr» Deputado Piá-
cldo Rocha que Jamal», em momen-
to algum diste uma palavra a favor
da marcha da produçáo ou de qual-'quer manifestação dèst» tipo. V.
Ex». me terá visto «empre a debs-
ter o mérito dos problema», sem
procurar conduzir o debate para
•xtremoa, quaisquer que «ejam.

O SR. PLÁCIDO ROCHA — Sou
testemunha disso.

O SR. HERBERT LEVI — Entre-
tanto, uma coita é «er » favor ou
contra a marcha d* produçáo —
nunca me manifestei » favor —
« outra, pretender que a expressáo
do proteato da lavour», que tem
sofrido a mais cruel e lncompreen-
«Ivel d»s dlscrlmlnaçõe», «eja «ba-
fad« pelo uso da força.

Sou cont» manifestação denu-
minada marcha da produção, mas
estou pronto » Ir lutar ao lado do»
lavradores, para que tenham o dt-
rslto de realizar essa marcha, se
entenderem que aaslm devem dra-
matizar seu protesto, a fim de fa-
-er com que o Governo ouça « ,su»
VOZ.

V. Exa., homem do campo queé. sabe multo bem a anormalidade
que ocorre neste momento na agrl-
cultura do Pai», que «• enfraquece
dia a dia."

ESCASSEZ DE DIVISAS

Ressaltando a necessidade de pro-mover fontes de divisa» para co-
bertura das Iniciativas Industriais,
disse o orador:"Náo pretendemos nem podemos
pretender melhorar nossa balança
comer -1. com » entrada de dlvl-
<u que escasselam para os planosds lndustrtallzaçáo, para as metas
¦ tudo mais que o Governo querrealizar, sem Incentivar a produçáo
rural, qu» tem sido sujeita a per-segulçõe» de todas formas, a me-
dtdas discriminatórias que a estáo
levando claramente á ruína.

8» náo promovermos o fortaleci-
mento da economia rural; «e náo
dermo» amparo ao homem do cam-
po, ao agricultor abandonado, náo
tenha dúvida o nobre colega, náo
apenas o» plano» de Industrializa-
çáo lráo por água abaixo, mas gra-ve crlie social, ao lado de crlae cam-
blal e econômica «em precedente*aobreviráo.

Qu» o Governo pretenda cttlmu-
lar novas exportações, pode merecer
aplauso» — i sob certos aspectos
merece — mas n&o podemos pre-tender criar novos Item na expor-
taçáo abandonando aquele prlncl-
pai, aquêls que ten. aldo o austen-
táculo da nossa balança de paga-mentos e da nossa economia — o
café. Ma», a continuar como vamos— V. Exa. náo o Ignora — expor-
taremos cada ano um ou dol» ml-
lhõas de saca» a menos, até que o
café ae transforme, no Brasil, em
um 'desses ciclos pvodutores qusmarcam, atrávé» da história eco-
nômlca, a nossa incapacidade e lm-
previdência.

- tempo agora, e, por assim dl-
zer, estamo» na undéclma hora para
partirmos em defesa do principal
(produto da nossa economia. í; isso
que o Governo precisa compreen-
der. Temos de amparar o café. te-
mos de reconquistar os merc»do«,
ter..--, ds usar a superioridade na-
tural de que o Brasil dispõe, em
face a todo» os seus concorrentes,
na produçáo cafeelra. Mas outra
cols- náo temos feito senáo neu-
trallzar essa «uperlorldade natural,
subvencionando outro» produtore»,
para que nos expulsem, gradual e«puramente dos mercados, até qusessa receita cambial, que se pre-t_'iidc garantir, como mínima, de-«apareça e se desvaneça qual ml-r»gem. „ o que est» acontecendo
cal» mês que passa,O Sr. Nelsor. Omegua — NobreDeputado, o tratamento que ae dis-
pensa, realmente, ao homem docampo, mui diverso d»quele dadoao trabalhador da cidade, é quevai marcando esse comportam »nto
absolutamente Inexplicável do Sr.Ministro da Guerra, de pretenderembaraçar a manlfestoçlo de rei-vindicaçõe» Justas dos homens ru-rals. Se se noticiasse, na Capitalda República ou en- Sáo Paulo emPorto Alegre oi- em Recife, qüe oSr. Ministro da Guerra estaria lm-
pedindo a manlfestaçáo de um sln-dlejto de tnibílhadore» urbano», oescândalo aerl» tremendo ? terrl-vel, porque náo se compreende m*ls«jue as classes laboriosa» poss»m en-

rnnlrar da p»rt» da Policia ou das
Forças Arm,i.las qualquer emliara-
ço á manlfottaçáo «Ks seu» ileso-
Jo» de reivindicação. Como ic trata,
porém, «lo pobre caboclo, do pobre
caipira, náo há autoridade que náo
mu manifestar a au» prepotência e
a «ua força, Assim, nobre Deputado,
achando que oa trabalhadores do
Paraná, como o» rt< Sto Paulo, da
zona rural, têm o mesmo direito á
matilfestaçáo doa ;irii« anseies • de
fazer presente» «ua« necessidades á»
autoridades, com marcha», comício»
ou protestos, a êle-. me Junto, desde
Já, Náo «ou lavrador, mas na qua-
lldadf de representante do povo,
realmente desejo trabalhar para me
coloc«r á fronte da marcha da pro-
riuçto. lt «credito que náo haverá
nenhum Deputado de #áo Paulo que
náo deseje participar dê»«e movi-
mento.

O Sr, Piáoldo Rocha — Sr. Depu-
tado Herbert Lovl, quero lembrar a
V. Exa, e a todo» o» Deputado», pre-
•entes • ausentes, que o Deputado
por Sáo Paulo, Plácido Rocha, no
primeiro ano da «ua legislatura, pe-
dlu á Câmara dos Deputado» a no-
mesçáo de uma oomlsaáo de mem-
bro» de todo» o» p»r(ldo», a fim
d» que traçane um plano • o en-
negasse ao Sr. Presidente da Re-
pública que o usaria para corri-
glr as falhta do Governo. V, Exa.
deve estar recordado de»»a minha
atitude. No entanto, náo tive a fe-
llcldade de ver a medida concretl-
zada. Agor», náo é o momento dc
brigarmos, mas de fazer «Iguma
coisa em beneficio do Paia. r. V.
Exa., Sr. Deputado Herbert Levl,
grande Deputado por Sáo Paulo que
é, membro da Unláo Democrática
Nacional, em vez de destruir a Na-
çáo, deveria empregar os »eu« es-
forces para que nó-, Deputados de
Sáo Paulo • de todo o Brasil désae-
mot uma «oluçfco aos grande» pro-
blemas nacional». Náo é destruindo
que a UDN poderá construir algu-
ma 'se para o Pai». Pelo contra-
rio, é pela unláo de todo» o» re-
pre»entantes doa diversos . Aitadns
do Pai» que poderem» Impor ao
Sr. Presidente da República, it nt-
cess.'rlo, a orientação econômica
por nós desolada.

O Sr. Herbert Levl — Nobre co-
leia, ae alguma coita pretendente»
destruir, neste nosso - trabalho ln-
tenso, é a tucesiáo dc erros qu»
nos estáo levando «o desastre. V.
Exa. nunca nos viu im atitude» de
destrulçáo do que quer que fô»-
se. Estamo» criticando, estamo, «u-
gerindo, e estamos advertindo,
num alto espirito construtivo. V.
Ex». bem o «abe.

Quero repetir, e repetir sempre:
Por que? por que? por que um
homem de bom senso, como o Sr.
Ministro da Fazenda, procura cor-
rtglr artifícios de taxa» subvenclo-
nadas na Importaçáo, através da ele-
vaçáo dos artigos' absolutamente
Indispensáveis, ao mínimo de CrS
80,00 por dólar? Por que? Por qu» o
Sr. Ministro da Fazenda dá a ou-
tro» artigos ds exportaçáo, que diz
precltar estimular, „ taxa de CrS
140,00 e Cr» 150 00 por- dólar? Por
que? Por que deixa o café. no Bra-
sil, cm CrS 37,00 por dólar, esma-
gando um lavoura que náo tem
malt defesa, e dá ai cacau CrS 40,00
e poucos por dólar?

Onde está o bom-sénso uetaa dis-
crlmlnaçáo arbitrária, onde está o
bom-senso nessa política que visa
combater, os artlflclalltmos e no en-
tanto, mantém acorrentada a um
artlflclalistno odloec a taxa cam-
blal do café, primeiro produto r>e
exportaçáo do Brasil, que vai «en-
do, 'repito, »*mpre etcorraçado doe
mercados mundial», pela nossa In-
competência, pela nessa lncapacl-
dade, pela nossa cegueira?

Contra Imo, nobre colega, venho,
•Im, erguendo minha voz. Iuo nada
tem de destruidor, V. Exa. há de
reconhecê-lo. Estamos aqui, através
de nossas crltloas, procurando há
multo tempo abrir os olhos deste
Governo para uma realidade queélc náo tem podido ou querido ver.
Na defesa do» direitos dessa lavoura
que vai de mal » pior, dia após dia,
voltaremos multa» vezes à tribuna
até vencermos essa resistência-lnex-
pllcável, esaa telr-oaia lncompreen-
slvel do Governo de Dnláo respon-
«ável pela política cernem t ca-
feelra.

O Sr. Nilton Carneiro — DÜpu-
tado Herbert Levl, aó quem as»!»-
tlu ás reuniões no norte do Paraná
em Londrina, er Maringá, em Cor-
néllo Procóplo e em Jacarézlnha,
nas quais te evidenciou o espírito
de desarticulação entre o» elemen-
tos da agricultura, só quem assls-
tlu a essa» reuniões pode realmente
sentir, ou, por outra* palavras, pre-«entlr o que deve estar p»ssando no
espírito dsquela gente, sobretudo
no meu Bttado. Allá». acredito queUnibém no E»t_do de V. Ex». A no-
tlcla ontem veiculada na Câmara
de que o Ministro a Guerra teria
determinado a prolblçáo da marcha,
medida evidentemente abusiva e es-
tranha, deve ter repercutido de ma-
nelra profunda no norte do Paraná,
traumatizando enormemente toda a
oplnláo do meu Estado. Sou como
V. Exa. Via com certo cetlci«mo a
Iniciativa. Agora porém, sobretudo
depol» da providência adotada "on-
tem, estou integralmente «olldárlo
com oa cafeicultores do meu Esta-
do e com V. Exa. no protesto vee-
te e legitimo q-.ie está lançando
da tribuna.

O Sr. Herbert Levl — Grato a
V, Exà.

O 8r. Ultimo de Carvalho — No-
bre Deputado, eatou de acordo com
«s razões que V. Exa, apresente ém
defesa d» lavoura brasileira. Dlscor-
do, porém, quando diverge do Gene-
ral Lott por tomar providências vi-
«ando Impedir a marcha da produ-
çáo. Perguntaria a V. Exa: se «ma-
nhá os lavradores, lstó é. os empre-
gados da lavoura de Sáo Paulo —
que cies chamam de camponeses —
empreendessem marcha visando me-
lhorla dos seus salários, contra os
lavradores, os latifundiários, náo
aoharla V. Exa. Ju»ti uma lhterfe-
rência do Poder Público, do Oene-
ral Lott no sentido de lmpedl-la?

O Sr. Castilho Cabral — Desde
que pacifica, náo. Toda manifeste-
çáo pacífica é permitida, e é o quof verifica no caso presente.O Sr. Ultimo de Carvalho — A
marcha que V. Exa». estáo dlrlgln-
do náo é paciflo».

O Sr. Castilho Cabral — Estou
apenas me solidarizando...

O Sr. Ultimo de Carvalho — Por-
que náo há na Constituição qual-
quer dispositivo que admita uma ln-
surrelçáo dessas.

O Sr. Castilho Cabral — Náo ss
trata de lnturrelçáo. mas de direito
da petiçáo.

O Sr. Ultimo de Carvalho — Os
lavradores querem conseguir pormeios violentos o que por meios
psclfleoa náo obtiveram. Defendo o
direito de reagir. Se os fazendeiros
do Brasil têm direito de reagir pores»» forma, o» empregados, o» ope-rárlos que os comunistas chamam de
camponeset, também o tem. Igual-mente, os funcionários. Amanha os«ervldore» público» poderáo cernir«» portas das repartições e sair paraa rua para dizer ao Gcvêrno «quilo
que desej«m. DirlrJo dc V. Exa.
qusnto á m«nelra pela qual os pro-
prletãrlos dss lavouras do Brasil
pretendem aquilo que náo encon-tr»m por outro» melo», meios «lios
defendidos por V. Ex». aqui. V. Exa.tem o meu npolo, embora de»v«lloso,
no sentido da cause que expôs. Maso General Ministro d- Gv-rr», o po-der constituído está no dever de lm-
pedir essa tnsurrelçáo, porque será
dano par» ,i nossa Pátria.

O Sr. Herbert Levl — V. Ex». me
V»l permitir. Quero 3»llent»r dol»
aspecto» do aparW de V. Exi, Em
primeiro, V. Exa. deu um exemplo
que eu quero tomar ao pé da le-
tra Indagou V. Exa. Bôbre o queaconteceria se houvensp uma mar-
cha d- colonos t de operários do
empo em prol de maiores salários.
Pergunto a V. Exo., Justamente pa-ra que fique bem marcada a «Us-
crlmlnaçáo com que tem «Ido tra-
tada a economia rural: que ncon-
tece com os operários da indústria
em neral, com o* empresados no
comercio, quando fazem a» passeu-is* que bem entendem e obtém o»
reajustamento» doi salários, »ej«
espontaneamente, seja «traves de
grere, direito que lhes assiste? Su-
cede que os proprietários dos beni

de produçáo, os lndiistrtnln ou cn-
iiieiTlanti», li'nn«)iillnnieiue, trai»-
forem para o consumidor o «mu» ilo
in monto do salário. Qtlnl a slt/ua-
çáo da lavoura, nobr» colraa? A la-
voura náo pode aumentar os seu»
produto» • por Isso submete eeua
colonos iu>« salário» miserável» que
tolo.! conhecemos,

Onde está • fkculilade de re»Jus-
lamento para a lavoura dê-es
ônus, Impostos, por exemplo, por-
um aumento Indispensável de ta-
lárlos? Porque Indiscutivelmente,
no melo rural, V. Ex.» »»be multo
bem, o nível de vida rio homem é
vergonha atirada a uma n.içáo que
»e preze. Nárt há melo de molho-
rar ema aliunçán sem «e d»r á la-
voura um tratamento mal» adequa-
db.

liste 'é o primeiro aspecto que
«letejo .salientar na Intervençáo de
V, Ex.» porque marc» multo bem
a profunda desigualdade que existe
pora a economia rural.

O Sr. ultimo dc C»rvallio — V.
Ex.» diz multo bem, nivlrjo, po-
rém, é do caminho a ser seguido.

Náo é possível se levantem o»
agricultor*» de SSo Paulo, Invadam
as ruas da Capital paulista, ou da
Capital Federal, implantado a de-
«ordem no Pct».

O Sr. Castilho Cabral — Por que
a desordem, ae vêtn pacificamente
reclamar o» «eu» direito»? Por que
et»a preaunçáo de deiordem? Tem
V. Ex.» conhecimento de como *»-

¦tá sendo nresnlzad*. a marcha? Sa-
be V. Ex.» que êle» náo vêm, dc
maneira alguma, prejudicar «equer
o trânsito.,,

O 8r. Newton Carneiro — Nem
o abastecimento.

O Sr. Castilho Cabral — ... nem
o abastecimento? Ctamo V ,l?x.»
presume qu» êle» vlráo perturbar a
ordem?

O Sr. Ncstor Duarte — O nobre
orador situou admlrávelmente o
problema, * direito de greve exer-
cldo .pacificamente -pelo produtor,
pelo'consumidor e pelo operário ru-
ral, nitm» disputa Justíssima pela
melhor condlçáó dc vld» que é mt-
aerabllltslma.

O Sr. Herbert _evy — Multo grs-
to a V. Ex.«.

. O 8r. llewton Carneiro — é tsl o
propósito doa agricultor», de. náo
perturbarem a vida do Rio de J»-
nelro, que como disse ao Deputado
Castilho Cabral, até « questáo do
abastecimento foi prevlst», p»ra
qua ês»-! pronunciamento coletivo
náo prejudicai» a vida na Capital
da República.

O Sr. último ds Carvalho — Cora
que Intuito » marcha, eminente II-
der?

Para Impor ao Oovêrno a medi-
da pela fôrç»?

¦ O Sr. Herbert Levy — Por uma
razáo multo almple»: es»» classe
toda sáo milhões pelo. Brasil a fo-
ra. _ uma classe que pela própria
natureza de sua» funções é Indl-
vlduallzada. Seu» elementos «e «e-
param un» dos outros e vivem Uo-
ladç» * ê 'por Isso que o» eco» de
seus reclarriòs chegam, repito, como
vozes longínquas no aatalto do Rio
de Janeiro. Tal providência * ne-
cessaria para que o governo ae sen-
slblllze com o sofrimento dessa
clatss Imensa da qual depeni"- tô-
da a prosperidade da N»çáo. £ pre-
ciso que façam demonstrações dra-
mát.lcos. par» fazer chegar «h Oo-
vêrno a lmpreseáo exata de suas dl-
f.cüldades.' O que náo podemos é
diante dessa manifestação legítima,
porque náo podem ser menores as
dificuldades da economia rural,
responder com atos de força aos
gestos de desespero que partem de»-
s« l»vour» esquecida.

Sr. Presidente, apelo ao bom
senso do Chefe do Estado, do Sr.
Ministro da Fazenda, do Sr. Min.
da Guerra p«ra qu* náo se trate
problema da delicadeza dêst* como
se fosse assunto de natureza poli-
ciai. Seria n« verdade mergulhar-
mos ao ntvel das republlquetaa, se-
ri» dosflgurarfno-nos como Naçáo
civilizada se ao 'protesto organiza-
do da lavoura do P«ls respondesse-
mos cor.i violência e lncompreen-

sáo. com a violência e a '.ncors-
preeneáo qu»ndo o que se exige
do Governo é voltar-se par» a» ne-
reuldadcs'legítimos do» lavradores
do pais. Estudar os «eus proble-
mas. atendê-los. porque eles vêm
sofrendo, há multo» anos, *m si-
Jênclo, calados, desarticulados, ca-
da qual Isolado n«s »il»« proprleda-
des.

V -
áS RAZOES DO GOV-RNO

Logo após o discurso do Sr. Hi-r-
bert Levl, o,...,.-., a tribuna o Sr.
Armando Falcáo. líder da Maioria,
que afirmo, que "todas os provi-
déncias. pedidos e Iniciativas kus-
ceptívcls de adoçáo Imediata estáo
sendo tomadas pc.o Governo Fede-
ral, com o objetivo de encaminhar
as soluções mais adequadas possí-
vels para o problema do café."

Afirmou, o líder da Maioria que
as o»u<a,i do desequilíbrio véni d»
longr, náo podendo ser Imputada»
«o Governo que o Ministro da Fa-
zenda vem desenvolvendo uni sln-
cero eafôrço, no sentido «I» atender
aos reclamos da lavoura dc Sáo Pau-
lo e do Paraná e que, s» tomou
providências a respeito da "Mar-
cha", visou » «c«ute'.«r » ordem pú-
bílea, pola o Governo nao é contra-
rio ãs manifestações de classe, mas
quando catas podem alterar a ee-
guiança e a tranqüilidade, devem
ser evitadas. Se os nordestinos re-
solveaièm vir reclamar. Incorpora-
dos, ao Governo Federal, a soluçáo
do problema das secas, deveriam,
Igualmente, ser impedidos.

Prosseguindo o orador declarou
que a escolha do Sr. Renato Costa
Lima para a Dlreçáo do IBC, repre-
senta uma demonetraçáo positiva
do Govi^rno, no sentido de atender
aos reclamos da lavoura, dentro das
possibilidades da conjuntura eco-
nómico-flnancelra do Pais, ' tanto
que êle vem sendo aplaudido pela
lavoura de-Sáo Paulo • do Paraná.
As suas providências, no entanto,
continuou, nfto podem obter resul-
lados Imediatos. Náo se Justifica.
portanto, esst "marcha", para pedir
ao Catete a mudança Imediata da
política econômica em vigor. Se a
lavourn está desesperada o Governo
precisa acautelar-se contra os efel-
tos danosos desse desespero. Náo
pode haver uma marcha ordeira de
desesperados.

Quanto ao emprego da força »r-
m«da, o Sr. Armando Falcáo dccla-
rou que êle eatá previsto no artigo
177 da Constltulçáo. para garantir
os podêres constituídos e que o Mi-
nlstro da Guerra cumpre o seu de-
ver, como responsável pelos proble-
mas dn ordem pública material,
obstando essa marcha.

Em aparte, o Sr. Gabriel Passos
lembrou que. em Minas Geral»,
quando era governador, o Sr. Mil-
ton Campos, diante «le um movi-
mento grevista de ferroviários,
aconselhado á açáo policial, prefe-riu o uso do carro pagador paraobstar a parede. O que acontece
atualmente, disse o aparteante, é
que o Governo paira 900 cruzeiros
por saca de café que revendo por6.700 cinzeiros.

Respondendo ao aparte, o S:\ Ar-
mando Falcáo disse que náo é táo
íácl! resolver os problemas do café
como realizar o pagamento de dlfc-
renças salariais a ferroviários. Á
açáo do Governo, até agora, contl-
nuou, está limitada tos processosde persuosáo. para que os promo-toros da "marcha" recuem dos seus
propósitos. Mas náo pode fazer ml-
lagifs nem agir com açodamento.
APELO AO BOM SENSO

Em um de seus apartes ao Sr.
Armando 'alcáo, o Deputado Alio-
mar Bal»élro ressaltou que o Brasil"será o primeiro País democrático
a Impedir uma manlfestaçáo t!e«sa
ord» nv'\ acrescentando:

— O Governo está muito errado.
ÍI melhor que abra cs clhos e con-
serte tudo, A série enorme de dl«-
pnrate-s. que vei prafcnndo. rtes:!e
a msrcha acelerada d» construráo
«le Brasília, desde o recondiclona-
mentn de porta-aviões enferrujado»
na Holanda e essa loucura de querercriar Tês ou quatro ministérios no
fim di Governo. p»ra atender a
reivindicações de partidos — aliás,
partidos que desertam do próprioGoverno — »té o resto, tudo isso o
Governo deve ter em cont». para re-
ronqulstar-se. para rrruprrer-se..
Hoje, quem tem- o mainr int presa •
ti que étts Oovêmo chegue até e

último dl», at* 51 d» Janeiro de
mil, tomos ti«i«. Kntamo» oom mêilo,
com r«oo!o «to que esse n-itóelo
acabe antes do dia, «i» modo que o
conselho « dado com» .todo lute-
rê««e, com «Incerldade ai coraçáo:
O homem é lá amigo dc V. «xola,;
abra-lhe on olhos, procure «er «In-
coro para ver se chega ao fim. Náo
orle maiores problema* do que tstea
que »l estáo,

Respondeu o orador mtf o Go-
vêrno r-.íc pode t»xer mll»gre. Iro-
ninando, declarou:

Quando o Deputado Allomar
Baleeiro, paia alegria nossa, fôr
Presidente da República...

D«u< lhe onçal Interrompe o
aparteante, aob o» ritos geral».

.— ... virei aqui cobrar 4s*e» ml-
lagres d» V. Excla, concluiu o líder
da Maioria.

Náo exlglmo» milagre» do Pro-
tldente, »p»nas bom aenio. Pode,
no mínimo, recuar nos propósitos
d» cr' r mlnlatérloa — replicou o
representante baiano.

Também em aparte» o» Sr». Fim-
•eca c Silva.s Carvalho Sobrinho,
combatem a manlfestaçáo dos la-
vradores, enquanto o Sr. Dlvonalr
Cortes a defende, citando o» bispos
do Paraná » o Sr. Armando Falcáo
arremata «eu discurso manifestando
«lmpatla pela» reivindicações da la-
voura, mas ressalta o papei dn Oo-
vêrno napreservaçáo da ardem pú-
bllca.

OUTROS ORADORES

Falaram, ainda, durante a ssstáo,
os seguinte» Deputados:

Sérgio Magaihlet. «obre a In-
fluêncla da cotaçáo do câmbio na
elévaçáo do custo" de vida no Palt;

Frota Aguiar.. defendendo rei-
vindicaçõe» dos ferroviário» em rc-
Isçio à dupla aposentadoria;

'— Hermógene» Príncipe, encare-
cendo a necessidade de ser feito o
tabelamnto de preço» dos combut-
tlvela liquido».

Contrário dessoal de
Carris à...
Concl. da pág. 11 do 1.* Cad.

5) Ninguém Ignora que os efel-
tos da sttuaçáo com que se de-
frontará a nova sociedade, »eja de
falência, seja de déficit, aeráo os
mais desastroso» possíveis, com re-
perctitsáo quer no pagamento da»
rescUõe» contratual» que porvm-
tura <e produzirem, quer nas ma-
Joraçúe» salariais decorrentes de
decisões normativas, sabido «^ue
tal» majorações são pelos Trlbu-
nals Trabalhista» «ubordlnodas ao
bom eatado financeiro da» em-
presas.

6) Há de ser ainda ressaltado
outro gçave Inconveniente do y.ro-
Jeto era relação ao» empregado»
das.atuais concessionárias: è que,
transformado em lei, o âmbito da
prestação de serviços de tais cm-
pregados deslocar-se-4 não openr.»
para o d» "sociedade mista", mas
para toda» omprêsas que, por de-
legaçáo dessa "«ocledade mista",
Vierem a explorar o serviço dc
transporte coletivo. Em verdade,
uma vez constituída a "sociedade
mista", poderá estu, nos termos
do projeto, "permitir ou autorizar
a operação ou cxploraçfto dos mes-
mos (transportes coletivos), com
ou «em prazo determinado, por
empresa» privada», »ob »ua fls-
callzaçáo técnica e econômico-
financeira".

7) Em face do expo»to o» tra-
balhadores em corri» urbanos, le-
presentados por «eu órgão de clns-
se, reivindicam que a projetada
encampação , prevlata no projeto
em apreço »e processe de maneira
a náo lesar seu» legitimo» direitos
Já assegurados em lei. Realmente,
torna-se Imperioso que o Governo
Municipal assuma responsablllaa-
de direta pela garantia dos direi-
toa desses trabalhadores; sendo de
notar que essa garantia ainda que
Introduzida no «istema alvltrado
pelo projeto dc lei n. 441, mesmo
aaslm se nos atigura precária; Isto
porque todo o sistema concernente
a lrttlHluçán trabalhista e da pre-
vldêncla social encontra-te ás por-
tas d» falência.

8) t dt te prever, portanto,
que ainda que a Prefeitura Mu-
nlclp-l venha a assumir a respon-
sabtlldnde pelos direitos dos em-
p.-ii;.-.ilü» jia aludida sociedade de
economia mista, mesmo assim nao
haverá tranqüilidade e segurança:
circunstância que nos leva a con-
clulr, após um exame realista do
prr/blenia, que somente a estatlza-
ção dos serviços de transportes,
com a responsabilidade direta do
Estado pelo» direitos assegurado»
nos empregados poderá oferecer a
estes o mínimo de garantia ' e
tranqüilidade pela preservação dc
patrimônio Já assegurada pela lo-
glslnção em vigor.

Concluímos, portanto, ante a
Iminência de transferência «lesse»
serviços, que esta »e processe para
a Admlntstrnção Municipal, «ob
a figura Jurídica de uma EMPRR-
SA ESTATAL e nunca de uma »o-
cledade de economlR mista, un'ca
hipótese em quo o» trabalhadores
terão a tranqüilidade de ver asse-
gurado o» direito» Já adquirido»
por força de lei.

Essas, em síntese as razões de
fato e do direito; que levaram o»
associados deste" Sindicato a dele-
gar potlêrcs no signatário do pre-
sente memorlol para vir á pre-
sença de V. Exns. denunciar o
projeto de lei n. 441, como lesivo
nos Interesses da municipalidade
e aos direito» dos empregados na»
ntüal» conceaalonárlas, na certeza
de que V. Exa». cerrnrão fileira»
no sentido de Impedir que soja
aquele projeto transformado em
lei.

Os associados deste Sindicato
estão certos de que contarão com
o apoio, ae não da unanimidade,
mus pelo menos da maioria dos
Sr». Vereadores na luta que ence-
taram pela não aprovação do mal-
slnndo projeto de lei n. 441.

Você perdeu ou
ganhou seu voto ?
Concl. da pág. • do 1.* Cad.
Francisco da Silva .....-.• 228
P. P. de Carvalho 325
L. de Oliveira 121
Amaro dos Santos 529
Amauri Ribeiro .145
Antônio Filho 251
Aracl Rabelo 192
Ararl Flourckoya 150
Arlindo Clemente 557
H. Mendes 309
J. Sequeira 453
D. B. de Jesus 197
João Rainha 243
Edgar de Arcuinr 170
J. R. de Almeida 131
Laphool Lisboa 486
Luis Clstnro 326
Joslno da Silva 320
Moaclr Ferreira 104
Eugênio Bravo 69
Clélla da Silveira 77

VEREADORES:

PST

Antônio Luviznro 2.738
Milton M. Pereira 2.147
Indaléolo Iglesins 1.588
Nelson de Morais 1.484
Mftiiy Gluck 1.116
Nelson Anes 811
Moaclr Costa 695
Silvio de Brito 616
José de P. Lopes» 618
Alzlro Angionl .574
Wilson Pereira 300
José Rocha 174
Manuel de Sales 120
Luis Campos  101
José Ribeiro 94
José de Melo 65
Vítor H. da Albuquerqus 40

Altas autoridades e o povo
(CnnolitKAo d» página 1)

melhos e, a seguir, do Vaticano,
mnlor Obserrntórlo do num-

do, sobretudo quando, após o
convívio com homens cano

. Rnmpnlls, ívícrry dei Vai e
Onspnirl, se foi Iniciado & som-
bra de Bento XV e de Pio XI.

Asnlsliu à gênese, evolução c
morte de Estados totalitários,
com seus rnclsmos, sun opies-
sfto d pesson humana, seu des-
respeito nos tintados e foi um
dos artífices de várias Concor-
datns, tantas vezes despreza-
dns, Como é fftcll entender, ns-
alm, ns Mensngen.s de Nc.tnl
com diretrizes deflnltlvn* sobre
n mlf-rfto e os limites do Estn-
do, e sõbrc gs características
dn nutêntlcn demonracln?...

A Providência O féz Pann,
Isto é,v Vlçfirlo de Cristo, e por-
tanto nfto sô Pnl da Crlstnndn-
de, mas da liumnnldnde Intel-
rá, no século, da desagregação
ntômica fcom suas ameaças de

' destruição do mundo t suas
promessas de lnsupèrftvel bem-
estnr econômico); no século em
que disparou n curva de crês-
cimento da popuincllo do mun-
do (com os dramas dc Áreas
supcrpovondns e conseqüentes
dealocnmentos de massas popu-

acionais. * surgimentos de
campanhas tecnicamente con-
duzldns de controles de nasci-
mentos, quando nfto de nborton
oficiais, em escnltis dlflcilmen-
te Imagináveis); no século, da
ascensfto do proletariado, fenô-
meno social de proporções
Imensos e ante o qunl n bur-
güesln é de uma cegueira de
pasmar e afligir; no século de
revlsfio total do colonialismo,
tanto na forma direta, de rsbe-
Jlfto contra domínio ou tutela
política, como nn forma Indl-
reta de Insatisfação de Arcas
subdesenvolvidas dispostas a
exigir presença e atuação no
mnpa econômico do mundo; no
século em que n ciftncra parece
refazer-se desde as rntzes e em
que a arte sente ¦ necesslrir-de
de realizar-se em formas tidas
quase sempre como esnoblsmo e
nberraçfto: no século em qüc a
publicidade nfio se contenta de
atingir a consciência, mas dos-
ce ro mundo subliminar dn
subconsciêncla: no século em
que os meios de comunlcnçfto e
transportes, depois de ulírapas-
sarem o som. lutam com o luz
e nos deixam no limiar das
vlartcns InterplanctArlns com
milhares de Incógnitas em vés-
perns de deflagrar...

Quase corremos o risco de
pecar por orgulho quando, em
século assim, tivemos um Mes-
tre dc vida e de verdade que,
usando o dom dns llneuns, fn-
lou a todos os grupos humanos
e a todos os Inúmeros Congres-
bos Internnclonnls, nfto se 11-
mltando de modd algum a ne-
patlvas e nfto pairando em in-
dicaçôes vapas e multo gerais,
mns traçando seeuras e sAblns
diretrizes do domínio econôml-
co, científico, nrtlnico. fllo?fifi-
co, pedagóplco, político, social e
religioso.

Crentes e descrentes querinm
vé-lo e ouvi-lo. Crentes e dee-
crentes O tinham como Gula,
O respeitavam como Mestre e,
sabendo ou sem saber, O ama-
vam como Pa!. Dal a palnvrn
de Eisenhower que só nfto é dc
todo exnta porc-e existe a co-
munhao dos si-*_: com a Sun
morte o mundo ficou mais po-
bre.

íi) Homem universal

Importante cnmo » Sua missão
d» Gula de seu ,sículo é a lição
viva que a todps nos deu de ho-
mem universal, "homo cathollcus".

Nós do Ocidente tínhamos dc
modo absoluto — e ainda hoje em
grande parte temos — mentallda-
de ocidental, náo propriamente
avessa ao Oriente, ma», o que ern
e é mnts grave, mentalidade «ara
a qual o Oriente não contava e
não contn, como se o mundo i-e
reduzisse k metnde habitada per
noa.

A Jcreja, vinda do Oriente, Ja-
mais csqueCcu o mundo oriental.
Mas essa lembrança do Oriente,
que pnra a Igreja é tradição, n?su-
mlu Importância crescente vo cn-
sino c sobretudo nn s função de
Pio XII.

Seria fácil relatar p quo íêz o
Pontífice pelos refugiados orlcn-
tale, sem discriminação religiosa.
Os ortodoxos e os Judeus que o
digam se n'_'.e não tinham o seu
melhor Amigo e Protetor.

Pio XII Jamais cometeu a ln-
Justiça de Identificar um povo com
o regime condenável que eventual-
mente o escraviza: assim como a
Alemanha não cfa o nnztsmò, iíem
a Itália o fascismo, nsslm tnm-
bém Rússia e comunismo, Chi-
na e comunismo não são slnônl-
mos, e ainda menos o são omu-
nlsmo e países dominados pelos
vermelhos.

As tempestades humanas duram
um dia: mas a Igreja que as pre-
scncln não como testemunha ln-
diferente, mas como Mãe aílltn, a
Igreja permanece, a Igreja fica.

A Europa de aquem-Cortlna de
Ferro está semeada de colégios e,
sobretudo de Seminários onde fl-
lho» de orientais, exilados, mo-
mentáneamente apátrldas, se pre-
param para a reconstrução esplrl-
tu.il de suas respectivas regiões
quando o comunismo pnssar e o
Oriente eterno prosseguir em su»
caminhada. . v£ enquanto isso estimulou e
promoveu o Santo Padre um rtu-
pio movimento, desttnndo k maior
repercussão sobre a nlma oriental:
o dn publicação de livros lltiirgl-
co» dos riquíssimo» ritos orientais
e da criação — nos palse» de orl-
gem ou no exlllo: — de Clrcunacrl-
çôes Eclesiásticas destinndas nos
orientais. .

Qunnto à liturgia basta lembrar
a publicação dos principais livros
da liturgia pnleoslnvn, respeitada»
a» duns tradições de Klev e de
Moscou: e a publicação dos Pontl-
ficais do rito antloqueno e do rito
caldeu; e a do Mlssal » Horologlon
em língua grega para os Padres
do rito alexandrino; e o preparodos livros lltürgicos para os slro-
malabnrlco».

D» náo melfor alcance foi a pu-bllcaçfto do Código de Direito Ca-
nôiilco oriental.

Quanto às Circunscrlçôes Ecle-slástlcns pnra os orientais, liujavista que quando foram dsstrul-
dns 3 Epnrqulns católicas galizla-na» ineln prisão e morte dos Tl«.
pos e ocupação de suns Igrejas), Pio
XII nomeou uni Visltndor Após-tóllco pnrn todos os rutenos daEuropa Ocidental. Criou 3 Fxnr-cates no Canadá; desdobrou o daErltréi»; criou, no Egito, diocese»
para o» cnldeus e os captas; noIraque parn os caldcus e os nr-
ménlo»; na Síria parn os armAnlos
e o» maronitas: no Líbano detío-brou o Vlcarlato Apostólico e «a
«;_glr dlr>e»se» novs» na índia.
Previu, em Daxai s A__ra, centros

para os maronita» emigrados; r,«>m
como na AuftlrAlla centro p'ir.v t>s
rutenos; e centro» parn o» russo;
em Trloste, Salr-burg, Bruxela»,
SAu ''-.ulu, lluenon Aires e Uma
Ioriiue. Tt-v. mais Bun Santldnde:
investiu os Emiu, Cardeais do
Rio de Janeiro e de Paris como
Ordinário» do» oriental», reapectl-
vnmonte do Brnall » da Fnnça.
Estendeu o Santo Padre toda uma
i-f.de dc Nunclatura» pu . lnter-
Kunclaturas, bastando 'enurnr
países de maioria mussitlm.tnn co-
mo o Paquistão c a Indonásln e
de maioria paga como a .ndlii,
a Chlnn, o Japão c a Libéria,

Se insistimos em olhar deita
maneira a ação do Santo l''ad:a
no Oriente flzêmo-lo porque não
é essa a'menor lição do Au.itstb
Pontifico e nós outros mergulha-
dos em nouos esquemas ,(>clden-tais e a quem provavelmente cnn-
soú essa enumeração. Eflzénn-Io
ainda mala pnra demonstrar que a
Igreja não »e prende a nenhuma
nação, não ae confina em osiilrtm
hemisfério, .não se deixa inonOpo-
Uzar por nenhum bloco.

O Santo Padre exclamou: ' Como
desejaria a ' Igreja, concorrer paraaplainar o» caminhos em »l»ta do
contnto entre oa povo». Pnrn ela,
Oriente e Ocidente não i-epresen-
tnm princípios oposto», mns r.artl-clpam de_ uma hernnçn lojium,
pnra a qunl, urn c outro, ontrl-
bulrnm poderosamente e sáo cha-
mados no futuro a contribuir".

Já »e notou de que paefmcln.
de que equidade, de que Impar-
i-lnlldade, de qite objetlvlamn, de
que firmeza e de que altura sé
precisa revestir a ação da Igri-Ja
para, num mundo cindido e dlln-
cerado. evitar ao mesmo leiur*'' n
parcialidade ativa e o retralm, :ito
passivo; para ser de todo» sem
prender-se a ninguém: para ser
católica, real s profundamente ca-
tóllcn, ao Invés de prender-,, a
línguas, raças, sistemas econôml-
co» ou culturas.

Não foi sem profunda ração que
o Santo Padre tanto estimulou a
expansão das Organizações Catoll-
cas Internacionais c a precença da
Igreja noa rárlos órgãos culturais
e nsalstenclsls das Nações Unidas,

E o mundo entendeu em todo
o seu alcance a nplsudlu lem re-
«erva o gesto largo c audacioso
do Santo Padre dando sentido uni-
versai á constituição -do Colégio
Cardlnallclo.

Praza a Deus que aprendamos
esta lição de catollcldade dada por
Pio XII. Quando o Vigário de
Cristo — sobretudo no ponto cul-
mtnnntc de seu gloriosíssimo Pon-
tlflcado: o Ano Santo de 11)50 —
via transbordar, quase cada ma-
nhá; a enorme Basílica de São

I Pedro, quando Pio XII recebia pe-
j regrlnos de todos o» continentes,
: dc tôdns a» r«ças, de todas a» lln-
; guns e se gastava e se consumia

a todfs recebendo, a todos falan-
do, tendo um gesto ou palavra' Inesquecível» para cada um; to-

| bretudo quando no fim de auas
(audiências memoráveis, depois de
j usar o carisma daa línguas cim
; que Deus o favoreceu e que lhe
[ permitia falar, sucessivamente c
| com Igual facilidade, seis. sete,
i olio Hnguns conforme as peregrl-
I nações presentes, o Papa, num
I gesto multo pessoal • multo »cu,
nines da Bênção preciosa, abria

j largamente os braços, o mundo ti-
¦ nha dlnnle dos olho» um» demons-

tração tangível do autêntico et-
I plrlto cristão, de dimensões uiili
I versai», e Pio XII deixava, »em
I perceber. Insculpldn na lembrança
i de todos, sua Imagem para a éter-
!nldade.

j C) Santo Padre
De que adiantaria a Pio XII t«r

sido Gula de seu século e Homem
-nlverspl, de que adiantaria r,o
Pontífice ter sido o maior vuito
de seu tempo e ser chorado em
sua morte pelo mundo Inteiro; se
não- tivesse vivido o que p;-»gavali amadurecido em plenitude A luz
da graça, como pnra conforto e
exemplo nosso, o vimos amndu-
recerl? -

Só a santidade constrói para
a vida eterna.

Não temos o direito de nntecl-
par-se no pronunciamento que a

I Santa Igrejn muito em breve; pro-
; vávelmcnte, será chamada a pro-
] ferir. Mas como é bom, como t.)u- |dn ver urn Papa — e este Papa —'
tanto mais presente aos homens
qusnto mnls cheio de Deus, tanto
mais em dia com todos os proole-
mas e angústias da terra quanto
mais familiar do céu e das' coisa»

,celestes.
Como Pio XII entendeu o valor

, dn oração I O bradq do final d»
siin primeira Enclcllea "Re-ni. re-

| zal sem cessar.,." tie o repetirá
com palavrns e sobretudo com a
proprln vldn. Quantas ornções —

; tão cheias do substância » de be-
, leza — êle mesmo compôs! Como
avivou em nós confiança no valor
especial das prece» dos Inocentes
e dos enfermos l Como despertou
e alimentou a espiritualidade con-
Jugal e femlllarl

Quem o ouviu rezar o Angeru»
e o terço de Nossa Senhora atra-vé« do rádio terA tido uma llçáo
prAtlca. Inesquecível, de como sau-dar, sem afetação, mas com pro-funda piedade, a Santa Mãe deDeus e Mãe dos homens.

A almn do Pontífice nos spa-reco em toda a sua beleza quandoêle faln sobre a formação do Cleroe a necessidade de atualização doapostolndo sacerdotal: o Ideal dereviver Interiormente e represen-tar socialmente Jesus Cristo, êleo viveu até o ftm.
JA o chamaram, com Justiça,Papa de Nossa Senhora, pois setodos os Papas honraram MariaSantíssima talvez nenhuma o te-nha excedido em glorlflcar a Vir-

gem-MAe.
Já o chamaram, com razáo, dePapa dos Santos, tão freqüentessão em seus escritos as citaçõesdo Santos, que brotam espon-táneamente, denunciando lntiml-dade; tão numerosos sáo os pane-girlcos que fêz, bastando ressaltaro pregado em Santa Maria sopra

VÍ-??rva ,6bre os Padroeiros daItália S. Francisco de Assis eSanta Catarina de Sena; tanta»furam na canonizações por êle pro-movidas, algumas das qual» tor-naram pequena a Basílica Vatlcanne extravasaram para a Praça deS. Pedro, como se deu na gíorlfl-cação dc Santa Maria Gorettl.JA sé disse, também, com Inteiroacerto, que ao falar sobre S, PioX deixava a impressão de umSanto falando aôbre outro SantoFicou, e ficará entre os grande»propulsores da Liturgia, sobretudo
P- reforma do jejum eucarlstlco,
pela introdução das Missas Vésper-tinas e-pela restauração da Sema-na S-.nta (Inclusive a Vigília Pa«-cal) em seu quadro primitivo —
reformas corajosas, quo encontra-
rani enorme ressonância na alma
do povo e cujos frutos coploslssl-
mos valem como autêntica reno-i- ?áo espiritual.

Nem. temos necessidade de ousar
penetrar no mundo preternaturalem que, sem dúvida, mergulhou.
Quem viu Pio XII teve ao nlcance
dr. mão virtudes tangíveis — ahumildade profunda, indlsfarçável,
inconfundível com que êle pene-trava na ' Basílica de Sáo Pedro
aclamado delirantemente por de-
zeuns de mllhare» de fiel»; a paaImperturbável que êle mantinha
c que sô se pode explicar, nas clr-
ounstãnela» trágicas em que viveu,
como nascida de profundo espirito
de fé; a mortlflcação qu» deixava
•ulcos em «eu rosto t de que po-dem dar testemunho, entre muitos
outros, os fâmulos do Palácio do

Catete qus estivaram a «srvlço da

Carde«l Pácelll; a caridade «em
llmlter, que lho punha no» «,ubios,
•í« modo quase visível, todos os
«ofrlmentou, angústia» • preocupa-
«,-ôra de todas aa crlaturn» dc todi»
c& iugare» s de todo» o« tempoa.

Kxnio. Senhor Núncio Aposto-
II-*i:

Ao dirigir a V. Excla. o« pesa-
me« do povcmo Brasileiro e da
Arquidiocese do Rio de Janeiro -
« por que náo dizer? dn Igrejn a
do povo do Bracll'— «eja-nó» per-
mlttdo recordar, em nlntese rapl-
dlsdma. u.u pouco do multo que
fêz o Santo Padre eapeclnlmente
pela nosia terra c pela nossa gen-
f: 43% dns nossas atuais Clr-
cunscrlções Eclesiásticas foram
criadas por tia » 85% dos atual»
Cardeal», Arcebispos » Bispos bra-
stlelro» foram «leito» a crladoi por
Sua i.antidade.

O Sumo Pontífice guardou nos
olho» a Imagem de nossa terrn,
com a Bala de Ouanabara do-
minada pela Imagem de Cristo Re-
dentor. O Sumo Pontífice falava
nossa língua com sotaque Inteira-
mente nosso e vArlas vezes dirigiu-
se aos brasileiro», Inclusive e so-
bretudo ao descrever a missão do
Legislador, em palavra» que os
noHr,«.. Congressistas fizeram lns-
culplr em bronze t que oxalá slr-
vam sempre de Inspiração aos le-
glsladore» «leito» corno represen-
tante» da maior naçáo católica do
mundo.

t atalni explicável, Excla., que
havendo profundos laço» pessoal»
entre Pio XII ¦ o nosso P.ils, per-
mltn V. Excla. que, dentro do
pesar mundial, destaquemos a
tristeza que de fato atinge o co-
ração de todo o povo brasileiro."Ubi «»f, morj, tifctorla tua?"
Morte, onde eatá tua vitória? A
Igreja toda ae veste de luto pesa-
do. Terminado o Santo Sacrlfi-
cio rodearemos o catafalco. Tudo
nós fala de morte. Mas o Papa
qus teve a honra lnslgne de pro-
clamar o dogma da Assunção de
Nossa Senhora lembra-nos do c«u
que a morte náo nos atinge o es-
plrlto e que o nosso próprio corpo
um dia ressurgirá.

Volta o desejo de entoar o Mag-
nlflcat. Volta a certeza de que o
Servo bom • fiel Já entrou na
alegria d« s«u Senhor. Volta a
esperança d« que, em breve, mais
um Papa aumentará . a lista dos
Papas canonizados.

E brilha, no melo de todo esse
crepe. a Inabalável confiança na
garantia de Cristo de que as por-
tas do Inferno não prevalecerão
contra a sua Igreja. Mal» algun»
dia» e estaremos celebrando Pedro
n. pessoa do novo • Vigário de
Cristo, digno contlnuador de Pio
XII."De pro/undli, clamo, ád te, Do-
mine Magni/icat onImo,m«o, Do-
minuml"

Ponto final
do ônibus da «
linha 106
Em carta dirigida ao JORNAL

DO BRASIL o Diretor do Ser-
viço de TrAnslto, Major- Antô-
nio Jofto Ribeiro Ferreira Men-
des presta a seguinte Informa-
çfto:

Ao limo. Sr. Diretor do JOR-
NAL DO BRASIL.

Assunto: Presta informação.
R«f. doe. 4484658.
Reportando-me à publicação

lnserta nesse conceituado jornal,
na ediçfto do dia 27 do més fln-
do, intitulada "Moradores da
Rua Aquldabfi ponto finnl", cn-
be-me informar a V.8. que o
ponto oficiar dos ônibus da linha
106, no Lins de Vasconcelos, es-
tá situado na Rua Pedro de Car-
valho, em frente ao prédio n. 710,
estando, porém, os mesmos, es-
tacionnndo, Indevidamente, na
Rua Vilela Tavares, esquina da
Rua Aquldabfi, em flagrante des-
respeito ks determinações • deste
Serviço.

Todavia, JA foi providenciada
uma severa fiscalização, por par-
te deste S.T., a fim de ficarem
sanadas as Irregularidades apon-
tadas.

Aproveito a oportunidade pa-
ra renovar a V.S, os protestos
de minha estima e distinta con-
sideraçfto.

Major Antônio João Ribeiro
Ferreira Mendes — Diretor".

íebanhos bovinos da
índia são portadores...
Concl. da pág. 11 do 1.* Cad.
peste bovina em Sfto Paulo, pró-vocado por um lote de nnimnis
importados da Índia, os quais,
quando a caminho do •Brasil,
pela simples permanência de ai-
guns dins na Bélgica, ali deter-
minaram o aparecimento de
uma epizoofa de peste quç rà-
pidnmente se propngou até a
fronteira da França.

SCRTO DE PESTE

Ainda agora, o Ministério da
Agricultura recebeu do Itama-
rati cópia de um relatório de
nossa Embatxadn em Knrachi
Informando sobre um surto que
está causnndo enormes bnixas
no rebanho bovino do Pnquistão
Oriental que, segundo a estima-
tivn oficial, vitimou 200 mil
animais.

Esse fato impõe uma séria re-
flexão por parte daqueles que
advogam importações dc bovi-
nos, com base em medidas sim-
plistns, sobretudo se levarem em
conta o relatório do Secretário-
Geral do Comitê de controle das
Epidemias e do Socorro contra
a Fome que frisou que, tanto no
Paquistáo Oriental como no Oci-
dental, dovldo à peste bovina,
todo o rebanho está ameaçado
de extinção.

EMPREGOS
CLASSIFICADOS
Cont. da a« pág. do i« ead.

ALFAIATE — Pf«aln-"ii~~~oflãui
de paletú para trab«lii»r n» ofl-cln», E' favor não ae apresen-
tar quem náo «tiver »m con-dlções, Av, dome» Freire, SS2. ¦

(39.090

mm
«.rr-.tji

* 1»?

ALFAIATES — Fábrica dc rou."
p»« admite melos-oflclsl» calcai.ros inei, com prática dc fáhrl.c«. Semana ds cinco dns Ruado Livramento IM, 3 • «ndat

 »
ALFAIATE — Precl»a-»e ajudan-
te, á Rua Bela 1148, São Orl»-tuváo. (58.712
BOHDADEIRA8 A DOMICILIO
p»ra llnaerl», com pratica ds
fábrica, psga-cc nem. A mão •
ponto pari». Rua da Quitanda67, S,° andar, tala 901. Trazer
fl«nca. x 57^84»
büteíros e ajudantes'
— A Casa José Silva da Co-'
pacabana admite butelros •
ajudantes para trabalhar na
sua oficina à Av. N. 8. da'
Copacabana n. Kl — Tratar
eom o Sr. ARMANDO. Da*
preferência a quem resida na
bairro. (57.t67.
BORDADEIRAS á mão para
blusas — Preclsam-se, dá-»e tra-.-
balho para fora, trassndo.
«mostra. Av. 13 dt) Maio nl 23.
17.« andar, »»!« 1.730. Edifício
Darke. (H.4M.
nu ikinos para obra fina sob-
medida e para pregar mangas,.
em confecção, preclsam-se. na
Av. 13 de Maio, 23, 17." andar,
»ala« I735;s, Ed. Darke.' (17.«34
B-i__tO — Preclaa-se c] prí-tlca per» obr» nov», — Paga-as
bem. Rua Bento Cardoso S3S-B,
em frente á Eatacáo ds Brás ds
Pln». (5Í.S7-

.1*.»
mil iKtt

:„»TJ
»ái«*

'Tion

itim

BORDADEIRAS a maquina Sln-
ger, «emana de S dl«s, Rua 'Acre
SS, «.<> andar. ' (M.T1*
BORDADEIRA A MAO — Preci-'
sa-se. que tenha multa prática
em lençóis c toalba ds mesa..
Avonlda Copacabana 132.- Tel.:
39-1233. (55.302
COSTUREIRAS EXTERNAS.
Fabrica de roupas de crlan-
ças, precisa-se de multas eom
pratica de camisas, calçai for- .
radas, e staeks Paga-se atl-
mos pref oi a fax-se a entrega
daa costuras a domicilio. Tra-
tar á Rua Joaé Bonifácio n.*
143 Todos oa Santos, (AM I

¦«,- «'

-.*c<

COSTUREIRAS — Preclsam-ss
com bastante prstlca em canil-
sas esporte. Tratar na R. Le»n-
dro Martins, 76, 1.» ar.dsr.

, .(46.397
COSTUREIRA — Preclsa-sc com
ursencla, na Rita Gustavo S«m-
paio n. 344, ap. 1.101, em. Co-
p ______ — Leme. (S3_. 930
COSTUREIRAS — Preciíam-:
se muitas p| maquinai Indus-
triais, fábrica de roupas bran-
cas Amazonas. Rua Visconde
de Niterói. 292 — Mangueira
— Condução na porta. Náo ,
se trabalha aoi sábados. .

. (51.119,
COSTUREIRA com prática «S f á- '
brlca de camisas » qua saiba
trabalhar com máquina dc dua»
agulhas, preelsa-se. Paga-se bem.
Tratar na Fábrica Wlndsor. Av.
Rio Branco. 116. 13.". s| 1202, Ed.
Banco ds Crédito Real Minas Ge-
rajs^ (49.770
COSTUREIRAS. — Preclsam-ss
Inclusive mocas menores a par-
tlr de 14 anos. com pratica ds
maquina para fabrica de cerni-
sas — Apresent»r-íe em Confee-
çoes Tupan, na Rua Flavla Far-
n«e. 22 — Bonsucesso (proilmo
ao n. 7.400 da Av. BrasilV Não
trabalha aos »sb»do». 158,841
COSTUREIRAS. — Precisam-»»
para trabalhar em casa com pra-
tlca de cuecas e pijama». Favor
não se ap-e»entsr auem náo te-
nha trabalhado para fabrica. —
Exige-se carta de fiança de flr-
ma comercial — Apresenter-ss
em Confecções Tupan. Rua Fia-
via Farnese. 22 — Bonsucesso.
Próximo ao n. 7.400 da Av. Bra-
sil. rM.-4S

Autores e composito
res pediram. .
Concl. da pág. 9 do 1.* Cad.
de aplicação, ainda deficiente.
Temos um corpo de leis especl-
ficas dos mais adiantados e qua-
se vivemos nam paraíso,, nessa
questão.

Salientou que, nos Estados
Unidos, os autores sfto prática-
mente preteridos, "pois suas
obras podem ser reproduzidas
sem o seu consentimento e as
leis determinam que para cada
uma delas deve haver um "coo-
pyrlght'-, que custa muito caro
e é praticamente impossível de
ser feito".

AÇÃO

Com base nas decisões do XX
Congresso da SISAC, ns enti-
dades nacionais dos países mem-
bros do organismo internacio-
nal vfio começar a agir. No Bra-
sil, o Sr. Joraci Camargo, jun-
tamente com outros autores,
pretende avistar-se com o ,Sr.
Juscellno Kubltschek pnra pe-
dir a concessão de cfimblo-con-
vênlo para a remessa de lucro
relativos a direitos autorais de
autores estrangeiros, sob o sis-
tema da reciprocidade.

COLARINHEIRA com prática 
'dm

fábrica de camisas, 'prèeleà-se.
P»Sa-se bem. Tratar na Fábrica'
de Camisas Wlndsor. Av. Rio <
Branco. 116. 12.°, si 1202, Ed. do
Banco Crédito Real Minas Ge-
r»ls. (49.769
COSTUREIRAS PARA V_STJ5ÕS
FINOS — Prec.'««_oe diversas
para oficina — A_re»?nt«r-s»
até o dli 18 na Rua Júlio dc
Castllhos n. 33, ap. 1.026.

_ (57_. 097.
COSTUREIRA — Prcclsa-se «jue
seja perfeita Dará vestidos, eom
pratica de oficina. Av. Copa-
cabana. 383, ap. 704. Telefone :
57-1522. ^_ (56 824
CALCEIRAS — Urgente, cl prá-tlc*. Tratar: Trav. do Jacaré
n. 8 — Jacarezlnho. (36963
COSTUREIRAS — Precisam-«s
coni bastante prática para blu-
s»s de senhors. Trater á R. Ja-
bltacs n.° 23. Esta rua eomeça
em fr?nte » casa iranssltorta ira
Vil» Valqirelre. Msrt>ch»l Her-
me»; (37.178
CALCEIROS (AS) — Fabrica pre-cisa *>x__rrio_. — Rua. Bnr&_ do
Bom Retiro, 481-sob. — Telefone
29-3903. (59.022
COSTUREIRA — Precisa-se ds
«ludante adiantada com pr«tl-cn de oficina. Trotar na R. Oen.
Polldoro. 30-A. cas» 7. 46-2444.

(57JÍ55
COSTUREIRAS — Roupas bran-
cas para homens. Preclsam-se c|
grande pratica de camisas es-
porte e de colarinho. Dá-se ser-
viço para fazer em cas». Rua
Corre» Dutr», 130, Catete.

(«1.034
COSTUREIRAS — Preclsam-se, cl
bastante pratlc». p»ra fábrica d»
confecções de saias e calças, ds
boa qual'dade. Rua -Sete de Se-
tembro, 178, D. Wanda ¦¦ (37.903
COSTUREIRA DÊ BLUSA. Pr»-"
cüm-se com bastante pratica. —
Rua Senhor dos Pf.^os. 17S. loja.

 160,540
: CALCEIRA — Prcclsa-se. pi obra i
j fina. Unho e caslmlra, de prefe-; rrncla para quem trouxer amos*
|tr». Ru» do Teatro, 5, 1.» «n-
<¦»£; («1.37»
COSTUREIRAS — Fechadelras
e menores — Precisam-se com-multa prática de fábrica deühorts e camisas, par» serviço» ,Interno e externo, á Rua dosAnrtradas.» 9«, 12.° »nd., sala

(59.059
CORTADOR — Preclsa-s» d»ajudante com bastante práticapara trabalhar em fábrica decamisas esporte; á Rua LeandroMartins n. 7S. 1° andar. '

COSTUREIRAS com prática
de shorts. com barrie.uilha in-
terna e externa, na Rna do
Senado n. 200, sala 301, dai
8 as 12 horas. (60.025.
COSTUREIRAS — Precisam-
se para hlusões, à Rua Tei-
xelra Bastos n. 16 — Enga-
nho de Dentro. Entrar na
Rua Dona Teresa. (60.526.

- ¦*

¦i. f

lí
f.

COSTUREIRAS — Precisam-se c|
bastante prática p»ra fábrica de
blusas esporte. Rua 8enador
Dantas, 84, sobreloja. (57.936
COSTUREIRAS para d*ÕK
mans e calças — Precisam-sc
— Tratar com Sr. Carlindo.
i_nro de Sáo Francisco. 38 —
A Colegial. (C 1S.469
COSTUREIRAS com pratica d»'
fábrica, par» Baby-Dol e esmi-
solas. Rua de Quitanda «7. 5.»
andar, sala 501. Tr»«r fiança.

^37^94*
COSTUREIRA — Preclsa-8* d»
uma ajudante habilitada. Rua
Dtas ria Rocha 35. ap. 302.

(AC-743
COSTUREIRA — Preclss-se eom
U-gen&R. u_ competentes coatu-
relra». Paga-se bem. Av. N. S.
Copacabana 462-D, ap. 403.

(AC-722

li"?

£.

FABRICA DE CtRAVATAS. Pre-
cisam-se embalnhadeiras e ti-
cr-ftdelras pftra gravatas, em «e-
da pura. com boa pratica de ia-
brlca-. Rua Álvaro Alvim, 21 - «!
301. Telefone 52-0731. (57.300
OFICIAL DÈ PÃLÈTO1 — Preci-
«*•«• á Rua -olá», 354, loja 2 —
Piedade. (39.541 ? í.

'li
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[JAOAHMPAOUA — Moças m«- I AKRUMADF.IRA - ¦ Pr»d»»-»e ao
[notes, precUam-ae, psr» apren-
dlw» d» costurai, a Ru» Cnpl-

•t»n Meneie» n. 334, Só sorvam
moradora» perto cinta ru».1 «0. MS
oficiais d* paletó ~ Fabrica

ide roívpn* d« homem, preolsa In-
temo* « «atemos, ru» Baráo elo
Bom Retiro, 431-soh. — Telefone
3»-3»W, (ÜO.03'1

¦ oficial d« palêto' — paga-"
i»« bem. ConfecçOe* Blmplex —
E*trad» Engenho d» Pedrn, 4fio-Ti'— Ql»rl», (53.410

i PRECÍSA-9É d* butelro, com
, prátie-.. de manga — Ru» Bue-

no» Alre» n. 70, 6.° «nd»r.;; _J5?J!?7
PHKOISA-8K de costureira de

. rnml**» par» homens, r<terna»
• Interna». Ru» Prof*»»or On-
blao n. 86-B. (88,630
PRECISA-SE d* costurelr»* par»
•»laa • «nágua* • blusa» alm-

Lisa, 
eom prátie*. Ru» Bento

Isbo» n.» 79, cm* 18, «obrado.
T«L: 45-2719. («a. 170
PHECISÃ-8É d* lima menor c|
Çrátlea 

d* cascar *m máquina
i-ioi — Rua MontCTldéu 1327-A— P«nh». (36999

PRBOI8A-8K d* um oficial com
prática d* corta d* bolaa* es-
roí-te, 

à Rua do* Inválido* n.
3S-A — Confeeçóei Oranada LI-
mltad».  (39103
PRXCKA-Ãr ajudante, aprendiz
costura oom pratica oficina —
R. Hilário Oouvel». 1» ¦ an. 201

(AC-S39

par.» quartos, em ui&k de t»wl t
quo lave p»r* (tua* ne/uoa*. Com
referende». Rur. Ma-que* de PI-
nedo.íB. Tel. 23-5030.____ I S3.6T2
ARRUMÃOSIRÁ 

'"por 
hora —

Precla*-»» k Ru» Alberto Se-
queira 5, ap, 303,  _jM.f07
ARRUMADEIRA — Ih-ecisâ-
:* pnra casa de 1 pessoas, r|
referências • que durma no
aluguel — Crt 1.800,08. Kua
Agenor Moreira n. 78 — An-
darai. («8.517.

UOPK1RA i ARRUMADKrRA —
preci»a-ne á Rua Artur Araújo
63, »p. 303 — Jóquei Clube. —
Oi-denadi-i Cr» 2.000.00. Pairm-ee
refeienolM, (AA 30»

BABÁ' — rírnüa-*c, com prá-
tio» e que riá referênclaa. 0>
denado de 3 mil cruzeiro», n»
R. G»n. Gllcárlo n. 400. an.
303 — Laranjeira*, (56.776.
BABA' — PreclM-n par» uma
maiiln* rie I» mi-Kv. Exlge-ae
pratica. r»ir»m-ie 11.000,00, Hu»
Conde de Bonfim, 732, ap. 8.

MO. 842

AJUDANTE DE BABA' - Pre-
cisa-se de uma mocinha entre
15 e 17 anos para ajudar. Or-
denajjp a combinar. Rua Pe-
reira da Silva, 184. Laranjei-
ras. Tel.: 45-7199. AC-742
ÁRRUMÃDKÍRA — Prédía-s* que
dt referêncl»*; á Ru» Bolívar, 23.
ap. 1.201, Copacabana. (AA-390

PRBOTSA-U caleelna. faror tra-
ger amostr». Ru» do 3*n»do
PRBOISAM-aB bot* cilcclr»* e|
prática d» roupa* de crl»nç«*.
Ru» Baráo <te Bom Retiro 1332.

(30.S82
PRBCISA-SE d* um oficial d*
palito e um ajudant* adiantado,
pare. «ervlço d* reforma • obr»
nota. At. 13 de Maio «7, 23."
andar, aala 2304, com Sr. Abreu— da* t á* 14 hora». (59.344
PBBCISA-SB d* uma ajudante de
costura. Telefonar p| 45-9746

(«O.066
*PRSCIBA-BK d* um» costureira'•uma ajudante, nlo preclaa m

*>«r cortar. Tratar na Rua Pru-
dante d* Moral», «83, casa 2 -.em
Ipanoma. («0.055

-.íi

. v.

1

ARRUMADEIRA — Preclsa-ae e|
pratica do aerviço, que durma
no emprego • que tenh» refe-
ríncla*. ordenado Crt 1.000.00.
Rua M»rla e Barro* 470, ap. 303.

(J8.410
AMA-81CA — Precisa-**, orde-
nado Ort 2.300,00, Tratar á Ar.
Joáo Lui* Alre*, 192 — Urra.

__ _(83\579
ARRÜMÁDRÍRA — De preferán-cia portuguesa, preclsa-se. pa-
ga-se bem. Tratar k At. Joáo
Lu£*_Al7*», 192 — Urca. («2.579
ARRUMADBIRA — Precisa-** 5*
uma arrumadelra qu* possa tam-
bém lavar a roupa • dormir no
emprego. Rua figueiredo Maga-
lháe», 296 — Tel. 37-5010.

(AC 709

BABA' — Precisa-»» d* um» »e.
nhor» d* m*ln-ld*rte, qu* tenha
prática com beb*. Exigem-** re-
fereni-la.i. Tratar á Rua Doinln-
ics Ferreira, 19B, ap. 1001. Te-
lefone 37-11348. (36.736
COPEIRA - ÂRRÜMÀDÍrÍRÁ" —
Precisa-*» d* oopelra-arrum»
delr», hrano», multo competen-
te, para cas* dc tratamento
Paga-se bem. E.tlgem-»e boa*
referencia* da» casa* de trat»
mento onde tenha trabalhado
Quem náo eatlrer em condicó?»
á favor náo m »pre«*nt»r. Tra
t»r pelo telefone 45-4331.

(37.163
COPlíIRá-ARRUMADBIRA, pre-
cl*»-*e dc um» com bastante
prática de «ervlço. Bgtgem-te
referências » cartelr». Tr»t*t
pessoalmente á Ru» P»uln Frei-
tu n.a 42. 1.°. (53.3M

BABA — Preclsa-se com prátl-
c» • referenciai, ótimo ordena-
do. Rua Raimundo Corrêa 10
ap. 901. Copacabana. (60.187

FREüHjA-SB d* costureira* com
fratle» 

• boa referencia, cj pr»-Ica d* calça» »merlc»naa. para•ervlço Interno. Pr»ç» da Repu-
bltca. 78. (53.407

BABA — Precisa-se de pe*
soa Independente, ativa e de
responsabilidade nara cuidar
de criança em Idade escolar
— Exige-se carteira ou refe
rênclas. Tratar das » às 14
horas no Hotel Trocadero, na
Avenida Atlântica n. '.filfi,
ap. 504. (GO.002

PRBCISA-SE de arrematadelra —
Telefon* 22-5*66. (52.53*
PRECISA-SE d* aprendiz menor,
para trabalhar em paletó, n» R.iUri» Jo*é, 441, Osvaldo Cnm.

 («2.041
FRKCI8AM-3E T»rl»i co«tur«lr«a
¦ vario» oficial* d* meta* e co-locadore» de armaçáo qu* te-nham larga pratlc» * dêem re-ferencla* do ultimo emprego.
Apresentar-** munido* d* do-cumento», á Rua Eudoro Berlink
9. (Bonsucesso). (38.321
PRECISA-SE de costureiras com
Srátlca para coser qulmono* —

¦na 24 de Maio n. 1.029 —
Engenho Novo (44.83«.
PRECISA-SE uma boa costurei-
r» para fabrica íe blus-a* espor-te, com bastante pr»tlc» de ofl-
rlna. Rua Senador Dantas. 84
«iloja. (35.770
PRECISA-SE de coaturelr»* p».r» roup»» d* criínç» • e»lcelr«»
n» Ru» Llnó Telielr» n. 72 —
Pag»m-s» 140 cruzeiro» por dl»— Bonde»; Cascadura 78 • LI-
clnlo Cardoso n. 79.

EMPREOADA — Pre.U»a-ie, Rua 1 MOCINHA — Precisa-»* paia
Baráo d* Ubá n, 387, c»»a ldíajudar a olhar criança, Orde
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— Praça Bandeira. (02,147
EMPREGADA — Preclsa-ae pifa
i-r.r.n de famlll». P»ga-»« bem —
Ladelr» Sta, Tere*u, 43, »|.. 2.

(38,870
KNCPIÍÜÕADÁ — Prõcl*a-s* uma,
n:. Rua Joaquim 8II*a>, 37, *p.
304. Lapa. Paga-se_liem.__(49^835
ÍMPREOADÃ"—: j>r*oíl»r*e; uma,
que rjunna no ompifiio, n> Rua
Bambtna, 37,' ap. 304. Boufoen
Tel._«-«320.  j__ I49.SBO
BfifPRBaAbA — Preol»»-oe per»
ftervlço* geral*. Ru» Jurup»rl ri.*
30. ap. 202. Praça Saenr. Pana.
Tljuc»._ (40.82Í
HrarPREÕADÃ — PrecUa-?f. dn
bo» aparência, caseira • qu* il-.ir-
ma no emprego, Para totln o aer-
viço de pequena fsmlll». lnclust-
re cuidar d* 2 criança* em eu*.
Náo vai á rua. Oor.lnha simples.
Polpa Integral aoa domlngc*. Or-
denado Crt 3.000,00. Rua 8á Fer-
relr», 139, ap. «01. Copacatotna.

133,439
EMPREGADA — Preclaa-»* pa-
ra penaáo. Psgam-te 2 mil cru-
rolro», na Ru» Corrêa Vasque*
n. 43 — Estácio d* Sá.

(.14.982

COPETKA - ARRUMADEIRA
CrS 3.000,00 — Preolsa-se

para um casal de tratamento
Só se apresentar quem sai-

ba sorvir k francesa. Exigem-
se referencias de rasa de ai-
to trato. Dormir no empre-
t;o. Tratar na Rua Francls-
co Graça n. 55. Tel. 48-0243

Tljuca. E<ita ma começa
no final da Rua doa Arar)-
Jos. Bonde M: Aguiar Fíihri-
ca. Ônibus 109 e 111 — N. B

nado: 1.000 cruaelro». Dorme no
emprego. Tratar á Ru» dos Ara«-
jo* n. 32, om 1 — Tljuca.

(01033

BMPRBC1ADAB. NO FLAMENGO
— Precl»»-»» d» 2, para o» de
famlll», uma para arrumar e
outra pi coilnhar (trivial alm-
pie»), Ru» Senador Vergueiro
n. 63, »o. 909. (33.331
EMPREGADA — Pr*ol»a-»« P»ra
todo aerviço, pouca família a R,
Flgu*lr«lo MagKlhá», 470, ap. 103
— Pede-*» referência, j (AC-.W2
EMPREGADA — Precisa-se p|
todoi oi serviços nn aparta-
mento de pequena família sem
crianças. Rua Barão da Tor-
re, 480, an. 302. Ipanema. —
Tel. 47-1974. (57.746

MODINHA — Precisa-** p«r»
aerviço dome*tlco em c»«» d* f»-
mllla. Tr»t»r na Avenida Br«r. dep:üü'Jíi''_lp' J01^ (Slíiil
MOCINHA. 

"pTeõlM-se 
P»ra «eT-

viçoj leve», em caía tle tre* pes-
in-:.n, k Ru» Sáo Clemente. 107,
c»*a «._l>otalogo. 0£.\}â9
MENINA — Precl»»-»» de um»
com 14 ano*, educada e limpa,
par» tomar conta de criança,
sendo tratid» como penosa d»
ca».!, Tratar na Rua Hitldorí
Lobo n. 191. ap.JK>7. (49.833
MÜNÒB-— Pr«nl»»-M para tom»r
cont» d» criança. Ordenado com
cns» e comida. Av. Henrique Va-
latiam», 100, afl. 102. Centro.

(50.323
MÃRBÕHAL HBRMBS — Precl»»-
j* creempreg»d». T.-»t*r na Ru»
Cnroiln» Machado n.» 2.100. ap.
103. Estaçáo de Marechal Her-
mes. .^t*8-79.?
OFÉREOB-SÈ ntlma arrumadelra,
porá ca»» de familia estrangeira
ou para embalxadn ou para cas»
da ptSBOn *ó, com bOM referen-
cia». E' d» reíTioneabllldede. Tel.
42-7139. <57.:50?
OPBRECE-SE uma boa arrum»-
delr» ou babá com pratica e cl
referencia*. Ordenado Cr» 
3.000,00 (trê* mil cruieltw). Tra-
tar na Ru» General Severlano.
34. Tel^28-0787. __ ^3-s!>?
ÕFÊRÊCE-SÊ uma moça de mela
Idade, de oôr pard», para todo
serviço d» pequeno »p«rt»mcn-
to de casal ou pessoa só. Náo
lava roupa grande. Preferênel»
Copaoabaaa ou Centro. Favor te-
lefonar para 57-6393, das 8 hora*
em diante. (55.380

PRECI8A-3E d* uma arrumadel-
ra, d* cor branca, para famlll»
norte-»mer!c»u». P»g»-*e multo
bem. quem náo «atlver em condi-
çóe*, favor náo ae apresentar. —
Rua Benjamim Batlat», 197, *m
frente k Hípica, Tel. 38-orai.

153.487
ITtKCISA-SE d* um* empregada
par» ajudar em todo o aerviço
de pequen» funlll», p»r» dormir
no imvprego ou for». Rua Ben-
to Llaboa n.» 20, ap*rtamento 201.

.t(87.aiap
pníõlàÃ-8È di um» em pregâda,
horário d* 7 á* 14 h„ na Ru»
Cario* 8»ldl n,° 95. C»JU. (37.959
PnKcTsA^SS empregada cõm re-
fcríncla*. Entender-»e pessoal-
mente á Rua Paula Freitau, «3
ap. 301 — Copacabana. 159.588
PRECISA-SE d*~"üma moclnh»
sprcndiv, p»r» tiabílhar em c»*a
dc c»»al sem filho». Tratar na
Rua do Catete, 13t (1.» lojal.

(58,385

PRECI8A-SE b»bá rom iirstlca
para crUnç» de 1 ano. Cr8 ...
2.000,00 e Umbem um» «rrum»-
delt», Or$ 1.800,00, n» Rua Lope»
Qulllt»*, 735. Tel. 20-8419. J. Bo-
tanlco._Q._LuU. (37.257
PRECI8A-BE empregad». pi torto
o serviço de 3 pe««oa*. Pedem-»*
referencia» oti carteira. Paga-se
multo bem. Tratar n» R. Cona-
tante Ramo». »9. *p. 302.^

PRECISA-SE d* *«npT*«iad» |>ftr»
«ervlço» douie«tlco», k Rua Ma-
xlmlno Meclel. 28 — Piedade.

(35•3vfi
PRECÍSÃ^BÊ^mprêgada pi tr»-
balhar d* 8 á» 15 hora^. — Rua
Monsenhor Jeronlmo. 928 - «i<
201, Engenho deYPenttq, ¦ (83,388
PHECÍ8A-8E de emn-.-egad» na
Rua Coronel Correi» Lima n,« ».
a.p. 301. Aceita-»* con» ortanea»
do rnene». Trat»r hoje e .»m«nh»
— rntrar p*la Ru» Delg»do de
C»rvalho. L»rgo d» 8eg. Felti.

(02 • Oj2

EMTnEOADA — PrecUa-e* de
,uma para todo o «ervlço de fa-

Nâo se fav. questão de cor e mllla pequena. Paga-se bem —
sim da prática. (56.980 Rua do Mnto»o n. 208.

(58.225

BABA — Familia de trata
mento precisa de duas babás
que tenham prática, excelen-
te ordenado Pedem-se refe-
rênclas — Traiar na Rua
Xavier da Silveira n. 95, ap.
1.004. (58.609.

COPEIRAR — Preclaa-ae de
uma arrumAdelra, ordenado
3 mil cruxelros e uma copelra
— (irdensdo 2.300,00. Ras-
tante prática, de preferência
portuguesas. Rua Atminnãn
60 — Tel. 26-6618. (57.265
COPEIRA — Prcclsa-se uma psr»
pequena pensáo, na Avenida Ma-
rechel Florlano, 15, sobrado.

(57.872

BABA — Precisa-»» de uma *e-
nhora d* responsabilidade, dan-
do referências, para dua.i crlan-
ças. Ordenado a combinar. Av.
Epltácio Peanoa 122, ap. 304 —
Ipanema. Tel.: 47-8428. (39122
BABA - GOVERNANTA —
Precisa-se de 30 a 40 anos,
com —aade experiência e sa-
bendo costurar bem, nara
menina de 8 anos. Ordena-
do a combinar. Tratar telefo-
ne 47-9091. (60.539
BABA' — Ordenado a combinar,
para cuidar de 2 meninas, de 2
e 1 »no. Pedem-se referêncl»*.
Tratar, Rua Farani 3, ap. 1.11?
— Botafogo. (58.542
BABA' — Preclsa-ae p»ra menl-
do de 3 anos. Tel. 30-0430. Ave-
nlda AtUntlcn, 1186, »p. 403. —
Lido. (53.580

COPEIRA — Precis»-»» d» um»
com »presentaçáo e alguma prá-
tlca para pensáo. Rua do Livra-
mento, 111, «obrado. (59.081
COPEIRA — Preclsa-sé com pra-
tlca de pensáo comercial, paga-
se bem. Rua Bueno» Alrss 49,
2,o «ndar. (58.339
COPEIRA — Precisa-»» par» casa
de pequen» f»mlll>. que tenha
referencias. Rua Barata Ribeiro.
197. «ntr»d» pela Rua -«OenerM
Azevedo Ptmentel, 7, ap. 1103.
Telefone 48-7133. (82.354
COPEIRA-ARRUMADEIRA. pre
clsa-se em casa de família de
fino trsto. Eslgem-se referen-
cias. Tel.: 27-2320. Rua Pruden-
te de Morais n.8 1338. Ipanema.

157.331

EMPREGADA — Precisa-se
de uma com bastante prática
para pequena familia. Exl-
gem-se referencia*, ntimo or-
denado. Avenida Delfim Mo-
reira, 36, ap. 301. Leblon.

(AC 424
EMPREGADA p»r» «ervlço de um
cantil. Paga-se bem — -- - -

OFERECEM-SE 3 mftçaa par» co-
pelr»r e nmim»i- outra arrumar
l»v«r ou para cozinhar e servi-
ços leve». Dormi- ou náo. Tel»..
32-0384 — 32-5510. (58.415

Artistas, 23, casa

OFERECE-SE uma senhor» clara
d* confiança < re«p*'.to, pi Ira-
balhar para uma ou dua» pea-
soa». Dáo-»« referência*. Rua
G*«p«r, 52, Pllare». Falar com
D. Dcrallce, das 9 á« 18 hora».

(54.940
OFBRECEM-SE empregada* do.~i- .- . n mestiça*, babá», coztnhelr»». to-í. li atar na- k.;oos m tipo*, com cartelr» ou re-«. Maracanã. iferencl»*. Trat»r com Don» Es-

PRECISA-SE ti* iniicluha, parn
serviço» levj», cm kparta.ncnto
d» pequen» lamiH» Traiar'ua
Rua Xavter da Silveira n. 92,
»p;_301j;_ 'ÍL??4
PRECISA-SE de l»v«dor d* pr»-
to*. com prntle», para penc.to de
movimento, »ó almoço: k Rua
Imperatrlr, Leopoldlnn n. 28,
»ob. — Pr»ç» Tiradente».

153.481

PRECISA-SE o* um rapas par»
serviços de limpes» e arruma

PRECISA-SE d* uma empresada
para todo serviço de casai eem
filho», dormindo em =•*» do»
p»trô*«, prefei-lndc-<e senhora tle
Idade, aa Av. Henrique íalari»-
rei. 137. ap. 502. Orden»do de
2.000 cruselro*. (33.057

BARBEIRO parti efetivo, »al»o de
piimolr», Dá-e» garanil». íl. Dr.
HulhAes, 793-B. Eng. de Dentro.
Conduçáo á porta. (61.039
BARBEIROS, cabeleireiros e
dentistas, Instalações compte-
Ias destas três especialidades.
Reforma, troca, compra
vende material usado. Facill
Ia-se o pagamento. Cadeira
Campanllle Ltda., k Avenida
Presidente Varfas 3.357. Te-
lefonar para 32-4844. (C. 7.759

precisa-se de um> rapas ou
uma moça psra ajudants ds ca-
bclelrelro, que tenha pratica. Av.
Ataulfo de Palv», 1.351. Leblon.
Cab. Segai. (49.79*
PRECISA-SE manlcura com h*a-
tanto prática. Saláo eom ba»-
tante fregueala. Ru» Cândido«[Mende* 101. Tel,: 52-1608,

(53.9»

BARBEIRO — Preci«i->io com
boa aparência • desembaraçado.
Ordenad > SOífc com garanti do
olnco mil. Rua Dia» Ferreira; 79.
Leblon. (AC-482
BARBEIRO — Precl»»-»* d* dol».
Um p»r» o dl» e outro k noite.
Av. N. S. d* Copacabana, 581,
loJ»»_8-7. (AC-eo.l
BARBEIRO ¦
para efetivo,
Velg». 123.

PRECISA-SE de manlcura, p»r»
um dos melhor** i.-ilfte* d* ho-
men». do.Rio, ótima proflaalonal
e com bo» aparência. Carta* c|
detalhe*, para o n.° 87.833, n»
portaria deste Jornal. (37.635
PRECISA-SE de uma m»nlnur»
e pedlcura, cabelelrtlr» profls-
slonal. E' favor náo ** apresen-
tar se náo estiver em condlçóe*.
Ru» 24 de Mato, 39, S. FrancU-
co Xavter. (49.751

- Precl»a-«e de um
á Rua Evarlsto d»

(37.880

PHBOISA-SE d» uma bmprCRtda.
Tritar na Ru» Ramlro M»ga-
lhas», 300, Engenho de Dentro.

(53.370
PREOISA-SE tf* um» emprega-
¦d» p»r» todo o serviço em o»

çáo. çm cm» d* Umlll». Bô *• «a d» 3:peasoas^R. »l»«'f* *|«-
Scelt» com otlm». referencia», klnj. 139, ap. 707. TeL «^M.
Rua Paullno Pernande», 45 -JQrdensdo Cr» 2,000,00. (58.273
Botafogo. (58.586 ps*joiBA-SB de uma môç» p»-

^ trabslhsr em pen«áo. par»
trabalhar n» pi», na Rua Soa-
re* C»br»l n. 3 — Laranjejra.v

PRECISA-SE copelra-krnimsdet-
r» de boa »p«rencl» par» o»*»l
de tratamento. Ru-a Cupertlno
Durão. 108. Leblon. — ExWem-.«c
lnformeçôe». (AC-324
PRECISA-SE de empregad» ?»•»
torto o serviço d* um ca»»t, que
durma fora. Rua Leopoldo Ml-
gtier. 101 - ap. 201. (AC-670
MENINA — Precisa-»* de 14 » 16
ano», psr» «ervlço» leve». Orde-
nado atê 1.500. Ru» Bento Lis-
boa n.«'l75, »p. 702. (SI.548
PRi!CISA-SE de empreitada par»
todo o eervlço. menos rorlnh»r —
Ru» Pceoti de Borro», 39, an. 301.

(61.544

156.825
EMPREGADA — PrecUA-se de
uma para casa da famlll», par»
todo o «ervlço, meno* lavar, en-
cerar • cozinhar. Tr»t»r i Ru»
Ministro Artur Ribeiro, 43. Tele--fone 23-2438. Jtrdlm Botânico.

(54.398
EMPREGADA — P«r» todo »»r.
viço, qu» durm» no emprego.
Ordenado Crt 3.200.00. Ru» Sáo
Francisco Xavier, 39, »p. 603.

(50.393
EMPREGADA DOMESTICA. —
Precisa-»* n» Rua Evarlsto d»
Veiga n. .13. sp. «08. (57.658

COPEIRA — ARRUMA
DEIRA — Precisa-se de uma
para casa de um casal, dan-
do boas referências. Paga-se EMPREGADA DOMESTICA
bem. Avenida Conacahana n. IPreol»»-** de um» para todo »er

EMPREGADA — Preclsa-se psra
pequenos aerviço» domésticos,
dorme no «iuguel. R. Correia
Dutra 156. j 54.847
EMPREGADA — Precl*»-ee p»ra
casal «em filho», para todo *«r-
viço R. Fr«ncl«o Sá, 18, ap. n.
1.101. 153.892

1.267, ap. 701. (01.570 viço, com referencia», na R. De-
cio V.lare*. 229, ap. 101. Copa-

ter. Tel. 22-5563. (5JU28
OFERECE-SE 

"um 
rapa» d* 2»

anos, para trabalhar em casa
de famlll». com bo» e<tucaçáo
• honestidade • bo«* referen-
cias. ga-chando 2.500,00 ou 3.000
cruzeiros sem dormida. Infor-
maçôes com D. Aurella, pelo t«-
lefone 26-9618. (33.630
OFERECE-SE arrumadelra e co-
pelra portuguesa, dá referenda».
Ordenado 2.500,00. Tel. 34-0041.

(59.613

PRECISA-SE dt empregad» at*
30 ano», psra todo aerviço de
du»* aenhoru. llor»rlo ri»* 7 á»
18 hor»*. Ordensdo 1.600.00. —
Barata Ribeiro, 93302. (3^.815

PRECISA-SE de empregada

Sara 
todos os serviços, menos

ivar e passar, dorme no em-
preço • tem um dia de folga
na semana. Ordenado a com-
binar, i R. Comandante Arls-
tides Garnler, 251. Esta riia
começa no Inicio Ae Tomas
Lopes, na Estrada Vicente de
Carvalho. (5MM

BARBEIRO — Precl«»-»e á Ru»
Costa Rio», 31, Pcnh» Otlmo
movimento, (58.650
BÀRBEIRO^^Preciaa-íe p»r» »
Ru» Machado Coelho, 103,

(53.499
BARBEIRO — Precl«»-í» p«ra »
rfu»jyrlatlds*_I.obo,_221. (33.300
BARBEIRO — Precl»*-»e, p»r» a
Ruo_Sáo_Crtetováo, 46; (53.495
BARBEIRO — Precüa-se de um
oficiei, que trabalhe bem. 50ró e
g»r«ntem-»e CrS 4.000.00. Ru»
Bonfim, 350, Sáo Crtatóváo.

(57.311
BARBEIRO — Preclsa-se de um
bom oficial par» ficar efetivo.
Mlio de grande movimento, Run
General Pollrtoro 330. (38.548

PRECISA-SE d* aprcndlm* qu*
queiram aprender » profltsáo d*
cabeleireiro. 8n*ln»m-*e corte*,
unha*, Mareei, tintura* etc. Tra*
tar com D. Julleta. Largo d» Ca-
rloca, 17, 2.° andar. Precisa-*»
também de modelo* grati* das
13 áa 17 horu. (41.832
SALAO ANA NKRI — Saláo sa-
cluslvamente tít aenhoru » »•-
nhorltas. P»gt-se bem, R. An»
Nerl, 807. Tel. 34-2610. (58.628
SALAO DE CABELEIREIRO —
Prcclsa-se de m»nlcur» qu» en-
tenda de cabelos e de um» «11-
¦»de!r», que trabalhe bem a
quente. Se morar long» dá-ie
moradia. Tr»t»r á Ru» B«r»t»
Ribeiro 218, sob. Cop»e»b»n».

(55.987

CAIXEIROS

BARBEIRO — PrecIs«-so dí ofl-
ciai p«ra efetivo. Rua General
Cíldvcel! ,0 255. Centro. (59.525

PRECISA-SE d» um» empregad»
dt-mestlc», á Ru» Barreiro*, 419,
«obrado. 154.932

OFERECE-SE um» empregad» de
mel» ' Idade pira trabalhar nu-
ma fazenda eu altlo, perto do
Rio tle Janeiro, ordenado 2.500.00
— Chamados por favor pelo te-
lefone 45-7350. 160.154

OFERECE-SE babá br»nc«. 26
anoti. Tratar com Dona Ester.
Tel.: 22-5563. (62.118

PRECISA-SE
anos. par» »Jud»r n» «rntmaçáo
de apartamento de pequen- la-
mllla. Deve vir acompanha- i de
pesco» responsável. Ru» Ju. i de
Castllhoa. 33, ap. 61. Cop». ib»-
n». Poeto 6. (11.379

PRECISA-SE de um» emprega-
d» com prática, por» arrumar
e outro* «ervlço*. Pedem-** re-
ferênclu. Fag»-«e b*m. Dormir
no emprego. Rua Haddoclc Ijó-

Moclnh» »tá lSlbo n. 211. »fl 802, J5"-,*??.-

BARBEIRO — Preclsa-M de um
par» efetivo, que trabelhe bem.
Ordsnedo 50° °. Rua Joaquim
P«llwres, 2*1, funde». Bstaclo.

_ (58.277
BARBEIRO EFETIVO"— Pngn-se
bem, » combinar, ordenado. Rua
dos Arco», 88. Bairro d> Lapa.(55.493

CAIXEIRO — Prcciia-M
com prática de balcão,
moco novo o ativo. Ar-
maxém Santa Rita. Rua
Lino Teixeira n. 275.

(58.363

BARBEIRO — Precl»»-»* oficial
barbeiro á Rua Farme de Amoe-
do n. 87-B. Pagam-a* 50",. em
tudo. (AC. 213

PRECISA-SE »mpr*g»íla, p todo
«ervlço dotneitico com rtuferen-
cios. Largo do Machado, 21, an.
202. (60.533

OíTWECE-SE copelra-amtma-
delr», portugue»». á R-ia Pa»
«»nriu. 148. Te'. 25-8409.

(58.378

PRECISA-SE de empregada, com
prática de todo o serviço d* ca-
sal. ou só cozinhar, » de uma »r-
rumadelr». P»g»m-«* Cri 2.500,00.
Ru» Ev»rlsto d» Velg», 33. »p.
403, Centro. (ÜL?43
PRECISA-SE de um» »mpreg»d»
pira todo serviço, que durma no
emprego. Pode levar 1 filho atê
2 ano». Ru» 2, Quulra 4. Bloco
1. »p. 103. conjunto IAPC. Del
CKstlllo. Tratar 12 áa 17 hor.->».

(47.263

PRECISA-SE de copeira-arru-
madeira qo« tenha prática do
serviço e dé referências, para
caia de familia d« I »•••<»».
Rua Visconde de Pizaji, 447.
ap. 10Z. Ipanema. (AC 4Z3

OFERECE-SE ARRUMADEIRA e
pnrrt todo

PRECISA-SE de um» costureira
p«ra c»«a de famllln, á Rua Vis
cond» d* Pirajá, 111, »p. 617 —
Tel.: 27-9398. (AC-443
PRBCISA-SE de um oflcUl dealfaiate, n» Ru» Tereeópoll» n.39 — Sáo Joáo de Merltl. Tratar
com Sr. Elclo. (34.338
PRsTCISA-eJE de um ajüõente di
lp*letó com urgencl*. P»g»-«a
bem. Ar. do* Democrático*, n.<Í75, *p, 102. Bonsucesso.

(53.307
PRBCISA-SE d* um oficial de
paletó* raslmlr» • Unho. — R.
Buenos Alre», 158, 1.» and*r.

(54.416
«0 cosnnunRAS. com- praticad» ofleln», p»r« vestidos finos,' semana d» I dlu, Ru» Acre 55,

i 6.° »nd»r. (58.720

lefone 27-0319. (371195
BABA — Pag»m-»«~Cr9 3.000.0Õ
a um» lenhora entre 35 e 40
ano», que tenha prática e dê re-
ferencias. par» tomar conta d»
uma criança rte 2 »no». Tratar
á Rua Domingos Ferrelr» n. 63.
ap. 1004 — Copacabana. Entre
3 e 11 horM. (AA-269

AMAS,
ARRU MADEIRAS,

[COPE1RAS (OS)
ARRTJMADEIRA-COPEIRA — Or-
denado Crt 3.500,00 — Precisa
•e, pj pequena famlll», c) boa»
raferSaclas. Avenld» Rainha Eli-
zsbeth, 5, apartamento 302, Co-
pacabana. (50.443
AJUDANTE DE COPA. Pré-
cisa-se de pessoa sossegada,
muito limpa e responsável
maior 30 anos, dormindo no
emprego. E' indispensável quetenha boas informações. Tra-
tar a Rua Prudente de Morais,
7S5, das 10 ás 14 horas. Ipa-
nema. (55.907

BABA' — Preclsa-se tle uma para
tomar conta de menln* com 5
(clncol mese*. Estr,em-s* referen-
cias. Ordenado dois mil cruzei-
roa. Rua Enrico Orits, 71, ap. 301

COPEIRA r"ÀRRUSlADÊIRAlca°s»i>- Paga-ee bem. (55.9181 mala um», paraguaia, para todo
- Precisa-se de nmn para kmprtoadaw^^
trabalhar cm casa de flnojiM de Maio. 1315. c««* 13. Mêler
tratamento. Paga-se bem. E'
favor se ar^resenlar somente
ouem estiver em condicõe»,

Doe» famillB. Ordenado ml! e »e-
tecentoa cruzeiros. (56.477
KMP^HOADA Preclsa-se

J»rd.?n Bo-tanícorTratá^pVlo"te-lR.a Drclo Vilares n. 265 - B«i. Baráo d» Torre. 489 ap.

BABA — Que tenha boa apa-
rencla, documento» • bo»« re-
ferencias. Ordenado Cr» 
3.300.00 — Av. Atlântica. 1.782.
ap. 805. (53.288

BABA — Preclsa-se d» moclnh».
cór branca, par» »Jud»r » cuidar
d» um» menina d» 1 «no. Ord
1.500,00. Rua Benedito Otonl 61.
Sáo Crlstóváo — 54-0544.' (55.942
BABA — Preclaa-u, de 12 » 15
anos. Ru» Teodoro da Silva 735.
cas» 24 — Vil» Isabel. (49746
BABA', arrumadelr». precisa-»» c!
prática » referência*. paga-«e
bem. Barata Ribeiro, 613, ap. 301.
Tel. 37-7198. (AC-520
BABA — Precl*»-** d* oesso»
experiente com referêncl»*, ur-
gente. Tr»tar k Hua Barata RI-
beiro 396, a,p. 802. (49.993
BABA' — Preclf«-í» oom refe-
rencla.-» * que «eja e.sseada. Rua
pinheiro Machado, 78, ap. 302.

(35.326

ARRUMADEIRA — Precisa
ae para arrumação de um só
andar de casa tle alto trata
mento, de uma arrumadeira
de mais de trinta anos, mui-
to competente e habituada a
cuidar de roupas finas. F.' In-
dispensável informação de
mala de nm ano de casa, quesaiba ler e seja sossegada. —
Tara-se muito bem. Tratar á
Rua Prudente de Morais, 765
— Ipanema. _ (57_.094
ARRUMADEIRA — Precisa,
ae, com cerca de 35 anos, de
pessoa caprichosa e sossegada,
para arrumação de dois cô-
modos, lavagem roupa mluda
a que entenda um pouco de
cozinha, para caso de falta. Er
indispensável muito boa infor-
mação — Tratar á Rua Pru-
dente de Morais, 765 — Ipane-
ma. (57.093
ARRUMADEIRA — Preclsa-se
para caa» d* famlll» de trata-
mento, que conheça o serviço e
dê referência*. Pagam-*» 2.500
cruzeiro*. Traur na Pral» d*
Botafogo n. 74. ap. 1.401. Tel.:
35-4330. (551317
ARRUMADEIRA — 1.800.00
— Para arrumar e passar, &
Rua Gonzaga Bastos, 378, ap,
401. Vila Isabel. Pedem-se re-
ferencias e de cor branca.

(53.364
ÀMA — Precisa-s* d* um* mocí-

COPEIRA - ARRUMADEIRA —
Precisa-** com referencia, boa
anarcncla, dorme no emprego,
paga-se bem e mais uma arru-
madeira por hora. R. Jullo de
Castilho 23. ap. 401. Copacaba
na. Te!.: 47-9072. (AA. 307

Precl*»-«e de um»
• carteira, para pe

COPEIRA —
com prAílrR
ciuenu pensfio, n» Av, Mem de
Sá, 208. 154.358
COPEIRA — Preclsa-se para
pensáo. Pagam-se 2 mil cruzei-
ros, na Rua Corrêa Va«ques n.
45 — Estado de Sá. (54.961
COPEIRO — Preclsa-se co
peiro que apresente referen
cias. Rua Pinheiro Machado,
n.« 90. (53.944

Bairro Peixoto em Copacaba
na. (57.939.
COPEIItO-ARRUMADOR — De
cór branc». com multa nr«tlca
dt» servir a frRnctw». co«m refe-
rencla* de ra«a de famlll». Orde-
nado Inicial 3.500 cnin*.. precl-
sa-se á Rua Joaquim Nabuco. 211.
6.° and»r. (AA-417
COPEIRA — ARRUMAREI-
RA — Precisa-se. cnm refe-
rênclas, para família, à Rua
Conselheiro I.afaiete, 83, ap.
901. Posto «. (59.140
COPEIRA — ARRUMADEI-
RA — Preclsa-se, para tra-
balhar em casa de casal tem
filhos. Paga-se bem. Tratar
à Av. Atlântica, 3710. ap. 901.

(61.080
COPEIRA ARRUMA-

401 — Ipanema — Tel 47-0H63

(53.431
OFERECF-SE -.)«bá. eficiente,
rom ótimo» referência*. Tratar
k Rua 7 di Setembro. 83. ültl-
mo andar. Tilefcno 32-1505.

(58.435(49.999 ——
I OKER BCE-.SE empregada portu-EMPREGADA — Pr*c!»»-«e p»r» I gUeé», todo o «ervlço; mala 1

todo «ervlço em »p. de pequen» h»TS(ieir». ««punhol». empregam-
famlll». Ru» VUconde d* Plr»Já.||,e junta» ou separada», á Ru»
28, »p. 102. Ipanem». (58.693 PnLwsnrtu. 148. Tel. 45-5873.

(58.439

PRECISA-SE um» »mpreg«d» que
durm» no emprego, paga-se bem
na Rua Ur»no« 1307. »p. 301.

(61.330
PRECISA-SE empregad» par» to-
dc*» serrlçoA. com referencias, de
onde trabalhou, que pesm via-
Jnr. Tratar. Rua Xavier (¦% SU
velra 07, «p. 902. Tel.: 36-2188

139.050

líMPRBOADA — Precl*»-** um»
senhor» d* mtl»-lda<le. que dur-
ma no emprego, p»r» arrumar e
cozinhar em apa-rt«mento peque-
no. Orden»do Cr» 2.000.00. Ru»
T»cfeu Ko*olu»ko, 74. ap. 202, era
frente »o B»lrro d» r»tlm». Tra-
t»r du H_á»__15 horu. (62,542
BirPRÊGADA D^«8TÍCA —
Preol**-**, p| pequeno* «ervlço*.
Ori!ert»<!o » combinar. Telero-
ne: 29-8673. (59.6-47
EMPREGADA — Precl*»-** p»ra
lodo aerviço em »p»rt«mento d*
3 pe»«oos. que dê referencia*
Ru» Marque* de Abrentes 152.
»p. 1105. — Flamengo. (60.153

PRECISA-SE de uma babá por-tuguês», qu* aej» bastante de-
fllr.sdá. par» cuidar de uma me-
nina de 1 ano. Ordenado a com-
binar. .Tratar á Av. N. S. Cona-

DEIRA - Preclsa-se. que dl ™™"aA?A„7J-^V^mZ
».r.H£«.in. ...... ..—. ..i.i *»_ todo serviço de pequens, inmiiia.referencias psra um casal de|OrdêBMl0 v, 

combin»r. Av. Epl-«ratamento. Prefere-s* por- tAc|0 Pe«,0a 132. ap. 304 — Ipa-
tuçuêsa ou clara. Não sejnema. Tel.: 47-8428. (59123
ntende nor telefone. Tratar
denois das 14 horas, na Ave-
nlda Rnv Rarhosa, an. 401.

(58.659.
COPEIRA E ARRUMADEIRA —
Preclsa-se com prática, dando re-
ferencla* de caia onde Já tr»-
balhou. para cisa rie fnmlll»
rte tr»t»m*nto. Ordenedo Cri ..
3.00MO. Trster k Ru» Profej-
icr Azevedo MaríjH.M. 75 — Lf-
blon. J5*tn rua começa na R*,ia
Piai Ferreira. [| (81.583
DOMESTICA PARA TÕDO~SER-
VIÇO — Preí-l"»-«e. Pagx-se mui-
to bem. na Av. doe> Democ*í>t'pí><
li.» 435. Hlclenopoll.v (58.671

PRECISA-SE d» empregad» para
com! com 2 filhos, bom trata
mento e pkosadlo. Rua Desem
bargatíor Uldro 105. »p. 102. fren-
te, Tljuca, Praç» S»enz Pen»

(50.337
PRECISA-SE menln» par» «ervl-
ços em c»m> d* f.mlll». Tr»tar
com reipensavel. Rua Josi Ve
rlsslmo 31. (AM 129

PRECISA-SE d* um» empregad»
para- todo o »»rvlço. Endereço:
Ru» Buarque de Macedo n.» 20,
apartamento 302. Tel.: 25-8383 —
líunengo^ H'-122

PRBCISA-SE de uma, aenher». á
Av. N. S. d* Copeeaban», 393.
»p. 801. (AC-452
PRECISA-SE d» um» empregad»
p»r» todo o «ervlço e de um»
babá, exigindo-»* de »mba», boa*
referêncl»*. Page-se bem R\m
^tarl» Angellc» n.» 303, ap. 1M.
J rdlm Botanlcc. (58.154
PRKCISA-SE de empregad» p»r»
f»aer todo serviço de i-»s». peque-
na famlll», d» preferencia pcaaoa
com Idade entre 30 e 45 antvi —
Demais condições a combinar.
Av. Atàulfõ de Paiva, 1.022. ap.
101. Leblon. (58.150

BARBEIROS — Precl»»m-»e dois
pago o »*lárlo ou mais, sendo

m par» Nllópoll» » outro par»
k Ru» Operário Fonte». 80, es-
quina com Av. Brasil, Ramos.

156.486

CAIXEIRO menor atê 15 »no» —
Freclsn-Ac para amazem. a La-
delra Frei Orl»ndo. 73. Telefon»
32-3553. com Ollnto. (50.429

BARBEIRO — Precl«a-«e de um
que trabalhe hem, dáo-se 50%.
garante o ealárlo. Av. Monse-
nhor Felix, 331-C — Irajá.

(54.828

CAIXEIRO. — Preclsa-.te para
balcáo de padaria com pratlc»
de boa aparência e boa» man*<-
ras. pedem-ie referencia». Pr»ça
Engenho Novo, 16. (AM «
CAIXEIRO com multa prática
pera «rmizêm, k Ru» d» Lapa
n.» 169. . (56.490
CÃÍXÈIRO — Pr«cl*a-*e eom
multa pratica p»ra balcáo de
padaria, á Rua Marque» d* Báo
Vlceute. 69-A. (40.047

BARBEIRO PARA EToTriVO —
Pagam-ss Cr» 5.800.00. R. Gon-
zag» BMtos n. 10-B. (57.795
BARBEIRO — Precl»»-»* para
efetivo, á Rua da Concelçáo,
n. 130 — Saláo Vasco da Gama.

(55.873.
BARBEIRO — Preclsa-ee cie um
— Pagam-se 60o!0. Ru* Bellsa-
rio Pen». 878. Penha. (54.330
(BÀRStertlO — PrrclM
reta Ribeiro. 391, tel.

" ft. Bi
37-4873.

(AC-450

CAIXEIROS — PríSaam-íe- oom
prátie» de »rm»z»m p»r« ru»
e balcáo. á Ru» Mar»p«ndl n."
7-A. Marechal Herme». (50.975
CAIXEIRO — Precl*»-** e] b«s-
tante pratlc» balcáo de pad»rl»,
n» .Ru* Frei Oanet», 334. Exl-
gcm-»e referende». Trstar da» 8
as 11 hora*. (59.593
CAIXEIRO para lavandarl» e tln-
turarla, precl*a-ee com ou sem
pratica. Ru» Jullo Castilho*. 40-A
— Copacabana, (AA-411
CAIXEIRO pira balcáo d» p»d»-
ria. Sô serve «a tiver prática.
Tr.-iUr: Av. N. S. d* Copacaba-
n», 967. (AC 708

PRECISA-SB d* empresada para
todo o serviço, à Rua Domlr^os
Ferreira, 193, apartamento rs
Copacab»n». Exigem-»» referen
cl»*. P*g»-*e bem. (53.305

?eAIí?iEíRv?,,r««nPF™1í;rí?n xm PRBCISA-SE de um c.lxelro d

nI;.SÍ!mC?™ oKÍ í?,.?.i™ «r'« Brllh.nte. Ru» HaddockGarantem-ee 4.500 cruielros^^ Lono 445. -njuc».  (M.977
 -' j PRECISA-SE de um caixeiro c|

BARBEIRO — Prectsi-se de um bastante prática de armazém,
bom oficia! que trabalhe bem.Uiaicáo e rua. Rua Marspendl,
pe.ra efetivo. Pagam-se CrJ ,7-A. M. Hermes. («0.142

,<,c. 4.000.00 a combinar, na Av. Brazj-———-—-_——-——-r
a?? r|* Pina. n.° S.570-A. Jardim VI»- PRÇCISA-SE de um cslxelro comJ"" ta Alegre - Irajá. (54.904 prática de balcáo de padaria, n»- Rua da* Laranjeira*. 366. (57.905

PRECISA-SE empregad» para
todo «ervlço d* 3 poiso»». Tel.:
28-1686 — TIJuc». (33.268

PRECISA-SE menor. 14 a 16
anos. para caia de família, ca*»
romld» e o-rten»do a combinar.

PRECISA-SE de um» perfeita
»rnimadelra, bo» »poríncl» »
referência», n» Pr»l» do Fl«-
mengo n. 378. 7." »nd»r — So
s* acelt» rtepol* d» tomar lu-
formaçoe*. !üls2?.
PRBCISA-SE empregada, n» Ru»
Hilário Ribeiro. 32, cosa 19 (Pr«-
ç» dt Bandeira).  (49.785

(A?:7:!0i Rua Conde Bonfim 534. (62.505cabana 245, ap. 710.
PRECISA-SE de empregada p»r»ip^scísXsE d* empregada, p«-cassl. com pmtlca. para todo.r» tojJO «rvlço. Cr» 1.500.00. Re-Fjn-Sr-o. rnç-xicw lavar. Ordenado_fíríne;M Pvu D. claudln». 470.Cr» 3.000.00. Rua Nascimento;»- jo Meler (57 330Sllvr 130, »p. 201. Ir*»nem»

IAC-727 i PRECISA-SE d» um» empregada
para todo serviço em ap. de pe-
quena família. Extgem-*e refe-
rênclas. Paga-»* multo bem —
Apre*ent*r-»e á Av. N. S. Co-
p*cab»na 1.319, »p. 901. .(591030

PRBCISA-SE copelr» arruma-

PRECISA-8E governanta, babá
3*4 mil. com ref. Trator Na*-
cimento Silva 88, diariamente.

(AC-747

delra, 2.5 e 3 mil. TratBr Nas
cimento Silva 88.

I PRECISA-SE de uma empregada
jpara arrumadelra » copelra. Rua

COPEIRA - ARRUMADEIRA —
Preclo*-íe de uma « de um* co-
zlnhelra. Paga-se bem. Rua 19
de Fevcrlro, 113. Botafogo. Tel.:
26-3812. (49.972
COPEIRA-ARRUMADEIRA -
Preclsa-se de uma, pnra casa
de fino tratamento. Praia de
Botafogo, 13%, apartamento
n."401. (54.354

EMPREGADA - Pr?cl»»-<e de
uma pura todo o serviço de trfa
passo**. R Deetnnbsntodcr ttl-
dro 23. casa TfT. Prsça Saenz Pe-
na. Tljuca. Te!.: 28-5025.

(60.137
EMPREGADA — Preclaa-se paralavar e ajudar em arrumaçõen —
Dormir no emorego. Ordenado
CrS 1.400 00. Ru* Afonso Pen»
132. Prar» d» Bandeira. Pedem.
«e referencias. (60.535

CR» 2.000.00 — COPEIRA-ARRU-
MADEIRA — Preclsa-ae. n» Rua
Pereira dos Santos. 19. Praça
Saenz Pena. Pedem-se refercuc'»*

(56.Ü31
COPACABANA — Em casa íe ft\-
mllla do respflto precisa de mni
menina até 15 anos, para, pfoxie-
nos scrvlrc* doméstico». Telefo-
ne 37-R60S. (AC-444
COPEIRO PARA CASA DE TRA-
TAMENTO — Preclia-se. Bom
nrtlenado. p»rtlndo-»e referências

nh» par» cuidar d* 2 criança'*,|á Praia do Flamengo n. 378, —
7.° andar. Só sa aceita depois
de se tomar referencie*.

(55.S73
qu* «eja *ducad» e traga bo.vi
referencia*. Rua Tonelero*. 326.
»p. 1.001. Próxima á Santa Clara.

(49.732
ÍRRUMADEIR A — Precls»-*e
•om . referencia», qua durm* no
•mptego. Ordenado 2.000 cruzei-
ras e caida todos o* domingo*.
Avenld» P»-»teur n.» 403. Urca —
Tel. 26-1833. (62.027
ARRUMADEIRA — Precl»a-.ve na
Rua Severino Br»ndáo. 14. Come-
C» na Rua Baráo d» Mesquita, 88,
próximo ao Colégio Militar.

(53.484
ARRUMADEIRA — Precisa-** k
Rua Cond* de Bonfim, 539, ap
3TO. Paga-se bem. (53.496
ARRUMADEIRA — Preclsa-se c!
lnformaçfte». Ordenado de Crs ..
1.800,00. Tratar á R. Gome* Car-'nclro, 35, ap. 301. Tel. 27-5C96.

(39.534

»

ARRUMADEIRA, solteira. Inde-
pendente, para hotel em Nova-
Friburgo. Emprego permanente.Informjço»» Restaurante Bucskr— Rua do Rourlo, 133.

I •_  (59,044' ARRUMADEIRA POR HORA —
Procure-se para a parte d» ra»
nhá. Exlgem-«e referêncl»». Ru»
Joaquim Nabuco. 170. (59.021
ARRUMADEIRA r- Prêclsã^iê^ae
uma, com pratlc», de boa apa-
roncla, para arrumar e copelrar,
par» um cao«l de tratimento.
qu* durma no emprego. Ordena-
elo: Cri 2.50O.00. Exlgem-«e car-
telr* • referências. Av. At!»n-
tle», 2740, »p. 1001. Tel. 37-9874

(59.093
ARRUMADEIRA. Prec!«a-sê"que
dê referencies. Só 6 dta/i n» se-
mana: 3 «rrum» e 3 lava e mis-
«a. Hcrarlo: de 10 ts 16 horas.
Ordenado l.noo.00. Rua B«r»t,i
Ribeiro. 283. »p. 404 (Esqulns de
Rexjubilc» do Peru). (AC-672 rencias

COPEIRA-ARRUMADEIRA. Pre-
clsa-se casa, 3 pessoas. Crt .
1.800,00. Rua Alegrete 33. La
ranjelras. (55.929

EMPREGADA PARA FAMÍLIA DE
3 PESSOAS — rrect«a-«e para
arrumar e cozinhar. Pags-re bem
e exlgem-se boa» referêncl»» —
Telefone: 45-2393 — Ru» Pinhel
ro Machado n. 76, ap. 304.

„ ,B2MS I Silveira n. 90, ap
EMPREGADA — Preclsa-V» par» |Copacabana.cnsu de 3 pessoas. Náo lava i
nem corlnh». Tratar k R. Had
dock Lobo 397
fone: 38-3560. _'^?'2*[

of-

_ J^;:!.i?iAlmlrante Tamandarê u. 50. ap
PRECISA-SE, em um peque- n. 602. (57884
no apartamento de casal, de
empregada para todo o servi-
ço, menos lavar p*ças gran-
des. Cozinha simples. Orde-
nado a combinar. Exigem-se
referências. Rua Xavier da

403. em
(AC-425.

PRECISA-SE de um* menina de
14 anos. para tomar conta de
um» crl»nç» de 2 ano* • peque-
nos serviços. Tratar com D. Ar-
mlnda, á Rua Pereira de Almeida
n.° 49. P. B«nde!r». Tel. 28-8273.

(60.550
PRECrèA-SE^e~7mp7e^i»-(íe~45
n 50 anos cora pequeno» «ervl
ças de senhora só. Qu»rto com

banheiro. Orde-

' EMPREGADA — PreclB»-»e,
denado CrS 1.800.00. Rn» Slquel-
ra Campos, 104, ap. 404 — Copa-
caban». (61.318

PRECISA-SE de uma copelra
~,, rr.i. i— Tratar na Av. Copr.cahana I cozinha JuntoTljuca. Teu-in J00 np j_íol. Tel. 37-9SS0, nado « combinar. ExUem-«e re-

IAC-753. ferencla». Trattr das 10 á» 11 —
Avenida Presldent» Varsas, 503.

com 18.° andar. *i 1.805. (59.06J

PRECISA-SE empregada. Serviço
e»s»l. P»g»m-»e 3.500,00. Ru»
D. Delf^n» 25. »P. 101. TIJuc».

(55.925

BARBEIRO — Precisa-.™ de um.
ordenado a combinar, k Rua He-
nedlto Htpoltto, 136. (35 363
BARBEIRO — Preciso de um,
que tr«b»lhe bem. Pago 50 por
cento, com garantia de Cr$ ....
4.000,00. Estrada Marechal Ran-
gel n. 921-A — V»7. Lobo.

(56.732
BARBEIROS -— Preclsam-»e dol»
que trabalhem bem. Rua Ca
merlno, 3. Saláo Para Todo».

154.430

PRECISA-SE bo» empregada, em
apartamento de pequena faml-
Ha. Pedem-»e referencie». Dor-
mlr fora. Rua Bento Lisboa n.
18. ap. 302 — Catet». (55.871
PRECISA-SE copelra-amimadel-
ra, que dê referenda* á R. Con-
d* d* Bonfim, 106. TIJuc».

(53_888
FRECrSA-SE d* uma emprega-
d» p*r» «JiKl.r o serviço CM¦pensáo n» Rim Marquês de
B___X_ n.» Mg. (59.010
PRECISA-SE arrumadeira que
tombem paese algumas roupas,
em cua de c***l com um filho.
Pagam-se Cr» 1.500.00 (dorme no
emnregol. Rua B»ráo de Petró-
polis. 663. ponto final do bonde
Estrela. Tel. 38-1646. (55.371

EMPREGADA — Pr»cls*-»e par»
torto o serviço, que ofereci ref--
rencla». Anresentar-ee eo Ltrço
do Mechedo. 21, ap. 104. (30.343
EMPRÍBÕADA — Precisa-se para
todo serviço de 3 pessoas. Orde-
naío de Crt 1.600.00 a Cri 1.80O.00

— Preferencia que durjo» no a4u-
guel. Tel. 54-3489. Ru» Aguiar,
21. «p, 203. Largo da Segund»-
Felr». TIJuc». (58.423

EMPREOADA COMPETEN-
TE — Procura-se com refe-
ríncias boas, para todo o ser-
viço de um casal estrangeiro

Apresentar-se na R Gus
tavn Sampaio n. 565, an. 30'

Leme. (39.043
E^rPR^(ÇGADA por hor». Precíe»-
»' em «parUmento de pee>o«íó. Informaçóes 37-8216.

¦ (59.585
EMPREGADA — Que durm» no
emprego. preds»-»e. cas» d»
rnsBl. » Rua Melr» de Vascon-
ceies, 63. Orsjaú: Paga-se hem.

(59.543
EMPREGADA — Pnra todei se-1
vlco. casal e filho, dorme no em-
prê^o. Sousb Lima, 422. an. S01— Copacf.ban». (53 620

EMPREGADA — Pr«clsa-«e de
um» com mal» de trinta anos
para todo aerviço de «enhora. «ó
sem filho». Exlgem-eo que apre-
»ent» referências, que »ej* bran-
ca « s»lb» ler e escrever. Orde-
nado Cr» 3.000,00. Trat»r k R.
Benjtmlm Batlst» 161, aparta-
mento S-101. Tel.: 26-5545.

(60.101

EMPREGADA CONFIANÇA, dor-
mlr no emprego, parn todo !«er-
vlco. Ru» Sargento Pinto Oll-
vclrn n. 44 — Ramo*. (58.591

COPEIROS — P-recls»m-«« p»r»restaurante. Informes: Av. N. S.
rte Copacabana n. 1.241. Loja M.
_ 'AC. 554

COPEIRA K COZINHEIRA — Pre-
cl«»-»e de »mb»s, Pensáo 3:1o
Jorge, Av. Amaro Cavalcante n
425, Mêler, Ambiente lntcU-mi""-
te.familiar: (AM 73
DOMÉSTICA — Precisa-se, que
durma no local de trabalho, na
Rstrsda Vicente de Carvalho n.°
1.597, ap. 205. Praça do rir-nu.

(50.373
CASAL FRANCÊS precisa de mo-
ça de côr branca, para serviço de
casa. Exlgem-se referências ou
que seja aoresentada pelo res-
ponsável. Dorme no emprego —
Av. Copacabana, 252, ap. 41. Tel.
36-1235. (57.679

EMPREGADA POR HORA — Pre.
clsa-se, n» parte da manha. E"
favor tr»zer referência». Tratar
n Rua Almirante T»m»ndarê. 10,
703 andar. Flamengo, (57.035
EMPREGADA — Precisa-se para
torto serviço de cnewl, dormindo
no emorego. Ped*m-?e rnferftn-
rias. Pag"-ee rte Inicio Crt ..
2.000.00. Tratar k Rua Campl-
n«s 139. Grajau. Ponto fln»l lo-
taçáo Praça 13-Praça Verinn.

(56.811

PRECISA-SE — Raba . .
pratica e que dê referencias.]precisA-SE mocinha para aer-
Paga-se bem. Para um menl-1vlços de um casal. Dormir no
no de S anos. Rua Si Ferrei-!«np-«°- Ru» Mala Lacerd». 630
ra, 115. ap. 30S. (.\A-382|».R- 414- E",k-10 (__48_

«PECISA-SK ropel-a. ^,^^^^^^^3^^

c°omqDe 
ícaIfec?n.Wtef.1?°''52T,^5Sr "i «p. 302. Folga .o» domingo*.

Rua 7 d» Setembro. 63, 12» *nd.| i..jm..

EMPREOADA — Preclse-re em
ap. de 1 ncjsoftB, para todo aer-
viço. Ordenado 2.500 cruzeiros
mensais. Exlzem-se referência*.
P.ua Profeuor Gablzo, 343. »o.
406. Tel. 54-0431, (58.5TO
EMPnEG«DA — Preclsa-se pi 3
pe»sop.5. Rua Smua Neve* n. 30- »P. 303. Telefone 32-7622.

(53.811
EMPREGADA — Preclsa-se p»ratorto serviço. Rua Jo*ê Hlttlno
83, casa 5. TIJuc». _ (62.026
EMPREGADA — Precisa-se, ser-
viço geral três pessoas. Paga-se
bem. Referências — Rua Can-
dldo Mendes n. 339, »p. 303.

(53471

(38.436!PirECISA-SE d» empregada. Fa-
PRECISAM-SE 3 eiT^íe^Sdl^Tã-i?.1;!1.^3 I,eM0"'- Tef- 2S,Ú*$Í
ra Irem para Báo Paulo Pagam- | ?]»™£512: !5HI?
»e á cozinheira 3.000.00. Tratar precisa-SE empregada domertl-
com D. Jactnt». Rua PRlxsan- ca. Tratar Rua Oltl*. 29, »i. 102.
du, 148. Tel». 25-8533, 25-8409. Oqvea. (5S.4I1(5B'441 PRBCfsÃ^SE_d"e uma empregada

par» um c»»»l «em filho». Tratar
na Trave.»»» tia Amizade, 226. na
Vila da Penha. Onlbu» 71. 90
nijeJot»çáo_IraJá. 156.565
PRECISO de empreg»d» p«r» au-
xlllar em «ervlço» caseiros, le
ves, em casa de casal com íols
filhos (8 e 9 »nos). Pode ser me-
nor de Idade, desde que «preaen
te-se com «eus p»ls ou responsa
vels. Ordenerto Inicial de Cr* .
1.000.00 mensal», com c«m* e me
s». Rua Honórlo, 45, Torto» cs
Santo». (62.073
PRECISA-SE de boa empregada,
oara todo o serviço d« a pessoas.
Exlecm-se referência*. R. Tone-
leroa. 83, ap. 303. (57.2V1
PRECISA-SE de uma empregada,
oara «ervlcoa domésticos. Rua
Getullo. 422, Cachambi. (55.261
PRECISA-SE rte empregartaT^a-
ra trabalhar horas, na Ru» Re-
rtentor, 104, Ipanema. Paga-se
bem. (56.262

PRECISA-SE empregada para ca-
«ai que trabalha fora, podendotrazer uma criança. Telefone
52-1595. Rua 7 de Setembro 63.
12» andar.  (58.443
PRECISA-SE empregad» para~íã-mllla de 3 pessoas. Av. Allantl-
c», 3.338, ap. 901. Tel. 47-6304.

(AA-405
PRECISO empreg. »Jud»r todo
serviço, aem l»v«r. Rua Baráo de
Ipanema, 8, »p. 402, dol* mil. —
4_-4404J (AA.384
PRECISA-FE de empre7ad.-t7
para casa de familia. Orde-
nado «le 2 mil cruzeiros, na
Rua Navarro n. 49 — Ctittim-
bl. (58.381.

_ PRECISA-SE empregad» p»r»
EMPREGADA — Couvnetsn- l°áo serviço com referências. —
te, educada, com referências. ?'?!%%'&í00"i,zeiro*. Aveni-
Rua Júlio de Castilho. 89. ap. _* 

A«*»»ca 1.58. 4.o andar -
1002. Ordenado inicial CrS .. '",0 lW5t'5

3.200,00. (AC-750

EMPREGADA — Preclsa-ae p»ra«ervlço* Hom«9tl»íOn, P^ffa-ae bem— Rua Alrsro Alvlm, 27, nn. !?•
Clnclandla. (62.052

EMPREGADA — Precl»a-«e. p«ratorto o «ervlço. em cosa de três
ícasons. Pagn-se bem. Rua Hnrl-
rioefc Lobo. 163. ap. 703. (62.076

COPEIRA — Precisn-se. com
prática, uara pensáo de movi-
mento, «ó almoço: á R. Impern
trlr. Leopoldlnn n. 36, ao>>. —
Praç» Tiradentes. (55.476
COPEIRA — Preclsa-se de ótl-
ma. Apresentaçlo par» pensáo.
Náo trabnlh» aos domingo». Po-
de vir pronta para trabalhar. R.
S. Clemente n. 17. oBtafogo.

(59.552
COPEIRA - ARRUMADEIRA

Precisa-se de uma rom
prática para casa de um se-
nhor de tratamento (pessoa
só), na Rua Sáo Micuel n. 80

Ti.iuca. Ordenado dn CrS
1.500.00 — Ex!gcm-se refe-

(61.508

EMPREGADA — Preclsa-se
oue tenha ótimas referências.
Paga-se hem. Rua Si Ferrei-
ra, 83, ap. 1001, 10.# andar.

(AC-710
EMPREGADA — Preclsa-se par»
o «erV.ro de 3 pe»»o»». Ordenado
Cr? 1.700.00. Pral» do FI»mengo,
64. sp. 309. (61.069
EMPREGADA par» família e«-
ti-angetra, com mela Idade, pa-
ra todos os serviços de casa,
que tem multa» pratica de pas-
aar a» roupa*, com documentos,
nreclsa-se. Apresentar-se á Ru»
Ministro Viveiros de Castro 76
an, 1201. Dona Brtlte. 'AC-744
FLAMENGO —" Jrecisa-íe env
pregada que dorme no emprêtto
»ó com referêncl»». á Rua Al-
mirante Tamnridarê n. 33. ao.
603. Tel.: 25-4916. (36803

PRECISA-SE de empregadn
doméstica, na Rua Paula Bri-
to n. 692, casa 1 — Andara!

(59.517

EMPREGADá nara torto jcrvlço.
nroclsa-^e, Pairam-ae 3..100.00 —
Kslcem-.se certeira e referencie».
Ru» Ronald de Carvalho 21. en.
83. Conacabana (Irtrtol. (37.210
EMPREGADA - Prcrlsa.«e rie
nmn pes.*oa de conflanra pare;auxiliar eervlço de ftvml'1» ri» 4
pe*^oa*. Pa»rR-8e bem. R. Con-
selhelro Joblm 53. Eng. Novo.

(37.188
EMPREGADA para todo «ervlço
em »p»rtnr..ento de 3 pessoas. R
Con.»tnnte Ramos. 137, ap. 901 —
T-'»ff>"»,*7.7—">, (57.270
EMPREGADA — Preclsa-se pe.ratodo o nervíço de psquei*:* fim1-
11», s Pral» rio Flsmcnro n.° 3,
«p. 1.304. Oríenádo Cr8 2.050.OO.

(58.437

GOVERNANTA — Inglês:» eu
falando corretamente Inglês,
nreclsa-se pnra 2 crlnnçps. a
Rua Mnestro Francisco Bra
ga ti. 460. apartamento 201,

Tel. 57-2050. Ordenado 8
mil «ruzeiros. (61.578.
MOCA arrumadelra. com refe

rendas e maior de Idade, traba
lhar da.s 8 áa 18 horas, o-denado

PRECISA-SE de empregada —
Prel» do Flamengo n, 72. ap.
925. (58.706

PRECISA-SE de uma empregada
com referências, k Rua Haddock
Lobo 163, ap. 701. — Tljuca.

(62.548

PRECISA-SE de empregada d»» 7
ás 13 horas. Com c»fí e »lmoco.
— Tel.: 37-3695. IAC. 533
PRECLSA-SE k Avenida Copaca-

CABELEIREIRO COM FRF.GUE-
SIA — Preclsa-sc p«ra efetivo e.
uma ajudante — Av. N, S. dc
Copacabana, 1102. Tratar com o
Sr. Siqueira tel. 47-3477.

(AA 74

PRECISA-SE tle caixeiro de bal-
ráo. parn obra de Luiz XV —
Pnga-se bem. Tabrlca de Cal-
çados Carollna. Rua do Rezen-
de n. 125. (60.033
PRECISA-SE caixeiro para bote-
quim. servindo também aoosen-
tertee. c1 pratica. R. C»buçu n.
129. .Lins. (54.455
PRECISA-SÊ um caixeiro clcll»-
ta. com pratica de tlnturarla. Pa-
cn-se ordenado e comlsfáo. vi»c.
Rio Branco. 13. (53.000

CABF.LE1REIRA E MANICURA
— PrecUa-se, que aatba desem-
penhar a funçáo. á Rua Ba-áo
de Meequf.a n. 534. loj* "C".
Telefono 58-5112.

PRECISA-SE caixeiro com pra-
tlca de padaria, á Ru* Catumbl
34. (38.197
PADARIA — Preclsa-se de um
caixeiro de balcáo, com prática.
Ru» Santa Clara. 58. (AC-564

CABELEIRF.IRO — Preclsa-se, na
Rua Pontes Co»rcla n.° 189, 3."
loja. Andaral. Tel. 58-3265.

(55.902

TINTURARIA — Precl»»-«e um
cnlxdro ciclista, com pratlc» d»

(52.493!tlnturarla. Rua V!«e. do Rio
Branco, 12. (52.999

CABELEIREIRA — Preclss-jc de
uma quo trabalhe bem. Pagam-
»e Crt 5.000.00 « comlMáo. Es-
tr»da Marechal Itaneel n.° 924-A
— Vaz Lobo. (36.733

CHOFERES E
MECÂNICOS
ACEITA-3E motorUt» e| pr»tl-
ca de Mercedes Benz que te-
nha mata de 2 ano» em coletl-
vo e também protuarlo. Abaixo

CABELEIREIRA E ÃJÜDAN- í' ^^.^SlL^^-gS1"*"-
TE adiantada - Precisam-se' Avenida joáo Rlb lro. ««^i.»
em salão de movimento, á Rua i.__.-_- —. ——
Visconde de Piraiá n* fi40-B.CHAUFEUR — Precl«a-«e p| d*-\lSC0nue oe liraja n. '"". 'inrailtn ri»' material» d» ronatru-
fundos, Ipanema. Bar Vinte.
Bom ordenado. (AA 277
CABELEIREIRA COM PRATICA |— Prt-tíi-ss. na Run Martin»

bnna 604. ap. 1.006 - GaleriafàS&ípeua """ln* "* 
(JO^SM'[««i TrHt:,;- à R'm P"clrR-L"n:

Menescal, de copelra-arrumadel- i

poslto de mnterlaLs de con»tru-
çáo. Traur á Rua Baráo de Mes-
quita, 357. (62.378
MOTORISTA — Precl»»-»e d»
motorista pnra dirigir camio-

r». moça multo limpa
gada.

e soe«e- | CABELEIREIRO (A) Precisa-
dln, 54 Ramos. (59.129
MECÂNICOS MOTORISTAS,

(AC. 590jce de proflMlonal* competentes; trabalharem em «ocorro -Ip»ra aalaa de «rande luxo. sito r ¦ ,- rt , _ nnf.,,- h.
PRECISA-SE um» boa emprega-|_a Ru, d!m Fe?reira. 647-BILc .^"-.^"rvíJZ*'r.2í» D"2»' 

Ruida p»ra todo «ervlço, para um,blon).
canal, paga-se bem. que tra.t*
boas/referénctaa. Rua Constnn

(36.282
CABELEIREIRO IA) competente.

,,_ ., ,n, ,.., ,„,prec'.sn-se. na Rua Hadrtock Lo-te Ramos, 13,. ap. 501. (AC-582g 3.3j __,R , SaUo Amér!cs.
(62.04"PRECISA-SE móç» distinta oi-

ra »Jud»r «ervlço» rie c«sal.
Trata-se tel. 34-1102, de 8 ds 10.

(53.412
PRECISA-SE de empregaria p«r»
serviço» ds um c«a»l. Tratar á
Rua Sá Ferreira. 23. ap. 60í
Copacabana.  (54.473

do Rio. (56.937

Cr.xlas Ônibus Ltd».. na Rua
Bulhões Marcial n. 973. Vigário
Gera!, com o Sr. Sebaatláo.

(54.974
MECÂNICO — Prectsa-«e, par»
serviço noturno, empresa d*
transportes coletivo». Trater na
Rua Pedro de Carvalho ns. 28(33

Meler. (56.462

PRECISA-SE um copelro et prá-
tlca. náo trabalha aos domingos
e feriados. Trntnr k Rua Sfto
Clemente n. 174, com o Sr. José.

(34631
SENHORA PORTUGUESA, de 28
«nos rte todo o respeito, oferece-
*» narn cuidar dp crlanc-, ou para
rt?m» d» comonn'11». DSo-^e ot!-
ma* referencia». Telefone 3-,-'!551

(57.T.7

CAUELEIREIRA - Preclsa-se. que
trabalhe bttn. Saláo Tuplara. ___
Rua Santo Crüto. 221. _<28_B_38 MOTORISTA. Oíerece-s» de per-
CABELEIREIRO COMPLETO; es- tlcular. Com longa pratlc» —
trangelro. oíerece-se para traba- 26-S890. Antônio. (56.577
lhar. somente na Zona Sul pu MOTORISTA — Prect*a-s*. com
Centr?; ^rm" Au8"st0- Te';:jprátlca de estradas e entregua».fene 43-6141. («0-531 a»» Baráo de " ' " "-
CABELEIREIRA — Preclsa-se de
boa apnríncla. Av. N. S. Copa-
cabana 796, ap. 401. i^c-JL32
CABELEIREIRA — Preclsa-se.
que sel*-v pentear, cortar e fa-
zrr n?rp~ •nert."? a frio, Pasia-
se bem tua 2t rte Maio 1.369.
sobrado. Falar com D. Olinda

Rio Comprido.
Petrópolis. 347,

(55.374
MOTORISTA — Precl«a-ae p»r»
entreea.s no D. F. com conheci-
mento de rua e no mínimo 8
anos de carteira. Fal»T c| Gl»m-
píero. Kua Santana, 136, loja F,

(62.012
MECÂNICO DE AUTOMÓVEIS —

(AM 105^prcri5a-sc, em fábrica de bebi-
Preciss-.se de uma | MANICURA competente, põra se- |da», narn trabalhar em blecnt»
í» 7 ns 11 hora». -Iniiorns. p:-eclsn--e - Rua TJru-ou efetivo, na conservaçáo d»

náo covilnlin, nem! ....in,,. í' 161 53?;* carros de entregas. Tratar na
TIJUCA-moregad» da»
niáriatnínte, náo co*-in
lava roupa trrantle. Tre.tt

n em
rtl r_____I____

PRECISA-SE de uma empregada
na Rua Mariz e Barro», 479. an.
404. Praça da Bandeira. (57.252
PRECISA-SE de empregada para3 pessoas para pouco «ervlço. —
DJalma Ulrlch 201, ap. 1102.

(AC-896

BARBEIROS E
MANICVRAS

61 5-";* carros de entregas. Tr»t»r n»
Rua Ferreira Ponte». 182. (55.408

Preclsa-se pfra
oturno. empr»»» d»

....... ......j coletivas, tratar aj»lba trabalhar em condições. | RUa Pedro de Carvalho 2S-32 —
Parn Instituto de beleza. Pe(4em-..\ieler. (56.462
se referáncla--. Rua Gonçalves:

rlnmente pelo telefone 41-4-1251 MANICURA - Preclsa-fe g;^HM_gÁW__¦-,
depcl» di.» 17 hora». — Erlüem-1 Rua Machado Coelho. 103. (54.49_ MECÂNICO-
se refertnclas. <_____• MANICURA" — Preclsa-se. queltransporte*

DUs, 16, l.° andar. IC0.15U MECÂNICO — CHOFER. Precl-
sa-se que apresente bons refr-

MANICURA E PEDICURA — Pre-,1 (nelas profissionais, para aervl-
cls»-se proILsstona! que trabalheiço de conser.-acáo de 3 caml-
multo bem. Náo estando em eon-|nh0es e ocasionalmente como
dlções é favor náo Be apresentar ;c(Wer de serviço rte entregas d*

AJUDANTA DE CABELEIREIRO |
(MOÇA), Já com multa pratica,
preclsa-se no Saláo Kltty, Av,.I ...... ,
N. S. de Copacabana, 1.138. —!RUa do Bispo. 9. R'.o Comprido.,material dc construçf.o em obra»
Tel. 47-2888. (55.858;d»s , noras em diante. (53.577;no perímetro urbano. Tratar á

!Rua Prefeito Olímpio d* Melo.
MANICURA competente, paga-n. j.514. (50 34SADMITE-SE uma ' cabeleireira

hablllrtosn. pagando-*e bom or-
denado — Cabeleireiro Siqueira
na Ru» Vitorio dn Costa n. 3-B
— Telefone 28-7436. (56.225

PRECISA-SE d» um» boa em
pregada, par» todo «ervlço de
uma senhora e criança. Orde-
nado Cr» 2.500,00. Exlgem-se
referencia». Rua Pedro de Car-
valho n. 120, bloco B, aparta-
mento 311 — Meler. Telefone
29-6754. (58.537
PRECISA-SE empregad» portu
gue.s» ou brasileira, para torto
serviço de uma senhora só. Rua
Barata Ribeiro. 605, ap. 302. —
Tel. 38-0779. (58.274

PRECISA-SE rie empresada para
todo o serviço de família com 3
pe&aôas, rias 8 ás 20 hora». Inu-
tll se apresentar quem náo pu-der dar o Jantar. Ord. Cr» ....
3.700.00. R. Toneleros, 231. «p.
102. (AC-52
PRECISA-SE de uma moça até
14 nno* par* aerviço» lave» —
Rua Visconde de Ouro Preto 79

ALISADEIRAS que façam bem
mareei. Ordenado: 4.500,00 —

Tratar Av. Copacabana n. 1003.
sala 203. (56310
ALISADEIRA Preclaa-se que
saiba manlcura e m»rcel. Se-
n«dor Vergueiro, 55, ap. 1003 —
Tel. 25-6059. (57.878

se bom ordenado. Av. dos De-
mocratleoa, 521. Hlglenopolls.

(60.010
MANICURA Preclsa-se. Av.

MOTORISTA — Oferece-se. com
multa pratica de mecânica, •
com mais de 10 anos de cartel-
ra. e pratica do serviço em ge-do* Democráticos. 633. >.(57.199L,j. Teicfone 28-4014. (Chamar

MANICURA - PrecLsa-se de 2|Falc5o). (50.330
manlcuras qui tnsbalhem bem
Pag»-ee bom sa-larlo. Rua Vl.v-
conde de Tlrajá, 423. Ipanema.

(57.294
trabalhe bemluham trabalhado em onlbu» ou

MOTORISTAS «present»vels pi
empríía de onlbu» — Precisam-
** 10 que tenham carodr» fe-
tíeral há mal» de 3 «nos e te-

PRECISA-SE psr» ca*a de fa-
mllla rte tratamento, emprega»
da branca, com reíercnclss, pa»
r» trabalhar dn» 8 á« 16 hora»
em serviço de limpes» de copa
e outros. Tratar Avenida Via-
cond* de Albuquerque 845. Le-
blon. (58.918

PRECISA-SE de arrumadelra
boa cozinheira por hora ou poi
más. Cr» 3.000.00 c cartelr», ou-
tr» para torto serviço » R. Joa-
quim Silva 123. — Lapa. 156.420

ATENÇÃO I — Preclaam-se apren
dlres de cabeleireiro, manicuraj

(49.321 tnllsadelra, mesaagem. Faclllta-ae -.,AvirmíV'material. Rua Pedro I. 38. 1.» mamoura
nndar. Praça Tiradentes, Mme.
Roy. (61.572

PRECISA-SE de uma moclnhn,
rte 14 a 16 ano», pnra serviço»
leves, em casa de família. Or-
denado de 1.200.00 cruzeiro»
Trave»»» do Guedes n. 12. fica
na Rua M»chado Coelho, perto
do Largo do Estácio de Sn.

(53.393
PRECISA-SE de uma emprega-PRECISA-SE rte uma moça pa- ,

r» serviço* doméstico», em ca»a,ria, .para arrumar e copelrar, na
,de um casa!. Tratai- á Rua San- Rua Voluntário» da Pátria, 83,

CrS 1.800.00. Rua Conde Bnnílm.ito Amaro, 138. ap. 202. (60.009.cosa 3, Pedem-»» referencias.
488, ap. 201. (58.426
MENOR DE COR — Preciso re-
comenrtart». Joeá Bonifácio, 290
casa. 4 — Todo* os Ssntor.

(56.923
MOCINHA — Precl*»-se de 12 a
17 «non. par» ajud»r a cuidar d«

.1 erlcnçí». Pcga-e* hem. Rua
Pom Pa*»:r, 40, ap. 302. Pr»ç»
Baena Pen». (80.121

PRECISA-SE um» empregad», (58.343
p»r» todo «ervlço apartamento PRECISA-SE empregada para
pequeno, ordenado CrS 2.000.0fllculdar de uma criança e outrea
— Praia do Flamengo, 344. 4.°ipequenos «urvlçoe. Tratar á R.
andar, com D. Isabel. (58.2921 Santana 77. »p. 2.205. 154.473
PRECISA-SE empregada dome»-
rlep. para duan pessosa somente
— P»g»-»e bem. Trat»r parte, d»
m«nhá. Ru» Senador Verguei-
ro n. 52, ap. 18. (80.333

PRECISA-SE d« uma copelra c|
ou sem nrátlca. para uma pe-
âuena 

pensáo. Ru» Cotisslheiro
«rslv» n." 18, em írente á Rua

d» Candelária. 156.784

APRENDIZ DS MANICURA —
Allsamento, Mareei e penteados— Preci»a-se de moços e oinho-
roa. Aulas noturnas. Rua Sáo
Clemente. 75, Ttotaicgo. (62.59
APRENDIZ BOROADEIRA a máo.
ponto cheio. Preclsa-sc á Rua
Andrá Cavalcante, 91. Centro.

(31.670

clsá-sê na Ru» ri» Astembld».1*.^'"».,Tratar n« Duque_de Oa
3. 3." and«r.

missões.
Ordenado e co

(B2.560 Msrclsl,
•com Sr.

APRENDIZ DE MANICURA. Pe-
dlcur», allsamento a quente. —
Preclsa-se de maça» e senhoras.
Rua eGneral Roca, 308 — Praç»
S»ena Pen». (58.417
AJUDANTE CABl?L*mEIRO mo-
ça com multa prática ou cabe-
lelrelr», preclsR-se n» Ru» d»
Assembléia 73, 3.° andar.

162.sei
BARBEIROS — PrecUam-»» de
dois rondo um pnra o dia r ou-
tro par» a noite. S«'.áo A.asks —
Av. N. S. de Copnraben». 1241.
Loj» H — Tel. 47-7191. iAC 708

Cartas:
819.

Rua Sá Ferreira 228. ap. Bonfim n. 821.

MANICURA que— Preclsa-se :i« Praça Malvlno -caminhão pesado por mal* de t
Reis n. 38-A — GraJnU. Tele- ,«ino comprovado com » csrtelr»
fone 38-3053. (_5_.2Ujiproflsslon»I e eetejsm em con-

Que faça p-1» jWtçOe* de f»zer matricula • de-
trabalho perfeito e rápido. preJ I «"> >nor<"' n° Subúrbio da Leo-

xlis Ônibus Ltda.. Rua BulbOea
973 — Vigário Q-rtl.
Sebsstláo, (54.989

OI-ERECE-SE ajudante rte cabe- -~—r=—ç~—- 
rtVT„.._lelreiro cem alguma pratica. Só £f°3°„,„ 4 »,,. VÍ^TT Zrte menhá. sabnrto o dia Inteiro. S™f,1f.am^M?' .í, Rv", Con,'^ 

£&
 (53_.39G|MOTORISTA — Precis»-** par»

PRECISA-SE de cabeleireiro qjí» '*?«_«* ,mre^eníldV• ínvfbe?ínrtõtrabalhe bem. pnra TercsopoÜJ.Í" ,.?f 
'?*"?"*,„' r.?,ns^ercJL„,

Intormaçõ« Rua Conde de Bon-|m»l o bem » zona «tibiirban».

PRECISAM-SE aorendlze.» cabe- 88i pedrejulho. Sáo Crlatováo.
lelreiro (a), ma-nlcura. allsadel- (49.866
ra». massagem fsclal. Horário: 13 —-—
ás ?1 horas. F«clllt«-.se material. OFERECE-SE motorista portu-
Grátis nara mortclos. I.artro Sáo gues. com longa prática em
Francisco, 26, a»!n 418. D. Halctee.iqualquer marca d» n-r". tem 30

(57.860jinos. n*o fa? que-t-*'1 de viajar.
_„__.„. ————„ ,., j.-^t.;'. íCasp Interesse - "J' '-lefonar
PRECISA-SE ura oficial de b_r-| . 46.6515 CUMUIlr Joaquim.

(33474beiro
Branco.

v ma manlcura.
10S. íunde».

av. nio
(57.193

rRBCtSA-SE rte uma bo» cnbe-
1-lrelr» eu cabeleireiro. T-»tar ns
Ru» d» Glori» n,* 3, «ob.. 2Cfi

145.312

OFFRECE-SF motorista pnra"nrllriilnr. 18 anos d» prática,
i?ncío 'rèferC*:*<*!*¦«» Chama" **»*<¦
nando — 52-3832. (36.«71

"í;'E9-
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ÕFEUECE-SF. mntorlalo e me-l.nOZlNHKiRA piuu torlo serviço I COPACABANA
canlco, com - imilia pratica cm «asai. Psi;a-se rum. Pedem-se
estradas e como «ncarr«KaUo Ue ircftrencln». Rua Marquês de
trotai. Dou bqas reforcnnlas.liAbranteci, 219. ap. 002,
rou antigo ile carteira. Tekíono
26-9802 — Geraldo, (60.032
OFEIMCIS-SK um senhor portu-
guAs parn trabalhar no pises
ou em carro portloulor. com Io
iin-vs tle pratica, afio foz quea-
tAn de vlajor. Tratar com o
Br. Jnllo. Telefone 33-2n49.

_ (57.607.
PRKCISA-SE de mecânico, com
prAUca om ônibus — Socbrrlsln
mecânico, com bastante pratica
em Onlbua. Rua JoAo Vicente li.

¦ __!! ~ n' T*'b<*lr0: (S8.306
PREOISA-3Fr~ríe~""uui chofer"" de
confiança. Rua Xavier da 811-
velra, 80, Copacabana. (50.647
TRATORI8TA— Precisa-se de 2
para loteamcnlo Mngé — Sn-
ÍArlo CrS 4.500,00 e Cri 10,00

ihora de trator, alojamento, —
'Bus Quitanda n. 67. fl", sala

603. Atende-se da* ( as 11 li
(36.430

COZINHEIRA
(54.233

Preclsa-sc lima

Cozinheiro —
Preclsa-ae da um» para pequeno(ainlllu, paro torto «ervlgo, pana-
i.e bem. Tratar Rua Paula Frei-
tos lü.jap, 701. _.J „•_"_.
COZINHEIRA — PreoMa-ae,

do trivial, em cana de fnmlllal,,,,,,, prática e de confiança,
de filio tratamento, NAo ue f*_ ___.. ',,„.,_ ,i. tratamenlo, mieqitestA» de oOr. Tratar na Ku» j!*"*, ,, ,,,, JL,,,í*~„ V>. lèm!Sorocaba, 60, Botafogo, T.le/onjb^_^.^M,„_^S.|

.õZINIi_ho--™l.r-e«-i.T.-.e „'«-000.00. Telefone Ü0-7M7

COZINHEIRAS (OS)
1AJUDANTA DE COZINHA par*
Sando. 

Rua SAo Januário 211.
Io CristovAo. (37,220

AJUDANTE (A) d* conlnh* para
pensAo — Precisa-se. Exlgem-se
referências • capacidade. Rua 3
de Dezembro, UO. (62,111
ATENÇÃO — Preclaa-se de uma
otlma cozinheira para ía/er trl-
vlal variado • que durma no em-
prego. Pogo-se bem. Trotar na
Avenida Ataulfo de Paiva, 221,
ap. 803. Leblon. Pedem-se refe-
rendas. (39.623
AJUDANTE DR COZINHA. Pre-
clsa-ae umo, para pensão comer-
ciai. NAo trabalha aos domingo»
•— Tratar A Rua do Livramento
B.° 111, sob; (50,080
AJUDANTA DE COZINHA ¦"-
Precisa-se uma, Run Frei Cane-
ca 328. («LM 1
ATENÇÃO — Cozinheiro oferece
»e, tel.: 27-81)78; arrumadclros, ba-
báa, copelras, portttgueso». sele-
çlonadas ou nacionais com 'lo-
cumentoa • referencias de casas
de tratamento, (AA-407
boZWHEÍRA - PrêcTfãTse, pa-
ra trivial fino, em apartanicii-
to d* pequeno família c que
durma lio amprigo. Ordenadr a
Combinar. Tratar no R. Xavl-r
da Silveira n. ¦¦2, ap 301

Cí.tM

um bom cozinheiro paro restou-
rnnte. Inutll apreaeniar-te sem
esse requisito. Informes: Av. N.
S, de Copacabana u, 1.241 —
Loja M. i_ (AC. S55
COZINHEIRA — ProOlSA-S* pa-
ra trivial ílno em casa ds tra-
tomento. Panam-se OrS 3.000.00
—- Exlgom-«e referenalas. Tratar
A Av, Atlântica, 2,788, ap, 1.101

(53.932
COZINHEIRA — Preclsa-sc
de competente. Pajo-se bem.
Kua Clarice índio do Brasil.
45, ap. 401 — Botafogo. Tel.
26-7374. ,5í).UII7

(61.520
CÕZtNIlGIRA — Precisi-sê'
a Pmla de Rol afogo n, 198
ap. 901 — Nfto dorme no
iluinirl — Edifício Cnivova-
do.. (60,109
COZINHEIRA — PrecSo-se aju-
ilanta para trabalhar na parte
da tarde em pequeno restauran-
te à Rua do Matoso 114. Praça
da_ Bandeira,. i___f
COZINHEIRA — Precisa-se" vTma.
de forno e fogAo, para coso d*
família. Pedem-se referencias.
Trotar no Praia de Botafogo. 133,
ap. 602. (37.900

COZINHE1HA — Que aalba cc-
linhar, precisa-se A Rua Oime-
ral Gllcerlo, 400, ap. 301, Ônibus
113 — Laranjeiras. Bxtgcni-so
referências. i56.777
COZINHEIRA — Preclsa-ae com
pratica e referencias para cozi-
nhar e lavar em apartamento de
3 peesoas. Ordenado 2.500 cru-
zclros. Rua Gomes Carneiro, 49.
apartamento 202, (55.203
COZINHEIRA — Prcclaa-ae, pa-
ra casa de três pessoas. Pintam-
se CrS 3.000,00 mensais. Exigem-
se ótimas referencias. — Rua
Campos Sales n. 112, ap. 603.

(49.916
COZINHEIRA — Prec!»a-«e poro
pequeno família, para arrumar e
cozinhar. Pago-se bem. Tratar cl
Dono Vera. na Rua Declo Vila-
res. 217. ap. 301. Bairro Peixoto.
Copacabana.  (iB-9.??
COZINHEIRA E COPARA Alí-
RUMADEIRA — Precisa-se de 2
empresadas com. prntlca e boas
referenetaa. Trotar A Rua Alml-
rante Oullhen 146, ap. 202. Tcl
27-2830. (55.333
COZINHEIRA — Procura-se uma
rom referencias para cozinhar,
lavar e poasar. Coso de pequena
família. Ordenado CrS 2.800. R.
Aires Saldanha 63, ap. 501. Tcl.
47-0528. (55.242

COZINHEIRA — Precisa-se para
pequena família. Pag-am-«e Cr»
2.000,00. Exlgem-te referencias.
Rua Mlgu«l Lemos, 53, ap. 202.
Copacabana. i60.043

•COZINHEIRA '— 
Precisa-»» para

todo serviço. Pedem-ee cartel
ira e referencias e que diirms no
emprego. Pagam-se Cr» 2.500.00
— Rua Maria Amalla, 302. ap.
401. Tel. 38-8770. (55.991

COZINHEIRA —| Preclsa-*e pora
rass de família de tratamento,
que tenha referencia» e durma
no *_prego. Paga-se bem. Tra-
tar Avenida Visconde de Albu-
querque 84S. Leblon. (36.917
COZINHEIRA «jue d6 referencias
preclaa-se, A Ru* 'Ms LarMilcl-
ra» nl 91, ap. 301. <_•_¦"'
COZINHEIRA — Precisa-se pa-
ra bor a restaurante, com nroil-
co de solgadlnhos e refeições co-
merclal*. Tratar hoje. na Av.
Princesa Isabel, 34. Leme. Ne-
cessado todos os documentos.

__(__L*
COZII*tHETRA — Preclsa-ee em-
pregado para cozlnhor, lavar rou-

a. proemo do emprese, arrumadeira.', b&bAs, copelraa, ve-
nl.ain ao meu encontro aue na
emprego hoje meumo. otlmes ao-
larlos. Rua milhões de Carvalho,374, op. 201. NAo tem telefone,trilha dois retrates 3x4. (AA-4C8
COZINHEIRA 

" — Precisa-se,
psra trabalhar em casa dc
casal sem filhos, dr cozinhei-
ra que saiba trabalhar bem o
trivial fino. Paga-se bem. —
Tratar à Av. Atlântica. '1710,
"_-90__ (58/U6
CASAI, ESTRANGEIRO" pro-
oura uma empregada com re-
ferências para todo o serviço
com prática de cozinha. Sa-
lárlo base do CrS 3.500,00 —
Telefone 47-2832 — Ru:t Pm-
dente do Morais n. 1.565 —
ap. 202 —- Ipanema.

(58.949.

CASAL sem filhos, procura uma
boa empregado paro cozinha e
serviços geials. Trator no Praia
do Flamengo, 300, ap. 601 Tel.
25-6611. (60.126
COZINHEIRA — Precisa-se
pnra 3 pessoa* — Trivial fino

SabVIo de 1.800 enixelroí
à Rua Ema de Abreu n. 220

Nllópolls. (58.564

COZINHEIRA — Precisa-se
para um caiai e 1 filho, for-
no e fogão. Exigem-se refe-
rcacias, na Av. Copacabana
n. 664, ap. 80^ (57.283.
COZINHEIRA — Família es-
Iranuelra precisa de uma que
saiba cozinhar bem. Exigem-
se referências — Tratar na
Rua Xavier da Silveira li. 80
np. 702 — Copacabana.

(55.474

COZINHEIRA nAo perco seu tem- EMPREGADA — Preclsa.se para

COZINHEIRA — Proclsa-se
para uma pequena família, e
que durma no emprego, —
2.500 cruzeiro*, na Av. Ral-
nha' Elizabeth n. 559 — ap.
30.1. (62.154
COZINHEIRA — Precisa-se de
pessoa paro pequeno limpeza e
ajudar na cozinha. Pago-se bom.
Tratar A Rua MagalhAes Castro
157. (56.088
COZINHEIRA -r Proeisa-se paracasal, lavar peças mlulits • ar
rumar. Dormir no emprego. Sn-
ÍArlo Crs 2.300,00. R. Marquês
tle Abrantes, 50, ap. 1203, telefo-
no 22-1406. I02JÍ63
COZINHEIRA — Necessita-se
pnrn trlvlnl tíe cantil e pequenosserviços. PoKO-se bem. — Av
Paulo Frontln n. 341 — Térreo— Tel. 34-7737. J°_liM
COaiNKEÍRA — Preclso-seT cj
referências, na Rua Santa Cia-
ra n." 148 — Copacabana. CrS
2.500,00. (AC-751)

cozinhar o arrumar. Ord, Cr»
2,ãuo,oo. Ru» Prtid«nte de Ma-
roln^ 364. Ipanema. (84,473
EMPREGADA par«7"cozlnhar( t ri -
vlal slmnlcs. Precl«a-»e k Rua
Rodolfo Dantas |i3, apartamento
304, Copacabana; (52440
EMPREGADA competente, precl-
sa-ae pnra todo o serviço (le pe-
queno família, Imllsponaiivel «a-
ber cozinhar bem. Ordenado Ini-
Ciai de Cr$ 3.300,00. Trotar na
Rua Barato Ribeiro, 201, np. 301.
Exlgem-so referencias. (AG-321
EMPREGADA — Preclso-M~para
cozinhar, que dè referências. —
NAo dorme no empreso. Rua Ba-
rio de Itapaglpe. 21, ap. 904 —
Rio Comprido, (S8.314
EMPREGADA — Precisada., para
fazer o almoço de casal e pe-
queno limpeza. Paga-se bem. —
Telefonar poro 28-3084 — Tljuca.

(00.091

PRECISA-SE cozinheira do trl-,PRECISA-SE de uma cozinheira

MOCINHA que queira apren-
der a cozinhar e ajudar em
outros serviços. Tratar na
Rua da Matriz n. 41. Rota-
fogo. (62.020,
MÊÍER — Precisa-se de uma eo-
zlnhelra, na Itua Getullo, 197,
c' 21, ap. 201, qu* durma no
emprego. Poga-ae nem. (46 277
OFERECEM-SE duas moços cio-
ras, de boa oparênclo, com do-
cumentos • referencias, uma pa.ra cozlnhfr * outra pora copei-
ra-arrumadelrs, para caaa de
poucas pensoós. Tratar pelo tel.
42-8967, (38.343

vlal alinplea. em apartamento de
pt^Uen* íhti.iii„, redem-a* rofi-ranclas de cosa onde tenha tro-holhodo. Ru* Jullo de CiMUhos,33, ap. 61. Copacabana. Po-lo 6.

 .„i50'5711PRECISA-SE de umã" boa" cozi-nheiro * de umo copelra arru-madeira, para pequena fsmllla detrato. Pa.am-«e ate Cri 3.OCO,0l).Rua Evarlsto da Veiga, 35, ap.40___ (58.344
PRECISA-SE de boa coíunlieini, para duas pessoas e
demais sor vlços. Tratar na
Avenida N. 8. de Copacaba-
nu n. 862, ap. 802 — Tele-
,0 __30____S6_. (59.576.
PRECISA-SE de empreíãdá*
para cozinhar e lavar roupa-
leves, em um apartamento c|
3 pessoal. Pns-am-se 1.800
cruzeiros. Pedem-se referèn-
cias. Dormir no emprego. —
Tratar na Rua Afonso Pen»
n. 66, ap. 702 — Tljuca.

i!.5_ÍL7j.PRBÒISÃ-SHl de uma emprega-
da pira cozinhar e f«zcr *>ervi-
ços que durmo no emprego —
Paga-se l>em o pedem-sc refe-nenolM. Tratar no Estrada VI-cente de Carvalho, 10, na oasa<|o_movels em Vaz Lobo. (62.179
PRECISA-SE de um*"empregã<lá
paro cozinhar e fazer pequeno»serviços, que durma no empre-
go. Paga-ee bem « pedem-ee re-ferenclns. Tratar na Rua Marlze Barros, 470, ap. 605. (C2.nn

COZINHEIRA — Para casal
de tratamento, com referèn-
rios e experiência em trivial
fino. Rua Almirante Taman-
daré ,n. 20, np. 704 — Fia-
menifo.  (57.200
COZINHEIRO — Preclaa-se. Trn-
tor no Churrascaria, do Leme —
Rua Min. Viveiros de Castro, 18.

(56.497
COZINHEIRA — Precisa-se com
pratico de penbSo familiar. Pa-
gom-se 3.000 cruzs. Dorme no
emprego. Prolo do Flamengo, 60.

(39.602,
COZINHEIRA — Preclaa-se para
bar e restaurante, com multo
pratica, folga aos domingos, otl-
mo lugar, bom ordenado. Av.
Franklln Roosevelt, 181. — Es-
planada do Castelo. (54.440
COZINHEIRA — precisa-se poraciisu de 4 pessoas, ftor-ne lom
Exigem-se refcrendis. Ordenado
Cr» 2.000.00. Av. ""nulo Ue Fr<*n-
tln, 182 — Rio Compri.lo.

 (f.3.703
COZINHEIRA — Preclso-se, or-
denado n romblnnr, Trator na
Rua Severlno BrnndAo n. 34. co-
míço de BarAo de Mesquita —
Tcl.: 48-0495. (57711
COZINHEIRA — Preclsa-ae para-, -,_„_.-_ „,,,,.,  ,.„, ... ,_ íamilla de tratamento. Ordu-

i^r.,m,nln1rím ? nl'SSF Pe ™ao Crí 3.«10.00. Tratar A Rlla•parlamento com 3 pessoa.**, re-tr,,,_,.,,_ Cn..,_,„»„ ,nA „„ e.,,.
dem-se referencias. Dovmlr no;Ç*",!t",.0,,Sn»>P''"'. m- **n,-,.3_.-
emprego. Trotar na R. Atonso; i5i___zr.* iai.*B4Peno, 68. o,p. 702. Tijuco. Pacam-ICOZINHEIRA — Preclso-se parasa_OrJ_1.8OO,00.__ (53.412: pequena família e lavar peque-
COZINJ—TRA _ ARRUMADEIRA "M P«0OS, Exiçem-se referiu-
— Preclsa-sc. no Ruo Campinas,lcl!,s- Tratar A Uno Xavier da
85. ou. 101, Grajau. i 02.051 Silveira 80, -np. 1001.
COZINHEIRA — De forno e fo-
Rio e pequenos serviço.'!, precl-Sa-se. PaR«-«e bem. Exli-cm-se
ref-srôncla* e documentos lnu-
tll apresentar-se sem essas qua-lldadcs. Rua Cupertlno DitrAo
60. op. 103. Loblon. (57.191
AJUDANTE DE COZINHEIRO —
Prsclsa-s* de um ajudante de co-
elnhelro, que seja bom. Iníor-
maçôea A Av. N. S. de Copaca-
bana n. 1.241 — Loja M. (AC. 556

COZI N H El RA de f orno
fogão, precisa-se por-
;uêM ou espanhola,

quo seja muito compe-
tente, asseada e sossega-
da • durma no emprego.
Bom ordenado. Avenida
Atlântica, 2.150, ap.
401. (53.348

l-ugu

(51786
COZINHEIRA que cozinhe o
trlvlnl fino, documentos r boas
referencias. Ordenado Crí ....
3.800.00 — Av. Atlântica n.
1.782. ap. 805. (53.287
COZINHEIRA — Preclsa-«e. para
cozinhar e todo o serviço. Paga-
se bem. Rua Visconde de Pira-
JA, 379, ap. 802, Ipanema. Pe-
dem-se referências. (57.609
COZINHEIRO — Precisa-se para
botequim. Ordenado 4.500.00. —
Tratnr com o Sr. Rczendo. Rua
Manoel Vltorlno, 2-A — (Encan
tado). (50.473

COZINHEIRO — Preclao-se poro
ap. de 3 pensoas. Poga-ae bem —
Rua Barata Ribeiro, 615, ap. 902.

(62.191
COZINHEIRO — Prcclaa-se, com-
petente, para restaurante. Hora-
rio: dos 7 As 16 horas. Bom orde-
nado. Referencias. Ruo Joaquim
FoUiorcs, 31. Estado. (50.609
COZINHEIRA — Precisa-se. pe
queno fomlllo, lavar alguma
roupa. R. Aires Saldanha 93, np
n.° 701 — Copncobnnn. (CO. 136

COZINHEIRA •—' Precisamos
somente por 15 dias e pnga-
mos 2.500 cruzeiros. Além
de cozinhar faz outros pe-
quenns serviços. Tel. S7-3274

(62.202.
COZINHEIRA — Precisa-se
em cnsa de três pessoas, Ave-
nida Copacabana n. 3G3. ap.
401. (AC-685.
COZINHEIRAS (OS) Copctrns (oi)
Serventes (ns) etc. todo espAcle
domésticos (ob). 23 vngas, Alml-
rante Barroao, 6, aalo 2.110.

180.212

OFERECE-SE cozinheiro c| prA-tico de serviços em geral, para
um cosnl ou peoueno família —
Tem referencias. Ordenado a
comblnnr, Tel.: 45-4288. 160020
OFÊRÉCE-SE uma cor.lnhelro
Bn.lann. Tratar na Rua Cruz LI-
ma n.° 23, si 18. NAo se «tende
por telefone. (62.032
ÕI—ScíilSE — -C_ÍWelrã~dõ
trivial fino e variado, para ca-
sa de pequeno família de tra-
mento. Satdna todos os domln-
C03. Ordenado CrS 4.300,00. Tel.
30.8527; J, 53.360
ÕPBRECF.-SE uma cozinheira de
forno e fojAo, doces, fal.ados e
qualquer prato, e uma conelra--arrumtKlelra. Ordenado 6 mil
cruzeiros as efuas — Tel. 37-5.13.1
— 9 horas. _°_7l?
ÕFFIRECE-SE cozinheira, forno
e fogAo, nrAttca de cosa de alto
trato. A Rua 7 dc Setembro 63,
último andar. Tel. 32-1593.

(58.440

COZINHEIRA para 3 pessoas, que
saiba ler e escrever, branca ou
morena, paro trabalhar depola de
11 horas. Pa_a-se bem. Telefone
47-9761. __ (61.564
COZINHEIRA — Precisa-se com
pratica dc trivial fino e lovm'
pequenas peças de roupa. Paga-
mi liem. Run Arlstldes Esplncln
43, ap. 301. Leblon. Só serve mo-
ça slltclra sem filhos. (60.073
COZINHElRA-.de ' trivial, e, laça
outros serviços domez-tlcos. Pre-
clsa-se A Hua Visconde de Fl.
mielredo, 52, ap. 204. Tljuca.

___88
COZINHEIRA — Precisa-se para
cosa. de pequena família, pa..au-
(¦o-se bem. Rua Santa Clara, 158.

;>. 1.001. (58.C03
COZINHEIRA — Precisa-se parao trivial variado, que durma no
aluguel. CrS 1.500.00. Exl.em-ae
refere nela*». Hua Pareto, 2ô, casa
II. Pça. Sac'iz_Pena. (57.953
COZINHEIRA — Preclaa-ae pai*a
pequena família. Piu;a-_t; bem.
Trotar A Ruo Carvalho Alvlm n.
267 — Tljuca. (59073

COZINHEIRA — Preclsa-sc, pa-
ra o trivial fino e variado, em
casa de família de tratamento,
dormindo no domicilio. Hxl-
gem-se referònclaa. Ordenado
de CrS 3.500.00. Ruo Jacegusl
n. 81. tcl. 48-0711, e fovor de
nAo «e oprescutor quem nAo
estiver em condições. (61.079
EMPREGADA para cosal cs-
trangclro, precisa-se. saber co-
zlnhar o trivial. Pede-ce cartel-
ra. Pcgam-se 2 mil cruzeiros. A
Avenida AtlAntlca n. 734. op.
401. (AC-758

trivial «ímpios • lavar roupa. Òr
denado 1,800.00 e qu* durmo noem prezo, Rua Monta Alegre, 3r5.

 _ i5._9.?PnÍ!CI3Ã~8E d»~ ume.-ror.fnhelro
que tenha pratica, paga-aa bem,A Rua Conde Bonfim, SM.

(57 76,

I,AVAI>I''IIIA com multa pra-
11c* para S dias na semana.
Ordenado a combinar. Pr-
dem-se referências. Telefone
57-3457 — Ilua Déoio Vilares
n. 258 — Copacabana.

(AC-C.6.
¦•HF.CI8A-BB de um 2.» cozi-nheiro; A Hua da CònsiltlilcAon. 80. i*,0.33D
SENHORA DE CONFIANÇA -
Precisa-se p! todo serviço e«n pe-
queno apartamento de um csaal.
menos lavar, que «al!>» cozinhar
bem. Durma fora. Tratar A R.
Francisco Sorrador, 90, ap. 001.
Cinelândia, (34.941
iTfJÚÔA — Cozinheira trivlaTiü
•no e outros prquerios servlçcs.
.Paga-«e bem. H. Dezembaríra-
•dor lildro, 173, ap. 20!. Telefo-•ne 4.-7029, perto da Praça Saens
•Pena. (53.664
UM CASAL preciso empregada p|todo serviço, menos roupa grau-da, cozinhando bem o trivial.
Rua Adulto Mota. 78, sp. 204,
Tljuca. Tel.: 48-3326. («2.046

PRECISA-SE de moça para aju-
dnnte de cozinho. NAo trabalha
aos domingos. Rua B, Clcmen-
te n. 17, sobrado. Botafogo.

(59.550
PRECISA-SE de cozinheiro queajude o arrumaçAo — Psgam-sc
2 mil cruzeiro» — Dormir noemprego. Telefone 40-6965.

(58.507
PREOISA-SK empregada pnra co-
r.lnliar e ajudar pequenos servi-
ço». Trator Rua Campo* Saleo
102, apartamento 602. (5..S31

OFBRECE-Sl! empregada, de 2!)
anos. perfeita cozinheira. nAo
faz questAo d* grande ordena-
do »e levar 1 fllhlnha. Telefo-
nes 52-1395 e 25-8400. (58.438
OFERECE-SE- cozinheira trlvlsl
Ir pnra fora. Tr*U*xr Nascimento
Sllv* 88. (AC-748

COZINHEIRA — Preci-
¦a-se de uma com prá-
tica do trivial fino, para
casa de tratamento, Pa-
ga-se bem. Telefonar
para 26-3262. (49.912
COZINHEIRA — Precisa-se de
cozinheira, multo competente,
para casa de tratamento. Pa-
ga-se bem. EiiEem-se boas re-
ferências de casas de tratamen-
to onde tenho trabalhado. Quom
nAo estiver em condições e fa-
vor nAo se apresentar. Tratar
pelo telefone 45-4351.

COZINHEIRA — Preclso-se de
uma, para o trivial variado. —
Tratar A Rua Afonso Pena, 116.
Tljuca. Pedem-se referências.

(58.207
COZINHEIRA — Preclsn-oe que
paute, durma no emprego e de
referencias, para 3 pcw.n.v Hua
Hopubllca do Peru, 123, 10.» ,.nfl.,
iip. 1.001. Copacabana. (AC-447
COZINHEIRA — Copacabana —
Casal preolsa. de forno e fo;'So,
podendo dormir fora. Paga-se
bem. Av. Rainha Elizabeth 540,
ap. 802. (515.693
COZINHEIRA — Prcclsa-se A R.
Artur Arnripe 63, ap. 203. .loquei
Clube. Ordenado CrS 2.000,00 —
Pedem-se referencias. (AA. 304

COZINHEIRA — Precisa-íü r"rn
casa de família, na Kua dos La-
ranjelras, n.° 503. Tel.: 43-1.I3.

(>f (161

EMPREGADA — Preclrn-fe po-
ro cozinhar e lavar com mft-
quina, na Av. Princesa Isabel,
n. 42. re.so 13. Entrada pela
obra no lado da padaria. Tele-
fone 37-1129. Ordenado 2.W.O0

EMPREGADA que saiba cozinhar
— Pedem-se referenciai, o tratar
na Rua Paula Freitas 20. ap.
1101. Cop. (AC. 644

PRECISA-SE de umn cozinheiro
trivial fino. par* casal com umo
filha e que cuide do opsrtomen-
to que durma fora. Pedem-se
referencias, ordenaCo o comb!
nr.r. Av. N. S. Copacabana ?•""•.
op. 710.

PRECISA-SE d« cozinheiro dotrivial fino, pnra casa de 2 pea-soas, que durma no emprego.
Ordenado Inlclul CrS 2.300,00 —
Ruo Alberto Compôs n. 106 —
Iponema — 27-1777. (53.492
PRECISA-SE de cozinheira paraminutas e salgndlnhoa. Praça da
República, 79, esquina Vinte de
Abril. (62.117
PRECISA-SE umo empregada de
boa aparência, para cozinhar e
arrumar, ap. de uma »ó pessoa.
Pedem-se referencies. Telefone
26-4532. (.62.123

LAVADEIRAS E
ENGOMADE1RAS
CASAL DE TRATAMENTO
precisa de lavadetra - engo-
madeira, com prática de ser-
viço tino e que já tenha tra-
halhado em tinturaria, três
dias na semana — OrS 160,00
por dia, com refeições. Tele-
fone 45-256?. («1.535.
EMPREGADA — 2.000,00, pora 3
pesAoas, lavar, possor e . arru
mor, Rua dos Aroujos 68, cl 2
fundos. 51-3671 — Tljuca.

(59.037

Oi'HlllíCM-HK umo empregada de
mela Idade, sabendo fazer qual-
que! serviço doméstico, prefe-
rindo lavar s passar, dando otl-
mas referencias. Chama doa por
favor pelo tel,: 45-7550, ordenado
Crt 3.000,00. (60.160

OFICIAL LUIZ XV Precisa,
se psra obra colada, Pagam-**
Crt 60,00 o par. DA-ta psra fora;•«tnhem uma pespontadelra. R.>
Conselheiro A'goitlnho. 41. Estão*.*
çAode Todoi oa Santos. (49.ff6i
MONTADORES-PARA OBRA
ESPORTE DE SENHORA -ííg.
Preclsam-se na Rua Conse»*
lhelro Galváo n. 484 — Ma-"
durelra. (55.394**
PRECISAM-SE — De aprendi-
/.es. rapazes até 16 anos, r)»ra.-.

! fAbrlca de calçados de crianças, '
OFERECE-SE lavadelra, prefe-.sô se atenda o que venha fon»'.
rindo Catete. Tel.i 25-0446. DIA- o reaponsAvel. — Hua Mojk.í.jria 50 cruzeiro* de terça * nutn- lhAes Couto, 136 — Méler.
ta-felra. (60.096 (AM-134,
PAHA LAVAR E PASSAR ROU-|PnECISA-8E de oficial snpstelrop
PA DE CRIANÇAS, 3 veras por
semana. Preciso pessoa compe-
tente, sadia e correta. Profere-
ae quem more perto. Exigem-se
referencias. — Rua Conselheiro
Aulrnn n, 18, sp. 301 — Vila
Isabel. (37.915

para conserto»,
n.o 361-A.

Rua niachiir!n,.i
(57;»97'i

PRECISA-SB ds lavadelra das S
Aa 12 horaa. Exigem-»* referèn-
clss. Siqueira Campos 33, ap.
506. Copacabana. (AC, 694

PRECI8A-SE sapateiro de Luis'
X" aberto, sondAllos * chinelos*
de tiros, sola colada, acabado k"
raAo. Pagam.se Crt 70,00, Rua"''
Conselheiro Joslno 16, próximo k *
Praça Cruz Vermelha. I60.18Í"'1

PRECISA-SE empregado paro la-
vor a cozinhar, que durma no
aluguel. Pedem-ae referindo» —
Ordenado: Crt 2.300,00 — ,Mor-
quis de Abrantes n. 11, ap. 901.

(37879
PRECISA-SE de uma lavadelra
paro lavar 1 ves por «emana, na
Rua Ferreira Pontes, 507, casa 19.
Andorol. (57.337
PASSADEIRA — Preclaa-se com
pratica em fabrica de confecções
de salas e cslçss. Rua 7 de Se-
tembro, 178, D. Wando. (57,902

PRECISA-SE de uma boa cozi-
nhelra pnra família norte-amer!
rena, Pagn-se multo bem. Quem
nAo estiver em .condições, favor
nAo ss apresentar. Rua Benja-
mim Batista, 197. Em frente A
Hípica. Tcl. 26-0869. (53.486

EMPREGADA
ro passar e outros serviços, que
durma no emprego. Rua Doutor
Satomlnl, 123, Tljuca. (57.267
EMPREGADA — Preclso-se uma
pnra lavar e tomar conta de uma
crlnnça. Exlgem-re referencias —
Ruo do Matoso, 136-B, c| 1. op.
l._Tl]uctt. ^W.W
EMPREGADA — Pora lavar e co-
zlnhar, casa de pequena ftml-
Ua. pana-se bem e exlsrem-se re-
ferências. Trotar no Rua Con-
de de Bonfim, 382, ap. 504. Pra-
ça Sacnz Pena. (56.348
EN—ÕMÃDEÍRAS — Preclsom-ae
com pratica de fobrlca, pi pas-sar camisas, cuecas ou pilamos.
Apreaentar-se em Confecções
Tu pau. Rua Floria Farnese, 22.
Honsuecaso (próximo ao n. 7400
do Av. Brasil). — NAo trabalha
ao3_aabados. Ü!?-8*2
HMÍPRÉGADA por hora. j-oreTtrabalhar das 7.30 As 14.30 ho-
ras — Prcclsa-se para lavar e
arrumar o apartamento. Orde-
nado 1.500 cruzeiros. Ruo SI
queira Campos 33, ap. 602.

(AC-743

PRECISA-SE com urgência
de duas paradeiros e 1 la-
vador que tenham bastante

Precl*a-se po-jprátlea. Tratar na Rua Cia--¦*"""¦ " ra Bors;es n. 271 — Anchie-
(62.022ta.

PASSADEIRA. — Prec!»a-s« com
pratica de passar e dobrar blu•os. para confecçAo. Rua Conde
Leopoldlna, 711, caso 17 —- SAo
CristovAo. l'Í906?
PRECISA _É d* uma p*s*adelra
e de uma lovadelr* com pratt-ca. Trator A Rua dos Arco* n.°
13. (56.942

LAVADEHtA — Para cosa de
pequena família de trata-
mento, precisa-se de uma la-
vadeira e passadeira, de pre
ferência nortista e que saiba
engomar ternos. Pedem-se
referências e pai-a-se bem

PASSADEIRA — Preclsa-s* para
ca» de pequena família, uma vez
por semana, das 14,30 em diante
— Rua Professor Enrico Rabelo
n.» 133, fundoa. (37.238
PRECISA-SE de uma empregada
por hora, qu* solo» lavar e en-
gomar e uma cozinheira do trl-
vlal fino • que durma for*. —
Praia do Flamengo *M4, 2.° *n-
dir. Telefone 25-0780. (57.209
PRBCISA-SF, de uma lavadelra,
para lavar e pastar roupa* mlu
das, em casa d* pequena fsml
Ua, de aegunda-felrn a «Abado.
Ordenado a combinar. Travessa
Nestor Vítor, 153, Tljuca, perto
da Rua Campos Sole*. (58,19)1

PRECISA-SE de montadores sacabadorea, obra esporte e bro-,
tlnho. A Rua Salgado Filho .304...Olinda. Calçado* Sandra, ,, .2158,347.'.
PRECISA-SE — Oficial sapatel-
ro, conserto, senhora e homem..
Rua Barata Ribeiro, 31S — Co—j
pacabana. (58.367--
PRECISA-SE de pespontsdclra pT'calçodoa, com pratica. Tratar n&"Rua Gualanazes, 33, op. 101 —*"
Circular ds Penha. (59.063 '

PRECISA-SE de pespontador na^.ra calçado* de criança. — Ru»Joaquim Soares. 54. Piedade.
i («0.031.,,

PRECISA-SE oficial Lula XVV*
Rus Domingos Pires, 82. Terr«.%*
Nova. (37.173-,.
PRECISA-8E de oficiais d* ss'-'»"
Esteiro, para consertos A Rua"'

lclnlo Cardoso, 175. Trlanem. •
(«2.099 ¦

PRECISA-SE de oficial sapateiro,.',
para consertos. Rua Lobo Júnior,.»
1248. Penha Circular. (58.256,,
PRECISA-SE pessoa que saiba '
trabalhar em balance e llxndel«f
ra; A Rua Barbosa do Sllv* n,'i24 — EataçAo do Rlachuelo —..
Lado An* Nerl.  (60.038
PRECISA-SE de oficial de sapa-tetro. Tratar nn Rua Teixeira',*
Soares n.° 71, Praça do Bandeira. *

(57.222*'*
PRECISA-SE de aapatelros paraconeertos de Luiz XV • obras
de homem.. Av. Princesa Isabel
n. 108, fundo* — Copacabana"..""(dOO-HBJ •
PRECISA-SE de um «apatelro o) ¦
multa pratica. Rua dos Andra. ..
das, 408. Fslar cora o Sr, Bento, L
das 7 As 17 horas. (62.009.,

PRECISA-SE de lavadelra quedurmo no emprego; pnra casa
de família. Poga-ae bem. Rua
Conde de Bonfim n. S12 — TI-
Jucá. (56.345

PRECISA-SE, na Rua Carlos
Sampnlo, 41, ap. 604, de umo em-
pregada, para cozinhar e arru-
mar apartamento pequeno, po-(AC-721jdendo sair as 16 horas, 155.449

PRECISA-SE 
"cozinheira 

naro ca-lpugciSA-SE de cozinheira, parasal ett.-ongelro. qne trabalhe nl casa de família, que lave roupa
3 e 4 mil. Tratnr Nru<rlm-ntoim|„_, t durmn fora. Ordenado:Sllv** 88. _(AC-748jcrS 2.500.00. Tratar na Rua Ba-
r.ROCÍJRA-SE uma emprega- g»^^"«ferÉne?» 

"^ 
fgSJIWVADMRAda nara cozinhar e arrumnr _______LCIfL*-J_______i_í_?

em Copacahan'* — Pô-lo Sélsl PRECISA-SE  C(i/inh..lr:i iPagn-se bem. Tratar A Rua i.
— Casal sem filhos. Paga-M trwi_*f|„o*« variado Orde'1 «uelredo MagalhAes n. 403. ap. _«. para lavar «cozinhar
bem a nessoa com nrâtl- e -.Sff&ffi 

3^$?&$*& 602^ Copocobano. (J001- *_?*f^íSf; 1I5"A- V»z Lobo
referencias boas. Pode dor-!_„ P,f,ríll-i«- E_,r_H« «,„. * •*-"«"• • —,,,„. ,,.-^,„.

PRECISA-SE de oficial» em sa-''
patarla de consertos, com o fira rt
de se efetivar. R. Dias da Orilí;'
749-B, Ene, de Dentro. (55,481 ='
PESPONTADORES — Para trí"""'.
balhor em cosa com sandálias —"-
Pagam-se CrS 12.00 o par. Ru» l
Delfim CSTloa, 77-A. Olaria. ! >

(«2.10»-'

PRECISA-SE rte um» lavadelra
Apresentar-se na Rua Ape- que saiba lavar e passar bem,
rana n. 81 — I.eblon. entre com carteira ou referencias —
10 e 14 horas. (59.074. Tratar A Rua BarAo de Mesqul-~ —, •- ta, 242, prixlmo A Praça SacnzPrecisa-se de pc„a (53 133luma poro lovar e possor roupa. ¦—*—

j-[. PREOISA-SE de uma emprezo

PRECISA-SE de bons oflolal»,,
de sapateiro pm eonser.o». ».,
Rua Nlcnreguo 175-Q. Penha. /,«¦ (56.372,-

, se referências. Estrada San-mlr no traore-o otl fora. ten-|, Marinhai 27 — Gávea (es-

Ru*

PRECISA-SE bom oficial de sar"1'
pstelro para consertes de cslça1.-.
dos. Paes-se liem. — Run Jo*A :
HUlno 3. loja. Tljuca. (51.433-,

LAVADELRA BNGOMADF.IRA

PRECISA-SE rte cort-wlor dc coli-
balarei. Tratar na Rua Fcllpé
Frutuoeb, 4T-A, Camplnho.

(58.125......  , „„.,„„., . „.-, ,.. — CrS 3.500.00 — Preclea-ee. de TIN rURARIA — Preclso-se de 1
EMPREGADA — «ue salbn co- ,,. r„|rt*nrta „crto TrWnne !„ »!. ,1 " "7, M,*"_-a J,**" 40 a 50 onoe. para lavar roupas I lavador e um pas*ador Itoffmta-i,PRE-IS. ,,., _x__"ã,t__. ?,_
/'.nhar - Preclso-te A Rua Fran- í.? 1,í„'•tnr,•• vfTln' ,.r ri, '. ru». ,lc,** no "n**1 d* R"* flrias e engomar ternos; compe-'*•*• **ml"M ctm* »««'•» nmtica. _|'PRE„_A-SE co.tador para fa-
cisco SA 61, ap. 801. Pedem-se ___!_ _L__„J i Marques de Sao Vicente). I tente e com ótimas ref«renclas
refertnctas. Or.Icnn<'.t> CrT lDniTiciKi* vivin r*ri7i. (48.726ide casos de família ende traba-
"•""'"• -,'  "' • ' "•»¦"» KHE1RO par* ajudante tle co-

COZINHEIRA — Precl»o-«e. trlvl
ai. Apresentar-se com referèn
cl_, no Rua Figueiredo Maga
lhAes, 122, np. 704. (58.098
COZINHEIRA — Precisa-se com
bastonle pratica de pena&o, or-
denado 3.000,00, nAo trabalho
domingo, A Ruo Luiz de Ca-
mOes 93, (58.346
CASAL COM 2 FILHOS precls»
dc empregado pora cozinhar e
arrumar. Ordenado: CrS 2.500.00
— Exigem-se referencias. Tratnr
A Run DarAo dc Ipanema n. 136.
np. 301. (60190
COZINHEIRA — Preclsa-sc para
o trivial e lavar roupas miúdo.-,
Ruo Leopoldo Mlguez 7, ap. 1002.

(AC. 643

EMPREGADA — PrccLsa-so do
multr. responsabilidade, com pra-
tica, que cozinho o trivial sim-
pies para todo o serviço, menos
lavar. Ordenado CrS 3.000,00 *
3.500.00. Exigem-se referencias
Idôneos. Run ilento Lt-iboa, 175.
ap. 702, __ (61.547.
EMPIÍEGADÃ — Precisa-se pâ^ra cozinhar, lavar e passr.r com
referencias e durma no aluguel.
Ordenado Iniciei Crt 2.500.00.
com dlrilto a ferias. Tratar A
R. Pre». Carlos de Campos n.e
13, ap. 4. Esquina R. Palsmn^lu.
Flamengo (61.JM7
EMPREGADA — Paro cozlnhOT.
arrumar * pnsAar rci-.--.-i em npar-
tamento de casal com filho pe-
queno. NAo dorme no emprego.
Domingos livre*, Crt 1.700.00 —
Exlgem-e* rofereaci-B. R. Alml-
i-nnte Gnllh-em n." 404. «p. 302.Leblon. (S7.1B1
EMPREGADA,-:'Oferece-se paracozinhar ou trabalhar por hora,
uma senhora de mela-ldode. NAo
dorme no empre-jo. Tratar A Rua
Alice. 274. Laranjeiras. (60.506

zlnhelro. Falar nn Galeria
Alaska, loja K — Copacabana.

(AC-767
PRÊCÍSAM-SÊ cozinheiros do
trivial almplea e variado, para
cacas de 2 médicos, Pngam-se
2.500 00. Tratar com D. Jacln
ta. Tel. 45-5673 A Rua Palsaan-
du 148 — 25-8533. (58M42
PRECISA-SE empregada paro to-
tio errvíço de um casal, que co-
zlnhe trivial variado. Ord. Crt
2.300,00 a CrS 2.700,00. Exigem-
se referencias. Tratar de 9 As
13 horas. Rua Hermeneglldo de
BSTros 17. Gloria — 32-5767.

(57.945
PRECISA-SE rte cozinheira de
trivial fino. para cor.lnhar e 'a-
var paro 4 pessoas. Tem mA-
quina. Ordenado Crt 3.000.00.
Exigem-se referincloi. Tratar
Av. EpltAcIo ressoa, 776

PREt"T<*A\o m- nBnpvpi ~s— '."»• lhou nesse «ervlço. DormirPRJtCISAM-SE, URGENTE. 5 co-ial_8„fli de „,,,„__ 4 w...ft.fclr*zlnhelra», 3 bobas. 2 arrumadel-
ras, com pratica ou referencias.
Favor ae apreaentar na Rua AI-
cindo Guanabara n." 17-21. solo
9)1. dos 8 Aa 16 horas. Telefone
22-3563. (30.327
PRECISA-SE de uma cozinheira
para todo aervt^o em casa de ca-
sol de lngleaes. Sxlgem-se refe-
rendai. paga-«e bem. Ruo An-
tonlo Parreiras 30, ap. 702. Tel.
47-6420. (56.307
PRKCISA-SE de cozinheira do
trivial fino. Bxlgem-«e referèn-
clns e carteiras. Av. Rainha Eli-
zobeth n. 601. ap. 10. Telefo-
ne 27-2147 — Paga-«e bem.

(58.000

goa Ipanema. (59.659
PRECISA-SE de' uma emprega-
da para casa de família, para
cozinhar e arrumar. Paga-se

PRECISA-SE — Cozinheira ou
fazer todo serviço. Ord. 2.500.00
a 3.000.OS cruzeiros. Tratar A R.
Lavradlo, 8, sob. Perto d* Pra-

La-iça Tlradentei. Tel. 32-8657.
(57.111

PRECISA-SE de uma cozinhei-
ro na Rua do Matriz n. 12, em
Botafogo. Pedem-*e referências

hem. Preferincia bronco. Ruai- Tratar das S As 10 hora».
Fernando Mendes, 28. ap. 1204.; (57JT34

EMPREGADA que cozinhe, pre-,Tel. 57-5695. Dono Celeste. ipnI.r,, = A «,P Ac, ._,.,„.,,„ .„clso-se, quo durma no emprigo; (58.414iPRECI,s*_*SE ae empregada, pa----- '¦¦.-.. _ ro co7inhar e pequenos servkoe

COZINHEIRA — Rua VoluntA
rlcs da Pátria, 381, ap. 1101 -
Tel.: 46-5911. (57.6391 COZINHEIRA

COZINHEIRA — Precisa-se quecozinhe trivial fino e que tenha
mais de 30 anos de Idade, poga-se bem, exlgem-se referenclos. e
que seja limpa. Run Leopoldo
Mlguez 116, ap. 301 — Copaca-
bana. (54.333

COZINHEIRA — Precisa-se, casa
(57fl6B|3 pessoas. CrS 2.500,00. Rua Ale-

iirete 33

COZINHEIRA CrS 3.000.M —

La ranjelras. (55.930
COZINHEIRA com prAtlca —
Preclsa-sc de uma par* traba-
Ihnr em botequim. Tratar A Rua
Arlstides LAbo n. 8ft — Estado,

(58300
COZINHEIRO — Precisa-se paro

Precisa-se. nclmo de 30 nrios. o ,*-**'•'¦, 1*,"cl*<*f,e m-""l,'"„Av* PVÍ
trivial fino. família residente na
GAvea. Trotar A Ruo Saeadura
Cabral 81. — Tel.- 43-8944 ou
27-9234. D. Rosa. (AA. 301*
COZINHEIRA — Precisa-se de
ums, que d* referências. Paga-
se bem. Tratar na Run Gên.
Gllcerlo n. 355. ap. 803. Telo-
íone 26-8409. (55.303

Io de Frontln n.° 516-H.
Comprido. Tel. 28-6833.

Rio
__(57.194

COZINHEIRA — P"reclsa-se 
"dê 

1
A Ruo Soares Cabral, 26. Laron
Jelras. Ordenodo CrS 2.400.00.

100.05'

COZINHEIRA — Precisa-se umn
cozlnhetro. para família de tra-
tamento, na Rua Araújo 26.1. ap.
101. Cf-scndura. (38.443
COZINHEIRA — Preclsn-se que
durma no emprego. Tratar * R.

.Benador Vergueiro, 30, 8." and.
Ordenado 2.5WUM. (54.948
COZINHEIRA Precisa-se, que
dft referencias. tratar a Rua
Cinco de Julho n. 108 — Co-
pacabana. (53.340
COZINHEIRA — Necessita-se
á Rua Assis Brasil, 70. Orde-
nado 3.000.00.  (53.230
COZINHEIRA — PrecTsVíe, 4
Rua Divino Salvador n.° «1. F.si»-
çAo de Piedade. "" -v- (55 853
COZINHEIRA E ARRÚMADÊIRA
•— Precisa-se de portuguesa ou
espanhola, de umn cozinheira
do trlvlnl fino e variado e de
uma arrumadelrn com mande
prAtlca, cm um apartamento rte
dois senhoras solteiros e de fl
no trato, que trabalham fora e
chegam A noite. Exlgem-se re-
.íerencla*. na Rua Gustavo Sam-
pato n. 361, ap. 202 — t.eme.
_____  _ (53.29S.
OOZINHEIRA — Crt 3.500*00." —
^Precisa-se em cosa de família
Ue tratamento, com pratica dor-
.mlr no emprego e trazer cartel-
ra a referencias. R. Goiânia. 38

vi— Tljuca. Bonde 70 < 72. Sal

COZINHEIRA — Precisa-se paracasa de pequena família, n Rua
Severlnno BrnndAo. 14 — Come-
ça na Rua BnrAo de Mesquita, 86
nróxlmo ao Colégio Mllltnr.

(53.483
COZINHfJFra para"o trivial sim
pies e variado — Precisa-se na
Ruo Souza Lima. 410, ap. 901,
Tcl. 47-5236 — Posto 6 — Pu:.'.o
se bem. (58.232

COZINHEIRA — Preclsa.te dei
uma que saiba ler e dé- refe-
rínclas. para todo serviço de 3
possoas, menos lavar. — Av.
Copacabana, 162. Tel. 57-7460.
2." nndnr. (53.645

Preclsa-sc trl-

e foçn pequenas arrumações —
Av. Bartolomeu Mltre n. 144, ap.
201 _ Leblon; (53473
EMPREGADA. — Preclsa-ee.quesaiba cozinhar bem o trivial vo-rlado. em apartamento famíliarie quatro pessoas. Ordenado-CrS2.31 ,00. Rua Voluntários da Pa.trla, 429, ap. 401. Botafogo.,

(35.456
vlnl fino. só para cozinhar.
Dorm eno emprego. ExlRem-fie
referencias. Ordenado CrS  EMPREGADA — Prcclsa-se d_
„5b°i0ó„0 

~ 
lY-nis-"""""• (s^dI Va -?•***$ *™ «"o! «£"Leblon — 2i-33i5. 138.698 nhar. lavar roupa pequena e

COZINHEIRA — Pagam-se CrS limpar apartamento pequeno de
2.000.00 — Tratar no Rua Dln«:Casal ,e um menino. Referências
dn Rocha n. 30, ttpariamento]e carteira. Rua Machado de As-
102 Copacabana 57-5179

(53.339
COZINHEIRA — 2.500,00, pnrn 3
pesáfons, competente, R. dos
Arnujos 68, c! 2, fundos. 54-3071
— Tljuca. (59,058
COZINHEIRA — Preclsn-30, or-
rtennr.o CrS 2.500,00. Trotar A
Av. JoSo Luiz Alves 192. Urca.

(62.578
COZINHEIRA — Preclso-se pnrn
cozinhar o trivial simples. P:\-
gn-se bem, que durma no em-
prògo e d6 referências. Rua Ma-
rlz e Barros, 470, np. 605.

(58.411
Cozinheira;.;—;.Precisa-se com-
petente e com referências, pára
casa de pequena família, 'a-
zeudo tanibóm arrumação, dor-

COZINHEIRA — Preclso-sc com me no emprego. Ord. 2.000 cru-
pratica pnra cozinha simples, de zeiros. Rua General Roca. 3.">4.
pequena família. Papa-sc bmi — Praça Sacnz Pena — Tijuco.
Tratar na Rur Santa Clara. 112. (58.419
si.. 301. C,arah,„„. ,53.430 cõZÍNTlEÍRÃ"^"Tre"cisa"-Te

para cozinhar e passar'roupa
— Ordenado de CrS 3.1.'00.00
li. Raimundo Castro Mala n.
159 — Usina da Tljuca. Tel.
38-5410. (57.ÍI41

sls, 39, ap. 413. (49.828
EMPREGADA —.CrS 3.000.00 pa-ro começar — Pnra todos os ser-vlços de apartamento de um ca-sol. deseja-se que tenha praticade todo o serviço e qbo cozinhebem o trivial variado, só lavaroupas í.Uudas, dorme no em-
prego ou nAo. Pode ter cartolrn
profissional com ótimas refercn-elas. Tratar A Rua Francisco SAn." 5, 3." andar, ap. 404. Copaca-bana, das 8 horaa em diante —
No:n: só se apresentar quem es-tiver }\rs condições acima.

(53.371

COZINHEIRA — Casa de casal
.sem filhos precisa. Exlgem-se re-
ferenclns. Ordenado CrS 2.000.00
ou mais. dependendo da capacl--•ndc. Rua Canrlldo Gafíree. 04.Urca, L5S_,80
COZINHEIRA — Precisa-se decozinheira do trlvlnl fino e va-rlado, para casa de pequena fa-mllla de tratnmento, A Rua Dr.
Satamlnl. 240-A ,ap. 101. Pedem-
se referencio.. (60.054
COZINHEIRA OU COZINHEIRO,
precifra-se, no restaurante da R.Conde <lc Bonfim, 12.13. Tljuca.

(58.572
COZINHEIRA —Preclso-se parao trlvlnl comum. P«_a-üe multobem. Exige-se boa a-preSèhtaçaoe referencias. Av. Atlântico n.o2.266, ap. 1.201. esquina SlquelCampos, 158.653
COZINHEIRA — Ordenado CrS .¦lar na Rua BsrAo de Mesquita, 2.000,00. Precisa-se com práticado trivial variado e que more no
emprego. Exliiem-se referínclns.
Tratar A Av. MarAcãhA 1322. TI-
Jucá (próximo A Run Uruguai).

(57.849

COZINHEIRA — 1'recisa-se
de forno e fogão, para fami-
lia de tratamento. Ordenado
3.000,00. Tratar depois das 10
horas, na Rua Santa Clara,
n. 316, em Copacabana.

(021530

EMPREGADA — Preciíí^eT
de prefere nela portuguesa, pa.ra cozinhar e mais alguns ser-vlços, menos lavar ou encerar,
pura casal. Ordenado 4.000,00— Exigem-se referencias. Av.Bartolomeu Mltre, 62. Leblon,a 50 metros da praia. Sail.trna Praça Antero de Quental

 (50:301EMPREGADA —"preciso de limacozinheira, pnra o trivial finoe lnvnr algumas peçns miúdas.Exijo referencias. Pago CrS ...2.500.00 — Tratar Senador Ver-
guelro n. 55, ap. 304 — Tele-fone 25-2858. (55.974

pequ
PRECISA-SE de uma cozinheira.lua Rua do Matoso, 103
pora casn rte pequena família ejPrnca da Bandeira,
que conheço o trivial variado. ^-™;,,_--__—._---——---r.D°rTratn,0r 

«' $&T „? 
"» 

e™*^.,. ..iTlo ÍSKSFn»
7p. 

TOT - 8^ CrtetarV- 
' W.WW* Alexandre Ferreira. 142.

57.930 •PRECISA-SE coalnhrlra

Folgos sábados e domln I0.1
Família de 4 irisons «aultas E'
Inutll se aprescn'ar sem as cnn-
dlçoes exigidas. Tra'ar A Rua
SUva Gulmaríes n." 19. Tlluc*

Praça Saci;- Pena 162.063
LAVADEIRA-HNOOMADBTtRA —
Precisa-se, alguns dias do se-
mana. Exigem-se referências —
Avenida Rainha Elizabeth, 5,
apartamento 302, Copacabana.

(50.444
LA VADEIRA — Precisa-se ri* 1*-
vadeira multo competente, pa-ra cosa. de tr»temento4 Paga-se
bem Exlgem-se bons referèn-
cias de casas de tratamento on-
de tenha trabalhado. Quem nAo
estiver em condições é favor
nAo se poresentor. Tratar pelotelefone 45-4331. "" ~

ta. ambos eom multa prntlca. —
Pago-se bem. Tratar A Rua doRlachuelo. 191. 139.580
TINTURARIA — Precisa-se de
possador. R. Cândido Benlclo n.
319. Camplnho. (57.2S0
TINTURARIA — Preclse-se pas-sador com prAtlca de lavagem —
Tratar A Avenida Suburbana n.e
7631. (58.584
TINTURARIA — Precisa-se de
pr.ssadelra, lugar efetivo, passarbrlm ou caslmlra. Tratar comMario. Rua Torres de Oliveira,52. Piedade. (57.300
TINTURARIA ESTRELA — Pre-
claam-se passadeira». lUatoso, 124.

(35.694
TINTURARIA — Preclsa-a* de
pnasndelra* de brlm ou casiml-ro, na Avenida 28 de Setembron. 53.

brlco calçados de «enhora. Ea-..
trada Vicente de Carvalho n.'"i
489. (49.801,,.
1'RECISA-SE de calxelrospai'-'
ra balcSo. Cia. Calçados Fo*: '
Rua Mendonça. 9. (56.274T*'
PRECISA-SE de calxelrõs da',
balcSo para obra esporte, A Rua..
Soares Nelva. 81, fundos, Ntló--'
polis. Bst, do Rio. (54.823_»
PRECISA-SE de montadores •*
»c*badores para Luiz XV. A RtlS"
Soares Nelva, 81. fundos. N116-"
polis. Est. do Rio. (S4.82t**
PRECISA-SE de um oficial dei.
sapateiro poro conserto, na R...
Ruo Hcrmcneglldo de Barros n.,,
32 — Glória. (53.923.^:

LA VADEIRA — Precisa-se
pensSo comercial. Tratar ma Rur.

PRECISA-SE na FAbrlca -d»'
,.. .,.,calçados, na Rua Benedito Hl-
(5B.2l4,,*ôllto *»• 108, d* bom ocabodor

.... TINTURARIA - HOFFMISTA -jo.kAo^a.í^tenha tímbem prà-57 HlolPreclsa-se na Tinturaria SAo s*Jfic1?V^«_?_^_?SM i
Paga-se bem, tel1 (45.819. |•Mr«i*"*-S***0, n'' Avenida Suburbana1PAroin. 2.464-A

Alcântara Machado n." 46.' 1."
Tel. 43-9771. 153.438

30-2380 Hlgl-nòpolls.

LAVADEIRA — Precisa-se para
lavar e pasíar no emprego. Rua
Dias do Cruz 449, ap, 201.

(54.909

(56.744
TJNTURAItlA — PASSÃDBIHA
COM PRATICA — Precisa-se que«a!«>a passar brlm. Paga-se bem— Tintar na Nova TinturariaSAo SebastlAo. na Av. Suburba-

LAVADEIRA para lavar • paa-!?o n 2.464-A. Tel. 30-2380
sar. durante a semana toda. Al_______. (36.743

XI, nalRuo da Estrela n. 55, térreo. "
|50.445| (58.212

PRECISA-SE de uma empregada
para cozinhar e lavar pi casal
Paga-se bem. Exlgem-se referèn-
elas. Tratar A Ruo Felipe de
Oliveira n.° 7, op. 702. Copa-
cabano. (61.066
PRECISA-SE de uma cozinhei-
ro poro o trivial. Paga-se bem,
no Ruo General Gllcerlo 364. np.
1.004. Tel.: 48-7658. 159.643
PRECISA-SE de umo cozinheira,
pora pequeno família, na Avenl-
da Delfim Moreira. 992. ap. 303.
Tel.: 27-2056 — Leblon. 154.961
PRECISA-SE —"Cozinheira trí-
vlal varlndo, lavar peça» mlu-
dns. Família pequena. Paga-se
bem. Tratar A Avenida Vlscon-
de do Albuquerque, B74, ap.
401. — Leblon. (53.060
PRECISA-SE — De empregada
paro casal, na parte da manhA,
que saiba cozinhar. CrS 1.000,00.
Exlgem-se referencias. Largo do
Mnchedo, 8, np. 511 — Catete.

. (59.054
PRECISA-SE de empregada,
para cozinhar o trivial sim-
pies. que durma nn emurê".o
— Poça-se bem. Tratar na
Rua Afonso Arinos n. 151 —
ap. 202. Entrar pela Rua .Io
sé Veríssimo — Mcier.

(60.528
PRECISA-SE de uma cozinheira.

COZINHEIRA — Precisa-se
de uma moça portuguesa pa-
ra cozinhar e lavar, para fa-
mllla de tratamento, trivial
simples. Exigein-se referèn-
cias. Pagn-se bem. Tratar pi
telefone 27-4444 — Copacaba-
na. («2.534

EMPREGADA — Precisa-se que
(cozinhe bem, parn pequena fami-
lln. Bom ordenado. Apresentar-
s« somente com referências. NAo
se atende por telefone. — Rua
Luclo de Mendonça n, 33, ap. 302
:—Tljuca-, (54.494
EMPREGADA — Preclsn-se~em"-
pregada, que saiba cozinhar bem
e faça todo serviço, menos lavar
roupa. Pnsa-sc bem e exlgem-se
referênclns. Run Ministro Vivei-
ros de Castro, 81, ap. 802, Co-
pacabana. Tel.: 57-2327. (49.758

COZINHEIRA — Precisa-se para cozinhar r arrumar em apar- ...............
tamento de 3 pessoas, que dur-jeasaí, tíotrlvlnma no aluguel, dà referências
e saiba cozinhar o trivial. Or-
dcnatlo CrS 2.000.00. Praia deBotafogo. 290. oo. 4. (56.946
COZINHEIRA Precisa-se ps.

II—, onde oomeça a Rim Silva
fTelea * seguir «ti ao 74.
í. (53.273
COZINHEIRA — Prèctsa-si dé

iUm* que cozinhe bem faça ou-.troa serviços e durma no em-.iprego, em cosa de pequena ín-
.-mllla. Pa|r*-«e bem. Exlgem-se

referínelas. Rua Pompeu Lou-retro 31, ca»» 4. Copacsonna.
„. (56.815
COZINHEIRA — Pngnm-se CrS•3 000,00 a umo cozinheira parno trivial fino variado e que façaligeira arrumaçAo. Exlgem-se re--ferências e que tenho de 33 a 40anos. Tratar de 9 As ll horaa.A Rua Domingos Ferreira n. '63.

•-*P-__M___c_Aeabana. (AA-270
CÒzrNHEIR À — :. Precisa-se' -de•'¦uma cozinheira, para pequenaI™m";;,11,,,_,'"v'* 

-.y™e™"° *•família, qu- durm» no%mpre-|"•'!.."""t™,"1 , — Preciía-se c
>-o, oom prAtlca. A Avenida Pau- Pratica do trivial variado e

do de Frontln 743. Rio Compri- q«e more no emprego. Exl-•tio. Tel. 28-6831. Bonde Santa gem-se referências. Tratar ü¦¦Alexandrino (47), 3altar no fim Avenida Maracanã n. 1.322,•*¦* "•*"¦*•¦ __i"j323 (próximo à Rua Uruguai —
COZINHEIRA — Preclso-se, do Tljuca),. (57.847.

"__! __££.. pY._'!0ílní- ¦' Pn7! ooznr_smA: de "torno e.fò"."«?.™trinJ *."', "' ' dor7''11!d*';GAO - Prec!«a-.e de uma com-
„_*?^£-'_R,lw7a**,»_!í'!êS'- uètent*. * Rua Djalma Ulrlch.¦aSffJ" qu* saiba ler. Traia rtejjoi. ap. 003. Copacabana. Exl-;Botafego. 114, ap. 0C3. - Tele- gera-t» referências. Paga-se bem.

tJona 25-5301. UC-5681 '«1.045

COZINHEIRA — Preclsa-ae do
trivial fino, p! 4 pessoa.». Ord.
CrS 2.500.00 a CrS 3.000,00. Exl-
gem-se referencias, Tratnr de
o As 15 horas. Ruo Hermenegll-
rto rie Berros 17 — Olórln. Tel.
32-3207. (57.950
COZINHEIRA -~Prec!ün-»e para

fino,
bem.

paga-se
Tratnr pelo tel. 57-3935

(AC 702

que lave também, d* referencias\lln« "' 22, Rp

(54.318
trivial

•variado, referencia*. Tratar A R.
Joaquim Palhares, 197. (53.919
PRECISA-SE de uma.'cozlnhelraí
Rua Carmela Dutra, 101. Ord.
2.000,00. Tljuca. ;j(571644
PRECISA-SE de uma-emprega^
da paro cozinhar e alguns ser-
viço». Ordenodo de 3.500 cru-
zclros Prcclsa-se d« copelra pcuidar de um menino. Ordena-
do de 2.500 cruzeiros — Pe-
de-*e pc-soa de rcsponsablllda-
de, sossegada, que nAo tenha
hAblto rie sair A noite. Pedem-
se carteira e. referências — NSo
se Informa nem se aceitam ln
formnçôea por telefone. Patroa
multo exigente na limpeza. —
Avenida Ataulfo de Paiva
226, op, 501 — Leblon.

(55.878
PHÈcrSA-SE d« empregada pari um casal estrangeiro, cozinho
de trivial fino e para serviço
de pequeno apartamento. Dor-
mlr foro. Referencias exigidas.
Ordenado CrS 3.000.00 m-nsals.
Run do Russel, 724 np. 1401 —
Tclofone 45-2033. Atende-se das
7 As 9 horas e das 19 As 21 ho
ras. Prefcre-pe pessoa JA de mela
Idade^  --. (53.341
PnECISA-SE de uma boa cozi
nheiro de forno e fogAo, somen-
te para cozinhar paia um casal.
Exlgem-Re referências. Tratnr até
12 horas A Rua Xavier da Sll-

e durma no aluguel. Tratar A bana.
601 Copaca-

(AC-476
Rua Dois de Dezembro, 124, op.lPRECISA-SE de empregada, pa
802. (6l.527|ra cozinhar e passar, pora casal

C 1 criança. Pagam-se CrS ..
2.500,00. Bxlgem-se referências.
Tratar na Ruo Gomes Carneiro
80, ap. 701. Tel.: 47-8479.

(49.921

PRECISA-SE COZINHEIRA —
Ordenodo o combinar. Paga-se
bem. Rua Almirante Satlocl: rte
SA 254, ap. 401, transversal da
Ruo Mnntenegro. Ipanema,

IAC. 040

LAVADEIRA — Precisn-se paracaso dc família, dormir no em-
prego. Ordenado 1.500 cruzeiros.
Travessa üo Guedes n."> 12. Fica
na Rua Machado Coelho, pertodo Largo do E'táclo de SA.

(33.394

TINTURARIA — Pr*cUo-ae deumo pnssadelra, lugar efetivo,no Ruo Teodoro da Silva. 934.
'___• SAPATEIRO. Preclso-se de cor---

TINTURARIA — Precisa-se de todores pora obra esporte e bro-'
paswadelra de brlm. Rua Torrcsitlnllo. Tratar A Rua Guaporê*'
Sobrinho, 77-A. Méler. (58.23S!______? de Pina. 157.28a-.

LAVADErRA-COPEIRA paro la^ar
as louças, precLsa-se. Taça-se
bem. Ru» Siqueira Campos. 206.
cnea. iAC-407
LAVADEIRA — Precisa-se para
pequena femllla. Pngn-se bem.
Tratnr A Rua Osório de Almel-
da. 0 — Urca. (54.391
LAVADEIRA — Precisa-se. p! Ia
vor no emprego, em casa de fa
mllin de trntamento. Ruo Bn
rAo do Bom Retiro, 2460. Gra
JOU. (53.374
LAVADEIRA — Prec!«a-se de•um» os 4 primeiros dlaa da se-
mana. Ordenado CrS 1.200.00. A
Rua Cedro. 29, Gávea, Tomar o
bonde Gávea, «altar no fim da
IKiha. (53.900
LAVADOR com pratica — Tre-
clsa-se A Rua Francisco de Si,1131. Belford Roxo. Estado do
Rio. (54,858

SAPATEIROS DE CONSERTOS — *
Preclsam-se, A Praça JoAo Pessoa ¦
n.° 16-B. Calçados Mota. (60.094"
SAPATEIROS — Prectsa-se de-
viradores na Cia. de Calçados
D.N.B. — Avenida Pedro Segun- ;
do, 380. S. CristovAo. _•__
PRECISAM-SE oficial e melo-
oficial dc sapateiro, pora traba--,
lhar em oficina de consertos, A-Rua SAo Luiz Gonzaga, 2044 —
S. CristovAo. 160.504'.

TINTURARIA Preclsa-ae de SAPATEIROS
passadelras com pratica, A Trav.Borges 14-C, esquina cem RuaMertlna Méler. — Tel.* 49-6739

(AM 130
TINTURARIA TINOCO - Pre-
clso-se passadeira de brlm • co-
scmlra. com pratico. Ruo Esta-
cio de Só 88. Tel.: 32-4850.

(59.056

SAPATEIROS — Preclaa-se d»;
montadores e de acabadorea de"Brotlnho". ponto de mAqulna,
Paga-se bem. Rua Sldônlo Paes.-
297, Cascadura. (53.436

SAPATEIROS
ACABADORES e montadores de
Luiz XV colado, preclsam-se A R.Uelmlra, 309-A. Piedade. Paga-âe
bem. (56.997
CORTADORES — Preclsam-se
para. obro esporte. Colçados Or-
quldea. Rua Orquídea 139. Nl-
lópolls. Junto ao Campo do No-
va Cldnde, (58.692

LAVADEIRA — Precljn-se » fn-zer pequenna limpezas, dn. 7 As
17,30 horns. Exigem-se refeiên-
cias. Ordenado CrS 2.u*0,0'l. Av.
Paulo de Frontln. 182 — Rio
Comprido. 153.758
LAVADEIRA — Preclsa-sc de
lavadelra - engomadeira, pa-
ra'família de 6 pessoas. Or-
denado de 2.000,00, na Rua
Assunção n. 60. Tel. 26-6618

(57.264.

CALÇADOS LUIZ XV — Precl-
rnm-se de bons oficial» dé obra.
toxeoda. Pagam-se os melhores
preços. Rua 7 de Setembro 189.
Loja. Com o Sr. Nelson. (55.941

Precisa-se de''bons montadores e viradores pj]sandálias. Paça-se bem. Tratar:
Rua Artur Rios, 1.417. Campo
Groncte. (58.570'

SAPATEIRO — Precisa-se mon-
tsdor, para sapato fechado Luis-
XV e um' acobador em pontotle maquina. Estrado do-Seco. n,-.695 — Penha. . (50.322
SAPATEIRO"— Preclsa-s» d*~umbom coneertelro pero trabalharem casa, Paga-ee bem. Sapatarla--
Mot». Rua do Rezende, 51.

(52.633".
SAPATEIROS — Precisa-se pes-.
pontador (a) p| bancada Luis*
XV, na R. Julia Lopes Almeira,-
6. loja. (Final R, Andradas). -

(54.897*

LAVADEIRA — Precisa-se porhoras, em casn de família — Só
serve quem morar perto. Apre-
sentar-se com referencias. A RuaÜento Lisboa, 175, ap. 702

(61.545

PRKCISA-SE de uma emprega-
da pora cozinhar e lavar paraPRECISA-SE de boa cozinheira 3 pessoas, nn parte do manhA

de forno e fogAo. Paga-se brm.j— Ordenado a combinar. Pe-
Rua Figueiredo MagalhAc ' u'dem-se referências. Tratar na
437, ap. 901. (59.660 R»o Pal_andn n. 228, ap. 502
PRJSOJSA-8E empregado para „.;-' F1'**-**1,*-n°- 156.229
sa de pequeno fomlllo para co-|PRECISA-SE cozinheiro ou cozi-
zlnhar, lavnr e arrumnr. Exl- "beira com prática de refeições
gem-se referências. Pode dormiricomerciais. NAo trabalha aos do-

EMPREGADA — Príni«a.«.rrri.;íno emprego. Ruo Hoddock LobojailiBOS * feriados. Trator A Rua.ii.us.isi |.a- „_ l91"a£ R03 (5957l|SAo Clemente n. I74, com o Sr.
PRECISA-SE 

"coílnhelrnTlie" 
bom I -2i_ ,—_ _ —_?16.3.1

palndnr ,que durma fora. Pasn- PRECISA-SE de empregada, para
se bem. Tnitor A< Av. N. S. de cozinhar, que dê referências e
Copacabana 1059-B — Loja. que durma no emprego. Orde-

157919 (iiodo a combinar. Rua Major1
FRECISAVsÉ"de-um"segundo""co:iAv""' 450' Pra^ S"nz Pe'*il-
zínhelro pnrn minutas. Rua Vis-
cenrie do Rio Branco, 19, 159.633

ra apartamento de um casal s'fllhoi, paro cozinhar o trivialOtlmo ordenado. Run El-
queira Campos n. 242, np. 201.Copacabana. (56.266.

LAVADEIRA — Preclsa-s* quearrume só quartos, em casa decasal. Com referencias. Run Mar-
quêa de Plnetfo. 66. Tel. 25-3039.

158:678
LÃVÃDEÍRA — Família pequena,
preclsa-ae para o serviço geral.Maiores detalhea no local. RuaDr. Nunes. 377. casa n.« 1. nté
12 hora,. Olaria. (58.336
LAVADEIRA - Preclsa-ae 

"com

pratica, durma no emprego e dê
referencio». Tratar. R. Flguel-
rcclo MagalhAes 304. ap. 1.002.

(59.09B

SAPATEIRO - Balcão — Pre-7
clsa-se de 2 — Pagam-se bons
ordenados e bons oficiais dé-

CALÇADOS POTY — Admitem- L- XV chuliados. Rua Ale-
--e bons oficiais de Luiz XV. 2 xandre Mackenzie. 50, 2." an-'
montadores. Rua Jacui n.° 71-A dar, antiga Rua do Costa. .— Braz de Pino. Transversal (49.Í74
com Guaporê. (54.155 .-,"ít_.,.„.' £.—-**i ¦—-SAPATEIROS — Preclsa-ee debons montadores de Luiz XV ede bons cortadores, na Rua Co»mendsdor Soares, 1.750, em Nl-,lopol ia. [56.830,

PRECISAM-SÈ montador e bãf-'cio. para sandAlla e brotlnho!
Rua Tenente França n. 31 —
fundos — Cachambl. (53.347

CORTADOR paro biscates A noite— Precisa-se, A Av. Suburbana
n." 8.328, Piedade. 153.990
PRECISA-SE de viradores poroobro esporte. Rita Paulo Matos,
182. Fone 52-1457. S. Tereso.

•62.973
CORTADOR — Preclsa-ee, p| cal-
çado, bolsas ou cintos e de um
ajudante de corte. Rua da Con-
celçAo, 15, 1,1 andar, próximo ao
Largo de SAo Francisco. Telefo-
ne 43-1340. (55.500

COZINHEIRA — Empreenda ....  .„.. ( ... .
competente, com referências.|rcrvlçoi leves. Pagn-se multo
Rua Júlio de Castilho, 80, ap.ibem. Exlgem-se referenclna. Rua

EMPREGADA — Preciso que co-zlnhe. trlvlnl ligeiro, dorme noemprego. Pode aprender cortee costura e receber diploma. —
Academia tle Corte. Tel. 42-6279.,„, .... ..„ , .(53 993 PP-EC1SA-SE de umn co-.lnhelra--,„_,_--_- •  — - poro pequeno família. Tratar naí.MPKEQADA — Precisa-se de nua Barata Ribeiro, 582, ap. 201.boa enipe.ado para o trlvlnl ej Copacabana. (59.032

de -pe™ ',Sr Exw-rn-fe1 Í^'"Qrtwíab?83^^
referências. Or-lenrdo CrS2.500.00. Rua BarAo de Jnguart-be, 334. Ipanema (Bar 20). Tra-tar depol» da» 14 horas. 162.502
COZINHEIRA — Ordenado'2

COZINHEIRA — Preclsa-sc
para casal, lavar peças mlu-
das e arrumar; dormir no
empreso, salário CrS 2.500,00.
Pnra trabalhar no Flamengo.
Tratar na Av. 13 de Maio,
23, 4.° andar, sala 437. Ed.
Darke. Tel. 22-1406. (62.562
COZINHEIRA — Com prátt-
ca e de confiança, precisa-se
parn casal de tratamento. —

(AC-740; '__.__
EMPREGADA — Precisa-se queaalba cozinhar, em a-partamtn-
to de um cosnl, na Rua Adolfo
Bcrgomlnl n. 222, ap. 104, fun-
dos. (53.392.
EMPREGADA PARA COZINHAR.
cnsa de pequena família., Pre-
clse-ae na Ruo OtAvio Corrêa n.
195, «p. 301. Telefone 26-5687.

(57.740.
EMPREGADA que saiba cozi-
nhar, prcclsa-se á Rua Cam-

. , .. .pinas n." 56 — Grojaíi, pertoLava roupa miúda. Pedem-se ,-a praça Vertlum. (57.737referencias. Pnga-se bem. — _.-,---, .-,*. r**i_
Trntnr A Ru» Hilórln r.nuJ EMPREGADA que cozinho, essa
í.li-li- „w ¦ oni 

':-fS'.'.«JÍi.. i*sp S"'1**1» farallio precisa, Ser-i PRT3CISA-SS de um cozinheiroveia, 15, np. 801. Copacalin- vlço pcr horn. Trntnr Ru» Fa-!pratico e c, boa* referencias. R.na (AA-393|rla* Brito 23. Grajau. (4S.8331 Senador D»nt_. 19. 1.°. 159.606

PRECISAM-SE cozinheiro, codcI-

(38.193
PAHA COZINHAR K LAVAR
ROUPA — Precisa-se empresa-
da, exlgem-se referencias, orde-
nado Crs 2.500,00. Rua SousaLima 409, ap. 501 — Copncobano.

(37.707
ro com prntlca de garçon, » Ruoi^^-8^ c40,pe^oE,ò.nColmóc0o
do Rlachuelo 49. Te!.: 22-3898. i„ T,.,'-iV. »2». .2 k°~ ' . _XS°

(62,137
PRDC1SA-SE de boa cozinheiro,
que saiba fazer o trivial variado.
Telefonar paro 27-5107. (61.577
F*"!ECISA-SE de um cozinheiro,
com prafca, A Rua Marquês de
Abrantes, 211. Botafogo. (61.553
PREOISA-SE de uma emprega-
rta para todo o serviço e que sal-
ba cozinhar, dormindo no loco-
cal. Tratsr A Av. Copacabana, n.
193. apartamento 402. (39.618

e lanche. Pnga-ae bem. a com-
binar. Rua Conde de Bonfim n.
163, op. 601 — Tljuca. Dormir
no emprego. (49751
PRECTs7v"SE — De uma crí".
zlnhelra que lave e passe, pe-dem-se referências. Ordena-
do CrS 2.500.00. Rua Sara-
puí, 48. tel. 26-4778. (58.531

PRECISA-SE de umo cozinheiro.
Rua Senador Pomneu, 229.

163.523

LAVADEIRA — Urgente — Pre-
clsa-se para cosa de família com
5 pessoas, 3 vezes por semana.
Ordenado CrS 1.000,00 mensais.
Horário dos 9 As 17 horas. Rua
Aires Saldanhn 136, op. 502. —
Copacabana. Tcl.: 27-4309.

IAC. *)9

CORTADOR PARA CALÇADOS
COM MOLDE — Precisa-se com
pratica de máquinas nn A Cole-
piai. Largo de SAo Francisco na.
38'40, procurar o Sr. Pereira.

(82.537
FABRICA DE CALÇADOS — Pre-
el_A-se de montadores para obra
esporte. Rua Coronel Carvalho
n.» 13, SAo JoAo de Merlti — Est,

PRECISA-SE de montadores e
ajudante de cortador, para obra'
esporte. Rua ParlmA, 151. Parn-'
da de Lucas. (53.357
SAPATÉÍRO — Preclaa-se de~ofü"
ciai de Luiz XV, na Rua Nadlr,
432. Nllópolls. E£t. do Klo. Be.irro
Nova Cidade. (55.903'
SAPATEIROS — Preclsam-se cor*
tadores A Rua Julla Lopes Al-,
melda n. 8, loja (Flnnl Run An-
d radas), (46341
SAPATEIROS — Preclsarn_i
montadores p! Luiz XV, A RuA*
Jullo Lopes Almeida n. 8, lota-
(Final Rua Andrndns). (4634LFABRICA de Calcados Colonial:

Preclso-se de calxelrõs de bal-
cAo. que saiba lavnr. marear, co-
locar ealcanhelras etc. Pagam-
•e bons salário» aos competente.
Tratar com o senhor Manoel PI-
res. Rua Jullo do Carmo. 492 —ISAPATARIA — Sola. Preclso-se
Kstaclo de SA. (3S.621 de cortador e soldndoreí. Cesa

SAPATEIRO — Prtwlsa-se borrl,
oficial de consertos. Paga-fí
hem. Rua dos TopAzIos n. 62.
Rocha Mirando. Í54.76Í

PRECISA-SE de empreenda pa-ra cozinhar e serviços leves, pa-^ra casal. Rua Gustavo S?mnalo;!.'."cn'(jc
n. 344, ap. 101 Tel. 37-6800. •-•*--*•

LAVADEIRA — Precisa-se, três
dias no semana e por hora. A
Rua Cinco de Julho. 26 Orde-
nado CrS 1.200,00. Tcl. 37-9305.

 (AC.639
LAVADEIRA — Predsn-se. à R.
Frederico Albuquerque 95, Hl-
glenopolls. (56.990
LAVADEÍRA para coso de 3~"pes-
soos, 3 vezes por semana. Rua
Soares Cabral, 26-202. 161.060
LAVADEIRA — PrÃtica em tlrí^
tuiaria. casa de oito tratamento.
Zona Sul ou Tljuca. de setv.nda
o sexto. 3.000,00. Favor telefo-
nar. rtepols das 11 horas, para(AC 704
OFERKCE-SE lavadelra p' terças,

Dlarla demilntas e sextas-feiras.
CrS 150.00. Tel. 46-6344 (39.607PRECTSA-SE de uma moça parocozinhar e arrumar apartam* nio

de ro»M. Tratar n» R'ia Vrn.rar,- PRECISA-SE de hofmlsts. Ate Alexandrino, 487, Santa TereM.lPraça BarAo d* Drumond. 27

FABR. DE CALÇADOS E CIN-
TOS — Preclsa-<?c de menores o|
alguma prAtlca ou aprendizes.
Rua Senador Pompeu 192, sob.
Sr. Luiz Barbosa. (59.519
FABR IcT^E^CÃLÇADOS^Kelsa
frl»adores e balcões para e«poríe _de senhora. SA aceltamc» eo_- ____; 340. ;.° andar

sob medida. Paga-se bem.
Av. Copacabana, 542, ap. 103.
Tel. 37-2419. (AC-6SS
SAPATEIROS — Preclsnm-so;
montadores. acabadorea e ofl-
ciais de Luiz XV e um bom cot-
xelro de balcSo. Rua da Alfan»

(00.153
petente!. Av, Luiz de Matos n.»jSAPATEIPO — Preclan-s. de ura46C. Bairro da Luz, em Nov»,»prendlí para conserto de sa*'Iguaçu. (56.433
FABRICA DE CALÇADOS -
Preclsam-se montadores d*
sapato» esporte (tipo carioca), A
Rua Rlachuelo, 73, ap. 206.

(49.902

Pwa-M bem. 'SS.aSOlVUe I_b«l.

FABRICA de calçado* Luiz XV.
de luxo, precisa de oficiais Luiz
XV e calxelrõs de balcAo. Fa-
brlea de Calçadas Everardo. Rua
do Resende, 127-sob. Centro.

1 AC-657
MONTADORES — Preclsam-se
para obra esporte colada. Calca-
rios Orquídea. Rua Orquídea 139.
Nllópolls. Junto ao Campo do

(5S.41SlNova Cidade. •S8.696

pntelro, pasn-.«e bem. Rua Vis»
conrte de PlraJA 183. Ipanema.**

(AC-73S
VIRADOR E APARADEIRA —
Preclsam-se para trabalhar em
fabrica de calçados, de virador
ou viradetra e de aparadetra ç1
pratica. Ruo General Belegard
2 — Eng. Novo. (AM 131
VIRADOR — Precisa-se de vira-
dor para alpercatas. Fabrica fts
Calçados Belga Ltda. — Ru»
Bela. 726. fundos.
VIRADORFS E PESPONTADORE3— Para trabalhar em bancada ds
peenonto. n* Rua Torres de OU-
velra, 143-A, Piedade. (60.001



w

JORNAL DO BRASIL — QUARTA-FEIRA, 15 DE OUTUBRO DE 1958-Í2H2.0 CADERNO ^ PAGINA 7COMPRA E VENDA: APARTAMENTOS, PRÉDIOS E TERRENOS

3

CENTRO, MANGUE
ESTÁCIO DE SA E
PRAIA FORMOSA
ANDAR NA AV. RIO BllANCO
N.o 14, 8.» PAV. — Vende-se 0|
155 mil are» total 126 ml de arca
utll. Tratar toí, 51- .,, dr
— Entrega Imediata. (57 69»
AP. — -ENTRO — Vende —
<!i. e tala, 6.* lage, Plnntas vi
ri. Vieira, Tcl. 22-4337. 15 ns 18
lioras. (53,445
A' LADEIRA MADRE DE DEUS
25. • 43 — Prédio de 2 pavts.com 2 residências lndep. Entra-
da 450 mU crzs. Restante em 5
ano», pela Tabela Prlce. — Ver
no local • tratar Av. Marechal
Florlano, 154. Telefone 43-0410.

(57.280
APARTAMENTO, quarto c sala
conjugados, quase pronto. Ven-
do barato. Bairro de Fátima —
Tratar tel. 45-1950, Sr. Luiz,

(48.864
AP. VAZIO S NOVO, OENTRO —
Proprietário vende seuS direitos
por 450.000,00, tendo 100.000,00
para pagar em prest. de 3.700,00
•em Juro», k Companhia. Renda
certa Crt 6.000,00. Sito na Rua
do Rlachuelo. Tratnr aomento
hoje pelo tol. 43-8009. (58.326
APS. CENTRO — COMPRE!
— Sua entriitlii é menor do
que o serviço já executado
Aps. de amplo qunrto, grande
aala (18 mi), banh. comple-
to, cozinha, saieta e também
com 2 amplos qts., grande sa-
Ia. saieta, quarto e banh. de
empreg. Todos de frente, c'
garagem. Preço fixo a partir
de CrS 599.000,00. Sinal ape-
na* de CrS 29.500,00, restan-
te muito facilitado conforme
V. S. desejar em 7 anos. .?_
na terceira laje. Visite Rua
Rlachuelo n. 257, junto ao
Bairro de Fátima, c corretor
até às 20 horas. Tratar Sér-
gio Castro. R. Carmo, 38, s
403104107. Tels. 52-9089 e ...
52-0852. (C-10.052
ATENÇÃO (Méler — Cachambl)
— Vendemos ótimas casas de
vila. ocupadas s; contrato, com-
postas de: 1, 2 e 3 quartos. 1
sala, banheiro, cozinha e quln-
tal. Preço a partir de 370 mil
cruzeiros, com entrada a partir
de 120 mil • o restante financia-
do em 7 «nos, Ver na Rua Hen-
rlque Bolteux, 184, as terças,
quintas e sábados, das 14 As 17
hora», • domingo das 10 is 12
horas. Tratar na Rua México
14B, s| 1.104 —.Tels.: 22-8397.
32-5555 e 42-3347. - (58.709
CENTRO. Vendemos ótimas ca
sas, k Rua Comte. Maurltl ns
4. 6 e 14, quase esquina de Na
buco de Freitas, com sala. três
quartos, banheiro, cozinha e (sr.área com tanque. Alugadas com
contrato vencido. Pretendemos
entregar vazias. Preços a partirde Cri 480.000,00 cl grande par-te financiada. Ver no local etratar com a Locadora Nacional
Ltda.. k Av. Rio Branco. 106 -
11." andar, salas 1111-1113. —
Telefone 42-3437. (51.715
CENTRO — Vendo magnifl-
co conjunto de lojas (200 ml)
e| subsolo e sobreloja (438 íris)
juntas ou separadas. Ideal
para bancos e comércio, a
poucos metros da Avenida Rio
Branco. Prontas. primeira
locaçáo. entrega imediata —
Visite à Rua Mayrlnk Veiga
24 e 26, eom apenas 10 por
cento de entrada e o restan-
te a combinar. Tratar Sérgio
Castro. R. Carmo, 38, si 4031
04 07 — Tels. 52-9089 e ....
52-0852. (C-15.051
CENTRO — Vende-se no Edlfl-
cio Darke, conjunto de 4 salas.
de frente, com 2 sanitários, pro-
prlos, Arca 127,00 m2. Alugados
ei contrato. Crt 2.200.000,00 com
740 mU cruzeiros à vlsta e o
«aldo llnanc. Tratar pelo telefo-
ne 52-3634, na Rua da Assem-
bléla n. 03, 13° and., sala 1305.

(60180
CENTRO — BAIRRO FÁTIMA
— Vende-se na Av. Fátima, ap.
pronto, em andar superior, ten-
do grande quarta, sala, banhei-
ro, cozinlía e Ares» com tanque.
Preço: CrS 650,000,00. aceitando-
s» ofertas. Grande facilidade no
pagamento. Está vazio. Entrega-
se-imediatamente — Informações
na Organização Técnica Imobl-
llárla Norma Ltda., R. do Car-
mo n. 71, salas 801 • 802.

(58364
CENTRO — Praça Paris. Leiláo
Judicial. Apartamento novo va-
sio 1 sala 3 quartos banheiro
social cozinha dependência de
empregada. Nllo vendo em lei-
láo amanha quinta-feira 16 ás
16' lioras no local. Av. Augusto
Severo n. 292, 13.". ap. 1303. Inf.
telefone 42-6605 (58.290
CENTRO — Prédio — Vende-se
um, entrego vazio. Rua Oonçal-
ves Dias, lojn, dois pavlmcntos.
Preço CrS 22.000.000.00. Facilita-
se parte. Documentos em ordem.
Nfio se dfto referências telefono.
S. Boselll. Praça Pio X, 78, sala
607, 8." andar, das 8,30 às 11 e
das 13,30 ás 16 horas. (53.925

•I¦

CENTRO — Compro apartamen-
to de 2 ou 3 qts.. e dependen-
cias, entrada CrS 350.000, negocio
direto com o proprietário —
Tratar tel.: 30-1336, Valter.

(50.405
, CENTRO — Cr» 550.000.00 —

Vende-se apartamento de frente,
esquina, andar alto, tendo pe-
queno vestlbulo, uma boa sala,
grande varanda em volta, peque-
na cozinha e banheiro. Entrada
de CrS 250.000,00 «, o restante 11-
nanciado em 5 Sos. Tratar c,
Pinto Lima e Annré de Oliveira,
na Av. Rio Branco, 151, sala 403' Tel,; 32-7536. (50^48
ESTÁCIO DE-,3A' -~~*^é_dc~s"~
casa vazia com 2 quartos, duas
salas, saieta e demais dependen-
cias. Ver e tratar á tR. Corrêa
Vaeques. 18 diariamente das 14
ás 18 horas e aos domingos das
9, ás 12 horas. Faclllta-se.

 (59.561
ESPLANADA DO CASTELO 

*—
Vendo ap., bom quarto e am-
pio living, separados, banheiro
em côr, cozinha complete, ba-
nhelro de empresada. CrS ..
750.000,00 com CrS 210.000.00 cm
7tá anos. Tel. 42-9523. 159 055

5 ITU — Escrlt. em andar médio.• «orabra, 480 mil de entrada e
330 mil a prazo — 42-1769 —
Eng. Tlto Llvlo. (52656
TERRENO ÉM""CO"pÀCÃBA*-
NA — Vcnrie-se magnífico
terreno 10,10 x 50 m com
planta aprovada. — Grande
parte financiada. Tratar das
10 às 12 horas com o pro-
prietário, na Rua Ronald de
Carvalho n. 265 — Telefone
_______ _ _____•
VENDEM-SE URGENTE dois
prédios, um construído para fa-
brlca com 6 m pé direito, com
Industria funcionando, outro de
habltaçáo. situados ns> Rua Frei" Caneca. Terreno 26 írente por
50. Telefonar para 32-3114.

 _ (49.790
VENDE-SE á Rua Carlos de Car-
valho n. 56, em final de cons-

( t.nirao, o ap. SL-2, de sala. qto.
bnnhelro. cozinha e área cl tan-
que — CrS 750.000.00. Constru-

f tora Duvlvler S.A. — Rua Al-
v«ro Alvim n. 31, 8.". (57980

LAPA, GLÓRIA,
C4TJ-TE. "?*\A*#ENGO
£ LARANJEIRAS

AP. FLAMENGO — Oportu-
í nldade — Vendo c/ amplo

quarto c/ armário embutido,
varanda, banh. c/ boxe e kit.,
por Cr$ 450.000,00, c CrS ..
200.000.00 de entrada, restan-
te em prestaçóes nn base do
aluguel CrS 3 5(11.10. Ver à
R. Almte. Tamandaré, 41, ap

f TlSr, chaves c' porteiro. Tra-
tar: Sérgio Castro — Rua do
Carmo, 38 s/ 403-04-07. Tel.
52-9089 e 52-0852. (57.986

ATENÇAOI — Otlmo negrt-
olo, — Vendo apartamento do
luxo, li Rua Laranjeiras, cons.
triiçâo adiantada, Edif. Mun-
lln Rouge, composto dc: ves-
tlbulo, ampla sala, jardim de
Inverno envidraçailo, ótimo
quarta, banh., cozinha,-área c|
tanque, quarto e banheiro de
empregado, — Sinal Cr$ ....
30.000,00, na promessa CrS ...
50.000,00, prestaçóes de CrS ..
4.500,00. O saldo em pequenas
parcelas. Tratar tcl, 20-0281.

Anita Gelbcrt. Preço Cr$
520.000,00. Otlmo neg-óclo.

(AC 430
AP. DE FRENTE — FLAMENGOVendo, por OrS 1.800.000,0(1, 3
qts. e sala. Facilito. Tratar c| G
Alves de Rezende. Tel. 22-3832

(50.598
COSME VELHO — Laranjeiras —
Silvestre — Vendemos mngnlfl-
co terreno com 700 m2, á Rua
Maurltl Santos, entre os ns. 95
e 151. Ponto final do lotação
Cosme Velho. Pronto para cons-
truçSo. Preço: CrS 1.400.000,00,
com 50% financiado» em 5 ou 6
anos. Tratar com n Locadora Na-
clonal Ltda., k Av. Rio Branco
n. 100, 11.° andar, salas l.lli a
1113. Tel.: 42-3437. (51713
FLAMENGO — Apto. amplo,
um do» mal» belos do Rio. Con-
farto e distinção, por 4 milhões.
Tel. 22-7600 — Sr. Franck.

( 58.707
FLAMENGO — Vendo em plntu-
ra. ap. fr., alto, acabamento de
luxo, sala, 2 qts., deps. CrS ....
1.400.000,00, Aceito proposta dc
pagamento. Rua Mq. Abrantcs,
próximo A Praia. Detalhes 45-0259
— Dispenso corretores. (58.328
FLAMENGO — Vende-se, á Rua
Marquês de Abrantcs, 127. np.
901. otlmo ap. c| 3 qtos., saláo.
2 varandas, copa. cozinha etc. —
50% facilitados e financiados —
Negocio direto ei o proprietário.
Tratar c| Geraldo, tels. 42-5890 c
45-2849. (00.130
FLAMENGO — Vende-so aparta-
mento novo. Mi uni e •' quar-
to-sala e kltch., banh. cl boxe.
nrea total 33 mim. Preço CrS
530.000,00, c, 320.000,00 dc en-
trada e o resto cm 5 anos. Tele-
fone 45-7770 — Gulmarftea. da»
19 hora» em diante. (58.625
FLAMENGO — Vende-se k Rua
do Russcli, 496, Ed, Ipu, os aps.
709 e 713, com alguns móveis,
entrada, quarto, banheiro com-
pleto. Com telefone. Tratar tel.
25-3458. Preços 500 e 600 mU.
c| 50% financiados. Chaves com
o porteiro Ramlro. (55.757
¦FLAMENGO — Rua Buarque de
Macedo, 48 — Vendo (cessáo de
direitos) o ap. 102, de frente cl
sala, j. lnr., 2 qtos, etc e gara-
_em comum. Entrega em 60 dias
i— Acabamento de alto luxo —
¦Preço CrS 1.450.000.00, sendo•CrS 625.000,00 no prazo de cln-
co anos, Tab. Prlce. — Inf. tel.¦43-9195. (49.806
FLAMENGO — Vendem-so os aps.
105 e 106, k Rua Almirante Ta-
mandaré 41, de frente, compôs-
tos de sala e quarto conjugados,
Est&o ocupados. Tratar com Ral-
mundo pelo tel.: 52-4941, das 13
às 19 horas. (53.962
GLORIA — Ed. N. S. da Gloria
do Outclro, na Praça do Russcli,
Junto e antes do Hotel Gloria.
Bom apartamento no flnnl da»
pinturas. Habite-se dentro dc
poucos dias, CrS 1.500.000,00. —
Tratar tel.: 43-8658. (60.214

PRAIA DE BOTAFOGO — Vcn-
ilc-r.e uni apartamento do fren-
to com 2 Mias, 3 quartos, dol»
hRnhe.mi saclnls, copa, cr*_lnhu
e dependências do crniprcRarins.
Eatrcsa doutro do um ano. —
Trntur pelo tol, 20-4102.
_J (49.006

BOTAFOGO — Rua A. Ramos,vendo terreno 9-,5xao. preço CrS2,800,000,00, Inf, 42-3285, (58.303
PRAIA DE BOTAFOGO — Otlmo
pnra rendai Aps. nala-quorlo
conj., bnnhelro o kit. Prontos
para ocupai-l A partir do 300 milcruzeiros. Melado flnanc. cm5 anos. Tratar Av. Pres. Var-
gas'417-A, 6, 2.100, (50.250
PRAIA DE BOTAFOGO — Vendo
apartamentos do sala, qunrt_ e
dependências o quarto e kltch.
Infs.: R. Sfto José 10, s| 1102 —
Tcl,: 52-3663, dns 14 ás 18 horas.

(57882
VENDE-SE umn casa com dois
quartos, grnndo snla, copn-cozl-
nha, banheiro, grande qulntnl.todo murado, entrada para car*
ro, terreno de 11x33. Rua Im-
bunssu, 23 — Coelho Neto. Ver
o tratar no local. (62,163
VENDO som entrada, 3 lotcs"~ei
uma casinha na Ewtrnda Rlo-Pe-
tropolls, Tels. 38-3103 e 46-8299.

(62.130

¦LjEJMjE* £
COPACABANA
ATUNÇAO! — Rara oportu-
nidude para fino gosto, â Rua
residencial de Miguel Lemos,
com todos aps. de frente, com
todas as peças para frente, de
hall social, saieta ampla. —
Edifício Replique, composto:
saia (35 in2), varanda envi-
draçada, 3 amplos quartos e
armai-los embutidos, dois ba-
nhclros sociais, copa e cozi-
nha ,arca com lugar d| má-
quina de lavar roupa, dep. de
empregada c garagem. Sinal
100.000,00, na promessa
100.000,00, prestações de 
10.000,00.»O saldo em peque-
nas^parcelas. Preço CrS 
1.600.000,00. Tratar telefone:
26-0281. Anita Gelbert. Aten-
do diariamente das 9 às 20
horas. Nota: Perto da praia,
todos de frente. Otlmo ne-
gócio. (AC 431
APARTAMENTOS DE LUXO
— Todos de frente, claros e
amplos — Oportunidade, em
Copacabana, na Rua Siqueira
Campos, perto de Toncleros,.
Edifício Joy, compostos dc:
vestlbulo, ampla sala com jar-
dlm de Inverno envidracado,
2 quartos, banheiro, cozinha,
área com tanque, deps. dc
empregada c garagem. Preço
CrS 580.000,00, sinal dc CrS ..
50.000,00, na promessa CrS ..
50.000,00, prestações de CrS ..
5.000,00, o saldo cm pequenas
parcelas. Tratar tel. 20-0281.
Anita Gelbert. Atendo diária-
mente das 9 ás 20 horas. —
Ótimos negócios. (AC 435

LARANJEIRAS — Vende-so na
Rua das Laranjeiras n. 553, —.
apartamento n. 403, e o 603 ou
o 604. de sala e dois quartosem final de construçáo e o 708
de aala e quarto separados. —
Ver no local e tratar na Rua
Araújo Porto Alegre n., 70. 3."andar, salas 303,6. (54.265
LARANJEIRAS — Vendo ap. de
2 salas, 2 quartos, banheiro com-
pleto, cozinha e dep. de empreg.
Peças amplas Entrada de CrS ....
600.000,00 e o restante financia-
do. Ver á Rua Luiz Catanhede
62. ap. 101, das 12 às 18 horas.
» tratar cl Tavares, tel. 42-7456
e à noite. 48-1895. (53.654
LAPA — Vende-se ap. 919. Rua
Taylor 31, de sala-quarto conju-
gados, banheiro, kltch. Alugado
s] contrato por CrS 3.100.00 —
CrS 360.000,00 á vista. Ver das
8 às 10 horas. Informações tels.
45-4601 e 52-2249. (48814
LARANJEIRAS — Terreno. Vcn-
de-so. Entrada dc CrS 30.000,
prest. CrS 5.000. Total CrS 
350.000. Tel.: 27-8753. (56.959
LARANJEIRAS — APARTA-
MENTO — Na Rua Álvaro Cha-ves n. 6. em edifício estrltamen-
te familiar, ao lado do Fluml-
nense F. C, dispondo de todos
os recursos domésticos, vende-
se o ap. 301, com tôdns as prln-clpnls peças de frente, tonstan-
te de sala, varonda, 3 quartos,banheiro completo, cozinha, ftroa
de serviço, dependências com-
pletas para empregada e gara-
gcm. Chaves na portaria. Tnv-
tar no escritório de Manoel de
Sousa Santos — Departamento
de Vendas. Rua Carmo n. 9,salas 1.1049. Tels. 22-7264 o
22-2628. (48.472

ARNALDO MENEZES

Tels. 58-7856, 47-8183 e ....
58-9011. Para melhor atender
e facilitar meus clientes —
BREVEMENTE: novas insta-
lações cm Copacabana, no
Ed. Centro Comercial de Co-
pacabana. (C-9.623

LARANJEIRAS — Vendo ur-
gente, excelente terreno resl-
dencial. c| 13,00 x 30,00 — Ra-
ra oportunidade- Sinal de 200
mil e o restante financiado
Ver o ultimo lote da Rua
Campo Belo, depois do prédio
199. Tratar com F. P. Veiga
_ Faro Filho, . Alm. Bar-
roso 90, si 1108 — 42-5231 e
42-5412. (52.371
LARGO DO MACHADO — Catete
— Vende-se, na Rua Bento Lis-
boa, 95. o apartamento 501. dc
sala. quarto, saieta. cozinha com-
pleta, hanhelro e área com tnn-
que. Ver no local com o por-telro ou no apartamento 901.

(49.707
PRAIA DO FLAMENGO, 140

Para pronta entrega, vcn-
dem-se grandes apartamen-
tos de luxo, ocupando todo
o andar, compostos de quarto
quartos, com armários, va-
randa envidraçada, dois sa-
lões, jardim de inverno. 2 ba-
nheiros sociais, sala dc ai-
moço, copa, cozinha, roupa-
ria. 2 quartos de empresadas
garagem etc. Preço a partir
dc CrS 5.000.000,00 com par-
le financiada. Ver com o por-
(eiro e tratar com os proprlé-
lários, á Av. Rio Branco. 173

14.• and. — Tel. 52-1804.
(57.9G8.

VENDE-SE ap. 604, pequeno, nn
R-.a Silveira Martins, 40. Chaves
no ' ral. (58.152

BOTAFOGO E URCA
APARTAMENTO — Praia de Bo-
tafogo. 4 ,ap 211, grupo 4, por700.000,00, preço atualmente dc
inicio de construçáo, em termino
de construção, com sala, 2 quar-tos, cozinha, banheiro, servindo
para negocio ou residência, parlefinanciada. Tratnr á R. do Ca-
tete, 94 — 25-2109 ou 57-9977, Sr.
Nunes. i62.515
A PRAZO — Casa vazia. Preço
750 mil c| 350.000,00 ou menos
de entrada em Botafogo. Tratar
con o próprio. Tel. 52-3911.

(59.673
BOTAFOGO — Vendo por
preço de oportunidade r. en-
tratin de 150 mil e restante
financiado, ótimo ap. de fren-
te, alugado, contrato vencido,
c varanda, sala 2 qts., banh
color, c| boxe e dep. de emp.
— Informação F. P. Veira *
Faro Filho, Av. Alm. Barroso
90, s: 1108 — 42-5231 e 42-5412

(52.366
BOTAFOGO — CrS 280.000.00 -
Vende-se pequeno apartamento
de sala e quarto separados, ba
nhclro, cozinha cl entrada lnde
pendente e área cl tanque. Edl
flclo Klng's Bay. em construçáo
por admtnlstraçáo. na Run Ge-
nernl Gôls Monteiro, 156. Ver no
local o apartamento n." 103. Tra
tar c| Pinto Lima e André de
Oliveira, na Av, Rio Branco, 151.
sala 403. Tel,: 32-7536.. (50.44»

APARTAMENTO vazio — Vende-
se em Copacabana, tem saieta
6.50. cozinha com boxe. tanque,
banheiro e sala 9 m2, quarto 12
ml conjugados. CrS 700.000,00.
fncllltnndo-sc CrS 300.000.00 cm5 anos em prest. de CrS 6.637,40— Rua Bolívar. 124. 7.° andar,de fronte. Informações 22-3289,ou à noite 38-4366 — Luiz Hack.

(55.381

(0 IMÓVEIS — Ante»
do comprar, ven-
der ou alugar «eus
imóveis. Consulte
primeiro Arnaldo

Menezes Imóveis. Avaliações
grátis.

ARNALDO MENEZES
Tels. 58-7850, 47-8183 e 
58-ílâal. Para melhor atender
c facilitar meus clientes. —
BREVEMENTE: Novas Insta-
lações em Copacabana. Kd.
Centro Comercial Copacaha-
na^  (C-9.022.
ÃP. EM COPAC. VAZIO. AM-
PLO, claro, c| 2 gr. qts., sala,
var,, banh., coz., área c| qto. c
W. O. emp. Garagem. Vendo
por CrS 1.400,000,00, com 50'.;.
cm 5 anos. Infs. e chav
57-5771, 57-6573 ,c| Carvalho Ro-
cha. (AC-754
AV. N. S. DE COPACABANA, 443.
Transfiro ap. qto., snla separa-
dos, inicio construçáo, pelo pre-
ço lançamento. Tel. 57-0988.

(AA-383
APARTAMENTOS mob. com tel.
3 qts. otc. Vendem-»» hoje, —
Tratar N. S. Cop. 861. 1008. Das
7 ás 20 horas, (AC-733
BARATA RIBEIRO - Posto 3 

*—

Ap. frente, sala. saieta, 3 qtos.,
garagem. 1.850.000.00. >Vondo oj
entrada do 300, a quem tiver fl-
nanclamonto Caixas. — Telefone
26-1134. até 21 horas. (62J26
COP. DD. ALASKÂ — Vendo ap"
ocup. r cont. por apenas 320 mil
cruzs. a vlstn. Inf. R. 7 Setem-
bro, 63. s| 402. Tol. 42-3285.

(58.399

OPORTUNIDADE EXCLPCIONAL— No melhor pomo de Copaca-
bana, Ed. Copamar, Av, Copaca-
b»iin, 782, vende-se no 10." an-
dar, apartamento de fronte, c|
duas (2) magníficas salas, dois
(2) amplos quartos, bnnhelro, co-
pa e coalnha, grande área de
serviço com tanque, quarto deempregada com banheiro do om-
pregada, oom boxe. Proço: Cri
2.400,000,00, oj sinal de CrS ....1.500,000,00, CrS 350.000,00 finou-
ciados pela Cia. 'e o rostanto acombinar. Tratar e ver no local,na parte da mnnbà, com Silva
_*___  (54.370
OPOBTUNI VDE — Vendo'ap.rcsld, com cerca de 70 m2, no
Centro Comercial » Rua Siqucl-
ra Campos 43, esq. Av, N. Copa-cabana, c/ ve«l., 2 snlne.i, 1 quar-to, Hanhelro, coz,, dep emp, e
área do serviço. Acabnm. do lu-
xo. pintura-Paredex. coz. csmal-
tadn, otc. CrS 1.300.000,00. 507,,
n ctmblnar e 50% em 3 anos.
Ver o ap. 1.136 a qualquer hora
e tratar pelo tel. 34-0273 à noite.

(56.423

COPACABANA. Vendemos mag-
nifico apartamento de frente,
luxo, confortável, peças amplas,
armários embutidos etc. Posto 5,
com saieta, 2 grandes - salas. 3
amplos quartos. I. de Inverno. 2
banheiros cm cor completos, co-
pa, cozinha, c dep. de empreg.
Entrego imediata. Preço Cri....
3.000.000.00. 507o financiados em
5 anos. Tratar com a Locadora
Nacional Ltda.. Av. Rio Branco,
10-3, 11.° andar, salas 1111-1113.
Telefone 42-3437. (51.716
COPACABANA — Vonde-se ótl-
mo apartamento com três sa-
los, varanda coberta, tres bons
quartos com armários embutidos
dois banheiros sociais, copa e
cozinha, havendo por andar um
apartamento, localizado na Ga-
lerla Menescal. cm fronte paraRua Barata ¦ Ribeiro. Tratar na
Rua Araújo Porto Alegre n. 70
3.°„ andar, salas 303'6.
___  (54.565

AP. NOVO — COPACABANA
Vendo, ei amplo quarto, banh. ecoz. Preço CrS 400.000.00. Tratarcl Geraldo Alves do Rezende —
Tel. 22-3832. (59.597
AV. PRADO JONIOR, np., í^põr
andar, 166 m2, sala. 3 qts., s. ai-
moço. Nfio tem garagem. 2.600.000
cruzs., todo a óleo. Entrada 800
mil. Tol. 26-1134. (02.135

IMÓVEIS.— Com"
pra e vende em
tíul.i Zona Sul, vá-
rios tipos dc apar-
lamentos p renda,

revenda c moradia, prontos e
alguns cm final dc constru-
ção. Pedidos para compra —
Pedidos para venda. Pedidos
para alugar e administrar —
Diariamente com

COPACABANA — POSTO 4
— Aluga-se o apartamento n.
604 da Rua Leopoldo Mlgucz
n. 36. com quarto e sala se-
narados, cozinha, .banheiro e
área com tanque, quarto' e
banheiro de empregada, em
primeira locaçáo. Ver no lo-
cal e tratar na Rua dn Car-
mo h. 71, grupo 601. Tels. -
43-4313 e 43-4241, (55 «77.
COPACABANA — Vendo no Bolr-
ro Peixoto, na R. Maestro Fran-
cisco Braga, 187. em prédio de
ótima construçáo, de 4 pava.. 2
apartamentos constituídos de sa.
leta, grande «aláo, 2 bons quar-
tos. banheiro completo, cozinha,
dependências de empregada, área
de serviço e garagem, um vasto e
outro alugado nem contrato. Pre-
cos de CrS 1.050.000.00 e CrS ...
1.300.000.00. Financie—i-se 50 %
em 3 anos, ou aceita-se financia-
mento de Cslxas e Institutos,
mediante sinal. Ver no local, c|
o Sr. Joáo. e tratar c| Vicente
Lima. na Av. Rio Branco, 131,
gr. 802. Tcl.: 52-2486. (60.173

POSTO 4 — Rua Domingos Fer-
relra, 20, ap. 1.201 — Vendo otl-
mo ap, Entrada. 2 solas, Jardimde Inverno, 2 quartos com ar-
marlo embutido, cozinha com ar-
nuulo do aço, banheiro social de
cói, quarto de empregada etc.
Condições: CrS 800.CO0.00 a com-
binar, aceltando-so também au-
tomovel como parte de pagamen-to e o restante financiado pelaCaixa Econômica em 20 mios —
Tratar diretamente com o pro-
prletarlo, no local, cfns 13 horas
em dlant». Entre:» Imediata,

(55^273
VENDE-SE ap. na Av. N. S. de
Copacabana 112, ap. 606, local
que nâo falta água, preço k vlsta
485.000,00 ou a prazo CrS 600.000
com • 300,000,00 de sinal. Tratar
V-c, de Inhaúma 134. s| 223.
Tcl.: 23-4364. J. S. Menezes.
Chave» com porteiro. (50.053
VENDE-SE por 800 mil á vista
ou aluga-se por dez mU — Ap.
de luxo com grande sala, cozi-
nha togáo de 4 bocas, magnlfl-
co quarto t banheiro, todo pln-tado a óleo, sancas e florôcs e 3
armários embutidos. Ver á R.
Salnt Roman 399. ap. 701, esq.
de Bulhões d» Carvalho. Cha-
ves na portaria. Tratar no tel.
37-6577. (60.148
VENDE-SE apartamento de sala,
quarto, banheiro completo, cozi-
nha com fogáo e sala de —moço.
na Rus Santa Clara, esquina do
Toncleros. Edifício Mnnchoster,
ap. 804. Tratar pelo tcl. 57-4322.

(59.106

COPACABANA — Vendo ap., lu.
xo. alto. frente, c' 175 m2, três
salas, três qts., dois banheiros
sociais, copa. deps. e garagem.Av. N. S. Copacabana. Posto 5— CrS 3.000.000.00. aceito pro-
posta para pagamento, dispenso
corretores. Tel. 45-0259.

(58.340

AV. ATLÂNTICA. LEUE. Vende-
se ap. térreo de frente cj 3 quar-tos. sala. banheiro, cozinha e
dep. a preço dc ocasláo. Aceito-

e financiamento pela Calxn. —
Tel.: 47-2720. (60.183
APS. — COPACABANA —
.Pça. Eugênio Jardim —
Compre pagando menos qu-;
o serviço já executado, Com 3
amplos quartos com armários
embutidos, salão com amplo
jardim de inverno, 2 banhei-
ros sociais em côr, copa - co-
zinha, dependências de em-
pregada, enorme área c1 tan-
que, um por andar. Pintado
a óleo. Obra acelerada já na
sexta laje. Entrega cm 20
meses com as maiores garan-
tias. Preço fixo. base de CrS
2.250.000,00 apenas 10 p| cen-
to de entrada, parte vincula-
da ao termino de serviços —
Grande financiamento 5 anos
depois da entrega. Visite ho-
je no local com corretor, na
Rua Pompeu Loureiro n. 136
— Tratar Sérgio Castro, Rua
Carmo n. 38, si 40.V0»;07 —
Tels. 52-9089 e 52-0852.

(C-15.053.'

COPACABANA. — Vende-se ap
1208, da Av. Copacabana, 360, cl
qto. e sala coniunados, cozinha
americana e banheiro completo.Preço CrS 510.000.00. Sinal..
CrS 136.Q0O.00. O restante facl-
lltado em 5 anos. Entrega em
10 meses. Tratar á Rua da Qui-tanda. 30. s1 419. com o Sr. Ran
gel. Telefone 22-6685. (53.576
COPACABANA — Posto 4112

94 prestações mensais de
CrS 1.535,00, resto a combinar

Vende-se urgente por preci-
sar do capital para negocio
rendoso, um apartamento de
frente, constando de sala,
quarto, varanda, cozinha e ba-
nhelro completo, rua sossega-
da e familiar, não falta água

Negócio direto. Não se acei-
ta intermediário. Tratar com
o proprietário a qualquer hora,
Tompeu Loureiro,.54, ap. 401.

(ac m
'COPAC. — Vjndo ap. sala. 2¦qtõ., 2 var. envklr., deps. e ga-
Tagem. alto. frente, pintado, c/'sancas, florões. R. Slq, Campos
n.o 243 - 601. CrS 500 mil cn-'trad„. 320 p/ Cx. Eoon. resto'facilito. Tel. 45-0259. (AA-332
COPACABANA — 'POSTO r-BEISVonde-se magnífico ap. de
quarto e sala conjugados, ba-
nhclro completo e cozinha. —
Tratar tel. manha 52-4258, Sr.
Milton e á tarde 42-4686, Sr.
Aplo. (50.345.

VENDE-SE apartamento comer-
ciai, próprio psra medico ou
dentista, r.o melhor ponto de
Copacabana, em frente ao Me-
tro, lado da sombra. Preço 620
mil cruzeiros com 50 por cento
financiados em cinco anos. —
Ver na Avenida N. S. de Co-
pacabana n.° 750, ap. 401. Cha-
ves com o porDelro. Tratar pelo
tel.: 37-5T30. (57.176

OIIAJAÜ — Rua Professor Vala-
dareB, 110 — Vendc-»o o apar-
tmnonto 101, do sala, dois quar-tos e demais dependências. Ver
no loca), todos os dias, das 12
iii-, 16 horns, e tratar pelo tele-
foilii 42-0275. (48,108
ORAJAU — Apartamento, entre-
go vazio, com sala dupla, 2 bons
quartos, cozinha grande, depen-
delicias dc empre-ivlii, todas ».i
Janelas com grades e perslanas,
por apenas 900 mil cruzeiros,
sendo 350 mil á vlsta, 150 em lit
meses, som Juros e o resto em
prestações Inferiores ao aluguel.Lotaçóes o ônibus á porta e play-
ground onormç. o ap. '* terreo,
dc frente. Tratar pelo tol. 58-5438

(57.322

VILA ISABEL — Vende-se apar-
tamento em primeira locaçáo,
frente, vazio, c[ laia, 2 qts., ba-
nhelro, cozinha, dep. de em-
pregada, CrS 500.000,00 de entra-
da e o saldo financiado sj Juros,
Tratar pelo tel.: 52-3034. Rua
da Assembléia n.° 93, 13.» andar,
sala 1.305. (80.175

GRAJAU — Vendo ap. C-03, no
5." andar, com 2 quartos, sala,
terraço, com 300.000,00 do sinal.
10.000.00 mensais. Tel». 22-9165 a
34-5459. E outro do 3 quarto». 2
salas. (57.337
VENDE-SE apartamento no Ora-
Jaú. Valor CrS 1.200.000,00. —
Vendo por CrS 900.000,00, sendo
CrS 300.000,00 á vlsta, 200.000.00
a prazo em 2 anos e o restante
pago á Cia, cm prestaçóes men-
sais de 6.240,00. Tratar pelo te-
lefone 30-1007. Ver á Rua Tco-
doro da Silva 050 ap. 305. Chave»
no ap. 102. (AC. 695

VILA ISABEL — Vende-se 870
mil cruzeiros, apartamento de
sala, dois quartos com armários
embutidos, copn-cozlnba, banh.
completo, qunrto e banheiro de
empregada, área de serviço, es-
tncionamento pnra autos, ante-
na coletiva para TV. è rádio e
amplo play-ground com brln-
quedos para crianças. Condições
n combinar. Ver e tratar na R.
Torres Homom n. 710, com o
Sr. Valentlm. (56.329.

SANTA TERESA,
CATUMBI E
RIO COMPRIDO
APARTAMENTO — CATUM-
BI — Vende-se o apartamen-
to 101 do prédio número 15
da Rua Santa Catarina, aca-
bailo de construir, com sala,
grande, 2 quartos nobres,
quarto e W. C. p| emprega-
dos, banheiro em côr, cozi-
nha ampla, armários embuti-
dos, garagem, varandas etc.
Preço 990.000,00, com metade
financiado em 10 anos pela
Tabela Prlce. Chave com 1).
Coralia, no apartamento 201.
Tratar pelo telefone 23-4062.
_r. Marques Pereira.

(62.005.
CATUMBI — Metade do prédio,
sito á Run Catumbl, 51, será
vendido em leiláo, sexta-feira, 17
do outubro de 1958, as 16,00, cm
fronte ao mesmo, pelo leiloeiro
Pacheco, autorizado por alvará
do Dr. Juiz da 13a. Vara Cível.
Vide anuncio detalhado no O
JORNAL de hoje. Mais Infs.
tel.: 22-6314. 'S3.205

IPANEMA, LEBLON
E GÁVEA
APARTAMENTOS — IPA-
NEMA — Vendem-se ã Rua
Visconde de Pirajá, 25, ao ia-
do da Praça Oen. Osório, a
poucos passos da praia, para
entrega dentro de 60 dias,
ótimos apartamentos de: s-v
leta, grande aala, dois bons
quartos, banheiro social, co-
zlnha, área de serviço com
tanque e dependências com-
pletas para empregada. Aca-
bamento de luxo, sala e cozi-
nha pintadas a óleo, banhei-
ro social com azulejo de cõi
e louça inglesa, área de ser-
viço toda azulejada. :dilicio
de 8 pavlmcntos, 2 elevadores,
incinrrador, entrada princi-
pai do edifício artistlcamen-
te construída. Preços a partir
di CrS 1.400.000,00, somente
20_ de sinal, parte facilita
da e o restante financiados
após a entrega das chaves,
ver no local diariamente, in-
clusive aos' sábados e domln-
gos, informações com o Sr.
Mllosi, de segunda a sexta-
feira p| tel. 23-0379 e aos sá-
bados e domingos no locai. —
Vendas diretamente com o
proprietário. (53.386

AP. VAZIO, quase na Avenida
Atlântica. Dc frente cj linda
vista livre pi praia. Acitaamt.
de luxo, c| sancas, console. —
florôcs, porta dc f?rro. amplo
Jardim do lm-., todo de mnr-
more, qto. sala conj. (porem
amplos), banh. c hoa kltch. —
Inf. e chav. 57-5771, 57-0573 o|
prcprlctárlo, Sr. Carvalho ""-
cila. (CA-755.

COPACABANA — Vende-se. pe-ia melhor oferta, o ap. 915, da
Rua Jullo de Castllhos n. 35. dc
quaçto-snla conjugados, banhei-
ro o cozinha, alugado sem con-
trato, por Crs 5.000,00 — Enca-
mlnhar propostas a Sra, Fátima,
á Av. General San Martin n. 553
— Leblon. Telefone 27-4291.

(56.731
c"""PÃ~CÃB*ANA~~~- Vende-se um
ap de quarto e sola separados
o demais dependências, á Rua
Barata Ribeiro 809. Tratar ns
Av. Churchlll 97, salas 301-2. cf
Sr. Matos. (56359"LUME*— 

Vende-se nu gnlflco
ap., ocupado, com rala. 2 qunr-
tos .cozinha, banheiro comple-
to e dependências :1c emprega-
da. Ver á Rua Gustavo Sam-
polo n. 610 .ap". 404. icla manli*

ie trator á Av. Erasmo Braga n.
ooo —Ia 503 — Tel. 42-4686.

(47.975

está nesta pagina

a CASA que Você quer
no BAIRRO que Você prefere 

'

pelo PREÇO'que Você pode pagar

porque quem tem casa para vender
ou alugar anuncia no JORNAL DO
BRASIL. E é fácil encontrar entre
tantss ofertas aquela que serve espe-
cialmente para Você.

ATENÇÃO! — Vendo em edlf.
de alto luxo, todos aps. de
frente, somente 4 pavimenteis,
com elevador. Edificio Pro-
vence, na melhor rua reslden-
ciai. General Urquiza, com-
posto de: vestlbulo, ampla sa-
Ia, jardim Inverno envidr.,
3 quartos com armários em-
butldos, banheiro, copa, cozi-
nha, área, dep. empregada.
Sinal de CrS 100.000,00, na
promessa CrS 100.000,00, pres-tações de Cr$ 9.000,00, o sal-
do em pequenas parcelas. —
Tratar tel. 2G-0281 — Anita
Gelbert. Atendo diariamente
das 9 ás 20 horas. Preço CrS
1.300.000,00. Otlmo negócio!

(AC 433
IPANEMA — Vendo junto à
Praça G. Osório, no moilcr-
n'ssimo Edif. Arpanema, oti-
mo ap. novo, fi"o acabamen-
to, o] confortável sala de ent.
banh. c| boxe, sala-quarto c|
recanto dormitório, boa cozi-
nha, var. envidraçada, área c{
tanque em azulejos. Ver Rua
Vise. de Pirajá 22, F. P. Veiga
_. Faro Filho, Av. Alm. Bar-
roso 90, si 1108 — 42-5412 e
42-5231. (52.367
JARDIM BOTÂNICO — Vendem-
»e magníficos aps., bela vista,
de 2 e 3 quartos, cl armários
embutidos, sala, banheiro com-
pleto, cozinha, dependònclas ir
empregada, em edifício recém-
construído, sobre pllotls com '.
elevadores.* Ver á Rua Ja-dim
Botânico. 169, e tratar à 4v.
Erasmo Braga, 299, 5.°, s| 503.
Tel.: 42-4686. . (.47.980
JARDIM BOTÂNICO — Aparta-
mentos no 2." e 3.° andares lEd.
dc 3 pavlmcntos). Vendem-se. c
ampla, sala, 3 quartos, armários
embutidos, banheiro de côr, ótl
mo terraço, dependônclaa de em
pregada, fartura do água, tratar
pelo tcl. 46-4410. (61.558

ANDARAÍ E GRAJAU

INCORPORAÇÃO A PREÇO FIXO
— PAGAMENTO &\l 100 MESES
SEM JUROS — Ap..de grande sa-
Ia, 2 quartos, banheiro social, co-
zlnha e dependências completas.
Informações no local na R. Es-
trela, 63 ou com os Incorporado-
res, na Av. Nllo Peçanha, 155.
8 611. Tels. 52-5524 o 32-4854.

162.516

APARTAM-NTOS — Vendo, alu-
gad.os sem contratos, na Rua
Martins Pena, 43, fundos, em
frente á Praça Afonso Pena, com
mia, 2 qts., varainda, quarto d»
criada, coz., banh. completo etc,
por CrS 850.000,00, com Cri ....
300.000,00 financiados em presta-
çOes de OrS 6.673,30 cm 5 anos —
Ver cora o porteiro Josá Carlos.

(57.227

RIO COMPRIDO — R. Ttc.
Vieira Sampaio. 23, ap. 402 -
Vcndc-se um apartamento de
frente, com magnífica vista.
Saieta, sala, 2 quartos, varan-
da, cozinha, banheiro, área cl
tanque e dependências de em-
pregada, condução farta. —
Chaves no ap. 101. Tratar à
Rua da Assembléia, 41. Tele-
fone 52-3415. (51.091.

ALTO DA BOA VISTA — Vende-
so prédio de 2 aps., cada um c| 4
quartos, sala, banheiro completo,
cozinha, banh. de empr., para-
cem. Jardim e quintal. R. Muçu,
Tels. 42-9228 e 38-6657, Mota
Costa. (60.151
ATENÇAOI — Tijuca — Vondc-
mos. na Rua Haddock Lobo. ótl-
ma • bem montada casa do be-
bldos, lactlclnloe, bonbonnlere e
massas. Grande movimento. Otl-
mas Instalações. Boa féria men-
saI( Flnanclamoa grande parte.
Tratar na Org. Daniel Ferreira,
Av. Rio "Branco, 142, 2.°. Telefo-
ne: 22-1392. (59.641

VILA tSABEL £ LINS
DE VASCONCELOS
A-ENÇAO! — Oportunidade
única — Vendo na Av. 28 de
Setembro, no melhor ponto,
apartamentos com todas as
peças de frente, claros e bem
divididos, no Edificio Brasília
Star, compostos de vestibulo,
ampla sala, vaoanda, 2 ótimos
quartos, banheiro, copa, cozi-
nha, área, deps. de emprega-
da. Sinal de CrS 50,000,00, na
promessa CrS 50.000,00, pres-
lações de Cr$ 6.000,00 e o sal-
do cm pequenas parcelas. —
Tratar com Anita Gelbert, p.
telefone 20-0281. Preço CrS ••
300,. 000,00. Atendo diarlamen-
té das 9 ás 20 horas. Raro ne-
gócio. Note: Todas as peças
de frente. (AC 432
AV, 28 DE SETEMBRO 414. Pra-
ça 7 — Vendem-se oa aps. 201
c 302, por 25~o. monos do valor
real, por motivo de estarem
alugados sem contrato. Tratar
com o proprietário, na Rua Bue-
nos Aires n. 330. Tcl. 43-0259.

155.314
LINS DE VASCONCELOS — Vcn-
demos a Rua Conselheiro Fer-
ra?., 65, cm bairro ile casas rc-
sldcncliiis. magnífica residi nela
elevada, para entrega Imediata,
com sala, 3 quartos, varanda, ba-
nhelro completo, em tor, copa,
cozinha, grande arca coberta c
ianque c dep. de empres.. Jar-
dlm e quintal. Preço CrS 
1.400.000.00 com 60-;. financia-
dos em 7 anos. Tratar com a
Locadora Nacional Ltda.. á Av.
Rio Branco. 106, 11.° andar, sa-
ias 1111-1113. — Tcl. 42-3437.

(51.714
LINS — Vende-se, à Rua Cabuçu
28. otlmo terreno dc 11 x 7.50 m
por CrS 300.000,00, facilitados —
Tel.; 38-4032. (57.954
LINS DE VASCONCELOS — Ven-
de-se 1 casa nova, cm constru-
çáo adiantada. Rua Pedro de
Carvalho, 230, 2 pavlmentos. 1 sa-
lo, 3 quartos, cozinha, banheiro
completo. Preço 1.200.000,00. Ne-
goclo direto. (60.114

ATENÇAOI ORA JAU — Cosas B
apartamentos. CrS 100.000,00 de
entrada. Parte facilidade e par-te financiada. Ver e tratar Rua
Araxá ns. 34 e 36 (1 e 2).

(53.293

LINS — CASAS NOVAS — Vcn-
dem-se no moderno conjunto
residencial da Rua Pedro Car-
valho n. 482, Junto a toda con-
tíuçíio e comercio, ótimas casas,
2 pavs. constr. alto luxo, com-
plotamente separadas uma das
outras, com fachadas modernas
em pedra canjlqulnha e grafltex, final do constr, c| algumas
quase prontas, tendo entr. ia
teral serviço c] portfto íerro, va-
randa cl cerâmica S. Caetano,
enorme sala cj sancas c ílorões
ampla coz., c| íogfio de 4 bocas,
colfa esmalt,, arm., ílltro, lugar
p| geladeira, qt. empr. que pode
ser usado como copa, deposito,
banh. o W. C. empr., tanqus
azulejado e bom quintal. Em
clmn, 2 espaçosos qts. c| arm.
embutidos _ Janela Copacabana
o luxuoso banheiro social em
côr c| boxe. Constr. de 1.», c
escado. peltorls e soletras e
em mármore, Ins. pi radio, TV.
e tel., basculahtes cm ferro, pi-
sos mosaicos, todas as peças c
luz direta. A partir dc 950.00.1,00
c] 310.000,00 á Visto; 220.000,00
facilitados e o saldo cm 5 anos.
No locol c| o proprietário, das 8
ás 16 horas. (55.860

ATENÇÃO! — Vendo no me-
lhor ponto do Grajau Av
Engenheiro Richard, aps. de
luxo, compostos de: vestibulo,
ampla sala, ótimo quarto, lia-
nhelro, armário embutido, co-
zinha. Sinal de 40.000,00, na
promessa 40.000,00, presta-
ções de CrS 5.000,00, o saldo
cm pequenas parcelas. Tratar
tel. 26-0281. — Anita Gelbert.
Atendo diariamente das 9 is
20 horas. Raro negócio.

(AC 434
ANDARAI — Vendo essa c| 2
salas, 3 quartos, banheiro, copa,
cozinha, despensa e peqicno
quintal. Entrada Crs 500.00.00
e o restante financiado. Ver na
Hua Paulo Brito 226, das 9 as
11 horas, e tratar cl Tavares —
Tel. 42-7456 e á noito 48-1895.

(53.655
ORAJAO — Apartamentos am-
pios — Vendo para entresa em
dezembro de 1959 — Tel. 29-9455— Gomes. (AC119

LINS DE VASCONCELOS —
Vendo minha casa; terreno 33 x
74 — Rua César Zama, 24.

(54.800
LINS DE VASCONOELOS
Vende-se vazio o apartamento
201 da Rua Aquldabá 822, com 2
quartos e demais dependências,
Inclusive para empregada, com
CrS 350.000,00 de entrada e o res-
tante financiados. Ver diária-
mente no local, das 9 ás 11 ho
ras o tratar pelo tol,: 23-0616, cl
o Sr. Madeira. (50.277
MARACANÃ — Tijuca — Vendo
apartamento de 2 bons quartos
otlma sala, banheiro com boxe,
cozinha espaçosa, dependências
para empregada e otlma área de
serviço. Preço de CrS 1.000.000.00
cl CrS 390.000.00 financiados em
10 anos, pela Tab. Prlce, em pres
lações dc CrS 5.000,00 e CrS ...
610.000,00 a combinar. — Ver o
apartamento 416, da esquina das
Rua Sáo Francisco Xavier com
Visconde de Itamuratl. — Tratar
na Rua Uruguai. 7. Tel. 38-4411
com Eugênio, depois das 19 ho-
ras. (62.115

GRAJAU — Vende-ss uma casa
com duas entradas, 3 quartos,sala. quarto de empregada, 2 ba-
nheiros, cozinha, está vazia e
toda pintada de novo. Tratar na
Rua Uruguaiana 12-A. sala 302.
das 14 ás 16 horas. Tels. 37-8359
» 42-5411. (53476

C «01

GRAJAU — Vende-»» otlma casa
alto» e baixos. Ver e tratar á
Rua Ângelo BlteneoUrt n. 119,
dM II U U hora». (53.391

RUA CONSELHEIRO OLEGARIO,
24 — Para entrega Imediata. —
Vende-se com grande facilidade
no pagamento, o ap. 401, com
ampla sala, quarto, banh. com
pleto, cozinha. Aceita-se também
financiamento de Institutos ou
Caixa Econômica. CrS 450.000,00— Pode ser visitado, das 14 ás 17
horas. Tratar cj A. Hermanny
na Administradora Nacional. At.
Pres, Antônio Carlos, 615, 2." pav.Tel. 52-1239, das 9 ás 13 e du 14
tê 17 hora». (62.SIS

V. ISABEL — Res, Vendo, k R.
Bar. Cotcglpo, 212, p| 2 milhões.
50^ em 5 ano». Tels,: 32-1004 e
43-5844. Ver no local. (01.557
VILA ISABEL — Vcndc-se ultimo
ap, de sala; 2 quartos, cozinha,
banheiro e dependências de em-
pregada. Ver á Rua Sáo Fran-
cisco Xavier, 860, op. n." S-102,
Tratar á Av. Oomea Freire, 55-F,
tel. 42-2460, Dlrt. c| proprlct.

(58.694

TIJUCA, MUDA E
ALTO DA BOA VISTA
APARTAMENTOS — Tijuca
— Vendem-se á Rua Visconde
de Figueiredo, 42, acabados de
construir, para pronta entrega,
ótimos apartamentos de: en-
trada. grande saia, 2 bons
quartos, banheiro social, cozi-
nha, área de serviço e depen-
dencia, completa para empre-
gada. Acabamento de luso,
sala pintada a óleo, banheiro
com azulejos de cor, área de
serviço toda azulejada. Edl-
flcio de somente 4 pavlmcntos
com elevador, incinerador, ga-
ragem etc. Rua estritamente
residencial e -bem próximo á
Praça Saenz Pena. Preço Cr$
1.400.000,00, sendo parte de
sinal na entrega das chaves
e o restante financiado. Ver
diariamente no local e Infor-
maçóes pelos tels. 23-0379 e
23-5050, vendas diretamente cj
o proprietário. (53.388

PRAÇA DA
BANDEIRA
E SAO CRISTÓVÃO

BARRA DA TIJUCA — Vende-se
otlmo lote, oom 550 metros, perto
da praia, a 300 metros da Bolto
Corsário. Tratar com Galvfio. das
10 ás 12 horas. Telefone 32-1382.
Faclllta-se o pagamento. (54.832
EM KUA DISTINTA permuta-seterreno 18x26 por apartamento ou
vcndc-se. Rua Abelardo de Bar-
ros, Junto ao prédio 31, Tratar
pelo tel. 38-7940. (58.663
MUDA DA TIJUCA — Ap. de
frente em 1.° pavimento, a 2
minutos a pó. Rua Conde de
Bonfim, com 1 quarto, sala, co-
zlnha. dois banheiros, garagem.etc. (em construçáo). preço CrS
500.000,00 em mensalidades de
CrS 4.000,00 s majoraçáo —
transfiro contrato com CrS ....
130.0O0.00. Já está pago. Rua
da Quitanda n. 163, 3." andar,
a| 302 — Telefone 43-7660.

(55.295
PRAÇA SAENZ PENA —
Vendo ótimas casas de 2 sa
Ias, 2 quartos, cozinha, ba-
nhelro e quintal. Entrada 400
mil e o saldo a longo prazo.
Ver à Travessa Vitorio Ema-
nuel, com o Sr. Henrique ou
outras informações pelo tel.
52-9498, com os proprietários
Morais e Oliveira. N.B.: es-
ta travessa começa na Rua
Barão dc Mesquita, no n.°
191. (50.455
TIJUCA — Apart. — Vendo dc
frente cl sala, 3 quartos, qto.
de criada, banh. compl., a Rua
C. Bonfim, CrS 1.450.000 cl CrS
600.000 de entr. rest., a comb.:
outro Rua Uruguai p| S'Bondes
sa, 3 quartos, criada, copa, coz.
bonh. compl. cm côr, garagem,
etc, CrS 880.000.00 dentr. e 74
nrcstaçôcs dc CrS 5.000,00. —
Franc.o C. Freitas. Carmo 6 —

Si 902; 42-3808 — 42-7573.
(58.449

TIJUCA — Ap. de sala, 2 quar-
tos, varanda, banheiro comple-
to, cozinha, dep. dc emp. e ga-
ragem. Rua do Bispo, próximo
de H. Lobo. Preço CrS
1.100.000.00, c| 50°;° financiados
— Inf. cl Tavares — Av. 13 de
Maio, 13, li.», 5| 12. Tcl. 42-7456.

(53.659
TIJUCA — Oportunidade única!
Vende-se, era condições excep-
cionals, ótimo apartamento do
quarto e sala separados, com ar-
márlo embutido de 3m x 3m
cozinha, banheiro completo, área
do serviço com tanque e depen-
dcnclas completas do emprega-
d», no melhor ponto do bairro,
com água e conduçRo abundan-
tes. Tratar exclusivamente no
local, durante o dia. Rua Del-
gado de Carvalho, 38, ap. 202.

(47.408
TIJUCA — Vende-se à Rua Ba-
ráo de Mesquita, próximo á Rua
Dep. Soares Filho, terreno do
10 x 39. CrS 4.000.000,00. facllltan-
do-se 40":',, em 1 ano. Tratar pelo
tel.: 52-3634. Rua da Assembléia
n.o 93, 13,o andar, s. 1305.

(16.174
TIJUCA — Vendem-se, á Rua
Baráo de Mesquita 474. aps. em
lt» Jocaç&o, 1 por andar, com
vestlbulo, sala, 3 quartos, ba-
nhelro c| boxe, cozinho, dep. pa-
ra empregada e área de serviço
com tanque. Preço a partir de
CrS 1.190.0PO.OO — Pgto. íaclll-
tado e flnanc. a combinar. Ver
no local hoje das 9 ás 17 horas.
Tratar pelo telefone 52-3634 —
Rua da Assembléia n. 93. 13.°
andar, sala 1305. (60179

TIJUCA — Vende-»e ultimo eótimo apartamento, em final deconstruçáo, acabamento da luxoe com u seguintes peça*; sala
3 quartos, copa-cozlnha, banhei-ro completo • tolllete aoclal, cl
quarto e W.O. e dependênclM
de empTegada, todo decorado em
gesso e luz Indireta na «ala. Vere tratar no local, dlaa ntels, naKua Conde de Bonfim, 377, como Sr. Samuel. (57,270
TIJUCA — Vende-se uma casa
nova, ds altes » baixo», vazia.
Tel.: 29-0324, com o ar. Lino,
ou Oliveira. (57.681
TIJUCA — Or» Jl.500,00 de »I-
nol • prestaçóes mensais de Cr»
0.300.00 com aipenoa 3 parcelas
Intermediária de Crt 31.500,00.
Otlmcs apartamentos <le íren-
to, com sal». Jardim de lnver-
no, quarto separado, banheiro,
cozinhe. 4 por andar. R. Almte.
Cochrane esq. Pareto. Constru-
çáo acelerada. Preços fixos, »em
«ajustamentos, vendas exclu-
slvas Valdcmnr Donto. Rua Ro-
drigo Silva, 18, »/ 504 — Tel.:
52-2458. No local, diariamente
até 21 horas. (53.440
TIJUCA — APARTAMENTO —
Tenho ótimo ap. na Tijuca, no-
vo, todo decorado, com 2 quar-tos, uma sala, 2 Jardins de ln-
verno, dependências de empre-
gada etc. Aceito automóvel de46 em diante como entrada, II-
nanclo o restante. Tratar a R.
Telxolra Soares n. 26-B. Pra-
ça da Bandeira. (57.140.

ATENÇAOI — Encantado — Jun- '
to k Av. Amaro Cavalcanti, ven-demos confortáveis aps., todos dsfrente, c| sala, 2 quartos, cozi-nha, banheiro, área o| tanqus • Ientrada de serviço, W.C. de em*-)
pregada e armários embutidos. '
Aceitamos Cr» 150.000,00 de en-trada, mais Cr» 50.000,00 a com-binar, e o saldo em 10 anos, En--tregamos alguns vazios. Visite n»Dua Daniel Carneiro, 190. Pro-,re no local o Sr. Alfredo, du,- ás 17 horas. Tratar na Org.Daniel Ferreira, Av. R_> Iranco,""" 2,0. Tel.: 22-1391. (59.«42142.

VENDE-SE ótimo ap. á Rua Dr.
Satamlnl 128-A, ap, 101, entre
Professor Oablzo e Afonso Pena
com 2 quartos, sala, copa-cozt-
nha, banheiro boxe etc. Inata-
laçóes do água quente na cozi-
nha, banheiro de empregada. —
Preço 1.200.000,00. Tratar no lo-
cal até,ás 16 horas. Tcl. 38-6920.

158.697

ATENÇAOI — Engenho de Den-tro — Vendemos casas em cons-
truçáo, c| sala, 2 quartos e deps.
completas, baluro particular, com-
play-ground e acabamento de lu-xo. Aceitamos Crs 240.000,00 du-rante a construçáo e o saldo em'7 anos. Visitem na Rua 2 dsFevereiro, 1130. Saltar na RuaBorja Reis, 825. Procurem no lo-cal o Sr. Alcides, das 9 ás 1Thoras. Tratar na Org. DanielFerreira, Av. Rio Branco, 142, 2.»:Tel.: 22-1392. (59.643

VENDE-SE prédio, em terreno de
6,90x27.70, de esquina; com Con-
ds de Bonfim. Tratar pelo telefo-
ne 38-9795. (62.016
VBNDE-SE um apartamento, fl-
nal de construçáo, com sala, 2
quartos e demais dependências.
Ver na Rua Afonso Pena n. 119
ap. 301. Procurar o Senhor Da-
nlel — Preço de 980 mU cruzei-
roa. (AC-774.
'VENDE-SE apartamento de íren-
te na Tijuca, com varanda, três
quartos, 1 sala, banheiro com-
ipleto, cozinha, tanque com área,
situado â Rua Conde de Bon-
iflm, 970 apartamento 201. Ver
,no local. Ohaves por íavor c|
O. Maria, apartamento 203 —
Preço Crt 950.000,00 (novecentose cl-coenta mU cruzeiros). —
.Tratar com Pimenta. Telefone
32-0974, preferencia á vista.

(53.959

ATENÇAOI Vendo ótimas' casas,'
subúrbio da Central. ônibus
Lapa-Irajá faz ponto final, toda'
conduçáo Madurdra-Irajá, trê»
grandes quartos, 2 salas, gran-
de quintal, banheiro completo.
300 mil cruzeiros de entrada,
rest. a prazo. Infs. o vendas
Rua Carollna Machado. n.° 504.
sala 2. (57.348

APARTAMENTO do ampla sala
o quarto, passa-se, á Rua Tel-
xclra Soorcs 26. ap. 1101. Tratar
com o encarregado. (58.618
CASA — Vcndc-se uma com três
quartos, banheiro, sala, sala de
almoço, copa. cozinha com ar-
marloa de aço. quintal e Jardim.Náo falta água. Tratar com o
proprietário ,na Rua Matuplrt,
193. Benflea. (49.896

ATENÇÃO — Vendo ótimas cs-
sas de 1 si., 1 qt., coz. e banh.,.
apenas 200 mil cruzs. O preço
á vlsta e nada mais. Constru-
ç&o nova, o terreno ílca d»
graça. Preço do custo, a pou-
cos minutos de Madureira, Vaz
Lobo, 5 minutos do ônibus Can-
delárla. Infs. e vendas na Rua
Carollna Machado, 504, si 2.

(57.34T

SAO CRISTOVAO — Largo da
Cancela — Vende-se, pora pron-
ta entrega, ap. composto de: 2
quartos. 1 snla, banheiro, cozi-
nha, quarto de empregada, ter-
raço e demais dependências. —
Preço Cr» 750.000'ÍK). Condições
de pagamento: parte à vista e
CrS 400.000,00 financiados em 5
anos. Ver o ap. 203 da Rua
Chaves Faria n. 390 o tratar à
Av. Rio Branco n. 173, 14.°, te-
lefones 52-1804 e 42-2407.

(57.969

APARTAMENTO NO MEIER
à Rua Constança Barbosa n.
9, ap. 201, com sala, 2 quar-
tos, banheiro em cór, cozinha
com armário de aço e filtro'
de parede, passa-se com mó-
vels novos de pau marfim -—'
persiana, lustre etc. Tratar
pelo telefone 52-1340.

(57.926.

SUBÚRBIOS
CENTRAL
ATF.NÇAO — LARGO DOS PI-
LARES — Oferecem-se á venda
os melhores lotes do D. Federal
em ruas asfaltadas, água enca-
nada, luz e esgoto, tudo pronto.
Entrada dc CrS 6.500,00. Presta-
ções de 2.250.00 sem Juros —
Multo comércio. Indústria e re-
sldênclos no local. Multa con-
duçáo direta para Cidade. Te-
nho poucos. — Tratar todos os
dias. Inclusive aos domingos, no
Largo dos Pilares, lado da Igre-
Ja, na barraca de terrenos, com
Sena. (56.242
ATENÇÃO. MUITA ATENÇÃO!
Vendem-se dois lotes, uma mela-
casa com dois cômodos, poço e
terreno todo plantado. Os dois
lotes ficam no Parque S. Carlos,
entre Santa Rita e Rancho Fun-
do á esquerda da Rua Mota. To-
ma-se o ônibus de Nova Iguaçu
a José Bulhões, saltando na Rua
Mota. Tratar com o Sr. José Sou-
to. (49.780
ATENÇÃO — Rlachuelo — Ter-
renos e casas vazias com entra-
da de CrS 100.000,00. Ver e tra-
tar á Rua Ftlguelras Lima. 71.
ATENÇÃO — Méler. Terreno em
rua particular CrS 50.000.00 de
entrada, 50.000 facilitados e
prestações de 5.000.00. Rua Pc-
dro de Carvalho. 2"6. -(55.287
ATENÇAOI — Cascadura —
Casas vazias, CrS 5.000,00 de
entrada. 50.000 CrS facilitados e
prestações de CrS 5.000,00. Ver
o tratar Rua Feliclo n. 36.

(55.292
ATENÇÃO — Vende-se casa 2
qts, sala, cozinha em centro de
terreno, á Rua Pinto de Campos
33 saltar na Rua Carollna Ma-
chado 1.130. Tratar á Rua Le-
mo-. Brito 327. com o Sr. Pereira.
Tel. 29-9390. Quintino. (AM-33
AVENIDA SUBURBANA — Zona
Industrial » ponto comercial,
cm Quintino, ótimo terreno pia-
no, para fábrica, oficina mecá-
nica, garagem ou grande lncor-
poroçáo, medindo na írente 9.70
tn pelo lodo esquerdo, 80 m de
comprimento • pelo lado direito
96.60. em três se_iilmentos, de-
pois de 43,80 alarga para mais
10 metros, tendo na linha dos
fundos 11 metros — Vende-se,
eom financiamento de 50T» em
5 anos, Tabela Prlce, A vlsta
aceito oferta. Tratar com o
proprietário Sr. Slmon. Telefo-
ne 29-5575. (AM 111
ATENÇÃO — Vende-se conforta
vel cosa de 4 qts. 2 sala6. cozi
nha banheiro completo de altos
e baixos, á Rua José Bonifácio.
Todos os Santos, entrega-se va-
zi- Terreno 12x33. Tratar á Rua
Lemos Brr.o 327 com o Sr. P»-
relra. Tel. 29-9390. Quintino.

t,(AM-38

TIJUCA — Vonde-se á R. Ba-
Táo de Mesquita n. 474, ap. no-
vo, vazio. c| sala e quarto con-
Jugados, banheiro, cozinha e bon
áren com tanque. CrS 530.000,00,
Pagto. facilitado a combinar —
Tratar pelo tel. 52-3634, á Rua
da Assembléia n. 93, 13.» andar,
sala 1305.. (60184
TIJUCA — Compro terreno em
zona do 8 pav., dando como par-
te do pagto. lojn nn Rua Conde
de Bonfim. Diferença n combi-
nar. Tratar pelo tel. 52-3634, á
Rua dn Assembléia n. 93, 13.°
andar, sala 1305. (60185
TIJUCA — Ap. vazio, 10 pe-
ças, vendo, pllotls, garagem,
2.200.000,00. Tel. 34-4766. Rua
Agular 36, ap. 306. (58.329
TIJUCA — Vendem-se aps. de
sala, 2 e 3 quartos e demais do-
pendências. Tratar no local dia-
rlamente inclusive aos domln-
gos (até 12 horas), das 9 ás 11
e das 13 ás 17 h., na Rua Pe-
relra de Siqueira n.° 27, Junto á
Rua Alm. Cocrane ou na Av.
Oonics Freire, 55-F. Telefone
42-2460. (58.695
TIJUCA — Vtnde-s» ap. novo. 3
bons quartos, otlma »ala, varan-
da. Jardim de lnv., copa, cozi-
nha, dep. de empregada. Rua
Haddock Lobo, 396. Cr» 
1.500.000,00. (58.297
TIJUCA — Vende-se a cosa n.°
8 á Run Baráo <*» Me»qulnta n.°
478-A. Preço: Cr» 700.000.00, eom
entr»da de Or» «0.000,00. Inf.

Iteleltns 48-0470. (5S.30-

ATENÇÃO — CASCADURA —
Magnífica oportunidade — Ven-
demos cosa acabada de cons-
trulr. caprichoso acabamento,
construçáo esmerada? em centro
de terreno, a qual assim se dl-
vide: 3 ótimos quartos, ampla
sala. cozinha toda azulejada, ba-
nhelro completo, lajs • taquea-
mento geral e bom quintal —
Peças amplas e multo arejadaa.
Preço de 680 mil cruzeiros, oom
280.000.00 de entrada • o restan-
te financiado par» pagamento
em S anos. Ver .no local, k Bus
Itamaratl n.» 2-4, casa 21, com
o nosso encarregado, Sr. Silvio,
e tratar nn Praça da Republica
n.° 93, 2.o andar, grupo 302. Te-
lefone 42-1662 (Junto ao H.P-S.j.

(58.512

AP. DE CRENTE — _NQ. NOVO,— Vendo, c| 2 qts. t «ala. 50 _-,íln. em 5 «nos. Tratar cl Geral-.,
do Alves de Rezende. Telefona,.
«-3832. (59.59»,
ATENÇAOI — Méler — Vende-
mos confortáveis aps. de sala, 1
quartos, varanda e, deps, compl».,
tnclufllv» de empregada, • área c|tanque, c| entrada de serviço.
Aceitamos entradas s partir da
Crt 200.000,00, ou menos, e o sal-
do em 10 anos. Visitem na Rus24 de Maio, 1117. Procurem no:local o Sr, AlvsrM". •'se 9 tu16 hora». Tratar na Org. DanielFerreira, Av. Rio Branco, 142, 2.»,•Tel.:. 22-1392. (Mjjjg

AOS SENHORES IMCORPORA-
DORES — MEIER — Vende-ae
terreno 1.000 metros quadrados,
plano 28 x 35, Rua Mossoró «8.,
Tel.: 32-1915. das 8 ás 21 horas;
Junto ao jardim. (60.159
ABOLIÇÃO — Otlmn residência
vazia a 100 m da linha do bonda,
c| 3 qts., coz., banheiro, Jardim]
varanda, entrada pi carro e pe-
queno quintal. Preço 550 mil
cruzeiros, sendo apenas 200 mil
de entrada e o saldo em forma
de aluguel, Crs 7.500,00 mensais.
Negocio para ser fechado hoje
nn I. Eldorndo. Matriz 59, 1:
andar, Penha. Tel.: 30-5172.

(61.539

ATENÇAOI — Vendo ap. com 2
qts., sala, área etc. à Rua Dr.
Oarnlor, 536. 50r„ em 10 anos.
Faclllta-se. Inf.: R. Buenos Aires
n." 104, 5.°, a) 57. Tel. 52-8323.

(56.604

AVENIDA CESARIO DE MELO'
— Cosmos — Campo Grande —¦
Dois magníficos terrenos me-1
dlndo em conjunto 34.10x40,25.
A 83 metros da Rua Arlpuana
(antiga Estrada do Pena), de-
fronte do n.° 3.640, da Av. C.
de Melo. Leiláo Judicial ama-,
nhá, 16 de outubro, ás 16 ho-.
ras, no escritório do leiloeiro
Fernando de Melo, Rua da Qui-
tanda. 62, 4.° andar, grupos 406-
7 — Tels. 42-8205 e 42-5531.

(61.584
A 110 MIL DE ENTRADA E Ó*
SALDO COMO ALUGUEL — Ca-'
sa com 2 qts., 2 salas, Rua Ber-
nardo de Vasconcelos 93 — Cha-
ves nu c| 4. Tels.: 52-3911 e ...
32-6830. /59.67Í
BOM PLANO E GRANDE TER-
RENO de 10 x 50, dá para multas
casas, na Run Cururlpe, rua
calçada, entre os ns. 350 e 372.
Marechal Hermes, entre Av. das
Bandeiras e Rua Carollna Ma-
chado. na estaçáo. Barato: 250
mil com 100 mil de entrada; k
vlsta tem desconto. Tratar na
Rua do» Andradas. 26. 2.° an-
dar — Telefone 43-8858. (60.213
BANGU — Vendem-se casas no-
vas com habite-se, 3 quarto»,
ampla sala, varanda, cozinha, ba-
nhelro completo, área coberta o,
tanque, 20<T» facilitado e 807,
financiado em 15 anos. Tram
na ImoOlllarla Lemos Ltda.. A»
Nllo Peçanha 26, 7.° «ndar. »! 70i

Tel.: 32-1993. (58.27>
CASAS na Estrada do Portela,
era Madureira, acesso pelo novo
viaduto, 1 agência do Correio. 4
Bancos, um super e moderno
mercadlnho, o Mercado de Ma-
dureira agora em grande» obra».
Conservatório de Musica, clube»
esportivos, Instituto Clinico da
Madureira, uma maternidade s
mais grande e variado comércio
no trajeto asfaltado, até ás ca-
sas, de 3 qts.. 1 si., coz. e banh.,
oentro de terreno, teto ds laje,.
construçbo nova, a 10 minutos
de todo este pujante progres-
so e 5 m dn próx. estaçáo. 200
mU cruzeiros de entrada e o
restante a prazo. Infs. e vendas
R. Carollna Machado, 504, »| 2.

(57.344
CASA — MADUREIRA — Vas
Lobo. i m do ônibus, ponto fl-
nal da Candelária, bondes e lo-
tações, ginásio ao lado, constru-
ções novas, teto laje, apenas II
casos. Preço de cada: 200.000
cruzeiros á vista e mais 100 pres-tações le 2.000,00, sem Juros.Uma sala, 2 quartos, 1 coz. s
banheiro. Venha reservar a sua.
Rua Carollna Machado, n" 504,
sala 2. (57.345
CRt 5.500,00 por més sem Ju-ros. Aproveite. Vendo otlmo ap.
com 2 quartos, sala, varanda de
frente, gás, banheiro completo,
primeira locaçáo. Vazio. Pode
morar hoje mesmo. Caso náo
queira morar, dá aluguel de Crt
6.500.00. Ver hoje i-Rua Silva
Gomes n.° 120, »p. 102. Casca-
dura, em frente á estaçáo. Oti-
mo negocio — Entrada Ort ...-
280,000,00 e o restante pago sem.
Juros, 5.500.00 por mê«. Tratar
á Rua LuclcTlo Logo n.o 346 —
Méler. Tel. 49-8324, Sr, Gllber-
to Cario». (60.194
OAMPO GRANDE — Vende-se ou
lotea-ss de 400.000 m2, na Bstra-
da Rio-Sáo Paulo (antiga), no
km 33, lado direito, em frente à

EBA, e aos tanques de decanta-
çáo das águas do Guandu, com
280 m de frente por 1.700 ds
fundos. Informa-se pelo telefo-
n. 49-6142, — Acetíam-se ofertas.

(60.067

ATENÇÃO — Est. do Encantado
— Belíssimo loteamento. Junto
a todo comercio e condução —
Vendem-se na R. Joaquim Mar-
tins 311, quase esquina da Rua
Paraná, magníficos lotes de ter-
reno. completamente planos •
prontos para receber conatru-
çáo. dotados ainda de praça ps-
ra retorno de -veículos. Entrada
de apenas 50 mU cruoelros, s e
restante no longo prazo de 8
anos. Ver e tratar no local acl-
ma, com o nosso encarregado,
Sr. Camilo, ou na Praça da Re-
publica 93, 2.o andar, grupo 202.
Tels.: 42-16027 Junto ao H.P.8.
N. B.: Saltar na Rua Clarlmun-
do de Melo 233, onde começa
á Rua Paraná. (59.516

OASAS NOVAS, MÍIER — Cr»
80.000,00 de entrada, prestações
de 3.500,00. 2 quartos, sala, co_-
nha, banheiro, quintal. Informa-
ções • vendas na Rua Frederico
Méler, 22, s| 304. Méler. (58.678
CASCADURA — Vendo, com
grande facilidade, lote pronto
para construir, na Rua do Sou-
eo, J. a. n. 155. perto de Cia-
rlmundo de Melo. Tel. 42-1525.

(53.716

ATENÇÃO — VAZ LOBO — Ven-
de-se 1 essa cont 3 quartos, sala,
terreno 10 X 40. Preço CrS ....
350.000,00, Ver à Rua Araeatt n.'
10. Tratar k Av. Pres. Vargas,
534, aala 2.002, Tel.: 23-2765. —
Marinho. (58.402

CENTRAL — Vende-se terreno
de 30 x 60, com construção adi-
antada de 32 apartamentos, na
Rua das Tunnallnas n. 380 —
Coraçáo de Rocha Miranda —
Base 3 milhões de cruzeiros, c]
parte á vista. Diretamente com
o proprietário, na Avenida Braa
de Pina n. 59. 1.° andar, sola
205. Tcl. 30-2717. (40.910.
DIAS DA CRUZ — Vendo exce-
lente terreno «xlstlndo um prédio
antigo, metragem 12 x 60, local
plano, comercial etc. Preço Ort
1.600.000,00. Ver « tratar á Ru»
Lucldlo Lago, 346 tMílcr). TeL
49-8324. <60.I9a

¦*^"--;^"r^-- ^^.t-fc^;'^- !«%¥
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,>_CAMpo GRANDE — Vendo tor,
c rnnos por Crs 38,000,00, sem cn,
E trada o sem Juro», planot, do-
£ marcados, com (arta condução,
| «m proitaçóos rie CrS 380,00 po-

S 
«lendo construir Imediatamente,
lovamoa ao local sem despesas o

_ aem compromisso. Rua da Qul-

!' 

tanda 103, 3.» andar, «|,302 —
Tel. 43-7600. -112!?
CASA — 100 mil entradi. M»»

i riurelra — Vende-se. 8. Vieira.
a Tel. 32-4337. 13 á« 16 horas.

(53.444
__NTTRAL — ATENÇÃO I Largo
Inhaúma — Vendo casa vazia,
de laje, e taqueamento geral, do-
toda de Jardim, varanda, 3 qta..
«ala, cozinha, banheiro aoelal e
ótimo quintal. Entrada de Crs
130.000,00 e o restante no prazo
de 8 anos. Ver na Estrada Ve-
lha da Pavuna n.° 1.651, com o
Br. Jos«S. — Tel.; 42-1802. -
Ottm,o negócio, . (59.311
CASCADURA — Vila Valquelrc,
entre a Rua Pinto ".".-!,-.". o ln-
tendente MagalhAes, vendem-se
lote» planos, d« 12x30, com água,
luz e multa conriuçlío, pequenaentrada e o saldo cm 80 pronta-
çôes sem Jura — Ver c tratar
no local, domingos e dias utcls,
na Estrada Intendente .Magalhães
n.o 478 (Bar Camplnho). lnf. pjtel. 48-3510. Av. Pres. Vargas,
3.501, 3.» andar. (41.002
HELIOPOLI8 — Lugar em Nova
Iguaçu, Estado do Rio. Vende-
ae um terreno medindo , 12 deírente ,por, 30 de fundos, cota
uma pequena casa de quarto,¦ala ' e. cozinha, luz e águn no
terrenoi juv melhor ponto,, |un*to da,;eatac_o. Na Rua.Tucumâ,
85. -.'. Tratar com. D. Ollnla,- aRua: -Marque- de Bapucai, 22
casa -23* Distrito Federal. -

T .- (49,870
ENGENHO DENTRO — R. Ata-
laia — Terreno 12 x 38 — Vendo» por 300 mil cruzs. Industrial.
__________•  (58.303

Í- 

_BNQENHO NOVO — Vende-aej:onfortávcl,casa. 2 pavs.. c| hall,
_2 salas, ,3 quartos, sendo 1 du-
_plo, armário', embutido, banhei-

l Iro em cór.i copa, cozinha, dcp.
, „para .empregada e' área .700.000

.cruzeiros entrada, saldo fln. —
ZTratar pelo tel. 52-3634, Rua da

I -Assembléia n.° 93, 13." andar —
,,-ala 1.303. (00.178

MADUREIRA *-. Vende-*» casa
vazia, cj 4 quartos, saiu, cipzl-
nha, banh., a Rua Professor Hiíf-
lamaque, 140. Vaz Lobo. (54_8_2
M-IER — Vonde-ee residência

de alto conforto, a Rua Ferrei
ra de Andrade n. 489, casa u,
rua particular, com três. «rnii-
dei quartos, ampla sala, saleta,
entrada de carro, quarto de em-
pregada, landim, quintal, ba-
nhelro social etc. Grande oca-
alao. Entrega Imediata. Preço
CrS 1.100.000,00, com 50% faclll-
tados a «combinar, Favçr -,ver
com cartfio e hora imircada, ¦>--
Tralar na Trav. do Ouvidor 11,
G° andar, salas 001.2. (38.101
MEIER — Jardim Candelária í-
Vendo uma cosa de esq., centro
do terreno. Varanda; 1 aala, 3
qls., garagem, demais depen-
denclas. Crt 1,150.000.00.. — PI-
nanclo 50%, R. Ferreira de A,n-
drade, 1041; Trotar. Prel Cane-
co, 85, 2.°, »' 8, Sr. Aroh. "rei
52-3072. Alugada sem contrato.

(34.333

•JACAREPAGUA' — Ocasião,
Ijjcom Cr$ 15,000,00 facilitados
|_e prestações «le Cr$ 1.921,00 e
j, posse imediata! — I.arçn tio
I . Tanque — Vendemos ótimos
...terreno» na Av. Gcremario

.Dantas 106, com ônibus, bon-¦-de e lotação à porta, cinemas,
escolas, hospitais nas imedin-

V.''«jfies. O melhor clima do IMo
•", .local - todo arborizado e de

„..-< grande comercio. Vasta área

S„„: 

pd recreação infantil com par-' - que de diversões para uso ex-
i~ cltisivo dos moradores. —

''"'Ver e tratar no local com os
iy *: 

proprietários, Oliveira Si Mo-
raia. no local ou Av,, Rio
Branco 173, 13.°, s| 1301. Tcls.

.(«-52-9498 e 52-1932. Oportuni-
dade única! Não percam te-

1'mos poucos lotes. (56.142
t fi JACAREPAGUA' — Casos e anor-
I i tamento.*.' Vendem-se. om cons-
I s' truçao, com curto urozo para o
í ' entrega. Sinal de CrS 50.000.00,
k CrS 70.000.00 ou CrS 150.000,00.

podendo-se facilitar, e o saldo a
t. CrS 3.500.00 mensais, depois da

V entrega das chaves. Em centro
de terrenos, com 2 quartos. 1
«ala. varanda, cozinha, copa. en-
trada para. automóvel, banheiro
completo. Tratar eom o proprle-• trio, na Rua Capltáo Menezes

'162. cosa 61, próximo * obra.
(55.463

MEIER — CACHAMBI — Tor-
reno, cm rua particular, com
CrS 100.000,00 de entrada e prea-taçdcs de Crs 5.000,00. Ver Av
Suburbana n. 4.546, lote 25. —
Trator na Rua Visconde de
Santa Isabel n. 215. (35,201
MÉIER — Cachambl — Rua Ge-
tullo n.° 431 — Vendemos casas
de avenida, de cxcclentç cons-
truçao, em acabamento, compôs-
tas de varanda, sala, 3 quartos
otlmós, -banheiro completo, cozi-
nha e área cimentada cj tanque.
Material de primeira qualidade.'— Preço de oportunidade Crt u!
550.000,00 — Mais detalhes c/ a
Prosper Imóvçl.yS. A. á Rua Sáo
José n. 00. Orupo 910, telelo-.
ne 32-71B7. . (J___93
MEÍEK. — Rua CnpliSo J«-
sus,'.13 (bonde'c ônibus * por-'ta) — Vendem-se ótimas ca-
sas em final de . construção,
tendo varanda, dua» salas,
cozinha, quarto e banheiro.de
empre;., 3 quartos e banheiro
social. EntrcjrS em 90 dias —
Ver a. qualquer hora. Tratar,
'diretamente «om a firma pro-
prietnrla á R. México n. 148,
s| 204. Tel. 52-1000. (57.709

ATENÇÃO I D. .CAXIAS —, Novo
loteameiito, a 10 minuta, da o.i-
taçáo, entraria 075,00,' iu-e.'itaçá>>
875.00, lotes de 10x35, junto de
todo comercio e toda conducáo.
Tratar diariamente cm D. Caxias,
Rua Joaquim Lopt* Macedo, 38,
I.o, «ala,11, Vltallno. . (58,042
ATJBNÇAOI D, CAXIAS — Vendo
dosas, a 10 minuto* da e*taçáo,
dl l e 3 quartoa, /tala, cozinha
banheiro, água encanoda, lu/, c
entrada a partir Ca 30.000,00,
prestaçáo de 2.000,00. Tratar dia
riamente em Caxias, Rua Joa-
qulm Lopes Macedo, 38, 1.°, .sala
11, Vltallno, (38.641
.BONSUCESSÒ -_ Vendo á Rua
Silva Rosa prox.», Av. Suburba-
na, espetacular anart. ¦ térreo c|
sala 2Sm2, 2 qt*. 16m., qto. de
criada, banh.' rompi." gáa- da
Llght, etc. Crt 700,000, c| partoflnane; frahc.o-C.-Preltn*/. Ckr>
mo 6 — . S| 902: 42-3808 —
42-7573. j ;. (58M5I

MADUREIRA — Vcndemoa apa.
com 2 qts., sala, coz., banh.,
nrea cl tanque e garagem. En-
trada Crt 50.000,00, o resto a
combinar. Tratar á Rua Álvaro
Alvlm n. 21, sola 1.107. Tele
fone 32-2606. (53.392

UONSUCESSO — A'. 150, m- da
Praça daa Nações, Junto a toda
conduçfto, em edifício recém-
consrtuldo, c fino acabamento.
Vendo otlmo ap. cl 2 qts., gran-
de sala .oona-coz., banheiro com-
pleto, varanda e área do serviço.
Preço para vender hoje 610 mil
cruzs.,' sendo 250 mil de entrada
e o saldo em forma de aluguel
de Crt 7.000,00 mensais. Vendo
hoje ao 1." que chegar por "ter
que me retirar parn nova capl
tal. Ver • tratar hoje na I, El
Dourado. M. Braz. de Pina. 59,
1.» andar. Penha. Tel.!,30-3172.

..:. (61.540

VH1NDMM-8K «luas casa* — VIIl.
da Penha — Vendem-se 2 ca»o-,
na Rua Sáo Joáo Oualherto 108,
frento e fundes, aendo a dafrente, 3 quartos, cor.lnha, ba-
nhelro comploto, construção ti-
pleamente moderna, e a doa
fundos, c! 2 quartoa, sala, cozi*
nha, banheiro comnleto. Tratar
á Av. Rio Branco 185, 4.», a! 408,— Tel.: 22-2871, com Sr. Dllson.

160.168
VKNDE-8K apartamento do fron-
te, 3 qta., 2 aalas etc. Preço
3.200. Faclllta-se. Rua Sáo Bal-
vador 44, ap. 201. 43-0310,

(36.085

BONS-CESSO — HIOtfcNÒPO-
LIS — Para família de trato.
Próximo ao Cine Palácio Hlgle-
nópolts vendo majestosa resl-
dencla e mnls um grande ap.
Orande garagem pi trás autos,
quintal, o ap. e.| 2 qts,, ampla
sala, copa, cozinha, banh, comp.
e varanda-, a residência cl Jar-
dlm duas varandas çnvldraçn-das, 3 qts,, sala, coz., sala de
refeições, banh. comp. e dep.
de emp. Acabamento de luxo.
Entrego tudo vazio. Preço de
tudo CrS 1.250.000,00 sendo Crt
650.000,00 de entrada e o. r.nl-
do em forma de aluguel, Ver
e tratar hoje na I. El-Doura-
do, Av. B. de Pina. 50. I.o and.— Penha. Tel. 30-3172. (61.543

ATENÇÃO I — Terrenos em Ira.
lá. prontos para construir, comiguo. luz, estjôto e telefone, comentrada de Crt 7.200,00 e presta-ções de Crt 2.000,00. Trator dlá-riamente. na Eataçáo de Iraja.
na passagem da cancela, na bai-raça de terrenos. (56.237

NOVA IGUAÇU — Vendo 2 terre
nos. cm Cabuçu, medindo cada
12x30 e um outro de 18x25. a 5
minutos de Nova, Iguaçu. Tratar
pelo tel. 52-0374., Sr. Fraga.¦ ..,- (55.000
OSVALDO CRUZ — Vendo terre
no 11 x 50, sito á Rua Guaran-.
ma. Tratar pélò tel.: 42-3283, Sr.
Olímpio. • (58.269
PIEDADE — Av, Suburbana —
Rua Padre Nóbrega, vendo a
100 m. da Unha do bonde, um
andar Inteiro vazio, cj 3 amplos
qts., grande sala, copa e coz.,
banheiro social r.ompl,, varan-
da, Jardim de Inverno e grande
terraço. Preço para vender hole
CrS 600.000,00 cl Cr* 200.000,00
de entrada e o saldo em rorma
de aluguel de. CrS 7.000,00 men-
sais. Ver no locnl c' o Sr. Vir-
Jllo, diariamente, á R. Para-
naplacaba, 108 e tratar na I.
El-Dourado, Av. B. de Pina. 59,
i.o and. — Penha. Tel. 30-5172

161.541

JACAREPAGUA' — Terronos, lo-•tes de 12 x 30 planos, oa melho-
res pelo menor preço, JA cora
ruas asfaltadas, água e luz, pre-
ço Crt 191.000,00 com 10% de
entrada e 72 prestações de CrS
2.300,00 sem Juros. Vendas: Ar.
Ernanl Cardoso 42, sob. — Tel.:•59-9156, Cascadurn, com Vale e

... Corrêa. (58_J54
_; JACAREPAOUA' — Terrenos pro-xlmo da Taquara, lotes de 12 x' ' 30, urbanlzaçáo em franco pro-••((rejsso, cm prestações mensais de"-Crt 1.700,00 sem entrada e sem•? Juros — Vendas, Av. Ernanl•-Cardoso 42 — Cascadura. Tel.:"""¦29-9156 com Vale ou Corrêa —"^Aceito corretores. (5B.553

ifaTÉS NO CAREPINHO.-' —': .IVendem-se 2 últimos lotes a
|. Ipartlr de Cr$ 250.000,00 com

.. tpequeno sinal e saldo em 90
I - (prestações. ílals detalhes pe-
|""llo tel.: :58-5801, Sr. Miranda,
, , «abados e domingos. — Dias
I »„-luteis pelo tel. 52-9795 ou à R.

;••• México, 148, sala 204.
j£.' (57,770
,..MÉIER — Vendo, R. Dias da
i. Cruz. prédio velho, terreno- 10
,,_*• 26. Fronc.o ç. Freitas. Car-

( -> rno 8 51 002: 42-3808 — 42-7573

j''"MADUREIRA — Casa no pontoi-i. Ilnol de lotações e bondes Ma-» durelra-lrajá. ônibus Madurelra-
Candelária oo lado, passando rua

{""'asfaltado, melo a muitos banga-'..,, lôs. 3 qts., 1 si., coz. e banh..
}_,, construção nova, teto de laje.• em centro de terreno éritradn
J1 ..para carro. 200 mil cruzeiros de
j_J entrada, o resto o prazo, tnfs
l vendna R. Carollna Machado
f ' 'n.° 504. sola 2.

PILARES — Vendc-sá grondeop. com 3 quartas, sala. cozinha,
banheiro completo, grande área
com tanque pronto para habitar,
k Praoa Major Ãderbal r*osta 6.
Tel. 23-1810. preço 800.000 cru-
zelros, com 200.000 de entrada t

BRAZ DE PINA — 1.800.000,00
Com 50% fln. — Vendo bela
cnsa, c| garag., 3 ».. 3 qta., 2
varandas, etc. Terreno 12 x 40

lnf. Andrade, 42-3285.
, ._ (58.392

BONSUCESSÒ — TERRENOS —
Entrada: CrS 6.700,00 (facilita-
dal. prestaoões de Crt 2.300.00
construir A 10 minutos da es-
taçáp, com fronte para a Ave-
nida Brasil, lotes em' íun*, ás-foP.adas, com postes' oficiais da
Llght — Lugar com "todo» ns
transportes .multo comércio, te-
lefone e'c .— Conducáo pnrn o
local, diariamente, das 8 na 17
horos, na Estacáode Bonaucea-
so — Na passagem d» cancela,
lado ria Praça daá Nações, naharraca dr -terroro« — Corretor
Tarclso. Telefone 30-3555.

 (56.23R
BRAZ DÊ PINA — Terrenos
— Sem entrada, rreitarões de
2.050 cruzeiros — Tenho pnu-
cos lotes nara construir e mn-
rar. «m lucar de todo 'confor-
to, áriiii enc.-Miadn. luz, r'zn-
to, telefone, firmada r torln
o comércio. Multa oonrti-eftn,
trens, ônibus e-lntacões. dlver-
sos „ Cidade. Tratar na esta-
cão, na nas*.a_em da cance1»

VENDE-SE urna área medindo
000 ni2. à Rua Xavier Pinheiro,
esquina com Grcgôrlo Mntoa. em
(V.-Geral. Preço Crt 280.000,00 —
Tratar á Mun do Cajá, 105, np.
101. Tel. ,30-0908. (57.979
vTlã^í^pInhã-^- A 

~Í00 'm;
do ponto final rios lotações V.
ria Penha-.TIradent*-. Junto au
Largo rio Blcáo e em frente ao
conjunto residencial do l.A.P.I.
Vendo uma magnífica residán-
cia vazia, em centro de grandeterreno, todo murado, c| ontra-
da p| carro, 3 amploa qts., gran-
dn sala, óttmn vnranda, grande
Jardim e quintal. Construçáo
recente; em laje, copa e coz
banheiro compl. Preço Crt ... ¦- ¦-„ ..„„„„„„800rOOO.OO e CrS 350.000.00 d«' «uro. Preço Crt 350.000,00 qom
entrada e o saldo om forma de ">% financiados. Tralar com aorma de
aluguel de Crt 7.500,00. Chaves
hole na I. El-Dourado, Av. B.
de filna, 3», 1,0 andar. — Pe-
nha. Tel. 3fj£5172. (81.542
VILA DA PENHA — Vendo ótimo
prédio de esquina, com 4 lola»
e 4 apartamentos, construçáo de
primeira. — Rend aatual 2« milcruzeiro».' Preço e mais detalhe»
pelo telefone 30-5204. _ (37.763
LINHA AUXILIAR E
RIO D OURO

ATENÇAOI PAVUNA — Vendem-et 2 casas com 2 quartos, salacada, tendo terreno para maisconstruçáo, está vazia. Preço:Crs 850.000,00, entrada a combl-nar. Ver na Av. Automóvel Clu-be n.o 4.937. Tratar á Av. Prea.Vargas 534. sala 2 002. Telefone23-2765H Marinho. (58.403
CASA E ORANDE. Crt 70.000.00entr. e 2.500,00 mensais a| Ju-ros, ótimo terreno de esquina,frento pnra tres ruas (600 m2)
plantado de fruteiras, luz e boaágua de poço tendo bica pro-xlma. 10 m, a pé de S. Mateus elotaçáo á porta. lnf. á R. SáoJoáo, 27. si 3. S. Joáo de Me-
rltl. Diariamente. (54.335
CAVALCANTI — TERRENO —
Na Rua Antônio Saraiva n. 74,vende-se, com facilidade de pa-gamento, magnífico terreno de
10 x 60. Tratar no escritório deManoel de Sousa Santos — De-
parwmc.nto de Vendas. Carmo!>. salas i:i049. Tels. 22-7264 e22-J028. (48.471

PIO PETRÔPOLIS terreno ven-
do 1 lote com 10 por 30 na
Rua rio Rosário, travesia da
Av. Prnncleco Nato, am Bara
curuna, preço 60 mil cruzeiros
á vlata. A prazo a combinar.
TeJ.__37-8718; (AO_9.1
T-R-80FOLI8 _- Vende-so ter-
reno pronto para construir, rua
calçada, ngua, lu»., ônibus nn
porta, Tralar com Galváo, polotelefono 32-1382, das 10 ás 12 ho-
ras. Faclllta-so o pagamento.

(54.881

NITERÓI E ILHAS
GOVERNADOR — CACÍlTÃ"]
— Vrmde-se na Rua Vise.
Drluinnre ri. 633, õtima cnsa
com 3 quartos, varanda, saiu
cozinha e banheiro, em centro
de terreno ile 513 rriÜ, Ver nn
local — Tratar na Adminl.s-
Iradora Brasil S. A, ARH.V-
SA — Rua México, 158, l."
andar. Tel. 22-3223.

(0-12.846
ILHA DO GOVERNADOR —
Pia.o dn Blcn. Vendemos terre-
no de 550 m2. Linda vista, 2
frentes e farta conducáo. Área
quase toda construída. Lote 13
da Rua Cabo Frio e Porto Se

Locadora Nacional Ltda. A*
Rio Branco 106, 11." andar, sa-
loa 1111-1113. Tel.: 42-3437.

(31.712
ILHA DO aOV_RNADOR - Ven
rie-ee bellMlmo terreno de 12 x
59'. metros, com frente para aa
Ruas 37 a 54, dMifrnada como w
lote 17 da quadra 52 do Jardim
Guanabara. Sltuacio privilegia-
da em zona Já urbanizada. Fa-
clllta-se o pagamento em pres-
taçõefl mensais. Informações pitelefone 27-3948. 162.555

MIGUEL PEREIRA — Vende-»o. iAHMÃZKM — Vende.ie ni Sáo ; BARMotivo doença, lerrono 110 ine» Cristóvão, rom a feria (Io ..,lhor local do Miguel Porelra a 180,000,00, com a entrada de150 m. rio Hotel Turista, medln-
do 13 x 121.50 m, Água oncana-
ria e luz. Preço Cri 50.000.00.
Tratar com o proprietário Hr.
Atila, á R. S. elemento 103, ca-
sa JO.Tel.: 46-3567. (57.854
PRAIA DAS~AMEND0-IRÃ8 —
A 40 metros da praia • a 130
metro» do ponto do oulbus, ven-,
do lote plano, oom belíssimo
vista panorâmica, medindo 12 x
32. Haoe Crt 100.000,00. Facilito
parte. Aceito troca por automo-
vel em perfeito funcionamento.•1V1.: 23-2171, das 14 ás 18 horasAbreu. (57.842
PRAIA LINDA"— Rio das OstrasI«t*fl a Crt 300.00, para vera-
near no que e seu, pescar e vn-
lorlzar. Conducáo Junto — Ruo
Senador Dantas, 71, trata-se

_li*jl03
TERRENO —"GOIÂNIA —
Vende-se 011 troca-se por pe-
queno' apartamento, terreno
próximo ao Palácio do Govêr-
no, Br. Araújo — 43-5691.

(02.037

230.000,00 e com o estoque «lo200,000.00 que náo aciú Invado abalanço, contrato do 5 nnos,
prodlo novo, multo bem Ihotnla-
do, tem moradia boa, tratar na
Av, Pres. Vargas 226, 11" nndor,
aal» 1_12, com Silveira, (02.577
ARMAZÉM eom coda — Vende-
ao em Triagem com a feria de
170.000,00, com entrada multofacilitada, contrato novo de 5
anos, tem uma boa moraola o
multo bom Instalada. Tratar na
Av. PreH. Vargas 246. 11" andar,
,R!a_"2'_.<_mL ________ 182.577
armazém tipo mercadlnho, em
espaçosa loja, venlo, 300 mil
cruzs., podendo nbrlr mais um
negocio, 5 portas do aço, defron-
te á ostaçáo, terreno nos fun
dOS ftervlnrin pafü *31!P.!c,.V
mo, Inclusive quitanda t gran-
Ja, podendo criar, lnf a. c ven-
dns, urgente, R. Cnrollnn Ma-
chado, 1074. (57.340

.Vende-se 111 Praça Uj f,ui'_q_iiu u . ,, ,.oarmo. náo dá comida, ' feria Praí» da Bandeira í™.,.,, Jlacima do 100, Um boa moradia ,7 anos aluguel C?i 3 dMOoI»-'e telefone, bom contrato. Aju- -cido Vária h. Cr. «n^ft?nVda-ae na compra. Ver 110 Sete "• d§ ?r* ""-«"«.oo.
Kotrcla», á Rua dos AndradM,

TERRENO KM OOIANIA —
Vendo terrono com 336.40 m2.,
zona residencial, k apenas 1 500
metros do Palácio das Esmerai-
daa, na cidade de Goiânia, pre-
ço Crt 60.000,00. Tratar com Sr
Gonçalves. Tel. 43-5301. (35.357
VENDE-SE um terreno barato
em Sepetlba. Tratar pelo tel.:
28-1047. Costa. (60.074

ILHA DO GOVERNADOR — Jar-
dlm Boa Vista — Vende-se lote
comercial, facilito. Ver «> trotar
á Rua Álvaro Alvlm »' 48, sala
201, depois das 12 horas, todos
os dias. (36.285
IOARAI' — Ap., vende-se: quar-
to, sala, separados. Run Comen-
dador Queiroz. 50. ap. 703, Sr.
Santos. Crt 650.000,00, 50% »-
nancladon. *— Tratar Rio tel
29-6414 — Geraldo. (58.623
ICARAl — Vendemos aps. de 1
e 2 quartos, cozinha, banheiro
e dependònclax de empregado.
Preço fixo, sem reajustamento e
aem Jurou. Rvia Alvare« de Az-e-
vedo, 2 " quadra da praia. Pres-
taçáo mandai de Crt 6.000.00 —
Vendas exclusivas com "Dlcar
Imóveis. Av. Amaral Peixoto 53,
conj, 301. Tel.: 2-3395, Niterói.

(59.608
POR MOTIVO de viagem vende-
se um consultório dentário á
Av. Suburbana n. 8.939 — Pie-
dade. Tratar diariamente 110
mesmo local. (55 623

IOARAI — Vendemos aps. de
saleta, sala, 2 qtos.. cozinha, de-
pendánclna de empregada, em
edifício de luxo, com piscina,
play-ground. saláo de festas etc.
Rua Moreira Oesar 309. Tratar
com "Dlcar Imóveis". Av. Ama-
ral Peixoto 55, conj. 55. Telefo- ___ „____„. — «._ — __.ne 2-33D5 - Niterói. (59.608 DE LOJAS E CASAS
JARDIM.GUANABARA — Vendo COMERCIAI'
otlma casa com 140 m2 de cons-

VENDEM-SE 2 terrenos de eequl-
na, com 830m2. Preço: Crt ...
85.000.00. Prados Verdes, Campo
Grande, a 15 m da estaçto. com
multo comércio no local. Infor-
mações pelos tels. 34-2838 e Bon-
g-u, 1004, Mário. (38.103

CONSULTÓRIOS

ARMAZÉM com moradia, contra-
to 5 onos, aluguel 2.500,00, ven-
riendo multa bebida, feria atual
Crt 300.000,00. Ver e trotar á K,
Sousa Ccrquclra 40, 2.» loja -
Piedade. (60.063
.MERCEARIA eom moradia, alu-
guel 2,500,00, contrato 5 anos,
otlmo estoque, feria atual Crt .300.000,00. Vendo-se oom peque-na entrada e grar.ds facilidade,
de pagamento. Ver o tratar RuaSousa Ccrquelra 40, 2.» loja
Piedade. (80.061

n.o 96 2." andor, sala 203, como Seabra. (48.142
BÃR,~ CÃíi1- -XPR-SaÒ" em
grande loja da edtflolo. próximoao Centro, contrato de 3 ano»,
aluguel relativo, oom fatia da
Crt 750.000,00, oasa moderna-
mente instalada e negocio mui-to compensador, v«noe-«e, pormotivo de outro* ntgoclos, oom
grande* Taolllda-le* no pagamen-to. Av. Pres. Vargas. 440. 3."and._Ant»nlo_Quelrôs. (M.OM
BAR E CAFÉ' em Ipaoeaia, con-trato tf! 5 anos. aluguel baratls-slmo. com feria d* Crt 

|"*| 320.000,00, fechando um dia por'' -•fiii-iiin, can» d«s .«-tquln*-, dÃalgumas minutas, motivo d*viagem a Portuagl. Vende-se cl
grandes facilidades. Av. Pres.Vargas. 446, 3." and, Antônio
Queirós. (56.098
BAR É CAPE' no Jardim Bot*nT-co. boa esquina, contrato de 3anos. aluguel baratleeilmo, comuma fárla superior a Crt ....200.000,00, fechando um dia psemana, casa par* dentro em
pouco farer Crt 300.000.00 comos* poderá provar. Vende-«e oflnancta-se. Av. Pres. Vargas n •
448, 3.0 and. Queirós. (56.098

ATENÇAOI — Sepetlba — Vendo
K Praia Dona Lulsa. terrenos sem
entrada, sem Juros. Crt 1.250,00
mensais, escritura em cartório —
Visitas acs domingos sem des-
pesos. Tratar á Rua México, 41.
saia 804. Tel. 52-5846. — Aceito
corretores. 143.023
DENTISTA —Por 42 mil cru-zelros á .vista ou a prazo, vcn-
de-se consultoria completo, cons-tando de motor de coluna, ca-
delra Suprema, armário de luxo,
cuspldclra de fonte, porta-detrl-tos Torpedo. esterlll7_dor, mesl-
nha auxiliar, todas as peças em
perfeito estado, com garantia e
assistência técnica — Slnger
Dental Limitada — Run Alclndo
Guanabara n.° 17, Clnelandla —
Tels.: 22-0621 e 32-2171, 12.» and.

(44.877

COMPRA E VENDA

AÇOUOUE — Rha do Governa-
dor — Vendo, motivo viagem,
no melhor ponto. Preço 930 milcru». lnf. tol. 42-3285 — An-j Vende-se com grandes fa-cllldadrade. (58.894i des no pngamonto. Av. Pre*Vargas, 446,. 3.» and.

BAR E CAIPIRINHA no Cen-tro desta cidade, horário comer-ciai, contrato de 7 ano», novo,aluguel c?e Crt 6.0O0.O0. eomuma feria de Crt 200.000.00 emfranco progresso, boa freguesia.

ARMAKBM — Vende-se, bem
locallrodo. fazendo boa fárla.
Tratar á Rua Araçatuba, 1 —
Praça de Coelho Neto. (61.024
ARMAZÉM E BAR( —: >V_nde-ie
bem montado, aluguel barato.
Bom contrato, fazendo boa feria— Vor • tratar na Rua Gustavo
Rlcdcl n. 325 — Eng. Dentro.

(AC121

Queirós.
Antônio

(58.096
BOTEQUIM com boa moradia,
próximo ao Estádio, f*:.n de Crt240.000,00. contrato Je 5 ano»Preço Crt 1.900 000 00. fa«;ilta-das. Informações á Rua _. írtb-cisco Xavier, 443, com Sioares

(Sb.rso

AÇOUOUE — Vende-se um, a
Rua Visconde de Abaetá n. 3 —
Vila Isabel. Bem montado, mo-
radia, com fogáo a gás. temi;,,.".." _r_._;. _" — _1 ,".""-'"bom contrato. Vendendo 1.70U1 „ 

"-_L*,J_. l d? "í1"1 .*¦ Tl<*

BAR E CAPE' n_ Piedade, gran-de ponto, contrato de 3 anos,alugurl relativo, com feria dsCrS 200.000.00, com boa moradia
para família. V*nde-«e e facl

kg de carne por semana, po-dendo vender mais. Sou sozl-
nho no balcáo. Preço Crt 
850.000,00. Tratar no local com
o Sr. Joáo — Aluguei CrS ....
2.500.00 (AC126
BOTEQUIM — Situado em pie-no Centro, casa de esquina, com
boas lnstalaçóes, fazendo 210
mil cruzeiros de fárla. contrato
de 6 anos. Vende-s* com gran-de facilidade de pagamento.Empresta-se dinheiro para ajuda
de compra. Melhores detalhes
com Vazquez, Rua Uruguaiana

166. 6o andar. (58.076
BOTEQUIM, CAPE E BAR — SI-
tuado no melhor ponto da Praia
do Flamengo, casn d* esquina,
Instalaçãm luxuosíssimas, féria
rie 330 mil cruzeiros, contrato de

anos, direto para o compra-
dor — Vende-se. com grandeI
facilidade dr pagamento. Em

OASA — Vendcm-Bí! 2 no ceri-tro de S JoAo, otlmo terreno
de esquina, na entrada Indepen-
dente, podendo construir ou-
tros, água. luz. uma de laje —
CrS 5CO.OJO.00 entrada, CrS ...
200.000.00 e o saldo a Juros —
lnf. Run Sáo Jofio n. 27. s! 3.
S. Joáo Merltl. (54.336

ta. De-talhes na Av. Pres. Vsntssn.o 446, 3." ond. Antônio Quel-
£?_¦  _ (58.096
BAR E CAIPÍRÍNHA na Penha,¦loja do eoqui-a, edifício, con-trato de 7 anos, aluguel Crt ..2.500,00 com uma feria ds Crt200.000,00. somemtíe no balcáoboas Instalações e um dos bonsnegócios para o momento. Ven-de-se com Crt 300.000,00 de en-trada o ílnancla-se parte. Me-lhores detalhes na Av,. PreaVargas. 44Í, 3.» and. Antônio
Q"<"rós. (56.098
BAR E CAF1E' EXPRESSO numdos melhores pontos d« Bon--Uoea-o, contrato de 5 anos,aluguel relativo, com uma le-ria de Crt 12O.0O0.00. horário
comercial, casa bem lnatalada.Vende-ae apenas com uma en-trada de Crt 400.000,00 * facl-llta-se o restante. Av. pres.Vargas. 446. 3." and. Antônio
Queirós. (58.096

truçao, em terreno de 688. m2, AÇOUOUE — Vende-ae um naipresta-se dinheiro para ajuda delinda vista c. 2 aalas. 3 quartos. Rua dos Diamantes n. 263 — compra Melhores detalhes com
2 ™n™-^s *tc' Prc<:o c";',---- em R'jcha Miranda, com uwn-iyazq-.iez. Rua Urucunlana 186.,_,,...-.,„....2.000.000,00 a combinar. lnf. c tA_om nova.' vendendo 1.200 é° andar (58.076.botequim — Vende-se da Pe-Tavares — Av. 13 de Maio. 13. quilos de ca.-.ic por .«mana. - iS-èínmVf-ni»* "i- "nVn K, ính"- , FérlF- superior a 110 milIl.o andar, sala 12. Telefone porco e miúdos Preço a vUm2__S_^-M*_.Ç*^^ Contruto de 5 anos --
42-7-156. 153.058 45U mil cruzei:os ou faclllta_ol;"",?0 i''0,."!?!.1!" **»"_?.rd,e, Bot,5"í ,reJ" ôtl!no quarto. Aluguel de

|a combinar. ^^^l^tol*^^ -_„_ dR comld_.

Vende-se com Crt 000,000.00 d*entrada, Xmpresta-ao dinheiro p|ajuda de compra. Tratai no En-crltórlo Contábil Lusitânia, At.Prea. Varg»., 417-A, 3.0 andar.
___^_____M_r__h,M- _________BOTEQUIM com refeições tm VIsabel, fazendo fárla de 310.000
cruzs. — Vende-se com 1.000.000
crua*, dt entrada. Empresta-se
dinheiro para ajuda de compra,
Tratar no Etcrltórlo Contábil.Lu*
sltánla. Av. Pres. Vargas, 417-A,
3,o andar, sala 302, com Maga-
!___!«; (58.587
BOTEQUIM sem refel.OÍ» om li.
Crlstôváo. com contrato novo d*7 anos, fazendo fárla de 300.000
ctur-, V-.-.íc-" cm l.JOO.OOO.OO
do entrada. Empreata-ae dinheiro
para ajuda do compra. Tratar no
Escritório Contábil Lusitânia —
Av. Pres. Vargas, 417-A, 3.o andar,
sala 302, com Magalháes.

(H.587
BOTEQUIM tom refeições em
Lins de Vasconcelos, fárla dt Cr»
220.000,00, ótimo contrato, po-
queno aluguel. Vende-se com Crt
B00.000,00 de entrada. Empresta-
m dinheiro para ajuda de com-
pra. Tratar no Etcrltórlo Con-tábll Lusitânia. At. Pr«». Vsr-
gas, 417-A, 3.o andar, t| 302. com
Magalháes. (59.387
BOTEQUIM sem reíelçOoa noMaracaná, contrata novo d* ict*
ano*, -aluguel Crt 3.000,00, tnt-talaçfles de luxo, fazendo fárla
de cn 300.000,00. Vende-se com
Crt 1.000.000,00 de entrada. Em-
preata-se dinheiro para ajuda d*
compra. — Tratar no E_critórlo
Contábil Lusitânia. Av. Presiden-
te Vargas. 417-A, 3.° andar, tala302, com Magalháes. (59.587
BOTEQUIM com refeições em S.
Cristóváo, contrato novo. aluguel
Crs 2.000.00. fazendo fárla de Crt130.000,00. Vende-se com 400.000
cruzs. de entrada. Erapre*ta-ss
dinheiro para ajuda de compra.
Tratar no Escritório Contábil Lu-
sltánla. At. Pres. Vargas, 417-A,
3.o andar, sala 302, com Maga-
'-*". (39.587
-AR CAIPIRA na Abollçío, con-
trato de 7 anos, aluguel 3.000,00,
fazendo fárla de Crt 130.000.00.
Vende-se com Crt 400.000,00. Em-
presta-se dinheiro para ajuda ds
compra. — Trntnr no Escritório
Contábil Lusitânia. At. Presiden-
te Vargas, 417-A, 3,o andar, sala
302, com Magalháes. (59.387
BOTEQUIM com minutas. em
Bonsucesso, com contrato novo,
aluguel Crt'4.000.00. íérla 260.000
cruzs. Vende-se com l.OOO.OOO.OO
de entrada. Empresta-se dinheiro
pnra ajuda de compra. Tratar
no Escritório Contábil Lusitânia.
Av. Pres. Vargas, 417-A. 3.° an-
dar, s{ 302. com Magalhães.

(39.387

,..,.,,,..„.,., ,, i'uz, com 10% de entrada e o
na ruarlla de terrenos ri n Sr. OAVAI. ÇANTI;- Vende^np»rta- | resUnte em 74
Soares, diariamente. (56.243

BONSUCESSO — Vendo tene
no 10x50 frente a «stoçáo. par
tc alta, âtruft e luz, c 3 < nr.a.v

o resto em 10 ou 15 anos. (AM 72; boa renda, entrada Cr5
200.000,00. Tratar á Rua Tanga.

PIEDADE _• Vende-se casa, de
sa-!a» quarto, rurínha. trAs, quln-tal 8x38 m. Està vazia. Divino
Salvador, 46, casa 2, (55.907
PIEDADE, Junto á Rua Padre
Nóbrega, vendo em área de 11 x
40, 2 prédios vazios. Preço A
vista 500 mil cruzs. Trntnr Av
Suburbana, 9,051-A. (AM-VS8
PARA.jJjNpUSTRIA ou~òons-'truçao de vila — Vende-se
«limo terreno, totalmente
plano, com cerca de 3.000 m2,

•á Run Miguel Ang-elo, 661 —
Cachambl. Tratar com n pro'Prielario, á R. México n. 148
sala 204. Tel.: 52-1006.

(57.768

rá. 509. (55.
CIRCULAR DA PUNHA — Ven-
de-se a casa da Rua Qutxadá,
116, com 2 quartos, sala, banhei-
ro completo e grande quintal,comportando nova construçáo.
Facllltn-se parte do pagamento.Tratnr na Run Teofllo Otonl,
117, 3,o nndar. Tel.: 23-3435.

(53.328

REALENGO — Vendo terreno
10,50 x 58 — Entrndn 50.000.00.
Trntar tel. 30-1336. (50.404
SAMPAIO - Vcnde-xe á Run 24
de Mato. terreno 18 x 86. pronto
para construir. Crt 5.500.000.00.
Pasto, facilitado a combinar. -
Tratar pelo tel. 52-3634. Rua da
Assembléia 93, 13." and.. 8' 1.303
SAO FRANCISCO XAVIER. Ven
dc-_f uma caaa ft Rua Ceará n.°

de sala, 2 quartos, cozinha
copa, vnranda, banheiro comple-
to, banheiro de empregada, gde
quintal e garagem. . Preço 930
mil rruaelrc»* e gde. financia-
mento. — E<?tA em término ce
construçáo, c1 entrega em 4 me-
ses. Ver no local com o Sr.*Da-
mláo e tratar pelo tel.: 43-0367
depola dns 12 horos, com o Sr.
Ja.vme. (58.916

*»<;

SANTA CRUZ — No centro, lo-
I tes a CrS 500,00, pnra morar no

,.- ijfiintie é seu e valorlznr. Avenida
,.,._,, _____ ATitares; 2651 ou Rua Senadort,t.cMEIER - A' Rua Castro Alves'Dantas, 71. Conducáo Junto

?,. 
vendo 2 belíssimos prédios• com i ' > (56 79S

,v v garagem etc. — Informações na I ™í_5»;7;—».;; —; r

ÍRua 

Lucidlo La^o. 346, dos ío ás IEBRENO- , Ns,° "tt""f aJuguel
Si? 18 horas. Tel. 49-832-1 (60 193 SS,™ ft P1"1™"™ prestaçáo de'' r^rr?^ _____ —_____.l.480 cruzeiros pode construir ou
5**I_IER — Run B.isllio de BrI- Improvisar moradia, ' podendoto. 37. Vendo casai de qt., sr- trabalhar na Cidade, conducáo

j „... ia, coz;., banh. e terreno. Preço fácil e barata. R. Joaqulno Ro
í ÇS.ÍJ5--000-00- Enl™da Cr$ ... Sa 336 Tel.: 49-5275. (AM-972í#r. 110.000.00, prest. de CrS 3,800,00:U-nrig ns.-«V>*rnó L„—J~« Ver e tratar com Custodio Pes-P°?0S oíL SANTOS. Vende

soa, na Av. Pres. Wlieon n." 210.'íc *. Rlm Dr- p*rrarl, conjuntoI 5

tü. Sá

sala 1.215. Tel. 32-9319.
MÉIER — Vendem-se os últimos
confortáveis e luxuosos aparta-mentos do grupo 11, na Rua Jo-eá Bonifácio. 741, financiados em10 nnos. com pequenn entrada.Tratar com o proprietário, Rr

<59"G36Íde cluas ca"as com varanda, sa-
Ia, 2 qunrtos. banheiro, cozinha
e quintal, em- terreno de 10x36.
Crs 1.000.000,00 c| 50r„ fln. Tra-
car pelo telefone 52-3634. Rua
da Assembléia n.o 93, 13.° andarsala 1.305. (60.177

(36.975¦•> MÉIER — pilares — Vendo, naRua Benjamln Magalháes, 105,- ótimo, Run cimo Mnin, 50 e Rua18 Getulio. 97, c| 8. ótimos nego-«- 'Cios. Ver e tratar com Moreira> " tia Rua Lucidlo La.o, 138. si e'tendo mala. ,qt igg

'&j.

,,. MEIER - Terreno 10x25 — Rua
-D í?í.a,tada e Junto no Jaivllm do
.,,„ Méier, farta couduçío, tem três
. ,.«moradias, nos fundos serve pirajv ...erguer grande prédio. Preço CrS

,.,500.000.00 (quinhentos mil cru-.,.,. zelros) .Crs 250.000.00 (duz^uos
,;,. s clncoenta mil cruzeiros) de
.. ontradn. Rua Rio Grande rio--. Sul, 59. Méler. Tratar pelo te-1*, lefone 52-4302. (59.534 I VENDE-SE. troca, prédio comer-|Clnl do osqulnn 11x50. Cascndu:

VENDE-SE um otlmo terreno de11 x 68.80, com duos casas, á R.Edmundo, 321. Pilares — Preço530.000,00, com 50';- á viste. _Trator com o Sr. Oliveira. Tel23-2171 ou 49-1474, com o Sr
156.438

VENDE-SE um terreno no "Jar-
dlm América", com a entradade CrS 30.000.00. Tratar com SrJoáo. Run Adnlberto Tanajuran. .131 — Anchletn. (58.588
VENDE-SE .na Praça Secn, n-.e-lhor ponto de Jacarepaguá, HuaBaronesa n.° 896. cns» com tudoconforto, em terreno de 22 x 38Murado > plano. Tratar no loc.-l

(34.(68

MÉIER — RUA MOSSOHO
n. 110 — Com apenas 40 mil
cruzeiros de sinal — Vends-

f se em edifício cm inicio de
„i construção aps. com 2 qts.h. sala, varanda, cozinha, banh.- nto. e W. C. de empregada,'"área, tanque e garagem. Pre-
,„,.ços de 700 mil cruzeiros com
Aàtt lnanciamento a combinar''¦era 10 anos. Plantas no lo-
i "cal e Avenida Rio Branco n.
RI 185, sala 1.004, das 13 às 17
V. horas. Telefone 22-8451.

(58.639

por casa. ou apartamento, «itlmolocal. Maiores detalhes 29-4098
_.___ (AM-44
VENDO umn cosa na R. Agra-rio Menezes n. 496 — Ver etratar na mesma. Preço de 460mil cruzeiros — Vaz Lobo —PnrqUe Celeste. (48.112
LEOPOLDINA
ATENÇÃO, LEOPOLDINA — Ter-renoo em Pavuna, prestações de2.000,00. Rua Palas 850. saltarna Av. Automóvel Clube 4.027

(55.288

-.,. MEIER — Vende-se, na R. Ma-
_ .Ralháes Couto. 99, o ap. 402, de
_. ampla sala, 3 quartos, demais
_..<,CD- B quaTto de empreg. Preço
_;Cr» 1_00.000.00. sendo Cr» ....
_., 500.000.00 á vista e o restante o,combinar. Chaves no ap. vizinho«.- 401 ou com o zelador. Trata-so»>_:pelo tel. 47-774Z. (62.013

MÉIER — líua central c asfai-
;- tado,. um minuto da estaçáo, casagrande. 3 quartos, 2 salas, qulntal etc. esquina das Ruas Her. mengnrda com Thompson Piores,
_ precisando de reforma, pnra fins

i industriais, comerciais ou resl-
,','.,,denclal. Aceita-se oferto,. Trator.„ na Rua Tomaz Coelho. 40, de-... pois das 15 hs„ ou das 7 ás 15 h.- no Quartel do 6.» B. I., com o•'• Sr. Eduardo. Visitas das 7 ás 11-n*e das 13 ás 16 h., no locnl.
i*S*- (55'485MARECHAL HERMES — Vendo-*••¦(-•» casa Rua Coruripá 475, oen-»] tro d» terreno. 16 m de frente•ITwr 50 m de funflos, ma colçn-* rda, multa água, 2 salas, a quar-¦J tos, área. varanda, cor.., banh.•M-Preço Or» 800.000.00 á vista —

jTratftr tom a proprietária. Te-
W'[lefona 38-3471. (57.208

ATENÇAOI D. CAXIAS — Vendouma casa com 2 quartos, sala,cozinha, banheiro, varanda, águaencanada, luz. taquea_a, teto delaje, entrada 80.000.00, prestaçáodo 3.600,00. Trotar em D. Caxias.Rua Joaquim Lopes Macedo, 38,1__ saia 11. Vltallno. (58.643
ATENÇÃO — Jardim
América -— Distrito Fe-
deral — Terrenos pron-
tos para construir. Ven-
das no local, no entron-
camento das Avs. Brasil,
Bandeiras e Dutra. Infs.
tels. 22-1017 • 32-8655.

(56.241
ATENÇAOI D. CAXIAS -• Vendo3 casas de 2 quartos, sala, cozi-nha, banheiro, toqueada, torra-da, água encanada, luz. Vazias,
em terreno de 1.500,00. a 10 ml-nutos da estaçáo, entrada de150.000,00 ou menos, prestaçáo de4.000,00. Tratar, diariamente, em

CAXIAS — Vendo casa c' doía
quartos, sais, cozinha, banhetro,
com luz e água, próxima ao
Centro. Entrada de 100.000,00.
Prestações a combinar. Tratar
diariamente era "Caxias, Rua
Joaquim Lopes.Macedo, 38. sala
5 — Lauro. (58.644

mento vario, com 2 quartes. sala,! "¦""'"," ""'." prestações
cozinha etc. perto da, estaçáo. """""í" "¦" Juros, rratar c
posse imediata. Tratar com Pra- o Sr- Hermes, de 9 a* 12 hs„
ga, pelo tel. 52-0374. (54.993 na Av. Erasmo Braga, 227
RENTIA - SAO JOAO"b_"»t_RI- •*•* »nd. » 1109. Tel. 22-2393
TI — Vende-se bom terrono do e das 14 as lt lis. no Jardim
10x47. próprio para loja, aparta- Guanabara — Praça Jerusamentos ou avenida. Luz agu» ehém, 180 (Praia da Bica). —farta conducáo. No centro. Tra- ~_i. «--., _t _.. <-•«_ •>»_
tar com Pedro Jeremias - j|s- 

TeI"' Gov' 67 ou Gov' 2t3„9' .„.
soclaçáo Comercial, Rua da Ua-
Lri__l1'_s°_-r_í0' l___l5 JARDIM GUANABARA. Ven-
TERRENOS Junto á Estaçáo de] do 8 lotes esparsos na Zona
Pavuna, ruas calçadas, aem en-jl-A do Jardim Guanabara a
«-ím^AP.^Vftr .v00A,c1^rÜÃ.7, • Cr* 150-««.OO cada um, i vis-Com Altce Lenl. Ar. Automóvel > t~ Tr-n**»». »<-t-n « c*. ¦>_..__...Clube n.» 5.330. 1.0 andar, s/ 3 i *.*' Tr,aU.- c.om ° ?r. Hermes,

JARDIM GUANABARA —j v-~--."jria 00 iro mil.crureiras. contra- Tratar na Rua do Couto riVendo terrenos com àí-ua e ATENÇÃO — Vendo ctlmo varejojto rte 7 nnos. our.;e náo pair^mn Penha, eom Armandona Estaçáo da Vila Militar, —.aluguel — Vende-se, com sran- -- ¦ '
Central do Brasil. Preço e de- de íacllldade de pagamento,talhes pelo lelelone 30-5204. Emnr«'a-s? dinheiro pnra alu- -_..-.„.. .

,37.76-.Ida de compra. Melhores dew- BP->-E DK BISCOITOS, mas-
lhes com Vazquez, Rua Hru- \ sas e bombonlerc. Vendo urren-
gutlana, 166. 6o andar. (58.076; te 1 em mercadinho de gran

— Pavuna.  (39.230
TERRENOS Junto á Estaçáo-de
Pavuna, nia*v calcadcus, .sem en-
Irada, prestaçóes 1.500 cruzs., c!
Aloce Leal — Av. Automóvel
Clube. 5.330, 1.» andar, s: 3
Pavuna

das 9 ás 12 horas, i Av. Eras-
mo Braga, 227, 11." andar, sala
1109. Tel. 22-2393. (C 12.427

CAXIAS — Vcnde-so uma boa
cnsa na Avenida Paulista, 231,
sobrado, com 2 quartos, sala e
áera com tanque e lependánclnss/ 3completas. Preço de 200 milcruzeiros muito fncllitalo.v Tra-
tar na Rua Senador Dantas. 39.2.0 nndnr. saln 206. (58.448

NITERÓI — Sáo Qonçalo. Ven-
do bonito prádlo. grande resl-
dáncla em terreno de 50 x 50 —

(39.227 murado, ocm garagem. Serve

i iivui.a, , rua» laiçaons, aem en- Rru-Ai-in ioq 40 « . 7 r_-._iiir*irea Av^uSSuiviw8k$& í~.»-"«

HIGIENÒPOLIS — Vende-se pelamelhor oferta, ótimo apartamen-
to. na Rua Tamlarana. 367-A —
Tem 3 quartos, sala. Jardim deInverno, copa-cozlnha, banheiro
completo, quarto para guarda-dos. W.C. para empregada, áreacom tanque, entrada Indepen-dente e local privativo para car-ro. Ver diariamente. Chaves, porfavor, no ap. de baixo. Tratar

Clube n.o 5.330 — I.o andar
Pavuna. (39.228

TRASPASSA-SE o conTratoTdtr 1
erreno em Pavuna. pela quan-tia de CrS 19.0O0.O0. Rua calç.-.-

da o água e eesoto. Tratar na
Estr. Cel. Vieira, 771. Irajá. RioDouro. (60.502
TERRENO Vllar dos Teles —

(62.570

acsltam intermediários
(50.347

100
N&ol —

BAR CAIPIRA na Estaçto do
Encantado, com ótima resldán-
cia, contrato novo, náo pagaaluguel, fazendo féria de 80.000
cruzs. Vende-se com 250.000,00
de entrada. Empresta-se dinheiro
para ajuda do compra. Tratar
no Escritório Contábil Lusitânia.
Av. Pres. Vargas. 417-A, 3.° an-
dar, s| 302, com Magalháes.

(59.587

ALFAIATARIA — Vende-so umaconcessionária, Instalada no
Quartel da Policia Militar. Av.
Salvador de Sá n. 2. Náo pagaImposto nem aluguel, com o Sr.
Domingos. (54.484
AÇOUOÜES — Temos a venda
diversas casas deste ramo de nc-
goclo, contratos de 5 ¦ 7 anos,
alugueis relativos com moradias
um e 2 cepos, 3 balanças, uma
de tcndal, frigoríficos, mostrua-
rio etc. casa devidamente lcgall-
zadas e boas oportunidades. —
Vendem-se com as maiores facl-
lidados nos pagamentos k vista.
Detalhes na Av. Pres. Vargas n.
466, 3° andar. Antônio Querrts

(58.095
A"RMAZEM — Vende-se. Trotar
na Praça Argentina n. U-A

Sr. Gomes.

botequim, cafií E bar — si- de movimento, por motivo denao poder estar á testa destenecocio, contrato novo de 5anos, aluguel de 2.600,00. Pre-
ÇO i vista 200.000.00, aceito
propostas a prazo. Ver e tra-tar i Rua Haddock Lobo, 143,com Fonseca, das 7 is 19 ho-ras e aos domingos das 7 ás 12horng- (53.275

tuado no melhor ponto de Sáo
Crlatóvfto, casa de esquina, com
ótima moradia, magnífico con-
trato novo rte 5 anos, fárla de
160 mil cruzeiros, boas Instala-
çóes. Vende-se com gTande fa-
cllldade rie pagamento. Empres-
ta-se dinheiro paro ajuda de
compro. Melhores dtalhes com
Vazquez. Rua Uruíualana. !66.
6o andar. (58.076

ARMAZÉM — Vcnde-so no me-•lhor ponto da Cidade, movimen-
to de Cr» 800/900.000.00. Tratar
telefone 23-1120, Sr. Barroso.

(53.899

BOTEQUIM, CAFÉ E BAR — SI-
tuado no melhor pont da Oá-
vea. grande'moradia, lnstalaçóes
compitas e ótimos, féria de 100
mil cruzeiros, contrato de cinco
finca — Vende-ae; com grandefacilidade de pagamento. Em-
presta-se dinheiro para -ajuda de

(55 sao;compra. Melhores detalhes com
V-Zquez — Rua Uruguaiana n.
166. 6" andar. (58.076
BOTEQUIM. CAFÉ E BAR — SI-

BAR E I CAPE' bem Instalado,
perto do Largo da Segunda Pelri.,contrato novo de 5 anis, feriaacima de CrJ 180.000.03 Pr^coCrt 1.750.000,00 facilitados in-formações na Rua s. PranciacoXavier, 443. coro Soares. (55.839

BOTEQUIM sem refeições em
Del Castilho, contrato novo, alu-
guel CrJ 2.500.00. fazendo fárla
de CrJ 90.000.00. Vende-se com
CrJ 200.000,00 de entrada. Em-
presta-se dinheiro para ajuda do
compra. Tratar no E_icrltórlo
Contábil. Av. Pres. Varga». 417-A,
3.° andar, sala 303, cl Magalháes.

(59.587
BOTEQUIM com rafelções no
Máler, contrato novo de 9 anos,
aluguel CrJ 2.000.00, fazendo fe-
ria de Crt 250.000,00. Vende-se ej
CrS 900.000,00 de entrada. Em-
presta-se dinheiro para ajuda ds
compra. Trator no Escritório
Contábil Lusitânia, Av. Presiden-
te Vargas, 417-A, 3.° andar, sala
302. com Magalráes. 159.587

BAR CAIPIRA, na Praça ria Ban-delra, contrato novo de 5 anca,feria de Cr* 170.000,00 Preço Crs1.600.000,00. facilitados. Inr.-r-mações na Rua S. Francisco Xa
tundo em pleno Centro, nróxlmn _____?_.¦. com Soares. (5.Í.853

NITF.ROT r-ie>j-r»ri— «,.. !53.899i'1 Pr»«» da Republica, macnifi- BOM NEGÓCIO - Vende-se sa-NirEROI - CENTRO - Aps. >"' , eu Instalações, fira de 400 mlliláo de allsamento com grandeem incorporaçáo. com 2 qtos..|ARMAZÉM - Vende-se bem lo- cruzeiros, náo paga aluguel, ifreguesia. Ver e"trata? na Avsaio e demais dependências, -jcallzaiio em Ramoõ. com grandeControto rie 5 anos. novo. Ven- Copncnbnna 1003 sala sníApenas 4 per andar, no Centro ej loja. feria CrJ 200.000,00. Preço; de-se com grande facilidade de' '"'

De 14x35, vendo urgente. Infor-
(55.312mações pelo tel. 58-6416.

VENDO uma orea-,de. M.000 m2;em Sáo Mateus, perto de toda
conducáo. Tratar pelo tel. 32-5099

Preço á visto: Crt 130.000.00.
(39.575™ 

:R30^™l"R°b"t0' 76' °^ "<«

a 3 minutos das Barcaa. Preço
fixo sem reajustamento, a par-tlr de Crt 330.000.00. Facilidade
de pagamento. Vendas exolual-
vos com "Dlcar Imóveis" Av.
Amaral Peixoto 55. conj. 301
Tel : 2-3395. Niterói (59.608

CrJ 500.000,00, -faclllta-se meta-,pagamento. Empresto-se dtnhet--_7r--„,,,-— -ü_-de. Mais detalhes com Sr. Sera-jro para ajuda de compra \(e, j-OTEQUIM — Vende-se contra-
fim. Rua Acre. 47, sal» 308. ho- lhores dtalhes com Vazques —lto c' maiB dt 7 anos. com gran-rarlo comercial. i55.904Rua Uruguaiana 166, 6» andar ide moradia e aluguel atual do

(58.076!Cl'* 2-250.0O. Rua Adolfo Ber-
BOTEQUIM;, mercearia. c| to- gg?""' 

UT' Ewnho de D"'

(57.611
OLARIA — CrJ 220.000 e o' sal-do de CrJ 400.000 em prestaçõessem Juros e inferior ao aluguelde CrS 6.000.00. Vendo n 200 mdo centro comercial, òtlmn re--tdáncin cm centro de terrenotodo murado c| Jardim, varanda,2 amplos qts.. saio. coz. e ba-nhelro e quintal. Neaóclo p| serfechado hoje na I. El-Dourado.
Av. B. de Pina 5D. I» nndnr.Penha. Tel. 30-5172. (53.226

VENDO BARATO — Preciso dl-
nhelro. Apenas 400 mil. qto., fa-
Ia conj. etc, novo, vazio. Av.
Alm. Peixoto, 327, ap. 317. Cha-
ves c] porteiro. Dá 3 mu de alu-
guel. Borls — 53-8211. (61.522

-oc-í' d.?Í_ HrtJL™^?, .de! VENDE-SE _ Terreno-Itaipuáçul-oço' ?íortrSv,doe Í2??.-Soaí«_*3d««„ '-«OO m2 Crs 30.00o!o0 ou'

ARMARINHO situado no -;«
lhor ponto do Encantado, fa-
zendo boa fírla, contrato de 3
anos. ótimas Instalações. Ven-
de-fic com grande facilidade de
pagamento. Melhores detalhes
com Vazquez. na Rua Uruguaia
na n. 166. 6" nndar.

BAR — Vendo bem no coraçáo
do Má ler. contrato que á um co-
loco, de 7 anos. aluguel 3.000 —
Feria superior a 160.000.00. Ins-'alaçòes maravilhosas, motivo d*
venda, .viagem urgente. Preço p|arrazar: 1.500.000.00 com SOTe de
entrada. Detalhes na Rua Sáo
Jos*. 50. 13.o, sai_ I.302-A. ComBenjó. (58f_>6

l 54.374

Preço 200.000.00. entrada 30 mil, melhor oferta t ivr. 
'. 

fi»..™ certa, ou troca-se cora
prestaçáo 1.500.00. Tratar Ru. ?arao»dd -Tràiar ieí 46 1740 «no. Náo deve n.-rt.Sáo Pedro, 11. .«ia 7. Sáo Joáo Malta pila minha àj-Sl ,riMot!ro dè outros nde Merltl. com Geraldo. (37.260 m________*____à_o_ 

" 
(58-273 *»' n» Rl,R 21 dp '

anos. pode morar, aluguel bara
(58.076;to, fárla garantida de Crt 

ATENÇÃO! — Caxias — Passa-se 80.000.00. Vendo livre e desem-
um armazém com pequeno e.*to-!baraÇ|>do, urgente, por ter ou-
que, prádlo próprio, freguesia Ir.™ loja para abrir

um

dos os artliios de quitanda, ven- 57^^—do, grande loja de esquina, upi-l BOTEQUIM — Vendo casa de
ca no local, ponto de futuro.! movimento, tem moradia e con-
aberta recentemente, contrato 5 Lr<lto- Rlm do Queimado, 267 —

Bento Ribeiro. (54.855

OLARIA — Casa com saln. 3 qts..etc, terreno de> 16x40; Vendo porCrs 900.000,00. com 50°" faclll-tados. lnf. com Tavares. Av. 13de Maio. 13, II o andar, a' 12. —
Tel. 42-7456.
PENHA CIRCULAR — Ametros exatamente da linha dobonde — vendo amplo e con-fortável apto. de frente e vazioem prédio de apenas 2 pavlmen-tos — cl 2 amplos qtos. grandesala ,copa-cos. banh. socialcomp. om côr, -varanda e grandeárea de serviço. Preço de opotunldode, 200.000 de ent. o óal-

do sem Juros em prest. Infe-í-Ior ao aluguel de 6.500.00.
Ver e tratar hoje na I. El-Dou-
rodo Matriz. Av. Braz de Pina
59 — 10 andor — Penha — Tel.
30-3172. (53.223

VENDEM-SE 3 casas, em Coelhoda Rocha, a 10 minutos do es-tncfto. com a_tio, luz. Preço CrJ400.000.00, entrada 80 mil. pres-taçáo 5 rrill. Tratar Rua Sáo Pe-
dro, 11, sala 7. Sáo Joáo de Me-rlti, com Geraldo. (57.259
VENDE-SE 1 meia-agua de 2 co-modos, em Vllar dos Teles. Pre.
ço 150 mil. entrado. 25.000.00,
prestaçáo 1.500,00. Tratar R. SáoPedro, 1.1, saln 7, em Sáo Joáo

153.660 d? Merltl,';,com Geraldo. (57.258
j0qI vende-se uma casa, em-H'e"lTc7-

PENHA — Terrenos — A cin-
co minutos da estação, pron-tos para construir, todas as
ruas asfaltadas, com luz, em
postes oficiais da Llght. acua
encanada, escuto etc. Entra-
da: uma prestarão de 2.150
cruzeiros, mais as' desoesas de
contrato, todo comercio. Te-
nho poucos lotes, contrato
lmediaf,(i. Tralar diáriam<'<i-
te na Estação da,. Penha, na
passarem da cancela, na bar-
raça de terrenos — Corretor
Orlando. (5G. 2_5_C
PENHA — PRAÇA DO CARMO -
Em frente ao Edifício Melo. —
Vendo um andar inteiro em prá.dlo recem-construldo c/ acaba-
mento de luxo de apenas 2 pavl-mentos, c/ garagem, varanda, 4
amplos qts,, grande'sala, sale-
ta. copa, coz., banh, comp. dep.
de emp. e quintal todo murado.
Preço de oportunidade CrJ 
300.000,00 de ent. CrS 100.000.00
fac * o saldo sem Juros em for-
ma de aluguel de CrJ 7.300,00. —
Chaves hoje na I. El-Dourado
Matriz. Av. Braz de Pina 59, 1.0
andar. Tel.: 30-5172. (51.338
RAMOS, casa e terrenos Junto á
estaçáo, ótimo lote no R. Joáo
Romartz, 144. defronte 12,50x25.
Também vendemos a área nos
fundos devldlda em 6 pequenos,mas bons lotes alOo mil, com 50
mil de entrada; o resto à com-
binar. O lote da frente é 350 mil
parte agora o resto em 4 meses.
Também vendemos a cl 3 por 200
mil, é a última. Tratar na Alfa.
R. Andradas, 26, 2». Tol. 43-8058.

(60.215
TERRENO, próximo do Hlpódro.
mo em Campos Ellslos; E. do
Rio. Vende-s? o lote 15 da qua-dra 33, otlma valorlzaçáo, pertotambém da Petrobás — Tratar
pelo tel.: 34-2372. — E. F. Leo-
pol dIna. - 154.845
TERRENOS nos subúrbios da
Leopoldlna. vendem-sr, a 40 ml*
nutos da Praça Mauá. Junto a

_v_., u.„..„...t...c, c,_ Refinaria d* Petrobrás, em pres-Caxias, Rua Joaquim Lopes Ma- taçôes mensais do Crt 501,00 —
cedo, 38, I.o, sala 11. Vltallno. Informações com Monteiro, pelo

(38.840 »-..; 46-1026. '4.Ç-403

polis, com quarto, sala. coz., ba-nhelro. luz. Preço 150 mil. en-traria 30 mil. prestaçáo 1,500,00— Tratar Rua Sáo Pedro, 11. sa-
Ia 7, Sáo Joáo de Merltl, com Ge-
raldo, (57.255
VENDE-SE 1 cas», em Vilar doaTeles, 2 quartos, sala. coi.. ba-nhelro. luz. Preço 280. entrada
45.000,00, prestaçáo 2.500.00. Tra-
tar Rua Sáo Pedro, 11, sala- 7.
em Sáo Joáo do Merltl, com Ge-
raldo.. (57^254
VENDE-SE 1 casa, nn Av. Auto-
movei Clube, 2 qts.. sala, coz..,
banh., varanda; taqueada de la-
Je, terreno 12x45. Preço 350 mil.
entrada 50 mil. prestaçáo 2.500,00.
Tratar Rua Sáo Pedro, 11, sala 7.
em Sáo Joáo de Merltl, con- "-
raldo.

BAR — Venae-ee em OsvaldoCruz. com feria garantida de ..150.000,00, contrato novo de 5Preço de.anos, tem residência, com a en-
.cr-|CrS 480.000.00. Pequena entrada e|trada de i00.ooo.00. Tratar na

..... á praça. Brande facilidade. TrBtar na Rua Av, Pres. Vargas 446. 11» andar
egóclos. Tra- dn Justiço. 411-A. esq. de Eng.ísala 1102, com Silveira. (62.577
Ihr".. 267, vi-:t-"ri>ll!te Stockel. L. da Penha '

ia Sáo Luiz, Caxias, Est. do Rlo.l gAR
BAR EM VILA ISABEL — Vendo

E CAIPIRINHA localizado ;* vista pela melhor oferta, acl-
em Pacheco. Niterói eutro em  -  (_L?l?in0 Centro fino desta cldnde.ima de 150 mil. As instalações
Olinda. Preço CrS 27Í0O0 00 cada'ARMAZEM — Possa-se contrato Contrato de 5 anos, aluguel re-,valem 240 mil. Motivo ausentar-
um. Tratar á Estr. Ce!. Vieira !de 5 anos. com prorregaçáo _e|latlvo, com uma ferio d» CrS | me do Rio. contrato 5 anos. Alu
771. Irajá — Rio Douro. (60.503 mais 5 anos. Ver e tratar na R, 2o°-000.00 no veráo CrÇ. 

Mnrla Lulza. 36 (Lins de Vas-' 300.000.00. chop da Brahma.
DIVERSOS concelos). Run de grande movi- petiscos etc. Vende-se rom grauí-

monto, em frente ao Hospital dnld" facilidades. Av. Pres. Var-
Marinha. 156 327 "5S- *Ae- 3 ° nntl- Antônio Quel-¦ rósBARRA DA TIJUCA — Local

grande valorlzaçáo — Vendo ter-
reno multo barato. Tratnr pelotelefone 28-0865. (62.008
APARTAMENTO — Compro7~com
dois quartos, sala e dependen-
cias, nos bairros de Botafogo,
Flamengo. Laranlelras ou Tlfu-ca, pronto ou ílm de constru-
çâo, com a entrada de Crs 400.000.00. Negocio direto. Tratarcom o próprio na Av. Alm. Bar-roso, 6, si 1601, esq. 13 de Maio,tol. 42-2966. oj Sr. Costa. (59.655

VICENTE DE CARVALHO — Ca-
ça — CrS 120.000,00 de entrada
Preço 276 mil cruzs., 2 qts., sala,
coz., var. c! de vila, 30 prest de
5.290.00, as demais, 1.290. Rua
Caplntuba. próximo á Estr. V.
de Carvalho. Rua calçada. Tra-
tar Av. Braz de Pina 837. Tel.:
30-3196. Bandeira. (54.912

APARTAMENTO. — Vendo, deírente. alugado sem contrato,114 m2, 2 s. conjugadas, 3 quar-tos, demais dependências e de-pendências do empreg. — CrJ1.250.000,00. Financio 50%. RTenente Vieira Sampaio n.o 149np. 401. Tratar R. Frei Canecan. 851 2.O. sala 8. Slmáo. Tel.52-3672, á noite 28-0371. (54.394
CABO FRIO — Vende-ae bellssl-

--»., mo '*rreno de 1.000 m a 6 qul-(57.233 lômetros da cidade e a 500 mo-tros da Lagoa de Araruama. Fa-clllta-se o pagamento. Informa
çóes pelo tel.: 27-3948. /62.S75

VENDE-SE, livre e desembaraça-
do. prédio novo. c| três quartos,sala. cozinha, duas varandas, dois
banheiros, dependências de em-
pregados, casa em centro de ter-
reno. Ver na Rua Castanhal. 26,
Inhaúma. Tratar c! o Dr. Ema-
nuel, na Av. Frankiin Roosevelt,
115, grupo 703, das 8 ás 11 horas,
diariamente. (57.625

PETRÔPOLIS E
TERESÓPOLIS
ATENÇÃO! — Oportunidade!— Vendo terreno plano, com
condução ã porta, luz, telefo-
ne, no mais residencial pontode Petrópolls, Bairro Bingen,
a 5 minutos do Centro, com
projeto de casa já para ser
Iniciada a construção. Preço:
CrS 290:000,00, ej sinal de só-
mente CrS 25.000,00, na pro-messa CrS 25.000,00 e presla-
ções de CrS 5.000.00. Tratar
p| tel. 20-0281. Anita Gelbert.(AC 437
LOTES NO ALTO — 180 e 200mil cruzs. D. Qadlnha, 22-9389

(AA 608

nel 2.500,00. Tratar amanha ate
li horas ou tel.: 28-0649, Rua
Luiz Barbosa 68, boxe 36. Pra-
ça 7. (62.136

ARMAZÉM — Passa-se um, sem
estoque, com balança e arma-
ções. Contrato novo de 3 anos
Aluguel Crt 1.000.00. com mo

-o ncu, BARBEARIA — Vendo no me-OH.oyfi ii10r ponto do Cntete. Preço: Crs

BOTEQUIM — Vendo o melhor
bar de Rocha' Mirando, contrato
5 anos, aluguel 1.200,00. grande
moradia, feria 50.000. ¦ Preço só
para hoje. 450.000, com 507. de
entrada. Detalhes na Rua Sáo
José. 50, 13.", .ain 1.302-a. cora
Benjó. (59.668

BAR — vendo no coraçáo de
Honorlo Ourgel. contrato maravl-
lhoso, aluguel baratlsslmo. Insta-
laçôes lOO^r modernas. Feria su-
perior a 100.000,00. Preço »6 parahoje, 800.000,00 com SOOl* de en-
trada. Detalhes na R. S. José, 50,13,o, saI_ 1.302-a, c] Benjó.

(59.666
BOTEQUINS. Bares. Merceorlss,
Quitandas, terrenos, etc. Com-
pre com Barbosa Rua Joaqulna
Rosa, 336 — Lins Vasconcelos.
Tel. 49-5275. (AM-768
BAR — Venoc-se em Colégio,com a entrada de 100.000,00,multo bem instalada, nova. con-trato de 5 anos novo, aluguel de4.000.00. Tem residência, trntar
na Av. Presidente Vargas 446,11° andar, sala 1102, com Sll-velra. (62.577
BAR — Vende-se em Bangu coma eutrhda de 100.000.00, feria do

-ÃSpTÕÃiPnu^^
grandes centros de Copncaba-|eadclras. féria 65.000.00. M. de-
na. contrato de 5 anos. aluguel talhes R. Sen. Dantas n. 20. sa-.....,, .„. (59102radia. Preço Crt 80.000,00, racl-i «'ativo, com uma feria de CrS Ia 501

lltam-sc 501-
Snnto Cristo n.

Tratar
143-A.

á Rua
(59.015

ARMAZÉM E BAR — Vende-se
ótlmamente localizado entre Rn-
mos e Olaria. Bom contrnto. —
Tem morndla. Maiores destalhes
no Café da Rua da Constltulçáo,
2. com o Sr. Coelho. (58.258
ALTO NEGOCIO — Bar no Cen-
tro, com 5 anos. lucro livre 30
mil cruza, mensais, peq. despesa,
800 mil cruzs. fln. 30°°. Pres
Vargas, 534, a\ 2005, após 14 h.

153.489

COMPRAM-SE casas, apartamen-tes e vilas, podendo estar alu-
gadas ou em coftstruçáo, . em
qualquer bairro, urgente, paraservir clientes. Tratar á Av. Pre-eiriente Vargas 534. eala 2.002.TeUi_H3-27«3. Marinho. (58.406
CRS 25.000,00 — Vendo próximoda Estaçáo de Vise. Itaborol c:trens de subúrbio, local habl-tado. com água e luz, lote de12x30. Tratar das 14 ás 18 horascom Sr. Abreu,_23-2171. (57.843
E N G E N HEI R~Ò PÃULÕ-DEFRONTIN — Vendo a 50 metrosda Estrada de Vassouras, 4 lo-tes com 1.768 metros quadrados,distante 5 minutos da estaçáo ecom água e luz. Tel.: 23-3529das 12 ás 17 horss, com Glauco
_J 154.348

PETRÔPOLIS — Estrada dnsAraras, km 3, lotes e chacrlnhas
a Crt 5O0.C0. para veranear no
que é seu e valorizar. Conducáo
Junto. Rua Senador Dantas. 71
(trata-se). (56.794

ESCRITÓRIOS BEM SITUADOS.
^ng. Tlto Llvlo vende, 42-1769.
_. (52.645
EXCEPCIONAL ÒPORTUNIDA-DEI — Vendo urgente confort.ap. ssla .2 quartos, dependo.,claras e amplas — Preço 1 ml-Iháo e mais um flnanclamen-
to do Lor Hraallelrr. de 100mil. Tratar tel. 37-7678. (AC-740
INHAÚMA — Praça Botafogo —
Vende-se, Rua Laurlndo Lopesn. 47 — Entrada Crt 250.000,00.
Ver e tratar na Av. 13 de Maio
n. 47, sala 2.408 — Telefone
42-4461 — Sr. Mendes. (62.213
LOTES EM ITABORAI, de 1.000m2 a 4.100 m2. preços a portlr

ARMAZÉM em Caxias — Ven-
de-se um bem localizado, casa
de esquina com bom movimen-
to vendendo multa bebMa o
bom contrato com moradia —
Negoolo de ocaslAo. grande facl-
lidado no pagamento. Tratar p!telefone 30-1944, Sr. Costa.

(56.945
AVENIDA BRASIL .(BONSUCES-
SO) — Vende-se um galpão pe-
queno, com casa de moradia. —
Dctnlhes pelo telefone. 30-0851

__ (57.296
AÇOUGUÊ — Vende-se no me-
lhor ponto da Tljuca, com Ins-
talações modernas. Tratar com
Sr. Pinheiro. ,\ Run da Qultan-
dn. 30-D — Bar. (61.003
ATENÇÃO! —Centro — Vende-se
ótima pensão comercial, fazei.?
do grande movimento e tendo 6
quartos e bom contrato. Fica
bem próximo ã Pra<ça Tíraden-
tes. Faclllta-se metade do paga-
mento. O Interessado, é favor te- res de esquina, contrato" cinco
lefonar parn 54-1087, depois dnSjnnos. aluguel barato, feria acl-

400.000.00, no veráo CrS
500.000,00. Instalações modernls-
slmas. otlma clientela, dando
um lucro de CrS 100.000.00. -
Oportunidade unlca. Vende-«o
com grandos facilidades no pa-
gamonto. Detalhes na Av. Pres.
Vargas, 446. 3.° and. — Antônio
Queirós.
BAR E CAIPIRA num dos gran-¦des pontos de comercio de Co-
pacabnna. contrato de 5 nnos.
aluguel baratlsslmo, com uma
íerla de CrS 280.000.00 em fran-
eo progresso. Instalações mo-
dernas. Vende-se com grandesfacilidades. Dítalhes na Avenl-
da Pres. Vargas. 446, 3." and. —

BAR E MINUTAS situado no
melhor ponto de uma estaçáo da
Leopoldlna. Contrato 3 anos,
aluguel 3.000.00. boa moradia,
féria 300,000,00, deixando um lu-
cro de 80 mil cruzeiros. Vendo
com 900.000.00. Empresta-se dl-

(38 09«lnnelro- Detalhes à Rua Uru-'gualana 112, 3.° andar — Mo-
relra. (50203
BAR — Situado no melhor pon-to da Rua do Rosário, contrato
5 anos, aluguel baratlsslmo, fé-
ria 450.000.00. Preço, detalhes *
empréstimos: Rua Uruguaiana n.
112. 3.° andar — Moreira. (50203

Antônio Queirós. (58.096
BAR. CAFE' E MINUTAS em
ponto ce-ntral de Copacabona,
loja de edifício, contrato de 7
anos, aluguel baratlsslmo. com
uma feria de Crt 450.000,00. no
veráo faz CrS 600.000.00. fechan-
do um dia por semana, otlma
oportunidade. vende-«e e flnnn-
cia-se. Av. Pres. Varxas, 446, 3.°
and. Antônio Queirós. (56.096

BAR nn Run Baráo de Iguateml.
Negócio do rarlsslma oportuni-
dade, féria 240.000,00, contrato de
7 anos. Detalhes e empréstimos
á Ru» Uruguaiana 112, 3." an-
dar — Moreira. (30203

dn recebe 5.500.00. Tratar na Av.
Pres. Vargas 446, lio sndar. sala
1102. com Silveira. (22.577
BARBEARIA — Parada de Lu-
cas — Contr. 5 anos. aluguel
baratlsslmo, com excelente mo-
radia. 2 quartos, sala. cozinha
e banheiro. Vende-se: 100 mil
de entrada e o restante íaclll-
tado. Tratar _bo- ATLAS. Rua
Teoófllo tOonB 123, 2.°, c| Or-
lando ou Raul. (59.135
BAR — Vendo na Vila da Pe-
nha, feria acima de 130 mil, ent.
500 mil, cont. 5 anos, grandeestoque, ótimas instalações. —
Tratar Assembléia, 93, 5 1604.(61.594
BAR — Vendo na Rua Monte
Alegre e na André Cavalcanti
entr. 300 mil, contr. novo 5 nnos— Preço 700 mil. Tratar Predial t
Belana, Assembléia, 93 - sala
_??i 161.594
BAR E ARMAZÉM — Vendo por600 mil, íerla acima ds 130 miltem moradia, contrato 5 anos,vende multa bebida, localizadoem Irajá. Assembléia. 93, i 1604!

(61.594 i

BAH na Rua Luiz de Camões,
contrato 7 anos. aluguel 7.000.00,
féria CrS 190.000.00. Proço: CrS
1.900.000.00 facilitados — Deta-
lhes na Rua Uruguaiana n. 112. i BAR E RESTAURANTE — Teria3.° andar — Moreira. 150203 acima de 230 mil. prédio novo.

BAR E CAPE- no Andar-Í! con- í BARBEARIA - Ven'd-"-se7nT_s- '""iSlíf6" otlJ?aa' preco 190 mtl"
trato de 7 anos. aluguel relatl-'troda V. de Carvalho, 270-B. Vazí~^e™ mr°r*a'a- contr. novo 5
vo, com feria de CrS 150.000,00!Lobo. 3 cadeiras. Feria 24.000,00.1 .-!m..íp.!!neíííR' V™ telefone
com boa moradia, bons Insta-
laçôes, motivos e*speclaln, veu*
de-se (metade) com Crs 
300.000.00 e faclllta-se. Detalhes
na Av. Pres. Vargas; 446, 3.° ao-
dar. Antônio Queirós. (58.096
BAR com bomba d? chopp daBrahma — Vende-se nos Pila

17 horas, Maria da Glória.
(60.125

mn de 120 — Ajuda-se no com-
pra. Ver no Sete Estrelas, á R.
dos Ai)<lradns. 96. 2.o andar sa-
Ia 205, com o Seabra. (48.142ARMARINHO — Vendo em Acari,

o melhor do bairro, bom contra-
to, aluguel barato, feria acima de BAZAR — Vende-se de esqui
25.000,00. Preço 250.000.00. Ou- na. contrato novo de 7 anos
tro cm Inhaúma, íerla 35.000,00, aluguel de 4.000.00. tem mora- BAR NO CENTRO, outro em Ra
preço 350.000,00, com 50rõ de en- dia, ferias acima de 100. Ver no mos- ífrla 160 mil. Aluguel bal
trada, D; te lhes na Rua Sáo José Sete Ertrelas, á Rua dos An-jto. Entraria 300 mil. 33-2873.
n.° 50, 13.0. _Ri_ 1,302-A. comldradns 96, 2." andar, sala 205,! (62.193
Benjo. (59.666! com o Seabra

Pieço 130.000.00. Faclllta-se e tem -_-_-_-^-__..93- * i6M- [_____!contrato. Motivo de doença
(55.914

BAR. CAIPIRINHA E CALDO DE
CANA — Vende-se na Rua Luis
Barbosa n. 68. No coraçfto da
Praça 7. (54.931
BARES, botequins etc, aceito p!venda rápida. — Faço gratuita-mene toda a sua escrita, mes-
mo se atrasada, para facilitar a
venda, sem aborrecimento. Ire-
mos h sua casa. Tratar com o
perito contador Luiz 32-4556 e
37-7191. Av. 13 de Maio, 47 -
IO.0 andar, sala 1010. (62.153

BAR — Vendo otlmo, feria acl-ma de 140 mil, vende multa be-blda, lugar de grande movimen-to. aluguel 2 mil. tem telefone,
próximo da Praça Abollçáo. otl-m» oportunidade, contr. novo,direto. 5 anos. Assembléia. 93 -S'16<H- (61.594
BAR — Vendo em Eng. Dentro,feria acima de 140 mil. Assem-blela, 93, S1604. (61.594
BAR E MERCEARIA. Vendo emDeodoro, feria 180 mu, contr. <
novo 5 anos, alug. 2.500. temmoradia boa. Preco 700 mil c tr.300 mil. Assembléia, 93. '6"»(61.594
BAR E RESTAURANTE — Ven-do bem insulado, íerla *ie CrS170.000,00, aluguel de 2.500,00.contrato novo de 5 anos e 9 me—,„____? BOTEQUIM, com refeições, no

um emLargo dos Pilares, com ótima! ses. Facilito. Ver o tratar 
"nã 

trüaTem; residência. 5 anos de. contrato! Pedro Ernesto, 70. tr»nsvc.sal á
aluguel Crt 1.000,00, ta-! Sacadura Cabral. (57.339

, BAR E MÊR^CEARIA^-^Venao.ceibem no coraçáo d» Muda. contra-

AÇOUGUE — Verdadeira mara- BARES — Vendem-se
vllhn, vendendo mais de l.000,Sta. Teresa, feria de 120
quilos por semana, residência.! telefor.e, outro no Orajau com'novo,
cent. rie 7 anos. 2.300 cruzeiros jmoradia e t.lefone feria acima zendo féria de Crs 150.000,00com apenas 100 mtl de sinal, —.de 140, outro eu Copacabana. Vende-se com CrS 500.000,00Tratar no Praça Oito rie Maio. | feria acima de 120. outro56. sala 303 — Rocha Miranda.: Piedade com moradia e
Segunda-feira em diante. fone. feria de 120. outro

(37..942 CatUmbl; feria de 250 com con.ipj.j_. Vargas. 417-A, 3.° andar, sl.para venda urgente 800.000,00, ei
AÇOUGUE — Vende-se ou adml-jírlUo d? 15 "n05; v"; ""'o ls-',302, com Mngalháes. (59.587|30'^ de entrada. Detalhes na R

de rrt innnnnVr.ri „,_,.'.,."*... te-5" 50c'°- ro™ pequeno c&pl- \° no Sete Estrelas, á R. -«__,_.._,-_,. -r-r-^  Sáo José. 30, 13
2? £r.' JíS'2S°'lS'._'_l_P-_.t*f?.M tal. na Zona Sul. Tel. 23-0129 I Andradas.

na entrada. Empresta-se dinheiro p|Jto 5 anos novo. aluguel' 4.000 -t"'"~ ajuda de compra. Tratar no Es-'. Instalações novas, bem Instalado,em crltórlo Contábil Lusitânia. Av. Feria superior a 200.000.00. Preço
"•á

1.302-A. ClJ
(59.632.... ... .,,,.,, _ , ... ., .., , sala IBOTEQU1M com refeições no Beiilnde Crt 400.00 Também era Ara-! " """" ""'' 'c'' " "_gJi 

19 205 que lhe ajuda na cumpra, i«3 rajaú. fazendo féria de 240.000 |_"J-,-,,_._,-_ ki T _- -=-v'~-
üüíü*' Pe»0, oa praia, para Crt, -_—_--_---... ¦---',„.' com o Seabra. MS 142 'cruzs.. 5 anos de contrato novo.lBAJ_ E MERCEARIA- Vendo no
400.00 mensais. Ver na Rua dol ARMAZÉM DE SECOS E MOLHA-- -.->.-  ,-....,._ *.-..

TERESÓPOLIS — Vendo linda
ca.*è nova. moblllada. centro de
Jardim. 700 á vista, 700 5 anos.
Detalhe-: 37-9090, Sr. Seabra. t

4AA-40-

Carmo, 56, 1.°, a| 1)
com o Sr. Antero, da
horas.

na Hua do _"Vi'»«i J-"- a-uuo _ Jiuuia. - —— i..om _]___.i .(« c-s «. 000 00 Temtel. 42-0373 I DOS. NO CENTRO DE NOVA BAR situado no melhor pontolVJ™ _<'"_."'__"^rí,,„_;„ _nmas 17 As 1« IGUAÇU — Vcntie-se, por CiS da Av. Suburbana, contrato de 3,°*Lm* I"°i'!S,l,_ Vfn.d"'_e <Lom
,W4«!5_°-m£<>0. sendo 300.000.00 de en- anos. aluguel barato, fecha aos CrS 900.00000 de entrada. Em-

-—'I trada e o restante a combinar, domlnqos. Fárla de 150.000. Pre- !pre*ta-se dinheiro para ajuda rte
VENDO por Crt 3.500.000.00 a contrato bom. f*zendo feria de ço 1.100.000. Empre*ta-se ritnhel-^ompra. Tratar no Escritório
combinar, ou alugo otlmo ap. á 700.000.00 a 750.000.00. Trave**a 1.1.ri — Dettlhe* na Rua Uruguaia-jContábll Lusitânia. Ar. Presiden-
RU» Humait-, 60, ap. 402. d« Março, 1«. N, Ifuaçu. Tratarina n. 113, 3.° andar — Moreira to Vargas, 417-A, 3.» andar, sala

(«l.ljrno lue-U <38.66fl' (50303 302, oom Magalháes. (59.387|

melhor centro de c<jelho Neto,
contrato maro-vllhoso de 7 anos,
aluguel 2.500,00. ej mor*.dta, ln*-
talações que sfto 1 colosso. Feria
acima de 80000.00. Preço arraza-
dor 650.000.00, c1 50e-c cie entra-^
da. Detalhes, na Rua Sáo-José,)
50, 13.o, *1 1.302-A, ei Benjó.

(59.652

m%

*SjSBí, ':''::3Ê$ÉÊl&si!&
r..s*"j"v.
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BAR — Vendo no coração delDAR 13 MINUTAS na Centro ú\
cinsaadura, com telefone, con- Cidade, contrato 5 ano». Alu-
trato um colosso de 3 anos, novo, guel relativo, 7 nina 450.000 —
aluguel baratisslmo, instalações batalhes u. Urugualana 112. 3."
modcrnlA-lni-H, vendo por pre- andar — Moreira. (50203
ço abaixo do valor devido a inu
dança de ramo, fazendo teria acl-
ms de 240.000,00. Preço 
2.200.000,00, com 50% de eniriMls,
Sô se vende até o dia 13-10. De-
talhes na Rua São José, 50, 13.°,

n «I 1.1W-A, d Benjá. («?•«.
.. SAR — Vendo bem no coração

do Engenho Novo, com telefone
caiHrato msrnvllhoso, a-luwel 4

, mil, o| quarto, «ala, cozinha e
binheiro. Feria eupcrlor a .,.,
UO.000,00, Preço pnra vontfer hoje
1,200.000,00 c SOTo de entrada.

, Detalhes na Rua São José, 30,
,„ l3.".^.l_i-02-A._=!_?_i'J?_.(3B.°?.!

BAR ¦— Vni-fln h#»m no Oni.trn
•¦•¦ d) . Ramos, aluguel baratisslmo,

nnitrato maravilhoso de 5 anos,
... n:vo, Instalações 100"!° modernas

— Vendo por metade do valor,
,, -svlüo a ter que me ausentar do

.'li devido a saude, com a fe.
... r . de 140.000,00, para cima. —

Pr:ço sô pnra hoje 1.000.000.00,
1 carh 30°i° de entrada. Detalhes

A Rua São José, 30, 13.°. 6-1.
íma-A, com Benjô. (59.633
nVÍBEARIA — Vendo a melhor
de Oortovll. contrato de 3 anos,
alugue! 1.300,00, com grande mo-
radlã. Preço arrazador. Motivo
de viagem. 200.000100 com 50°1°
de entrada. Detalhes k Rua São
José, 30, 13.°, sl 1302-A, com Ben-

... , 16.' (59.653
" ' i BAR — Vendo bem no Centro de

*>. Msreohsl Hermes, contrato ma-
"•¦ mllhoso, aluguel baratisslmo,
•*-" Instalações modernlfslmas, feria

superior a 210.000.00. Preço ar-
«••' ozádor 1.700.000,00, C 50°,° de

entrada.'Detalhes ã R. São José
U.° 30, 13.°, sl 1302-A, c| Bcnjó.l50-653
BAR — Vendo o mais bem cen
trido de Pilares, contrato csplen-
dldo de 5 anos. alusucl 5.000, c|

¦2 quartos, sala, cozinha, banhei-
ro, lnstalsções maravilhosas. -
Fera superior a 140.000,00. Pre-"' 
çõ para hoje. 1.100.000.00 c| 50°;°"*' de entrada. Detalhes A Rua São
José', 50, 13.°, sl 1302, cl Benjô.

(59.653
7» BAR _ LEITERIA — Vendo no

Centro do Meter com telefone,
contrato de 5 anos novo, aluguel
baratisslmo de 3.500,00, grande
moradia, feria acima de 120.000' mus. Preço para se desfazer —
900.000,00 com 50°J° de entrada.
Detalhes k Rua São José, 50, 13°,

i s 1302-A, com Benjô. (59.653
. BAR situado no melhor ponto

da Praça da Bandeira, féria ga-
-,_ rantlda de 600.00, contrato novo

de 9 anos. aluguel CrS 10.000.00
Recebe 6.000,00. Vendo e empres-
to dlnholro, pois é um negócio' d» rarlsslma oportunidade. De-
talhes Rua Urugualana 112. 3.°
andar — Moreira. (50203
BAR CAIPIRA situado no me-' 
lhor ponto do Estãclo. Contrato

» 7 anos, pequeno aluguel,, féria
200.000,00. Detalhes e empréstl-
mos: Rua Urugualana 112. 3.»

..- Andar — Moreira. LÊ??.03
•'- BAR situado no melhor ponto

do Centro. Contrato 5 anos. alu-
guel 5.000,00, féria 340.000,00. —
r.-eço: 4.100.000,00. Não vende
c-r.lda. Detalhes e empréstlcos

-• k Rua urugualana 112, 3.» and.
— Morelra._ n.(50203
BAR SEM COMIDA em Copnca-
bina, contrato novo de 5 nnos.

¦¦ aluguel 5.000,00. Vendo com on-
trada de 350.000,00. Empresta-se
dinheiro. Detalhes: R. Siruguala-

na 112, 3.° nndar — Moreira.
(30203

CAFE E H.Mi nn Leblon, vendo
com Instalação novn, aluguel Cri
6,000,00. Feria lDO.OOn.00. Preço
l.lion ou .wi. Entrada só Crs ....
050.000.00 — Tratsr com Pereira
A Rua HumaitA n, 109-D, Final
de Voluntário» da Pátria.

(AC. 304
CAPE E 1IAR — Urgente," vontlo-
se por motivo de viagem. Féria
CrS 130.000.00. Fuço contrato no-
vo por 3 anos. Aluguel CrS ....
3,000,00. Horário cnmorclal. Rua
Senador Alencar 144. São Crls-
tóvão. (52.610

ÜAFE' E BAR — Vfndo otlmo, LOJA — TIJuca — Vende-s» tni», PADARIA — Vondo no melhor
.mu noohn Miranda, hist. cm pia -. ótima Icja, com mal» desponto da Rua Siqueira Campos,
formlca e aço, Alug. of. 1.. Ofl. aoo ni_. em final de construção,! Copacabana. Féria 430.000,00 —
contl'. 7 nnor, teria acima de 110 rom ponto rie «rande desenvolvi- Preço: 4.200.000,00 com peq. en-
mil, 0 im-.iu. do formlca. bal- mento. Ver nos ri'.os utels; na trada. Melhores detalhes: Rua
cão frlg., mnqulna reglatr, Na-
tlonnl, mesas, cadeiras, otc, —
Assembléia, 93, slilOI. 32-2230.

I61J94
GAFE', BAR~ SORVETBrYÁ E
RESTAURANTE EM OOPACABA-
NA - Tipo Italiano — Vende-
iii,i nn ótimas condições, com
contrato novo de 3 anos, bom
aluguel e feria de 330 mil cruzei-
ros. Otlmii.i Instalações. Lugar
do bom movimento. FENIX fl-
nancla parte da entrada. R. Al-
varo Alvlm n,° 21, 7.° — Clnc-
landla. C| Amaro Magalhãea Fl-
lho (41.Í14

Run Conde de Bonfim, 377, com Sen. Dantas 2qI_sala 801. (50101
o Sr. Samuel. (37.277 padAHÍA"'bm SAÒ JOAO DB

MER1TI — Vendo facilitando •
entrada, contrato o que quiser,
lugar novo e de futuro, itifnr-
mnçften na Av. Paulista -12. VI-
ia Roaaly, Sr. Antônio. 1.7.210

CA"*. E 13AH — Vcutiu nu Cõn-
tro, íorla 120 mil. Preço 850 mil,
entrada 50','o. Sr. Agenor, Rua
Vlr.c. do Rio Branco, 377-A, 2.°.
saia 8. Nltorol. (52.091
CAFÉ' E BAR DE LUXO — No
Centro — Vendo .feria 340 mil.
Preço 3.200, um 30ro. Sr. Age-
nor, Rua V_c. do Rio Branco, n.
377-A, 2.°, sala 8, Niterói (32.091
CAIPIRA E MERCEARIA- NO
CENTRO — Vendo, feria 230 r..ll,
preço 1.200, com 50%. Sr, Age-
nor. Rua Vise. do Rio Branco,
377-A, 2.°, sala 8, Nlterol.

(32.991
CAIPIRA novo no centro de Co-
pnosbana — Aluguel barato. Fé-
ria de 300.000.00, Preço CrS ....
2.800.000,00. Entrada 1.300.000,00.
Tratar com Pereira A Rua Hu-
mnltA n. 109-D. Final de Volun-
lãrlos da Fãtrln, (AC. 503
CAFÉ E BAR NO CENTRO —
Vende-se, com féria mensal de
CrS 230.000,00. Tratar na Av. 28
de Setembro, 62, com o Sr. Mo-
relra. (56.499
CAXIAS — Vende-se por motivo
de viagem, loja sobrado, farmu-
cia e duas casas alugadas, otlma
renda, bom movlmcnntb. base
tudo 1.000.000,00 facilitado, Sr.
Cândido, Av. Rio Petropolls n.°
2.309. Farmácia Espirito Santo
Canina, Rio Sr. Paulo. — Tel.
42-7060. 162.005
CAFÉ E BAR — Vendo em Bon
sucesso, contrato direto f.e 5
anos. Aluguel 4.000,00, féria de
180.000,00, dA comida. Preço 730
mil, com a metade do entrada
Ver e tratar na Rua Luiz Fer-
rclrn n.° 33 Bonsuccssu. com
Martins Caso urgente. 158.668

CAFE' E liAR NO RIO CCMPRt-
DO — Bom contrato, bom alu-
guel e feria de 130.000,00. Ven-
dc-oe em otlma base. FENIX fl-
nancla na entrada. R. Álvaro
Alvim n.° 21, 7.» — Clnelandla.
Cl Amaro Magalhães Filho.

(41.814

LOJA JA montada com mercê»-
ria, pi-üMi com ou *em «Atoque,
serve pnra qualquer outro ramo,
tem telefone, na Av. Suburbana
n.° 9250.' Tel. 29-8173. Aluguel
barato, contrato novo 5 anos.

(38.590
LOJA com sobrado «telefone —
Vendo-se pequeno fabrico de cal-
çados, A Kua Rlvadávla Corrêa,
contendo motores, maquinas e
lnstslaçôes, força e telefone A
loja serve psra qualquer nego-
cio. Otlmo contrato de locação,
compre.ndeiulo duas !oj__ e so-
brado, o qual serã entregue va-
slo. Informar « tratsr nn Imo-
blilAria e Técnica Conttbll _Me-
nino JesUs Ltda.. * Rua México
n° 164, 11.° andar, sala 112. Te-
lefone 42-9171. (62.120

PADARIA NO.BAIRRO DB BRAZ
DE PJNA — Vendo cor» contrate
de 7 'anos, aluguel barato, fe.
ria garantida de 220.000.00. Pre-
ço 2.000.000.00. entrada 300.000,00
ou menos ainda — Vende-se ur.
gente, por motivo de outro* n«.
goclos. Rua Plrla 201 — Padaria
São Jorge. (43.481

GAFE' E BAR TIPO CAIPIRA —
No Estaclo — Casa com moradia,
contrato novo e aluguel de CrS
4.000,00. Feria beirando os CrS
100.000.00, multo lucrativa. Ven-
de multa cachaça, FENIX fl-
nancla na entrada. R. Álvaro
Alvlm n.° 21, 7.° — Clnelandla,
Cl Amaro Magalhães Filho.

(41.814
CAFÉ' E BAR EM BONSUCESSO

Contrato de 5 anos, bom slu-
nuel e feria superior a 100.000,00

Casa com moradia. Vende-se
por Intermédio do FENIX que fl-
nuncla na entrada. A. Álvaro Al-
vim n.° 21, 7.° — Cinèlandln. Cl
Amaro Magalhães Filho. (41.814
CAFÉ' E BAR EM RAMOS —
Lugar de multo movimento, bom
contrato e otlmo aluguel, feria
de 170.000,00. Otlma casa de es-
qulnn. Vende-se por Intermédio
do FENIX que financia parte da
entradn. R. Álvaro Alvlm n.°
2i, 7,° — Clnelandla. Cl Amaro
Magalhães Filho (41,814
CAIPIRA EM OLARIA — Bom
contrato, aluguel de 1.000,00 e
teria de 160.000,00. Otlmo ne-
goclo que o FENIX vende com
as habituais facilidades de flnan-
clan-.ento. lt. Álvaro Alvfm n.°
21, 7° — Clnel-idla. Cl Amaro
Magalhães Filho (41.814

LOJA com telefone — Passa-se
contrato de sete anos ou vende-
se essa de aves e oves. Rua Ge.
neral Pedra, 138. (62,524
LOJAS UM CASCADURA - Tra?-
psasa-se contrato de 7 anos de
uma grande loja, em frente so
supermercado. Ver Av. Subur-
bsna 10.-27. • ¦ (62.341
LOJA DE FERRAGENS — VendJO
a melhor de Irajá, contrato de 3
anos, novo, aluguel 2.000, feria
70.000, preço só para hoje, 320.009
com 30% de entrada. Detalhes
na Rua São José, 50, 13.°, sala
1.302-A, c| Benjô. (39,66.

padaria — vende-se, no Oen-
tro, forno francês, bom contra-
to. Aluguel antigo. Tem umã
boa moradia. Tratar' na Rua
Santana n. 218, sobrado. Acel-
tsní-s» também i padarias psra
vender. Tratar com Martin Bs-
cobar. (56.691
POSTO DE OASOLINA, situado
no melhor ponto d» Estrada Rlú-
Magé,- instalações modernIMlms .
magnífico contrato; féria de 300
mil, cruzeiro». — Vende-s. com
grande facilidade dé pagamen-
to. Empresta-es dinheiro para
ajuda de compra. Melhores de-
talhes com Vaequez. na R. Uru-
guslsna n.* 166, 6.» «ndar.

(38.077

LÍQUIDOS E COMESTÍVEIS —
Temos vãrlss casaè, uma em
Rocha Miranda, p| a dentro —
430 mil c| apenas 30 mil tlual
— Contrato novo de 2.400.00 —
Outra, Cerquelra Daltro, 620 mil,
féria superior a 170 mil, contra-
to a espera do comprador de 7
anos c| ótima residência. Tem
telefone: Tratsr fea Praça 8 de
Maio, 56. ssla 303. — Rocha Mi-
randa, segunda-feira em diante.' (57.942
LOJA — Vende-se em final de
construção, k Rua Carlos de Car-
vnlho n. 56 — Construtora Du-
vlvler S.A. — Rua Alvsro Al-
vim n. 31, 8.» and. (57976

BAR E MINUTAS no.melhor pon-
to da Av. Gomes Freire. Contra-
to 5 anos, féria 450.000,00 gnran-
tida. Preço 4.000.000.00 facilita-
dos. Detalhes e empréstimos nn
Rua Urugualana 112, 3.° andar
— Moreira. (53744
BAR na melhor esquina do .la-
mengo, contrato de 7 anos, alu-
guel relativo. Preço e mais de-
talhes na Rua Urugualana n.
112, 3.» andar — Moreira.(50203

CARROCINHA - Vende-se uma
ótima freguesia de tripa, vendo
barato, motivo de outro nego-
cio. Tratar A Rua Visconde de
Abaete 3, com o Sr. Silva. —
Vila Isabel, urgente. (AM 127
CAMISARIA — Sob medida. Ven
de-se pequena oficina com fre-
gueela selecionada, no Centro,
ótimo ponto, boas instalações —
Aluguel módico. Motivo: por não
entender do negócio. Canglra. -r-
Cartas para 62.532, na portaria
deste Jornal. 162.532
CAFÉ E BAR — Temos vários
na Praça 8 de Maio, fazendo
féria 170 mil garantida, c ape-
nas 300 mil sinal; outra Rua
Tncarntu, c resld.. féria de 83
mil com apenas 100 mil sinal
Outro vendendo 100 mil, com
apenas 30 mil sinal. Quase tô
dns com contratos novos. Tra-
tar na Praça 8 de Maio, 56, sa
ia 303 — Rocha Miranda. -
Segunda-feira em diante.

157.942

CAIPIRA EM OLARIA — Uom
contrato, aluguel de 1.000.00 e
feria beirando os 100.000,00. Cssa

quena para principiantes —
Vende-se multo barato. Flnan-
cia-se na entrada R. Álvaro Al-
vim n.° 21. 7.° — Clnelandla. Cl
Amaro Magalhães Filho. (41.814
CAFÉ' E BAR EM S. CRISTO-
VAO — Contrato novo, aluguel
barato e feria de 180.000,00 —
Vende-se em otlma base por In-
termcdlo do FENIX que financia
parte da ¦ entrada. Horãrio cuítõ
— R. Álvaro Alvlm n.° 21, 7.° —
Clnelandla. ?' Amaro Magalhães
Filho. (41.814
CAIPIRAS. CAFÉS. BARES E
RESTAURANTES EM COPACA-
BANA — Temo» os melhores em
bons condições, com bons contra-
tos e bons alugueis. Ferias varia-
vcls. Ótimas casas que se ven-
dem por Intermédio do FENIX —
Financiadas na ontrAda. R. Al-
varo Alvlm n.° 21. 7." — OInclan-
dia. Cl Amaro Macalhács Filho.

(41.814

LOJA — Vende-se para pronta
entrega, uma loja .de 80 m2. —
Tratar no locsl diariamente dos
9 As 11 e das 13 As 17 horas, na
Rua Pereira de Siqueira, 27-A. ou
na Avenida Gomes Freire. 55-F.
Tel. 42-2460. (58.687
LOJA — Vendo em Eng. de
Dentro, ótima loja, pronta en
trega. Infs. R. S. José 46, sala
1102. Tel.: 32-3663, das 14 às 18
horas. (37883

PADARIAB — Vendem-se no
Centro • nos subúrbios, forno
trsncês e forno elétrico. Bons
contratos. Aluguel barato, com.
entradas de CrS 400.000,00, Crt
600.000,00. 800,000.00, Cri ....
1.200.000,00, Crt 1.500.000,00 —
Tratar com Martin Esoobãr. —
Rua Santana n. 216, sobrado. —
Aceitam-se também padarias pa-
ra vender. — Diariamente Rua
Santana n. 216, sobrado, com
Martin Escobsr. (56.692

AINDA É POSSÍVEL COMPRAR UM APARTAMENTO
. — EM — '

COPACABANA
Rua Djalma Ulrich, 229 — Junto à Av. N. S. da Copacabana

. COM 90% FACILITADOS E FINANCIADOS
AMPLOS APARTAMENTOS DÉ 1 OU 2 SALAS, 1, 2, OU 3 QUARTOS E DEPENDEN-

CIAS COMPLETAS DE SERVIÇO E EMPREGADA
PARQUE PRIVATIVO — PISCINA — PLAYCROUND

Praço fixo, sam .-ajustamento a ¦ / juros, «/ parcelas intermadiárias

Preços a v partir de Cr$ 720.000,00

Corratoret no local, da 8 às 22 horas,
. indutiva domingos a .orlados v

URBANIZADORA CENTRAL LTDA

J_n__t______r * K!_____l_____,\(Si imSi

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 529, GR. 309/310 - TELS.: 43-8539 e .3 9(ft.

(C 15.054

POSTO DE GASOLINA • lubrl-
ficaçôsí.. localizado num dos
grandes centro»'da Penha, con-
trato de 5 anos, aluguel baratls-
slmo, com vendas de Crt . .
400.000.00, 3 platões, 4 bomba*,
grande pista etc. motivo de
outro» negócios. Vende-se t _.
nancla-sei parte. Av. Pre*. Var-
es» 446, 3.° andsr. A, Queirós.

(38.094

LÍQUIDOS E COMESTÍVEIS —.
Vende-se, com ótima féria e ex-
cepcionsl ponto nesta capital, cl
geladeira, moinho cate e regia-
tradora. Crt 300.000,00. Contra,
to de 5 anos — Aluguel 3.500,00,
entendimentos diretos c o pro-
prletArio ou s| procursdor, Sr.
Orlando, peto tel. 22-8282.

(51.561

POSTOS DE OASOLINA — Venr
dem-se com Instalações de lu-,
ío, 4 bombas de gasolina, três
elevadores gigantes, contrato de'
15 snoa. Aluguel de 5.000,00 —
Ferie Acima de 600. Ajuda-se na
compra. Ver no Sete EHrelaj k
Rua dos Andradu. 96, 2.° andar
sala 205, com o Seabra. Mlltt
PADARIA em Turiãwu. Vinde-
se multo barato, contrato 10
anos, Aluguel 3.000,00 ainda re-
cebe .4.300,00, ferias acima de
200 com grande moradia e te-
leíone. Ajuda-se na compra -r
Ver no Sete Estrelas, A Rua dot
An-radas, 96. 2." andar .ssla
205, com o Seabra,, (48.142
PApARlAS E CONFEITARIAS -
Temes .Ara vender no Centro
desta CldAde. e em todos oa balr-
ros do Distrito Federal, com otl-

LOJA — Vendo negócio no Cen- m0, contrAtos de loc.tc&o. 3 e 7
tro —,"rv. Paí'_-C!v ?lr.' Pr."i0 Ancs novos, aluguel relativo», <• r,450 mil, entr. 200 mil tem tri.. fc , dò Crs joo.000.00 - Cr.|rf

TERRENOS ¦- LARGO DOS PILARES;
Ofereço à venda os melhores lotes do Distrito Federal, em ruas asfaltadas, água'

encanada, luz e esgotos, tudo pronto. Entrada Cr$ 6.500,00. Prestações Cr$! 2.250.00, sem
juros. Muito comércio, indústrias e residências no local. Muita condução direta à cidade,
tenho poucos lotes. Tratar todos os dias, inclusive aos domingos, no Largo dos Pilares,
lado da Igreja, na Barraca de Terrenos, com "SENA". (11345

JACAREPAGUA
100 PRESTAÇÕES DE Cr$ 2.800,00

VENDE-SE, com urgência, um-
Hcen;a d* feira, _-.orm_f.fla» ps-
lo te!.: 4.-3093, Sr. Roque.

(60.115

TAQUARA — A 5 minutos do bonde. Ideal pata residir- As últimas 10 granjas
com 3 mil a 5 mil m2, na Estr. dos Bandeirantes, ao lado da majestosa granja do
M. da Aeronáutica e diversa» particulares. Todas planas e arborizadas.

Sem entrada e sem Juros. Escritura dc venda diretamente em Cartório. Correto-
res de plant&o aos'sábados e domingos, das S às 17 horas, na Praça da Taquara, esq.

p„,„ .„.. Bi:_if,i_t»,_,^.L.__- fcr"" rt0 Crs M!_S°___,~ Sr_|a'„í-_!_tr/'-di- Tindiba iBarraca Amarelai- Com a primeira prestação pode construir.cofre, inst.p, alfaiataria. _ A!- -orn0fl-00 _ Crí.400,000.0 - Ç.-ftl?BJ*»£,. 
"£„,_,,,„. 

ril4Hn,_»,__ n» T. El-Dourado - Rua Uranos. 1.397. sob-. Olaria.sembléia, 93, s| 1004. Telefone: r;00;000;on _ CrS sOO.OÓO.OO
i2-2230.

cí»;Melhores detalhes diariamente na I, El-Dourado — Rua Uranos, 1.397, sob

VENDE-SE um «alio <*• bai-tl
ro com boa fre_u«_la. V«r • tra .
tar na Rua Aurélio Valporto _.«!]
108. M. H.rme-. (5t__0*
VENDE-SE uma borbearla • lt.
vanderia, com moradia _ cinca
anos de contrato, em otlmo pon-
to.de comercio. Tratar k Rua 4
casa 43. IAPC da IraJA. (62.087

CAIPIRA — Vendo na Rua do _INQ_R1E — Vendo ou a loja] pectlvrmentc. íornos fr\nc?ees tj_ 161.595 700 noooo _ Cr, 800.ogo.oo rís-Tone 30-5724. Nao percam esta oportunidade

VENDE-SE uma freguesia d* pto
boa de servir, num otlmo ponto,
garante nore mil cruzeiros, bon
horário. Vende-se por motivo d*
outro negocio. Ver e tratar A R.

„ .. ,..,_ Padre ,Nóbrega, 245. Piedade, cl(C 14.8291o Sr. JoAo. (56.71.

CAFÉ em pi. Bar. — Vende-se.
((.-lns de 280 mil cruz. NAo pa
«a aluguel. Otlma montagem
Tni tar « Run Joaqulna Rosa,
.30. Lins Vasconcelos, diária-
mente. (AM-073
CAIPIRA — Vende-se em Copn-
cabana, com a feria garantida
230 mil, contrato de 5 anos, mui-
to facilitado o pagamento. Tra-
tar na Av. Prcí. Vargas 446, IIo
andar, sala 1102, com Silveira.

(62.577

BAR situado no melhor ponto
d» Praça da Bandeira, contrato
novo. férias superiores a CrS...
480.000,00. A base de lucros mui-
to compensador». — Detalhes e
empréstimos A Rua Urugualana
n. 112, 3.° andar — Moreira.

(54203

CAIPIRA - Vende-se no Flamcn-
go com a feria de 200.000.00, por
1.800.000,00, em prédio novo r
Instalação de primeira, contrato
de 5 anos. Tratar na Av. Pres.
Vargas 446, 11» andar, sala 1102,
com Silveira. (62.577

BAR CAIPIRA. Junto ao Centro,
tudo de pé, féria Cr» 300.000.00.
contrato 5 anos, recebe 11.000.00
por fora do aluguel. Negócio de
rara ocaslAo. De.alhos e erapré.-
tlmos: Rua Urugualana n. 112,
30 andar — Morclta. (50203
BAR situado no melhor ponto
do Méier. longo contrato, feria
superior a 600.000,00, vendo com
grande facilidade e emprestn-BC
dinheiro. Detalhes na R. Uru-
gualana n. 112, 3.» andar —
Moreira. -ü02!3
BARES EM COPACABANA — To-
nho os de maiores tradições, co-
mo sempre, por mim escolhidos,
para satisfazer aos nossos cllsn-
tes, nas Ruas Santa Clara. Ba-
rata Ribeiro, N. Senhora de Co-
pacabana e multas outras da
Zina Sul da Cidade. Informa-
c^s k Rua Urugualana n. 112.
3." andar — M irelia. (50203

CAIPIRA — Venoe-se no Fia-
mengo com a feria de 130.00O.UO
com a entrada de 600.000,00. em
prédio novo, instalação nova.
contrato de 5 anos. Tratar nu
Av. Pres. Vargas 446, 11° andar,
sala 1102, com Silveira. (62.577

B-R no melhor ponto de esqui-
na do Riachuelò. sem comida
Triço de oportunidade, empres
ta-3e dinheiro — Detalhes: Run
-•"•lualana 112, 3." andar — Mo-
relra. ¦ l30203

CAFÉ1, BAR E SORVETERIA —
Vendo na Zona Sul. com Insta-
laçôes inodcrnis-lmas. grande
balcAo frigorífico com 11 portas
4 sorvetelraj, etc. Contrato dl-
reto de 5 anos. Preço: CrS ....
1.500.000,00 com CrS 300.000.00 a
vista. Tratar na Av. Alin. Bar-
roso, 6. si 1601, esq. 13 de Mato
com Costa. 159.654

Senado, em mon;a«em. Preçoi varia, transversa! A Rua do Cr.
1100 mil. ent. 600 mil. Tem| tete. Preço 400 ml'., ent. 200 ml'.,
tel.. cofre, moradia, alugue! 2icont. novo ."> anos. ótimo pon-
mil. cont. direto 5 anos. As- to. AMembléla, 93. t. 160».. Te..

1804. (01.59.1 52-2239. iSI.íOj
lojas Vazias ou negócios de
Cores c cerâmica e írrr-_ens,
ven-lo em Orajau e ALtrleta —
Preço 430 mil. ent. 200 mil. —

scinbléi-, 93.
ENCANTADO — Vendo no mr-
lhor pento do Enc-ntado onde
nfto tom concorrente, 1 qu.t.n-
da, em loja com 2 pertos e mo-
radia nos fundos, pelo preço de
CrS 250.000.00, sendo CrS 
150.000.00 A vista e o restante
em prestações de Crt 3.000.00 —
Aluguel CrS 2.000.00. faz-se con-
trato novo com o mesmo pro-
prletarlo. Ver A Rua Manuel VI-
tarlno n.Ç 421-A e tratar com o
Sr. Osmar Ferreira, sábado e do-
mlngo, no n.° 408 e de 2.» feira
cm diante ,na Av. Rio Branco
n.° 138. 6.» andar, sala 606 — Te-
lefone 22-5383. dns 9 As 11 horas
c das 16 As 17 hora;. (51.673
FREGUESIA DE PAO -, Vende-
de-se. por 50 ml! cruzeiros. Ruh
Senador' Vergueiro n." 114. Tra-

Tratar Aastmbléla. 93. sl 1601
161.595

LOJA DE CALÇADO t COnfeC-
çAo. Vendo na Rua Alexandre
Mackenzle. Preço 400 mil. entr.
200 mil, tem tel.. aluguel' 2.OO0,
cont. 5 anos. Assembléia. 93.
sala 1«04. (61.5B5
LOJA — Passa-se contrato de 5
anos. de esqunla, com 18 me-
tros quadrados. Inclusive telefo-
ne. Aluguel antigo. Otlmo pa-
ra ponto lotérlco. Base Crt
200.000.00. Rua Paula Brito, 240
porta 5, esquina de OastAo Pe-
nalva. Tel. 22-8983. (52.637

9._u.B-_i-T vcrHuriru i.. _ _ n. ira» . ~—~~ F_T____. j- \f _,.»,«,i„tar até 12 horas, com Sr. Dlr_l„C.A ~ Ur»° d0._.aS_S?°r
ou na padaria. (57.299
FARMÁCIA — Passa-se uma c'
cnUrato novo de 5 anos. Alu-
guel de 7.000 cruzeiros. Exce-
len ponto. Entrada 800.000.00,
restante a combinar. Ver e tra-
tar A R. tfo!\"Unrlo5 tia l'\;; A.
36-A Sr. Pedro. (AC-288

Passa-se pequena, só para mo-
das. Aluguel antigo. Tei. 23.0533.

(ti.596

á óleo é eletrlcM, negócios ho-
nestos e ccmnrovndos. Vénd „
se e fazem-se no Escritório
Confidente. Contsblllstas - rlrs-
•ischnntes habilitados, Aíroga-
i'of. Av. P:es. Varas 4'6. ?."
-n''?r. An;.nlo Queiras. (58.CM
ÍADAIUA ptònta nara abrir —
Vendo, prsço 2.300.000.00 entra-
da 500.000 montagem de 1.. Ver
R. Mesquita em frente ao deoo-
sito ds Brahms, Rua Paraná,
esq. Rua ParA, contrato 11 anos.

(36.284
QUITANDA — Vende-se otlma,
na Tijuca. Melhor ponto. Nto
paga aluguel — Instalações mo-
eternas. Henrique. Tel. 25-7233.
da« 8 As 10 da manh». (54.437
QUITANDA E ARMAZÉM —
Vende-se, na melhor esquina da
Penha, fasendo boas ferias: po-
riendo facer ainda mais. Lugar
de grande evoluclo. Rua NI-
Cf.ragua n. 318-A. (49.854
-UITÃNDA E MÊRCÇARIA —
Vende-se barata, por motivo de
outro negócio, faz ótima féria.

tem bom estoque, contrato
MERCEARIA — Féria acima deínnos. pequena moradia, basta-
400 mil em Niterói, no Barreto.jte' facilitada. Tratnr Av. Mon
ent *50 mil. ótima opor"'nl'Ja- «enhor Fellx. 905 - IrrJA.
de. Tratar na Assembléia, C3, sa-| , (46.906•a 1604. Tel. 52-2-39^ fil.393"

FABRICA DE DOCES VcnSe-1 MERCEARIAS Vendo na Rua

CAFÉ' — Vila Isabel — Feria 120.
contrato 7 anos. base 550 de cn-
trada fecha domingos de tarde.
Hlcdra vende e financia — Av.
Mal. Floriano, 6-15.". c, Celestino
ou Cardoso. (62.520
CAFÉ' — TIJuca — Feria 10(1 —
Contrato novo a começar, casi
mal trabalnada. bom lccal, Hle-
dra vende e facilita. Av. Mal.
Floriano, 6-15.°, cl' Celestino ou
Cardoso. (62.529

BAR TIPO CAIPIRA no melhor
ponto da Rua Itaplru, contrato
5 nnos. féria 200.000,00. Empres-
t\-3e dinheiro — Detalhes: Run
U.usualana 112, 3.» andnr — Mo-
ralra,  (50203

BAR CAIPIRA no Leblon. con-
trato 7 anos. aluguel 6.000.00,
féria 260.000,00. só de pé. Ven-
de-se e empresta-se dinheiro. —
Detalhes: Rua Urugualana 112.
3.o andar — Moreira. (50203
OAFE'-BAR — Vende-se, ' com
Instalações modernas, boa mo-
radia, cass multo lucrativa, bom
contrato, com pequena entrada.
O motivo se explica ao lntcres-
sndo. Ver e tratar A Rua Wcn-
ceslau Braz, 4, na estaçAo de
Olinda, estado do Rio. (54.599

CAFÉ' — Tijuca — Feria 200 —
Contrato quase novo. pequeno
aluguel! fecha domingos de tar-
de. Hicdra vende e facilita. —
Av. Mal. Floriano. 6 - 15.°. com
Celestino ou Cardoso. (62.520

se í;rla acima de 120. contra- conde dé Bonfim eno Centro
to novo de 5 anos, aluguel CrS Ent. desde 200 mil. Tenho mui
3.000,00, tem um carro para cn-]t»s outra.. Tratar n» AssiWblJia
trega. Faclllta-se o maxlmu. VeriM. s! 1804. _  _ <«K3»5
no Sste Estrelas A Rua dos An- mB'Bc_A_ÍA fina 

"no 
Oraiaudr.tdas 06. 'i." and?r. sal» 205. vende-se bem facilitada, podeocm o Seabra. 148.142

FREGUESIA DE PAO 
"—Vende-

se uma boa freguesia nn Urca
Deixa um lucro de Crt 14.000.00
mensais. Motivo outros negócios.
Falar dns 7 As 9 ou dns 12 As
14 horas, com g Sousn — Pada-
ria Miranda. Run Marechal Can-
tuArln n. _U4_—_Urca _ I363G7
FARMÁCIA — Vende-se urgente,
na zena Su!, ótimo ponto. Nftò]
« tem Intermediário.«. Tratar j)c-
lo tel.: 28-7.?57. até As 14 horas.

I5B.649
FREGUESIA DE PAO — Vende-
se uma com li-ta, 1.200,00 dlA-
ria, pelo preço de Crt 40.000.00.
Inclusive triciclo novo. — Rua

QUITANDA B MERCEARIA —
V<n-e-ie em Jacarcpnç-A, pre
dio novo, aluguel de 3.000,00 —
Tem
7 anos

! S..JOÃO DE MERITI — CAXIAS
113 LOTES DE ESQUINA NA AV. PRESIDENTE DUT__A,
KM 4 — PRIMEIRO VIADUTO A DIREITA DE QUEM

VAI PARA SAO PAULO
LEILÃO JUDICIAL AVALIAÇÃO FAVORÁVEL

Q|-iro FERNANDO MELLO, à Rua da Qultaanda, 62, 4.° an-|v dar — Tels. 42-8205 e 42-5531, que venderá no próximo dia
21 de outubro, is 16 horas, em seu escritório. (C 14.895

Apeírechos para fazenda
Vendem-se 2 desnatadeiras. 1 bate-,venuem-c _. u"'""ouc Ver no local — Sr. Antônio, no Blg-Pósto Texaco, e na

deira, I trator John Deer COm araÜO ae alS-jcasa de Fogos Caramuru. Plantas e detalhes com o leiloei-
co. grade e plantadeira mecânica, 1 pi-
cadeira manual de ração, uma carreta para
trator, 1 misturador de ração, 1 debulha-
dor de milho e 1 aparelho de irrigação ne-
cessitando de conserto, 1 balança Filizola,
1 geladeira a querosene, latões para leite.
Ver à Rua Sargento Silva Nunes, 226 e
tratar à Rua do Carmo, 71, sala, 201. Tele-
fone. 43-3395. . (58.638

CAFE' — TIJuca — Feria 180 —
Bom contrato, saldo 60 livres —
Fecha domlnços de tarde. Hirdra
vende e facilita. Av. Mal. Fio- 0o„.o „„.„ -„ ,.,, ,,
rlano, 6, 15. . cl Celestino ou Car- Santa Rosa, 78 - Nltero
doso. (62.5291  ._?_:5°0

FARMÁCIA — 
~Vondo." 

Feria CrS
300.000.00. Contrato 7 anos. Ornn-
de estoque. Trata-r R. México,
41, Sl 604. Tel. 52-5846. 158.279

CAFE' BAR — Ipanema — Feria
24U. contrato novo. boas Instala-
çôes. chopp da Brnhma. Hledra
vende e financia. Av. Mal. Fio-
rlnno. 6 - 15.°, ci Celestino ou
Cardoso ¦ 162.J528
CAIPIRA — Copacabana, feria
220. contrato novo. ótimas lns-
talaçfies. Hledrn vende c flnnn-
cia. Av. Mal. Floriano. 6 - 15."— Com Celestino ou Cardoso.

(62.520

I

CAIPIRA em Ipanema outro no
Leme. Ferias de 1280 "e 240 —
Vendem-se multo facilitados -
Alusuels baratos, contratos no
vos de 5 anos. Ajuda-se na com
. ra. Ver no Sete Estrelas. A R.
dos Andradas, 96. 2.° andar sa
Ia 205. com ,o Seabra. (48.142
CAIPIRA — SÍtuado no melhor
pinto da Esplanada do Castelo
fazendo 270 mil cruzeiros de fe-
ria. contrato de 5 anos. pasan-
do apenas 3 mil cruzeiros de
aluguel', lii._iiia.rocs motfernlssl
ma.. Vende-se com grande fa-
cllldade de pagamento. Empre*-
ta-se dinheiro para ajuda de
compra. Melhores detalhes com
Vázquez — Rua Urii.uat»na. 166.
6." andar. (58 077
CAIPIKA — Situado em Copaca-
bana, em ótimo local, fúria de
350 mil cruzeiros, contrato de 5
anos, aluguel de 4 mil cruzei-
rcfi. Instalações moclernl_simns -•
Vende-se com gra>n_e facilidade
de pagamento. Empresta-ae dl-
nhelro para ajuda de compra —
Melhores detalhes cl Vazquez —
Rua Uru.ualana. 166, 6.° andar.
CAIPIRA; — Situado em pleno
Centro, Instalações ultramoder-
nlsslmas. féria magnífica de 600
mil cruzeiros, gigante contrato
dé 9 anos, qut.e nao paga alu-
guel. Vende-se com grande fa-
cllldade de pagamento. Bmpres-
ta-se dinheiro para ajuda de
compra. Melhores detalhes com
Vazquez — Rua Urugualana, 166.
6" andara _ (58 077
CAIPIRA — Situado no melhor
ponto da Av. Brasil, com mag-
nlflca- instalações, ótimo con-
trato de 5 anos. féria de 260 mil
cruzeiros, p.gando pouco alu-
g.iel. Vende-se com grande ta-
cllldade de pagamento. Empres-
ta-se dinheiro para ajuda de
compra. Melhores detalhes com
Vnzqucz — Rua Urugualana. 1(1(1
«\a_andar. (58.077

¦CAFE' E BAR — Vende-se com
In .. .açfio moderna, balcão frl-
d .T.flco. contrn.o novo <*r 7 imio..
Pr:ço 430.000.00, oom 200.000.00
d; entrada. Run B hôcs Marcial
n." 163. Cordovll. perto da esta-
çAo. defronte a cancela nova.

(54.383

CAIPIRA — Mclcr — Contrato
ou 7 anos a começar, Instala-

çôes novas. Inaugurado recente-
mente, chopp da Brnhma. Hle-
dra vende — Av. Mal Floriano.

- 15.». Cl Celestino ou Cardoso.
162.529

CAFÉ E BAR* — Vende-se k Rua
Francisco Eugênio n. 317 — S&o
Cristóvão. c| contrato de 5 anos.
Boa freguesia. Ver e tratar no
local c; o Sr. Knmao. (00131

FAHMACIA8 — Tenho a venda,
todos os bairros do Rio, férias
mensais: 1 milhão, SOO, 800, 700,
600, 500, 400, 300, 200, 150, 100
mil cruzeiros, multas c r:sldèn-
cias. consultórios, bens contra-
tos entrada facilitada, negócios
feitos ci toda hone_tldade e se-
. urançn, por Incumbência da
minha clientela. Visite Mlncrvl-
no, 8 as 12. Av. Presidente Var-
gas 529, sala 1307, 13.° andar.

159.648
JACAREPAGUA — Vende-se
uma oflclnn de lanternelro, pln
tura completa de ferramentas
Ver e tratar a Av. Nelson Car
doso n.
lindo.

CAIPIRA — Vendo no melhor
ponto de Copacabana, que, de-
pois de Inaugurado, valera CrS
3 000.000.00. Vendo por 1.100.000
com poucn entrada, por motivo
de zanga dos sócios. Mais deta-
lhes a R. Sen. Dantas 20, s 501.

159100
CAFE' E BAR — Rio Comprido.
con.tr; novo 5 anos, aluguel 6
mil, com 2 quartes, (prln 140
mil, com entrada de 500 mil.
Vende-se. Tratar no ATLAS. —
Rua Teófllo Otonl, 123, 2.". com
Orlando ou Raul. (59.135

CAF_ E BAR TIPO CAIPIRA —
Vende-se .Instalações completa-
mente novas, contrato novo de
cinco anos, féria superior a Or.
1.10.000,00, ótimo para 2 sócios
ou casal. Pequena entrada e o
resto a combinar. Ver e tratar
à Rua Orajau n. 11-B,

CAFE' E BAR — Centro, contr.
6 anos, aluguel 5 mil, com 2
bons quartos, de moradia. Féria
100 mil. Vende-se com 400 inll
de entrada e o restante [aclli-
tado. Tratar no ATLAS, queempresta dinheiro para ajuda
da compra. Rua Teófilo Otonl,
123, 2.n, c| Orlando ou Raul.

(59J135
CAIPIRA — Copacabana, contr.
5 nncK, aluguel 9 mil. féria 140
mil, tudo em pé. Vende-se com
600 mil dc entrada e u resto
com facilidade de pagamentoTrotar no ATLAS. Rua Teófllo
tOoni, 123, 2.°, ci Orlando _u
Raul._ (59.135
CAFE' E" BAR — Vendo'na Av.
Suburbana, tem telefone, contr
novo 7 anos, aluguel 3 mil. mais
moradia excelente, feria acima
de 230 mil. preçu I 800 mil, com
800 rie entr., balcAo írlg., me-
sns, cad.. maq. reglstr. etc.
Assembléia, 93, s'1604. (61.51)4

168-F, com José ou Ar-
(55.971

tran.fcrmsr em bar de luxo — QUITANDA situada em Ccrdo-
Contrato 5 anos aluguel Crt l.lvll, cem magnífica mcradls, fé-
3 800 00 tem telefone, 'eria 000 ria de 80 mil cruzeiros, contrato
— Ver no Set- E'trèlas, a Ruaidc 5 anos, quase nto paga e!u-
dos Andradas. 96. 2.» andar, sa- suei, boas lnsta.'.aç6es. Vende-se
Ia 205 com o Seabra. '«¦l«\"™«r^' '^Í^í!. ,P„*g!- - - - —--, — "- imento, Emnre. ia-se dinheiro pa-
MERCEARIA — Vende-se »m«,r, ajuda de compra. Melhores
mela-carpintarla. cl um» Hxadei-jdetalnei com Vazquez. k Rua
ra, uma nrensn e -bancas. Rua urugualana n.' 166, 6.' »n_»r.
Tenente Velra. SSo Mateus. (58.077

50.048 gU1TANDA ,|tuaã- em Vlvente

Apartamentos -• Flamengo
Vendem-se em final de acabamento, à Rua

Machado de Assis, 31/33, de quarto e sala con-
jugados a partir de CrS 450.000.00, com a en-

grande 
"moradia contrato|trada de CrS 100.000,00, CrS 50.000,00 no habi-

7 anos ferias acima de lOJifcr , , »-_.-.-«---¦_. ..''..  ó _„„_ vr_..ver no sei. Estrelas, a _u»4P»:te-se e o restante financiado em 3 anos. ver
&^rS?_f,o%-_s.i_.*nd,rí,ííU!e tratar no local das 14 às 17 horas, com Joa-

auim ou à Av. Pres. Vargas. 529 s/ 301

ZONA INDUSTRIAL
Aluga-se salão amplo e arejado com 100 m2 para labo-l

latório, Indústria, oficina, etc. Base 5.000,00. Rua Magalhães!
Castro 87, fundos, até às 12 horas. (C. 13.4831
QUITANDA8 — Vendo em Enu. | VENDE-SE café e bar na Avenl-Novo e Ene. Dentro e em Ca- d» Barto de Tefé n. 01. fica per-tumbl, preços baratos, 350 mil. to da Praça Mauá. Com con-Kntr. 150 mil. alug. 1.500. cont. trato novo de 5 anos. Facilita -se
í?,0Tor _í_» *° ml1' A__»mbléla.'ou aceita-se um sócio. Telefone:93. «I 1604. (61.593^3.9777. (í0O9g

Em

MADUREIRA — A' Estrada do
Portela n.° 30, vende-se um bar
e restaurante em ótimo ponto,
e bem montEdo. O motivo é que
o proprietário do e«t»b_tc'.mon-
to se encontra doente e nao ao-
de estar A testa do mearao. Tem
15 quartos. Preço dí Ocasião e
com facilidades, ürçente.

(54.344

de Csvralho. com boas Instala
çóes. féria de 40 mil crur.etros.
contrato d* 5 anos, quase nAo
pagn aluguel — Vende-ae com
Itrande facilidade de pagamento— Empresta-se dinheiro paraajuda de compra. Melhores dc-
talhes com Vaíquei. R. Uru-
gualana n.° 166, 6.» And-r..

(58.077

MERCEARIA — LATICÍNIOS —
Vende-se na Penha, com gela-
delra, sorvetelra, Klbon. balança
cortador de frios, balcóás, mos-
truárlos. mercadorias etc, Mo-
tlvo nAo poder ficar k testa do
neiióclo Aceita-se ofert». Ver
e tratar na Rua Montevidéu u.
465-D. (55.951
MERCEARIA — Vende-se bem
montada, em prédio novo, bom
ponto para adicionar copa, prl-
m.iro contrato a fazer, de 5, anos.
Tratar diretamente com o pro-
prletarlo, A Av. Monsenhor .Fellx
n.o 306-A. (53.459

LOJA — Depósito. Centro, pró-
xlma de Salvador de SA, Ares
100 m2., prédio novo, cl força,
telefone, etc. Contrato de cinco
anos, alunuel 6.000,00 mensais.
Base p! traspssse 830.000,00. —
Tratar cl M. Rocha, tel. 42-1388

(48.803
LOJAS — PILARES — Vendo
ou locaçAo: Duas luntas ou se-
paradas, com 2,20 x 18.00 cada.
subsolo para depósito ou mor..»
dia. Av. Suburbana 6344. Pro-
prletarlo no local, pela manhA
e à noite. Tel.: 22JS935, das 13
As 16 horas. Dr Lace. (54.409

LOJAS — Passo contrato de 2
lojas em otlmo local. c[ força e
telefone para- comercio ou lndus-
trla, com otlma facilidade. Tel
38_-4545^ ou 34-5853^ (57.659
LOJA NA" PRAIA DE BÒTAFO-
OO. Junto da Sears, com 80 m2,
entrega dentro de 6 meses. —
Tratar pelo telefone 36-4102.

(49.904.
LOJA — Copaoabana — R. Al-•mirante Gonçalves n.° 15-A. —
Passa-se o contrato de 5 anos,¦aluguel de 6.000.00 C 7x7 e te-•lefone. Tel.: 47-2655. das 9 as
l_8_Jioras.  (AA-320
LOJA com oficina de bombeiro
hidráulico e eletricista, e peque
na mecânica, trasprvssa-fie e fa-

OFICINA MECÂNICA — Vende-
se no Orajau — Rua Alexandre
Oalaza n, 271, com Área de 400
m2, toda coberta. Excelente lo-
cal pi pequena Industria ou de-
poslto. Financiamento de 50J °.
Inf. tel.: 34-3144. (58.307
OUR-VES — Vende-se uma ofl-
clna dc ourives, 2 lamlnadores,
dlverBas ferramentas. Tratar na
Rua JoAo Pinheiro, 63 — Pie-
dade. Sr. Rubem. (49.830
PENSAO no Centro da cidade,
tendo 2 horários comerciais, íe-
rias relativas e . compensadores.
Outra na Rua do Matoso, com
moradia, negócios garantidos e
financiados. Detalhes R. Uru-
gualana, 112, 3." andar. Moreira.

(50.204
PADARIA — URCA — Bom ne-
góclo para o momento, contr.
5 anos, aluguel 5 mil, féria de
400 a 450, Instalações novas.
Mais detalhes no ATLAS, que
empresta dinheiro para ajuda
da compra. Rua Teófllo Otonl
123, 2.°, cl Orlando ou Raíil.

(59-135
PENSÕES — Vendem-se 2 no
Centro. Rua Buenos Aires, con-
tratos novos. Faclllta-se o pa-
namento. Tratar A Rua Lul_ de
Camões, 75. sala 201. (59.079

Tel. 43-7453 -r- A. G. Silva Imóveis. (56.929
BOTAFOGO

São Clemente — Vende-se magnífico local,
terreno de 15x40. único entre edifícios prontos,
à Rua^Theodor Heriz, 44 (prolongamento da
Rua Barão de Lucena), com planta aprovada
para 42 apartamentos. Preço CrS 4.200.000,00.
Informações: 47-3154, D. IRENA ou 32-5214,
DR. LUÍS. (62 210

RESTAURANTE E BAR
Copacabana, verdadeira pechln-cha, sito na Av. Prado Junlor,
nAo paga aluguel, tem t_efone.
ótimas instalações, entr. 800 mil— Tratar Assembléia, 93, sala n.
1604. feria 230 mil. («1^594
RESTAURANTE — Vendo na R.
Lulx de CamÓM. Bom contrato
e otlmo negocio. — Tratar rm
frente, com o pronrletarlo. Sr.
Américo, ns Rua Gonçalves Le-
do, 11, qualquer dia utll.

(54.420
,SAPATARIA DE CONSERTOS —
Vendo urgente, ótimo pontq —
Contrato 5 anos. ConduçAo na
porta, ônibus 280. 281 e 242. Lo-
taçAo Meter-Penha e Inhaúma-
Mauá. Av. Suburbana--n. 2575 —
HIglenópolls. (57861

QUITANDA E MERCEARIA —
Aves e ovos, vende-se A Rua Leo-.
nldia n. 259 — Engenho de Deu-'
tro; contr. 3 anos. alug. Crt
400,00. Feria Cr» 90.000,00. |

(54.803
QUITANDA — Vende-se. em Vila
Isabel, tendo boa moradia. Tratar
na Av, 28 de Setembro, 62, com
o Sr. Moreira.  (36.500
QUITANDA Ê MERCEARIA —
A melhor do lugar, tem balcAo
frlgorlfloo c. novo de 3 anos.
DA para morar. Vendo com pe-
quena entrada, por motivo de
outros negócios. Ar. Braai de
Pina, 1421. Vila da Penha.

161.513
QUITANDA E ARMAZÉM — Ven"-
de-se, na Rua Tenente Ra-uen n.°
173, esquina da Rua Plcul n.°
384. Bento Ribeiro. ' 

(57.846
QUITANDA — Temos duas:
uma em Colégio, vendendo 70
mil com apenas 60 mil I portasa dentro: outra em Honorlo
Ourgel, c| residência, aluguel
4.000,00, por apenas 200 mU c|
apenas 50 mil de sinal. Tratar
à Praça Oito de Maio, 56, s 303— Rocha Miranda. (57.943

ESPETACULAR
casas c/slnnl de; Cr$ 50.000.00. como quiser pagar.
Terrenos c/luz, ági:n, telefone, lotações e 16 tieri .
Cr$ 480,00. Compre, construa, mpre,-.nio íague m-
euel. Av Pres. Vargas, 529. s/1.404, de 14 às_ 18
___M. c/ALEXANDRE LOPES. Aceito corretores^e
inspetores. 157.964

QUITANDA — Vende-se no Rio
Comprido com a feria dt Crt ..
220.000,00, muito bem .Instalada,
contrato novo de 3 anos. Aluguel
de CrS 2.400,00. Tratar na Av.
Pres. Vargas 446. 11" andar, sala
1102, com Silveira. • (62.577
QUITANDA — Vende-se' em OlA-
ris, com a feria de 110.000,00,
multo bem Instalada, contrato
novo de 5 «nos, aluguel de Cri
3.000.00. Tratar na Av. Pre».
Vargas 446, 11° anoar, sala 1102,
com Silveira. (62:577

PADARIA — Vende-se uma ten-
do ao lado ótimo botequim. —
Contrato a começar de 7 anos,
as duas casas c| apenas 200 mil
de sinal. Aluguel de 4 mil cru-
zelros. Local Bento Ribeiro —
Tratar na Praça Oito de Maio,
56, sala 303. Rocha Miranda. —

i» iiii.-i.iini ii. iiiiauna_it-_c c *<_- _>__.. „j_ __i..„ -—, .ti ..«(_Illta-e_. Rua S. JoAo Batista.! Segunda-feira em diante.
1-A. T•!.: 26-2010 — Botafogo. al

CAFE' E BAR em Realengo. —
rreço 600 mil çon-.l. 5 anos. fe-
ria 900 mil. Tratar AssAmblalàj
93, s:!604, verdadeira pechincha.

161.594
CAFE' E BÂR — Vendo otlmo.
na Vila da Penha, prego 60.0 mil.
entr. 250 mil. feria acima de 70
mil, aluguel barato, contr. no-
vo 5 anos. A-S.mblelft, 93 - *-'*.
1604 (61.504
CAIPIR4 — Copacabana — Feria
190. ótimas Instalações, chopp da
Antártica, otlmo local. — Hl"dra
vende e financia. Av. Mal. Fio-
rlano, 6 - 15.°, cl Celestino ou

(36308 Cardoso. '62,329

(57.248
LOJA com oficina de Jotas e re-
lógios, trfu.pa.v-.-_ie e fãciHta-it
Fua S. Jofio Batista, 41-A. Tel.
26-2010_—L B0taf0_0JL_ (57.240
LOJA Tri-*-*-assa-se contrato-civlndo para conserto* de calça-
dos ou armarinho. Tel. 34-8317
das 11 ds 13 horas. Rua Marli- **
Barres, D. Lourdes. 157.268
LOJA NO .CENTRO - Outra na
24 de Maio. Otlnv i pontos, pat-
so contr. 5 3. - . ;.1-].1D4 e ....
23-2375 102^96
LOJA — Pas_i-se uma perto do
Centro, com sobreloja e porta de
aço. Serve par» escritório, sapa-
taria ou quitanda. Ver na Rua
Andr* C-valcantl n.q 122. Tele-
fona 43-7633. (39.120

PENSAO — Vendo a melhor do
Estaclo. com telefone, contrato
novo de 5 anos. feria 50.000.00,
preço só p| hoje, 450.000.00, com
50r'r de entrada. Detalhes A Rua
SAo José. 30, 1-.", sala 1.302-A.
com Btnjó: (l.fíí

QUITANDA E ARMAZÉM -_ Ven-
do com balcAo frigorífico, com
moradia, aluguel barato, casa de
esquina. Vendo urgente por ter
outro negocio. Preço 230.000,00
com 80.000.00 de entrada, apro-,
velte esta oportunidade. Tratar
e ver na Ru» Arara» 111, com
Marapéndl. Marechal Hermes. .

(60.143
QUITANDA — Vendo bem no c4>

SAPATARIAS — Vendem-se 2
com bom contrato, sendo uma
na Rua BarAo de Mesquita n.
790 e outra na Rua Juiz de Fo-
ra n. 37 — Grajaú. (54.813
SALAO DE OABELBtKEIHOS —
Vende-se, Rua Estaclo de SA n."
90. sobrado. Com Crt 80.000.00
de entrada ou menos, o reato a
combinar. Motivo: o dono nlo
pode estar A testa do negocio.

(60.172

FIRMA - CONSERTO DE TV
OPORTUNIDADE ÜNIÇA

Vende-se com e-critório no Centro, dispondo de 2 tele-
fones, com nome na praça e legalizada- p"í0.S.rn'nS?Tr'_-
- Cr 30.00..00 de entrada e mensal de Cr$ 5.000.00. Tra-
tar à Run-.osé Vicent* n. 37-B — Grajaú; (37.983

SALAS COMERCIAIS —
Vendem-se no melhor
ponto de Niterói (Bar-
cas). Tratar Sr. Cil. —
Tel. 42-5396. (60.157
TINTURARIA — V.nde-s* livre
e desembaraçada, aluguel Crt ..
3.500,00, recebe 1.500.00, prédio
novo. contrato 5 anos. boa fre-
gue-la. loja grande para xran-
de movimento. Pode-se aceitar
soclo. Rua Cândido B.nlclo n.°
319. Cascadura. Campinho.

(57.279

I0JA - CENTRO
Passa-se pára bar, caíé ou outro negócio, loja com 96

m2, sobrado, com 126 m2, ótimo contrato. Inf. 49-0912. Sr.
Silva. (61.529

LOJAS TIPO BOXE
Vendem-se no Flamengo, em grande mer-

cadinho-galeria acabando de construir à Rua
Machado de Assis, 31/33, a partir de 700.000,00
com 20% de entrada, 40.. facilitados e 40 7_
financiados em 3 anos. Ver e tratar no local,
das 14 às 17 horas, com Joaquim, ou à Av.
Pres. Vargas, 529, s/ 301. Tel. 43-7453, A. G.
Silva Imóveis. (56.930

TINTURARIA na Rua Slo Carlos
n. 47-A. Tel.: 32-3510. Vende
se em boas condições, por motl
vo de sociedade. (54.345

VENOE-SE casa de discos, pape-lsria e artigos religiosos. Con-
trato de 5 ano., aluguel barato
e com boa moradia. Zona ban-
caria e de acessórios para auto-
móveis. Também transfere-a.' to
o contrato. Ver e tratar na Rua
S. Crlstóv-o. 1245. (60.011
VENDE-SE uma lojtnha de bazar,
perfumaria, miudeza* etc. BoasInstalações e contrato. V*f • tra-
tar na Rua Barto de Coteglpe n.° '
308. Vila Isabel. (53.__e
VENDE-SE café, bar e restau-
rante, faclllta-se parte do paga-mento. Ver a tratar na Av. Au-tomóvel Clube n. 2.311 — V. Ide Carvalho. (59.013 j
VENDE-SE ótima freguesia d*
pâo, urgente. Rua Presidenta
Pedreira n." 162. Nlterol. Ingá.
Padaria Teixeira. (57.1M
VAREJO DE FRUTAS — Vendese pela melhor oferta, situado na'Estação de Encantado. Tratar-cl
o Sr. Correia, na padaria. Xv.lAmaro Cavalcanti. 2.554. (57.2«_
VENDE-SE uma freguesia de p»o.barato, por doença. Tratar naRua do Senado, 169. com BatUrta,das 7 ás 8 e das 13 ás 14 horas.

(58.550
VENDE-SE uma boa freguesia
de páo. boa de servir, multo Jun-ta. Ver à Av. Democráticos, 598.Bonsucesso, com Sr. Gomes. —
Tel. 30-2318. (54.438
VENDE-SE oficina mecânica d.automóvel, com maquinas •ferramentas. Rua Catumbi, n.»
109. Procurar Sr. Edson. (58.106
VENDE-SE com urgência, gran-de casa, com negocio de bar •
restaurante, contrato novo da
cinco anos e residência; o mo-
tlvo da venda é por doença. —
Rua Santo Cristo n. 85.

(58.107

URGENTE — Vende-se uma tln-
turarla com o contrato novo.
ótima loja na salda do viaduto
de Madurelra, à Bua Padre Man-
SO n. 83-A. (59581
VENDE-SE uma casa de lan-
ches e bar. Inaugurada há dez
dU-s, por 800 mil cruzeiros. Náo
tem dividas. Tratar no local —
Av. N. S. Senh. de Copacaba-
na n. 581, loja 20 — Bar do
Titio Ltda. (AC-766
VENDE-SE em conta, um
café e bar, na Rua S. Fran-
cisco Xavier n. 537, fazendo
ótimo movimento; contrato
de 5 anos: ponto excelente —
Também se aceita oferta.

(58.273.

PERMUTA-SE
ração ilf Olaria. contrato \0 ,_/f^f ¦ f__f 1% f fK Y Lt mm \s* A\mfA\
maravilhoso de 5 anoq, aluguel _._.__.__..__._

&.*$_!^ em BELO HORIZONTE, com
50.000,00. Preço eô hoje 2.0.0CU.OC, , ,. _J__ _ „,_.__,_•_,._,
EitfÃVScS.B.ií»^A,M«ro#; casa p/ empregados e garagem,
e.i Ben)° — '^«"jsi-uàda na Av. Amazonas, perto da Praça

p_a_a r>A bãnt>vt_a -_ VeíT- rantltfa 13.0.000.03. Preç
deR-.eÇ .,ma\_JAa^m" .rmaç». e 1*. 550,000,00 com 30" de en
escritório para negocio de tinta* trada. Detalhes-na Rua SSoi Jo-
e fcrraçens, na Rv.» Senador Pur-'»«. 30, 13.°, s| 1302-A, c] Benjô.

mius nem ->.— •_*¦• l l_ I
ír.n«-.a?'Rau' Soares, por casa idêntica no Leblon,

Ipanema ou Lagoa. Tratar com o pro-
prietário, telefone 47-0139, Sr. Marcelo.

VENDE-SE ótima farmácia com
lnstalaçóes modernas, com 2 vi-
trlnas grandes para exposição e
multo bem sortlda. Consultório
ao lado para médicos, com três
salas para exames. Ver e tratar
à Rua Barlrl, 440-C. Olaria.

(37.885
VENDE-SE freguesia de doces,
servlds com triciclo, dando boa
comlssio, trabalha apenas 3 ho-
ras. Tratar na Fabrica Blju, na
Rua Llno Teixeira. 89-A. no Ja-
oaré, das 13 As 15 horas com Abi-
lio. l«!-»04
VENDE-SE uma alfaiataria, com
todo o estoque, Instalações no-
vas com vitrina • Jlrau. Alu-
guel de Cr» 1.500.00. contrato de
5 anos, com direito a mais 3.
Ver a tratar no local, à Rua
Baráo de Mesquita n. 783-B
Andara!. 138.362

VENDE-SE uma papelaria, com
venda de perfumaria • armarl-
nho. Jornais e revistas, por mo-
tlvo de doença. Ver e tratsr c|
Sr. Pinheiro. Rua Aracoia.T14-A— Braz de Pina. (50.307
•VENDE-SE um armazém p| mo-
tlvo do dono t^r outro negocio
e náo poder eetar k testa do
mesmo. Líquidos e comestível»
eom sorveterla. livre e desem-
baraçado. na Rua Cons-lhelro
Gatvao, 826 na EstsçSo de Tu-
rlaçu. Ver no local e tratar no
Mercado de Madurelra, boxe n.»
43 com o Sr. Vargas. (56.257
VENDE-SE uma freguesia de páo.Rua Uno Teixeira n.° 321. Féria
de Crt 9.000.00. Falar com Mol-
sés, daa 6,30 ás 9,30 horas. (50.494
VENDE-SE uma quitanda •
mercearia, bem montada, fazen-
do bom movimento, bom con-
trato otlma moradia. Rua da
Amizade n. 15-C. Em frente ao
Largo do Blc&o. Vila da Penha.

(49.873
VENDE-SK — Em Campo Gran-
de, uma boa freguesia de páo.
garantindo 16.000 crutelroa
mensais. Tratar dss 10 às 11 ho-
ras com Senhor Mato*. Tel. 431
— Capoeiras — Padaria 8. José

(54.393
VENDE-SE grande armazém,
montagem nova • bom movlmen-
to em Saracuruna, em frente _
estaçáo. Ver « tratar na Praça
Vieira Neto n.° 8. Outro em
Mesquita. Tratar na Av. Nlcela
n.° 110. Motivo doença. (30.3041

QUITANDA — Vendo a mais bem
centrada do Méier. contrato
sncí, Blmuél '..500.00, ü_- -,tli!0í5ffledrr"-'J;__:!lpaneiria ou Lagoa. Tratar com o pro-

tado n.° 68-A. Ver e tratar no
locaL  157.186
PADARIA E CONFEITARIA' NO
CENTRO — Vendo com Instala-
çôes novas, contrato longo, alu-
cucl barato, feri* 280 mil — Pre-
ço 2.SCO mil. Com 800 mil. 8r.
Agenor, Rua V!«c. do Rio Branco
n.° 337-A, 3.» «ala 8. Nlterol.

ua.Mi

139.653
SALAO DE BARBEIRO, em Pá-
rada d« Lues*, lado da Varlan-
te. vendo por Cri 160.000,00. c!
CrS 80.000.00 á vista e o re*to
facilitado em suave* prestações,
com grande contrato, re-idénes
» aluguel quase de graça. Tra-
tar no local, na Aua Xraçu, 384.

(_4.3i_

VENDE-SE pensáo com 10 quar-
tos. 4 banheiros, intalramente
moblllada e com ótimo movi-
mento. Contrato novo de 5 anoa
_ua Marfn* F?rr;ira. 81, Bota-
foco, próximo á Voluntários r'a
Pátria. (5£877
VENDÊ-SE — Üm açougue, * R.
Pereira de Almeida, 67. com
uma grande moradia. Tratar no
locsl. Tel. 28-1047. — Praça da
Bandeira, '60.075

.VENDE-SE — Uma oficina de
Vendo lotes e chácaras numa das mais lindas praias de| bicicletas * R"*...?10,. _?„Pr„,

VENDE-SE QUITANDA E AR»
MA7.EVI. — Otin.o ponto. Onl-
bus, loíaçáo na porta (Periqul-
tol — Rua do Colégio n. 72,
— Caxias. — Estado do Rio —
Tratar ,io local — Motivo d*
doença do proprietário.

(56.703

(53.699

TERRENOS DE PRAIA
nabo Frio. sem entrada e sem juros, em prest» çôes m|wájs»^.^^gfeíí|ff_éS
de Cr$ 360,00. Demais Informações, dirii.-se i Av. fr_^'~Jjp_.õllt-_-_«
dent* yt-tw a.. 62», 4.» _n__r, Mia. ««.. (5Í.&56 !

o-.emento.
VB.950

VENDE-SE carroça de frutas •
legumes, pronta para trabalhar,
nela melhor oferta. Rua Conda
Bonfim 681. Oliveira. (56.270
VENDE-SE uma sapatarla d*
conserto, á Rua Miguel Servan-
te* 203. loja 1, saltar no Jaca-
rerlnho. (49.826
ZONA INDUSTRIAL — Vendo
ou alugo, 3 lojas, 2 galpões, e|
força e telefone ligado e 2 aps.
ci 4 quartos, aala, cozinha e _
banheiros cada um. Sua Car-
nelro Ribeiro. 39. a 100 mstroa
da Av. Suburbana, -.400: '

(âlI-Ut

-. '.<:. v. -t*f^:>»rtt.J-''-«».t_*'i!
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PAGINA 10 — 2.° CADERNO.— JORNAL DO BRASIL
¦ VHNDE-8K uma pensáo comer-

i ciai, dando refeições avulsas,
bom movimento du bebidas, (a-
ssepdo boa féria, contrato 5 anos
a partir de Janeiro do 1059. llua
Visconde da Gávea 61, sobrado.
Tratar com o próprio. (53.300
VENDE-SE parle* do 

"um' 
café «

bar, n» Rua Rela n .818.
., . (34.810
VKNDE-SE uma loja com 5 ano»
de contrato, k vlst» ou a prazo,k Rua Santa Sofia 15-A, Junto
da Praça Saenz, Pena, (53.183
VENDE-SE um armazém quasede graça e faclllta-rc. — Rua
Luiz Martins do Amaral n. 40 —¦•(.(¦cio do Olinda - E. ,lu Rio.
Cabral.  (34.833

f VENDE-SE uma tlnttirãrlo ou
aceita-se um ndclo. 30 x 0 nt.
Rua Bunrque de Macedo, 26 —
Catete, (40.903
VENDE-SE uma fábrica do cal-
çacln.s. Um» ótima loja. Aluguel
a.500,00, para controlo de cinco
anos. Boa freguesia, Por motivo
de mudança. Ver e trntar A Pc»,
Cal, 14-A — Penha, (58.033
VENDE-SE uma cnrroclnhn, á
Rua Baráo d» Ipnnemo n.° 143,
com féria dc 3 o 4 mil cruzeiros.

[AC 700

SÍTIOS E FAZENDAS•i 
CAMPO GRANDE - Vendo sitio
eom 14 mil m2, todo arado o
com 2 casa», 1 grande e outra

P menor. F»rta conduçáo — Ci
Agua, luz,.- ga» — Tel. 29-9459

í

— QUARTA-FEIRA, 15 DE OUTUBRO DEJ958 '

CASCADURA
Vondo-sc Bar e Armnr.em

Rua Cerquolro Dnll.ru. 326. Ver
o tratar no local, doa 8 ás 21
horna, ou pelo tel.:. 29-8909.

(AO-102

CAFÉ E BAR
Votide-se café e bar. em con-

dlçóos excepcionais e ótimo pon-
to, A Rua 20 do Abril, 37, es-
quina com Senado. Vor e tra
tar no local. Tel.: 32-2610.

(5-1.873

Ah Gomes. (AC120
JRA9ENDAS — Vendo, cl 1.000 ai-
inteires, 250, 200, 130,. lOO, 50 e
25. Ótimos pastos, aguadas e
Matos. Conduçáo Junto. Trator
Ruo Senador Dantas. 71. (50.791
FAZENDA REZENDE —
Vende-se magnífica, modelar-
Ihente preparado pnra pro-
dução dc leite; excelente
plantei «a-A» holandês, sede
ampla e pitoresca. Usina ele-
trica própria. Tcl.: 43-3395.
,;.,. _ (58.637
ITAQUA1 — Vendo ótimo sitio
Cbm oaso, boo á_;ua, plantado,
pertinho do Horto. Aceito cemo
parte de p.iiamcnto carro. Tc-
Iefone 46-3288. (56.493
NA SERRA É A 2 PASSOS:DO
RIO — CAMINHO DO IMPERA-
DOR — PETROPOLÍS — PATI.
Clima efico do montanha, sem
nisso, » 900 metros de altitude.
Lotes de terreno com diversos
Are»» desde 600 m2 até 25.000 m2
para sítios e chácaras. Preços a
partir de Crs 50.000,00 atò Crs
250.000,00, em quatro formas dc
pagamento ao seu alcanço. —
Grande lago para pescaria e re-
mo, circundando deslumbrantes
paisagens com quase 100 bcllssl-
mas vlvcndas, algumas com pis-
clna. Campos de esportes, hotel,
clube em construçáo e mais
alnd» o principal para o seu
conforto: luz elétrico, água en-
canada, telefone. Bons constru-
toras no local. Oferecemos su-
gestões para aqulslçAo de ^nsns
pré-fabrlcadas dc cimento ar-
mado. Marque uma visita h

i PALMARE5 cm nossa conduçáo
inteiramente grátis. Informo-
çóes: tels. 32-6556 e 52-5239. -
Avenida Graça Aranha, 226, sa-Ia 1.110. (62-585
6ITI0 — Vendo, em Plral, com
350.000 m2, tendo casa cl 6 quar-
t;-s, geladeira, fogáo a gás, 2 bn-
nhelros compl., engenho do ca-
na, 2 cavalos, charrete, casa mo-
blllada, acmn o mesa, ia-jo. ln-
gar para piscina, arvores frutl-
foras, 500 m altitude, 1.30 h! c'.o
Klo pela Pres. Dutra, km 73. Tra-
tar com o proprietário, Sr. Léo,
no sitio. Informações om Pirrl,
Sr. Arantes, na padaria. Preço
Crt 750.000,00, facilito parto,
aceito oferta. (40.528
BITIO PIRATININGA — EoTstã.
Isabel, ú margem Rodovia Vo-
üença 9 Volta Redonda, ônibus,
com 42 alqueires mineiros, 3,000

?és 
eucaliptos de 4 anos, luz elo-

rica, telefone Interurbano, pos-
to» Canavial, Guatemala e Vcne-
zuela, residência moderna, cosa
zelador, garagem, paiol, estobu-
lo etc, ferrovia Rede MineiraPreço Cr$ 4.200.000. Proprle-
tarlo Ach»naglldo Ferraz. 27-1009.

155.391

COPACABANA
Vendo um bom apar-

tamento, 3 quartos, sa-
lão e saleta, dois sani-
tários côr, sociais, deps.
p./ empregada e vaga nu
garagem, completamen-
te desocupado. Tratar
com Sr. Pacheco, pelo
telefone 52-2613, diária-
mente._ , (55'379

fTASA
/Vendo 250 mil cruzeiros, 2 qts.2 s|s. etc, ônibus á porta, em
Frlburgo. Tratar 22-8407 de 15
As 18 horas, . ;. (00.072

CASA — COMPRO
Zona Norto — Compro dc .2

quartos, sala, cozinha, banheiro
n quintal. Dou Crs 100 ou 150
mil cruzeiros dc entrada. Rct*-
tanto a combinar. Trator A R.
Luiz do Camões, 75, sala 201 com
Sr..- Chaves, - "¦' (59.077

Lote - Ipanema
M

Tronopnssa-sc contrato, alu-
qüel nntlfto com 5 anos de con
trato cl 84 m2, Tratnr A Rua
Vlrcopdo de Pirajá, 175-B —
27-8318. (AC-689

L O J À~ N O"
FLAMENGO
Traspnssa-se o contrato de

uma loja bem situada em pon-to do maior movimento no Fia
rnenco. Tratar polo telefone
37-5719 — Sr. Campos.

L O J-A
Possa-se o contrato de uma

loja com cerca 300 m2 no me-
lhor ponto comercial do Humal-
tá. Tel. 46-4880. (59.617

POSTO DE
GASOLINA

Vende-se. Av. Automóvel Club
339. Vicente dc Corvnlho. tem

um stolpfto vazio, (56.30.

TIPOGRAFIA
Vende-ae uma. com 2 ' lmprci-

soras. 1 . de cortnr BB e demcift
pertences CrS 135.000,00, Sr. Ncl-
fon. TiMvcfsa Bernardo! 31 —
Encantado t- Rio (final da Rua
Cruz e Souza): |37.875

Tipografia
Vende-se. Tel. 49-2011, com

Antônio, (56.961

MÓVEIS
ATENÇÃO — Dormitórios, salas,
novos, sem uso, a 18.000,00 e17.000,00, Chlpendale e Francês,
em peroba maciça ou pau mar-
fim, Imbuía ou folheados, espe-
lhos .cristal gravados, cadeiras
sola ' bordada- ou estofadas em

ATENÇÃO — Compro móvel», ICIUPIíNDALE — Sala • dormltó
sofás-cotnos e priUronas-camn»
usodo». Te!._48-2434._ (33.881
'Â PARTICULAR -í' Vendo úmn
tala e um dormitório Rústico,
Junto ou separado. Aceito con-
dlções do pagamento de acordo
com a posse do comprador, Ur-
gente motivo de viagem. Preço
Crt 13.000,00 oada uma 48-0403.
D, Jtutlna, (AC-710
BUltEAU — Õtlmo, grande, pre-to, par» desocupai- lugar. Rua S.
José, 48, (57.931
COMPRAM-SE moveis de aala e
quarto, Chlpendale, pau marfim
c KiisüiÁj. Télcíune 2H-wzA.

(25,871
COMPRO mobtlta» de qutrto fo-
lhendas, sumir ra, peçaa avulsas
Negocio rápido. '— Atendem-se
Centro e Imediações. Telefone
32-2121, 

(55.401

CHIPENDALE, 11 peças, sala ei
12, maciça, vendo em estado de
novos. Penteadeira de 3 espelho»
e tampa de vidro. Juntos ou se-
parados. Mal» Lacerda, 465-T

hium
COLONIAL, 12 peças, urgente.
Esta novo. Crt 9.000,00. Mala
Lacerda, 465-T. ¦ 49.754
COLONIAL 12 peças, bar 2 portos e cadeiras de couro, estado
de nov» — 10.500,00. Av. Salvo
dor de BA n. 184. (40753
CHIPENDALE DORMITÓRIO —
Vende-se, com 11 peças, de ótl
ma fabrlcaçáo, por Cr* 14,000,00
e uma sal» de Jantar também
Chlpendale, com 12 peças, ten-
do bar espelhado e a» cadeiras
em couro lavrado, por Cri ,,,
12.000,00. JUntoa ou separado».
Ru» Rlachuelo n. 412, próximo
A Frei Caneca. (57.773
CHIPENDALE — Dormitório n,
casal, com portlnhas no centro
do armário, em estado de novo,
CrS 12.000,00, e sala de Jantar
do mesmo estilo, completo, com
12 poças ,bar espelhado e ca-
delras em couro lavrado. Crt ..
12.000.00. Junto» ou separado».
Rua Haddock Lodo. 380. (56,834
COLONIAL, dormitório português
maciço, todo trabalhado, com li
neças, por Crs 17.000.00: uma sal»
Golonlkl, com 12 peças, bar es-
pelhodo. cadeira» de couro, por
Crs 10.000.00. Junto» ou separa.-
dos. Rua Haddoclt Lobo, 206.

157.628
ATENÇÃO — OÕmoram-»e mo-
vels e vendem-se. Rua Haddock
Lobo, 295. Tel.: 48-0329.

(57.685
Chi-ATENÇÃO - Dormitório

pendaie com 10 4>?ças. Crt
15.000.00. francês branco de 6
peças Crt 15.000.00. Rústico de
6 peças'Crt 7.500.00, saio Chi-
pendaie de 12 peças de bar es-
pelhado Crt 13.000.00. Rústico
de 12 peças de bar espelhado.
Crt 10.000.00: uma copa de 6
psças. Crs 2.200.00, g. vestidos
desde Crs 1.000,00, cama desde
Cr» 500,00, colcháo desde Crt ..
200,00 e muitos moveis avulsos

Ver á Rua Haddock Lobo.
295. «* (57.688
ANDARAI' — MOVEIS - Ven-
:le-ae um conjunto moderno, sa-

lo de 
"Inntnr. 

wn pomba hra^.
ca, buffot conjugado, ,-iiesa
console e sela cadeiras estofa-
das. Dormitório Chlpendale.
comoleto, côr escura, e móveis
avulsos. Rua Baráo de Meaqul-
ta. 498. Pt). 101. (56_771
ÍTENÇAO — Compro moveis
de tndos os estilos — Paito n
«lóximn. 'tendo rápido. —
Tel. 48-2(102. (56.839
ATFNÇÀÕ — Compro moveis
usados, dormitórios e xalas de
.hntar. pau marfim. Chlpen-
dale, Ritsticn e Colonial. Pa-
no o máximo e atendo rioidn
em tndos os bairros. Telefone
28-0360. (56.833

rio completos. Apenas 23 mil, p'Av. Snlvndor de Sádesocupar
11^184. (49733
AOS NOIVOS — Vendemos Un-
dos dormltórloa Chlpendale, c
Crt 2.000,00 de entrada e men.
salldadê» de Crt 1.000,00, e ótl-
mas salas de Jantar, estilo Riu.,
tico Mexicano, com cadeiras de
couro legitimo, com 1.000 cruzs
de entrada e Crt 600,00 mensais
e linda gu»rriamos os móveis p
os fregueses que alnd» náo alu-
geram ou compraram coso nu
apartamento. Rua Conde de Bon-
Tlir., 277, loja. Saci",?, rena. TIJu-
ca. e Ru» Vltiva Dantas, 60-D,
Campo Graltde, perto da osta-
Çáo, (59,532
ATENÇÃO — Comiirãm^ie mó-
vels, sendo sala» e dormitórios,
Chlpendale, colonial, pau ° mar-
fim, rii.ii.loo i- tolheados. Pn-
gn-se bem. Náo vendo mm no»
chamar, polo tel. 22-4517.

 (62.564
ATENÇAOI Por motivo do vi»-
gem, vendo móveis de quarto ea-
(lio francês em madolra Hticupi-
ra c| 3 peça», 6,000, só o guarda-toup» v»le mais, guai-da-roup»rústico 3 port»s, gavetas e .espo-
lho interno, 3.50(1; penteadeirarústica espelho blzotado perfeitoc| banqueta, 1.200: poltrona-ca-ma Drago solt. moderna, forrada
da novo em lindo estunpaoo denód», 2,500, sofá 3 lugares, 1.500;
poltrona barrgere 1,000; coma ttocom! Imbui» d» peroba, 600.00.
guarda-roupa laqueado próprio
P»r» empregad», 300,00; estrado
cl colcháo solt. 300,00 e bar Chi-
pendaie todo espelhado c| ban-deja, tendo vidro rachado, 2.500.Tcl. 2S-0243. (50.056
CHIPENDALE, dormitório pi ca-sal, penteadeira 3 asptlhos. pero-ba, Imbui», Jacarandá, otlmo tn-tado. Vende-je por Crt 13.000,00;uma sala Chlpendale. com 12 pe-ç»s, mnclç», - bar espelhado, ca-delr»» de couro Uvrado. por Cri13.000.00. Juntos Óu separado»,
parn desocupai lugar. Ver nn R.Haddock_I.obo, 208. (37.628
DORMITÓRIOS Chlpendale, -c7t
6.000,00; rústico 5.000,00, ArmA-rios de estilo 3,000, diversas pe-ças avulsos, com pouco uso.Vende-se para desocupar lugar.Rua do Catete n. 137, sobrado.

(50.275

MOVEIS DE QUARTO — Ven-
dem-ae luxuosa cama com col-
cháo de mola» compieto, 2 mesl
nhas de cabeceira revestidas de
espelho • 1 cadeira estofado, —
Tratar pelo tel. 37-7674.

(62.215
MOVEIS — Vendem.se baratu-
olmo: um sofá, meainh» estante»,
p»r» livros ou dlacoa, 1 gtttrdo-
rottp» pequeno, per» empregado,
1 buffet de copo e 1 mesa de co.
zlnha e 2 cadeiras. Tratar polo
tel, 37-7674, 162.207
MOBÍLIA de quarto, de Imbui»,
com 10 peça», ótimo «atado, por
CrS 10 000,00. Tel.! 38-3632.

(59644
MÓVEIS de quarto, com cima de
solteiro, guardu-roupa, colcháo
de molns, mesa de cabeceira, ca-
blde e rádio Phllco de 3 válvu-
Ias, Juntos ou separados, com te-
Iefone 22-8637, particular. (59.574
MOVEIS RÚSTICO — lima ãã
Ia Rústica, completa, com cadel
r»s de couro lavrado; um dormi-
torio Rústico Gigante, com tré»
portas, com portlnhas gravadas,
completo, tudo Cri 17.450,00 —
Motivo noivado desfeito, Ru» Dl-
vlsori» n.° 37. Bento Ribeiro.

153.491
MOVEIS — Rústico de quarto, c
6 peça», de porttnha no centro,
Vondo barato, Ru» Uranos n.
833-A. Ramo». (55.473

DORMITÓRIO RÚSTICO, cl 10
peças, g.-vostldos com portlnhasde vidro no centro e sala ms-tlca com 10 peçaa, bar todo es-
pelhado, cadeira» de couro h-vrado, ambos em perfeito osta-do, vendo-oe por Cri 19.000,00.Preço de oc«sláo. Ver e tratarna Rua Haddocl: Lobo 338. Sr.Arlateu (58.833
DORMITÓRIO E SALA Rústicos,estsdo de novos. 14 mil, Juntosou seporodor. Av. Salvador de8á n. 184. (49733
DORMITÓRIO 11 peças. Chlpen-
dale, penteadeira 3 espelhos, cia-
rlnha, 14 -mil — Av. Salvador
de Sá n. 184 (49753

d*~Jantar-dec-iue»uiu euilo, coni.
pleta, com 12 peças, Crt 8.000,00— Juntos ou separados. RuuHaddoclt Lobo. 380. (36 834
DORMITORld~RUSTICO p | cSsãl,boa fabrlcaçáo, otlmo estado,
desmontavcl. dobrntllco de p'ano.
por CrS 7.300.00: uma sM t Rus-

MOVEÍS PATINADOS, par» »a-
láo de modas — Vendem-se, pro
prlos por» coaturetr», grande ar
marlo, grande me»», espelho, dois
bergeres • tezour»» de corte, Ru»
Marque» de Abrantes, 189, »p,
1.201, depois da» 8 até ás 18.30
horas. Náo se atende pelo tele-
fone. (53.885
MOVEIS de sala com 12 peçaa,
vend—«e por Crt 7.000,00. Tra-
tar na Rua C»ld»a Barbos» 118
ap. 101 ._Pled »de; (AM _68
MOVEIS » pMíio."na Fabrica Da-
Ias — Dormitório» maciços, f»-
brlc» mostruorlo, encomendas, á
Ru» Dom Pedro Maacarenhaa n."
17-21, Est» ru» começ» ha Rua
Catumbl, em frente á Igreja -
Bondes Coqueiros, Catumbl e
Itaplru. Onlbu» 116 e 117. Tele-
fone 32-1933. (33.984
MOBÍLIA COLONIAL — Vende-
ae. bem eonserv»d». Ru» Gene-
rnl Gllcérlo, 486, »p. 301. Tcl.:
45-8798. 149.774
MÓVEIS — Vende-se, de sala de
Jantar, toda espelhada, com 8
peças, por Crt 6.000,00. Tratnr
na Rua Fellabelo Fretre, 367, no»
fundos. (49.856
OPORTUNIDADE — Moblll» de
Suarto, 

folheada, com 6 peca»,
rt 6.000,00. Araxá. 395. Grajatt.

(55.453
POLTRONA-CAMA DRAGO, r»">-
derna,'pouco uso. 1.500,00 • um»
rndlovltrol», 10.000,00. Ver A nol-
te. Ru» Souza Llma. 48, ap. 412.
Copacabana. Posto 6. (62.328
POLTRONA DRAGO — Vende-
se uma em otlmo eatado. par»
lesocupar lugar. Ver <• tratar á
Rua Dias da Cruz 395, ap. 102
frente. (50.334

DORMITÓRIO — Rúatlco, paracasal portlnha» no centro' do
5I?íí,0;i;íí-5nlí-ei^:-SI? est?-| PARTICULAR Vende diversa
51-i2-.?>.,!Sl Cr* «¦0W,00.lB!4I|I„kí, hon,.. ver Rua Vitorio da

Costa. 67, ap, 7 — 27-8584.
(39.076

bar espelha-

POR MOTIVO DE VIAGEM, ven-
dem-se Jogo completo de «lia de'nntar e dormitório cm pau mnr-
fim, com pouco uso, à Rua aa
Cascata n." 16, casa 13. Tljuca.

(60.093

ATENÇAOI — Dormitório Chi-
pcndrle, novo, sem uso. ent ma-
delra de lei. Guarda-vestido com
1,90 de largura. Pentoadçlra com
3 faces de ejmelbos gravados. Pre-
ço: Crt 16.500.00 e uma aala no
mesmo estilo, com 12 neça.*;, na
côr clara, uma verdadeira mara-
vi a. Preço: Crt 20.000.00 Von-
dem-se Juntos ou separados. Tra-
tar na Rua Luiz Gulmaráes n.°
7!>-P. rom o Sr. Almlr. ptlo tcl

.-k„» .M.iuiuM ..n rM,,,lul„ _.,,,48-2917. N.B. — K«t»i ru**. fica

, c ,, , .. „ ~ _ ¦ - •¦ ¦-¦.  ótimos dormitório»
Preço 320.000. Tratar pela." manhA.Imbvils Âtê'ÍM dias rSífutUíe^l'""l"10 ^"í" ' PhlPÍIXdtle. em.«*- r,—— ^--, «'™. «...«imoieis iio ,iu oias. iaci.ita.se o\COT castanha ou em pnu msr-
da Escola Agronomia, no. asfalto.

ar pela*25-72306r. Dante
Regina.

tico, com 12 pecado, esteiras de couro lavrado, j PARTICULAR — Vendo por mo
po- Crt 7.500.C0. Junto» ou s?:i-- "
rodos. Rua Haddock Lobo, 20G.

 (57.621
DORMITÓRIO RÚSTICO, 

"com 
6

peças, guarda-vestldo com vnvc-
tas, novo. Crt 6.900.00. Sala c 10
peças, Rústico, novo, Crt 7 -Vi.',,00
— Estrada Vicente de Car7\iho
n,° 243-B, Vaz Lobo. ,51306
DORMITÓRIO RÚSTICO com
seis peçns com apenas Crt
2.200,00 e Crt 600,00 mensais,
sem flador. Móveis Nosso Lar.
Rua do Rlachuelo, 64. Telefone
52-5698 e Ru» Humaltá, 122. -
Tel. 46-0143. (40.159
DORMITÓRIO — 3.00CM)0, decriança, 4 peça» próprio paraap, — Tel.- 48-2454. (55.882
DORMITÓRIO 6 peças, .4.003,00
e 1 sala com 11 peçns, 4.000,00
Ver á Rua Haddock Lobo 295
_____ (57690
DORMITÓRIO" CHI! ENDÃLE--¦Vende-se um novo s' ura da
(pau marfim, c] penteadeira cm

VENDEM-SE por motivo tia ria
; in. 1 ou 2 armários etn per-feito estado, 3 portas de correr,
servindo como gu»rd»-roupas ou
para estabelecimento comercial.
Ver daa 8 ás 14 horas A Rua To.
ueleros 106. Tel.; 37-2061,

(5B.317
VENDE-SE um dormitório de
Imbuía por Crt 8.000,00. Silvei-
r» Martin» 164, op, 903. (61.830
VENDO URGENTE-escrivaninha
Palermo, deamontávtl, com sela
gavetas, sumler com 3 almofa-
das soltas, sofá-cama Drago, pa-ra desonupir lugar. Rua Antônio
Snlem», 37, ap, 303 — 48-0610.

(«M4»
VENDE-SE sala de Jantar lm-
bula maciça, «atilo Chlpendale,
Aceltom-M ofertas. Ver e trator
A Rua Haddock. Lobo n." 373, ca-
«o sete, (62.198
VENDE-SE moblll» completa de
quarto e aala. Trator polo telefo-
ne 32-8205. 158.800
VENDEM-SE moveis Chlpendale,
luxo, completos, 3 sofá» Drago.
Ver na Rua Joáo Silv», 83, «par-
lamento 10^ (53.483
VENDE-SE uma saln de jantar
Colonial Paullart», completa Crt
10,000,00 e também um dormi-
torio completo Crt 3.000,00 —
TraUr com Sr. Hudson. — Ru»
Visconde <l« Plrajá, 138. Ip»ne-
m»^ (57.839
VENDE-SE |ogo d» varanda, com
almofada, pouco ttao, motlro fal-
ta de espaço, Crt 3.000,00. Tele-
fone 34-439B, até 12 horas. TI-
Jucá. (60.052
VENDEM-SE moveis de quarto
etc.,,, com' 3 peças, em perfeito
estado para desocupar lugar, por
4.000.00. Tratar e ver na Av. 28
de Setembro, 299, c| 17. (62.017

CAUTELAS
Da Caixa Econômica, compro também ouro velho e

Jóias usadas. Pago o melhor prejb da praça- Procure-me
e veja esta verdade.

Kua do Ouvidor, 18D, 7." andar, sala 703. Tel. 43-2312,esquina da Rua Urugualana — Edificio Ouvidor —
Sr. René ou Elsop. (5_ 457

CAUTELAS
Da Caixa Econômica, Jóias e mercadorias, compro,pago o máximo atú 100% o vendo com pequena margemde lucro. Compro ouro velhp, pago até Crs 90,00 a a.,compro Jóias usadas, relógios velhos, quebrados, moedas

» rtí,m?AiiÇÍRta v5'Wa- objetos de arte. antigüidades- Atendoa domicilio — Avenida Passos n. 25 — 1." andar sala 1
fóneB43-3n605a. 

SflpRtarla Morena' - A. MOREIRA - Tele-

SAPATAHIA - Precl»a-»e um"»"ó-cio p«r» um» oflcln» de conser.to», com varejo, em local d*multo movimento. Motivo: o do.Hl< náo pode estar A testa. Temcontrato de 7 anos. Paga 1.300cruzeiro» de aluguel. Tratar aRua Roberto Silva, 201 — Ramo»
(39.504

SÓCIO — Aoelt»-»» um para1, 2 ou 3 lojas no melhor pon-to de Cascadur», em frente aoSupermercado. Ver Av, Subur-bana 10.227, (62,340
SÕOÍA ("Õi — Aceito com pe"^qtttP.O mplul p»d«n«4Q ur reti.r»d» Imedlsta. Tel. 34-4178.

(82.SOS
SOCIEDADE — Ofereço » quementrar com 250.000,00, psdendoler lucro» mennaia grandes. Te-nho 3 cas»s de cômodo», grandesque dáo o luc.o de 40.000,00 porraêa — Inf. á Rua Monte Alegr»"¦° 37, com Dantas. (62.156

CAUTELAS
SÓCIO com Crt 250.000,00 para(59.1361° ramo de Instalações e reformas— Firma funcionando d obra»contratadas. Negócio cem porcento garantido, dando e exlgln-do referénclae. Maiores detalhestel. 22-7137, (36937

Compro da Caixa Econômica. Pago o máximo. Negóciohonesto, exigindo identidade. Av. 13 de Maio, 23, 20» an-dar sala 201B - Edlf. Darke -Tel. 42-1862. Sr. Santos.Atende-se a domicilio. (59.650

VENDE-SE movei» de quarto, fo-
lheados, pel» melhor ofert». —
Tratar n» Ru» Icotú, 29, Bota-
togo. (60.050
VENDE-SE umi dormitório Chi-
pendaie. com oito peç»»' e col.
cháo de molas, casal. Uma «ala
de Juntar Rústico, 10 peças. Pr»,
ço ocsslAa, motivo de viagem —
Tratar A R. Bolívar, 124, ap. 410.

(57.28C
VENDE-SE donmltorlo completo.
Rústico Chlpendsle, de oito pe-
ças, ' 9.000,00. Rua Arlntidci
Loba n.o 73, sob. (57.263
VENDE-SE um 1 »rrinho-bar e
unia meslnha decorativa, á Rur
Hilário de Gouveln, 53. Ver e
tratar' com o porteiro Sr. Ven-
tura.  (49.853
VENDO linda «nlo Colonial com
12 peças, e quarto Colonial ma-
clço, com 10 peças, ótimo e<-
tudo. Vendo-os por 8 • 9.000,00,
A Ru» Haddock Lobo, 338.

¦ (56.833
VENDE-SE umn »ala de Jantar
Chlpendale conjugada, maciça,
em ótimo eatado, por Cri ....
12.000,00 — Rua Rlachuelo n.
412 — Próximo A Frei Caneca.

(57.775
VENDO barato moveis de quar-
to e sala, camas poltronas, me-
sas,. radlovltrola, liqüidificador,
máquina de costura — Rua Sn
Ferreira n. 136. (AC. 576

CAUTELAS
Compro, pago o máximo, de Jóias e mercadorias. N&ovenda 8em me procurar. Vou a domicilio. Rua do Ouvidorn. 162 — 3.» andar, aala 33. Tel. 23-2219. (61 002

DÍVIDAS INCÕBRÁYEIS
Quer receber ou vender? Procure eicrltório técnico e«Dcciallzado. Rua Gonçalves Dias 84, 6." andar, aala 603 —

Tel.: 52-0982. Das 8 às 18 horas. (53 948

SÓCIO — Com Crt 500.000,00.aoelta->e em firma Já em atlvl-dade. Otlmo ramo de negocionum bom ponto de Copscaban» "
lambem »¦? pode render » casatod». Maiores detalhe» no E».orltorlo Fenlx: A Rua Álvaro Al.'vim n. 21. 7», pnv. Cinelandla,com Amaro Magalháe» Filho.

SÓCIO — Adm!te-«e p»ra bar orefeições, A Rua do Queimado n.267. Bento Ribeiro. 154 854

EMPREGO DE CAPITAL
Precisa-se, com Urgência, de capitalista que queira em-

pregar dinheiro a Juros de 4% ao mês, Importância de 100mil cruzeiros para cima em negócio seguro e de futuroDá-se como garantia movimento no valor de sete milhõesde cruzeiros. O interessado poderá ter atividade no nego-cio e ganhar vencimentos de acordo com sua capacidade.Negócio clinico-médico com cata de saúde em funcio-namento, farmácia, ambulância, Jipe e bar, tudo em mo-vimento.
Cartas urgente* para 45.364, na portaria deste Jornal.

(58.382

FIADOR - DIRETAMENTE
De proprietário e negociante estabelecido no Centro,com referências bancárias, fornece fiança para casas, apar-lamentos e lolas, Irrecusáveis. Solução Imediata, resolvo o

pHülü." ,CftS0 ,nR horB' Venha h°Je- Contrato grátis. Praça
i^deiPloriano^M. 7." andar, sala 13 — Telefone 22-5736, Junti-""" Clnelándia. 

Das 8 às 18 horas
(57.831

VENDEM-SE moveis novos,
marfim, sem viso. nor motivo «» - -
moça casar-se. Quarto solteiro, nno ao Cinema Capitólio
completo de moça. francas, pô
palito. Vor na Rus Plrncala 195.
fundos — Marechal Hermes. —
Proco. telefonar Srta. Llsla, p'
47-27Í0. (57.620

(55.373
SÍTIOS — Vendo, a CrS Ú0 o
m2. Rua Senador Dantas. 71.
trata-se. (56.792
SITIO — Vende-se- em~Snnta
Cruz (D. F.|, com 8 hectares,
ótlm» residência com 3 qtos., 2
solos e mnls dependências, Agua.
luz etc. Ver no locnl, na Estr.I Morro do Ar, loto 23 — Sr. Al-

; fredo — EFCB. (58404
SITIO EM JUIZ DE FORA" —
Vende-se facilitando pasamon-to, a 10 minutos da cidade, A
beira da Estrada Rlo-Belo Ho.
rlzonte, cerca dc 26 alqueires,
grande nascente, luz, tolefjnc,
moinho, gado, plantações, motas,

I etc. Informações pelo tol. 22-4350
(59.061

pagamento. 144.851
ATENÇÃO! — Compram-se
moveis usados, dormitórios e
salas de jantar, 

'pau marfim,
Chipendale, Rústico, Colonial.
Pag-a-se o máximo. Atende-se
rápido em qualquer bairro pe-
lo tel. 48j-4558. (57.627
ATENÇAOI — Troque os seus
móveis, dando os móveis velhos

jeomo parte de sinal e o restan-
to cm suaves prestações men-
sais, sem flador. Móveis Nosso
Lar. Run Humaltá; 122. — Tel.
46-0149 e Rua do Rlachuelo, 84
Tel. 52-5096. Também vendemos
peças avulsos. (46 138

fim. rom .«penas 2 mil cruzelrcs
d? cntrvíít

FIANÇA
NAO PEÇA PAVORES - NAO PAGUE ADIANTADOtlvo de vtttgsm, um soíá-camni VENDE-SE uma mobília, de Tpmn! (|.H'„ nn~,_217_1. _ , .J.,Cl "JJ1AW1A|JC

Drntto. por.- casai.- 5.000.00. duas qunrto; em peroba maciço cloro.I lemos "odores comerciais e proprietários. Providenciaremos
cortlnos cór bronze o uma col-IVer e tratar depois das 18 ho- a cnsa ou apartamento onde V. S. desejar  Av 13 de
íolaoÒ.STe .umR!',.nrvíç0o' p^l"'' 

"* """ ""^ Dl'tr,ftH«.i38! Mtlí° ?* 44> 1'° nndar> snla 103' ™' «-8684 -_Santana.
Jantar, em finíssima porcelanaalrmá. 74 peças. Ver á Rua Go-
mrs Carneiro, 161, apartamento
503. Copacabana. Náo tem to-
Iefone, (AC_»12
PE PALITO — Sala 8 peças, ca-
delras 2 de cada cór, como no-
va ,6 mil, é clara, Av. Salvador
de Sá n. 184. (49753
PAU MARFIM — Sala conjuga-
da com buffet-bar. mesa conso-
le e 6 cadeiras, ara «ore», cm
estado de nova. Crt 12.000.00. á
Rua Haddock Lobo, 380. (56.834

VENDE-SE uma mobília de quar
completa lexceto oonteadelra).
estilo Chipendale. Ver e trntar
no Rua Humaltá, 36, ap. 201, dos
9 ás 11 h. (49.953
VENDEM-SE. por motivo de via-
gem. movei» do p»r»ná. para
casal, (qunrto e saleta). colcháo
Probel e travesseiro de luxo. —
Tudo com pouco tempo de uso.
e em perfeito estado de con*
«ervaráo. Praia de Botafoco 360
ao. 517. Tel.: 46-3606. (30.464

, VFKDE-SB urgente, um lindo
QUARTO espetacular, de Jaca- dormitório Chlpendale por qual-randa maciço. t'po Império. mo-'"U' r»ri»**» r^"*tÃnt« f»"! retire
bllla de alta classe, vendo ur-11: Ruo Sáo Brás 68. Wm oi
sontiaslmo. Crs 20.000.00. Custou,Santos
CrS 60.000,00. Das 9 ás 12 e das
14 és 18 horas, na Rua Raul
Pompéla. _180, ap. 504. (50.317
RÚSTICO — Dormitório-ll~pe-

0 facrs cl vldroa crlstilfl grivo- ças. 9 mil: Sala Rustic» 12 pe-•des. Proço Crt 17.500.00 tam-'ças, 9 mil. Esses sSo gigantes.

r_ (AM-52

e mrnsalldades dei.bem uma aala no estilo acima'Ar. Salvador dc Sá n. 184.• e lindai silas de [completo, maciça c' cadeira cml (mil rnt^írc*
lznt»r. também em estilo Chi-|ãõiã''iãvrad'i'"crí' lVSMAO.'"Am-icndale. entrído de 1.000 cru» ,boe em luxuoso ocabamento. -rm;nsol!d.dfs dc Crt 1000 00 -;,Tratar á Rua Souto Corvolho,

ATENÇÃO — Compram-se mô-
 _ vels usados, dormitórios c salaa

SITIO EM TINGUA' — Vendem-idc Jantar, Chlpendnle. rústicos.
*e 'diversos sítios em TitiRun.
neste Município do Nova Igun-
çu, com entradas a partir de CrS

pau-marflm e coloniais. Paça-fe
hem e atondo-se rápido. Tele-
fone 22-0967. (41 392

150.000.00 e CrS 200.000.00, sentloi ARTLUXO — Praça 
"li~"de 

j"íwas prestações a combinar. 2, :i e nho 131-A." móveis em geral, p--4 alqueires, todos plnntndos. com ças avulsas, salas e dormitórios,boas casas. Tratar: Run OiAvlb dor '..500,000. Exocutam-8-.i en-
Tarqulno, 14, sola 11. 156.327 comendas. (30.160

| VENDE-SE urgente, na Estrada
¦ de Frlburgo, sitio com 80 nlq..

3.872,00 m2, com 11 casas, rios e
nascentes; 160,000 pés dc plantn-
ções diversas, com 40^ cm var-
gem. Preço 3.360.000, cm 3 nnos.
Aceltam-se ofertas. Inf. com o

,„ . Sr. Araújo, tel.: 46-2253. pi
%"Í\ nhA e 46-0817, das 20 ás 22 h.

(54.802
, ;„¦..,¦.,¦.—TTZ. 171 T ATENÇÃO — Trocam-se móveis

í«E^?m Uw,.«,lS. ia /fzcntla «a dlv. estilos. Rua do OatotoCamorlm, Jacorepaguá. Pela mc-lT,o no _ i« _ ,-l is-fiínqlhor oferta: área m2 42.347.25. • '" "¦' 
,„ ,-,Trator k Estrado da Covnnca1 '

ATENÇÃO — Compram-s:
móveis usados, dormitórios e
salas de jantar chipendale,
pau marfim, rústicos e colo-
niais. Pagp.-se o máximo e
atende-sc rápido em qualquer
bairro, também fazemos tro-
cas. TeI.:;3g-5929. (41.591
ATENÇÃO

n.° 1926 — Jacorepaguá, com o'ALO — Compro móveis, dormi-
Sr. Miguel. (55.129 tórlos. snlns de Jnntnr. Chloen-

dnle, Rústico, pau mnrflm. Colo-VENDE-SE nas proximidades dc
Miguel Pereira, pitoresco sitio c:
100.000 m2, 2.000 pés de enfé
produzindo, casa reformada dc

.novo, com 4 quartos, sala, va-
ronda e dependências. Preço CrS rápido.
700.000,00. Faclllta-se. Telefono:¦%;¦ 36-3130.

nlal, pé palito, também fazemos
trocas, nfto vendam sem chamar
o Sr. Souza, pelo tel. 32-1842. é
quem melhor poço. — Atendo

(53.836

Oportunidade como elo só etn
Rui Mafra A: Trmáo. Run Esta-rio de Sá n.» 165-A. Tel. 22-3617,
Lor«o do Ertéclo, lunto á Içre-
ta e na Av. Monsenhor Fellr n."
538-A, Irajá. perto da estaçáo.

(59.528
ATENÇÃO — Vende-se ureente
ssla de Jantar Chlpendale, 12 pe-crs. Incluindo' bar. R. Conde
de Bonfim 35, ap 201. (59.522
ATDNCÃO - S«l«-5;200,ítolH«a-da e um sofá-ema Drago 4.000
Ti-lefone 48-2454. (61.036
ATENCAÒ! À" MAIOR'.OPORTU-
NIDADE DOS OLTIMOS TEM-
POS — Dormitórios estilo Rus-
tico Mexicano, compostos de 6
noras, guarda-roupa, camlselro.
cama. penteadeira, bnnqueta e
mwlnha de cabeceira, nor pre-ço sonsaclcnal de S.500 cruzei-
ros à vista ou a prazo, com pp-oueno prré^cimo, com entrada
dc 2 mil cruzeiros e 300 cru-
zclros mensais, r sala de lantnr
comnosta do buff»t e crlstaleira
em uma peça só, 'e mesa com
quatro cadeiras, pelo preço 4 500
cruzeiros á vista ou o orazo
com entrndn dc 2 mil cruzeiros
e 500 cruzeiros por mês. Vende-
mos barato. porque é direto da
ttbrlca — Esta oportunidade é
durante vinte dias — Casa Sen-
satã. Av, Suburbana' n. 7.420.— Lnrgo da Abollçáo, perto do
cinema. 159.533
DOR:MfTóRIOs7"2Ò0.,00 por mês;salns, 200,00 por mês: cadeiras,
20.00 por mês: mesas elásticas.
00.00 por mês; gunrda-vestldos,90.00 por mês — Só na Casavitrtrln. a maior nos preços —
Rua Uranos n. 1336 — Olaria

(43470

(56984

APARTAMENTO
VENDO

Apartamento do luxo, com
grande living, amplo saláo, tres
quartos, larga varanda c/ Jar--dlm e dependências do emprega-
da. R. Oon. Gllcérlo, 445, an. 303
— Laranjeiras, 157.202

\ ARPOADÕR"
Vendo apartamento, quarto —

:• Baia — Banheiro — Cozinha.
Crt 800.000,00. 50 por cento á

resto financiado. Tol

ANTES DE COMPRAR SEUS MÓVEIS
FAÇA-NOS UMA VISITA

DORMITÓRIO CHIPENDALE, peroba clara 16500,
DORMITÔRTO FRANCÊS, peroba clara .... 13.000,
PALAS CHIPENDALE  15.000,
SALAS, Francês (peroba clara)  9000.
PEÇAS AVULSAS — FACILITA-SE O PAGAMENTO

RUA FREI CANECA NS. 9 e 11 (42.452

¦53. Eng. Novo ou pelo telefone
19-0872 c Marlno. (53.243

149753
SALA D» JANTAR CHIPENDA.
LE 7.000,00 — Sala chlpendale
maciço, c' carrol 15.000,00. Sala
chlpendale de luxo. Luiz XV.
cuiteu 80.OC0.O0. vende-se porDORMITÓRIO RÚSTICO, 6 pe- '25.t00.OO. c] pouco uso. Vende-

ças. para casal, sem uso. 6.000 bIbo para desocupar lugar. Rua do
uma sal» de Jantar, 12 peças,(1.000 — Vendem-se Juntos ouseparados, na Estrada MarechalRangel n. 391" — Madurelra.

(56.726.
DORMITÓRIO MEXICANO, com6 peças, 6.000 cruzeiros e uma sa-ia, 5.500 cruzolroa e mais moveisavulsos. At. 28 de Setembro, 341.

 
(34.023

DORMITÓRIO CHIPENDALE ESALA CONJUGADA, cór clanj.novos, sem uso, maclçcs, gavetascurvas, com vidros gravados —
Vendem-se juntos ou sopnradosPr:ço do dormitório: 16.500,00 lda sala: 18.500.00. Ver e tratar áRua Bola Vida. 198, c' 1. flcA naEstaçáo do Engenho Novo. Telo-f:ne 29-3001, cia nnr o Sr. Em!-dlo no end;reçc i.rlma. (55.413
DORMITÓRIO RÚSTICO - Com-
plctamente novo: 10.000,00, clnromadeira do lei, otlmn fabricação.Rua Morlz e Barros, 653, lojn.

(56.911
DORMITÓRIO CHIPENDALE —Maciço, cór castanho. 11 peçasmulto original, penteadeira c" 3espelhos, otlma fabrlcaçáo. Òrt25.000,00. Rua Mortz e Barros n»833^loja. (56.912

27-9905. (49.961

Conjuntos: mesa e
4 cadeiras

Bufês, mesas elásM- ô
cas etc.

RUA SENHOR DOS PASSOS, 87, 1.° and.P
Tel.: 43-9242 — Vendas a prazo 1

FÓRMICA
Cr$ 3.100,00

ATENÇÃO!
líT Sitio A Estrada do Tlngul, com

14.000m2. k Crt 40,00, o metro
quadrado de esquina; ótimo lo-

S cal. Trotar no Banco Predial,
3< 8.° andar, s| 611, Campo Gran-
: de, com o Sr. Satyro A. Costn.
»*¦-,, ¦-. - (59.121

ATENÇÃO!
Arc.v em Paciência, com ....

5-164.000 m2. Preço: Crs 
Éf 8.000.000.00. Livre e desembn-
B raçad». Informações em C.unnn
^Grande, no Bnnco Predial, 6."
;i andar, s| 611, com o Sr. Sotvro

A. Costn. ("9.030

L O J A NTCF
E S T Á C I O

Com 500 m2, passa-se o
¦ contrato com telefone, s;rvc
E para mercadlnho ou grande
f.negócio. Tel. 48-8343.

(C 15.011i|

DORMITÓRIO CHIPENDALE —Novo, todo de peroba e cedro
penteadeira com 3 espelhes emcristal gravado. Preços Crt ...15.000,00; sala do mesmo estilo'conjugada, com 8 peças, c*del-ras em sola lavrada. Preço Crt18.000,00. Ver e tratar na RuaCruz e Souza, 45. Encantado —
N B.: Esta rua começa na Cia-rlmundo de Melo, 127. Telefone29-1027, chamar o Sr. Jones, port^9Iu. '' 157,851
DORMITÓRIO" 

""CHIPENDALE '—
Novo, com onze peças, todo etncedro e peroba, penteadeira comtrês espelhos de cristal gravados- Preço de Crt 17.500,00. Ver etratar na R. Co6ta Mendes. 181em Ramos. Tel. 30-0194, com oSr. Jurandlr. (57.851
DORMITÓRIO E SALA, patr"mãr-fim legitimo, direto do fábrica.Vendem-se, 21 e sala 20 mil. —
Rua Magolháes Couto 286, s! 6,«p. 101. Méier, perto Sears.

(AM 135

MÓVEIS FRANCESES

f ^*L ¦'- —¦¦'¦é^L-^- i. ' \~i I

Otinrrta-vestidos desde  7..100.01»
Dormitório de 5 peças desde (mentait) .. 930,10

PEÇAS AVULSAS
Facilita-se o pagamento

CASA CASTIÇO
RUA DO CATETE, 164 (Em írente ao Talado.

(C 10.737

DORMITÓRIO CHIPENDALE, lu-
xuoüo acabamento, novo, sem
uso, penteadeira e 3 faces crls-
tal gravado e uma sala no mes-
mo estilo etc. Preço dormitório:
16.500,00, sala: 18.000,00. N. B.
Motivo da venda casamento náo
realizado. Tratar na Ruo Sena-
dor Nabuco 190. Vila Isabel ou
pelo tel.: 58-4021, hoje o dlo to-
do, com Sr. Silveira. (57.955
DORMITÓRIO CHIPENDALE —
Luxuoso, em pau marfim, novo,
sem uso, vende-se por Crt ..
15,500,00; sofá conJug»do. por
18.500,00. Aceito ofert». — Rua
Lopes da Cruz, 45, Mêler, per-
to da Sears. (AM-136

Cateto. n.° 137. aob. (50273
SALA CHIPENDALE com 11 pe-
çss Crt 7.500.00 e um dormlto-
rio Chlpendale com 6 peça» Crt., ,- _ , .„ _..__.10.000.00. Juntos ou separados. I«I5o. Tel. 42-0499.

VENOSM-SE novéis dr sa a o
nuarto õj rolchío de trota. Preço
vioratls-ímo. Tel 4:-l"-7 depol»
das 13 horas ir4J^M
VENDE-SE 

~l 
dormitório, tudo

(59.125

FIANÇA-
Comerciante íorte, assina para pessoas idôneas. Êxitoabsoluto. Quitanda, 47, 3.» andar, s/15. Tenho aps. paraalugar, em Copacabana, Glória e Botafogo (57525FIADORT

NAO PEÇA FAVORES - NAO PAGUE ADIANTADO
t»„„CQn\ercl5nle«, t P">P>"iet6rio. 100% idôneo. IrrecusávelRua Sete de. Setembro n- 176 - i.« andar, «ala 10.Contrato grátis.

ATENÇÃO! — Hipotecas — §7Violn. Tel. 22-4337, 15 áa 18*"jr»». ' (54.400
AÇÃO ENTRE AMIGOS — Levo

(58.350

•ma «ó neca. servindo pára co-!"°J?"h*clm*,ífo dM pessoas que
sal ou .solteiro, erm urgência — i f,?i?ípr".rn.m , "Ihete da Rifa do

Ruo Haddoclt Lobo, 295
(57.634

Ver e trotar com D Carmrn, na
Rua do Resende, 139-sob.

(56.403
VENDE-SE um dormitório para
ra.«al. em perfeito estido, oor
4.500 cru7elroa. Ver na Rna
Luís Bcs-rra n. 11 — Lins de
Vasconcelos. Telefone 29-7133. -
Engenho Novo.  (57.601
VENDE-SE grupo estofado,
Inlaitico novo. Preço de oca-

(56.373
VENDEM-SE enla marfim com 7
peras. 2 poltronas, l sofA. 1 dor-
mltorlo Francês, por motivo de
vlacem. Preço barato. Tratar cl
porteiro. Rua Constante Ramos
n.» 90. Copacabana, _. 53.344
VENDE-SE uma s"la moderna,
comporta de buffet. bar e crls

SALA CHIPENDALE. com 12 pe-
ças. perfeita, por 10.000,00 e dor-
mltórlo Chlpendale com 10 pe-
ças. côr clara, g.-vestidos com
portlnhas de vidro no centro,
perfeito, por apenas Crt 
10.000,00. Ver e trotar na Ruajtníeira. e/<pelh»do, 'ôdo em pauHaddc^k Lobo 338, Sr. Léo. marfim e caju. Ver o tratar

(56.833 na R->i Santana n. 73. nn. 901
(56 384.SALA DE JANTAR COLONIAL.

vende-se, com 12 peças, de ótima
fabrlcaçáo, tondo bar espelhado:
por CrS 11.000.00. Ruo Rlnchuo-
lo n. 412. (57.775
SALA DE JANTAR - Colonial.
completa, com 12 peças, tam-
pc» em Jacarandá, do ótima fa-
brlcaçáo, cadeiras em couro la-
vrado. Crt 10.000,00. - Ru»
Haddock Lobo, 380. 156.834
SALA CHIPENDALE de 12 peças
das grande». Luiz XV Cri ....
13.000.00 e um dormitório Chi-
ptndale de 10 peças de otlma
fabrlcaçáo Crt IS.000.00. Ver á
Rua Haddock Lobo, 295.

(57.689
SALA COLONLAL, com 12 pe-
ças, como nova, ar esp./mesa p
TV de vidro, por absoluta falta
de esp., k vista Crt ARARO
de esp. A' vista Crt 16.000,00.
podendo facilitar. Rua Cerquei-
ra Dal tro n. 266 — Cascadura.

(50.316
SALA DE JANTAR CHIPENDA-
LE — Completamente nova, Crt
11.000.00: dormitório Chipendale.
Crt 13.000.00. Vendem-se Juntos
ou separados. Rua Marlz e Bar-
ros n.° 853, loja. (58.913

ENCOMENDE SOM MEDIDA
DIRETO _ FABRICA SFl'

Colchão de Molas
Pn"man Ventilado

Solt. 2.190. Caiai 2.890
Com garantia até 10 anos.

Molejo aço trlplox espiral, du-
rn ou médio. Inverno-verán
Indeformável, sem botões

Exposlçáo e encomendas- Rua
Uruguninna. 11-2." and., nor
cima da Sopatarla, ao lado
da Slnxer. ínív medidas e
mostmarlov a domicilio pelo
tel.: 57-9771. (55.875

uma casa situada » 20 minutosde Nov» Iguaçu, que deveriacorrer no dia 25 de outubro d»1958. foi transferida para o dia7 de mnrço de 1959. pois a ar-recadaçáo até esta dota foi ape-nas de Crt 6.500,00. digo mais. as
pessoas que náo estiverem de acôr.do é só procurar seu vendedor,
que será dovolvltía a Importan-cio cobrada. (62.090
ATENÇÃO! - Senhores negoclan-tes e proprietários. Ganhe dl-nhelro dando fiança para alu-
guels de casas, ap. e lojas. Ga-ronto Crt 50.000.00 por mês. —
Trator com Gonçalves. — RuaDias do Cruz, 298, fundos. Méler

(58.260

EMPRE8TA-SE dinheiro sob hl-
poteco de prédios, com direito aamortlzor ou llquldor em qu»l-quer tempo. Adiantamos dlnhel-ro para obter e regularizar do-cumentos necessários. Informa-
ções grátis, sem compromissosOrganlzaçáo Técnico ImobiliárioNorma Ltda. — Diretor AntônioJosé Cepeda — Rua do Carmon. 71, solas 801-802. (58363
EMPRÉSTIMOS A BANCÁRIOS— 1.000.00 a 5.000,00. Ar. 13de Maio, 23, s' 2.004. Sr. Bezerra.

 (49.771
FIANÇA — Fladores irrecusáveis
para alugueis, casas aps. e lojasRun Dias da Cruz. 298, fundosMéier. Sr. Gonçalves. (58.255

CAPITALISTAS — Colocsçáo pora o seu dinheiro. Juros bons,mensalmente, garantias absolu-
tos. — Coelho dos Santos
Rosário 129 — 4° — s. 7 — de
9 1'2 ás 12 horas — 52-7335

(62.568

MÓVEIS DE
ESCRITÓRIO

CAPITALISTAS — Preciso parahipotecas sob prédios o aparta-mentos. Oliveira. 34-9557. 158.569
CAPITALISTAS — Precisamos 

~de
entendimentos com pessoa.* quetenham dinheiro parado ou ren-dendo pouco. p| boas colocações
Uruttalnna 22. »: 304, Santos.

(_5_4.321
CENTO E CINQÜENTA MIL
CRUZEIROS — Preciso comerei-
ante estabelecido nesta praça —
Negócio direto e seguro. Cartas
para 56.377, na portaria deste
Jornal. (58.377

SALA DE JANTAR CHIPENDA-
LE — Madeira maciça, côr cas-
tanha, madeira de lei. otlma fa-
brlcaçáo. Cri 19.000.00. Rua Ma-
rlz e Barros, 653, loja. (56.914
SALA JANTAR modernlsslma, fl-
n:.-slmo acabamento, em pau
marfim, c' 10 peças, vendo urg.
15 mil. Custou-me 46 mil. Favor
tel. 48-2454. (61.031
SALA JANTAR — Otlma, comple-
ta, maciça — Crt 8.500.0O, Guar-
da Moveis Copacabana, Av. Prln-
cea» Isabel. 74, Contrato 7441, ou
tel. 47-8108. (58.704

SALA DE JANTAR modem» e
bonita, toda em peroba maciça
Iara, 15.000.00. Rua Pedro Car-

valho, 332, casa 2, tel,: 29-5687.
(AM 103

SALA DE JANTAR, de Jacaran-dá maciço — Particular vende
esto mobília,, composta de: crls-
tolelro, bar, etnger, mesa com
6 cadeiras comuns e duos de
braços. Trata-se de mobília es-
tllo colonial, toda trabalhada
em entalhe e aa cadeiras em
couro lavrado Rua Jacegual 81.
Tel. 48-0711. Acelto-se oferta.

(61.078

DORMITÓRIO E SALA, colonial
mexicano e colcháo de molüs,
lf.OOfl cruzeiros. Rua Maila
José, 312. Madurelra. (AM 112
GUARDA-ROUPA —" Vendo, VENDO urgente, no estado, para
Chlpendale, cem 2.80 m. de lar-1desocupar, barato: 1 guarda-rou-
gura. Preço 13 mil cruz'lros. iPa, 3 nbrtas. 1 cômoda, 1 rama
Ver na Rua Rodrltto de Brito, "bit. com colcháo. tudo 1.200.00.
39, ap. 301, fim 

"da 
Rua da (Tel¦_ 34-7344._ (60.203

Passagem, Botafogo. (58.322 .VENDÉM-SÉ dormitórios novos,
GRUPOS ESTOFADOS, 1.000 cru- diretos da fábrica, estilo Francês,
zelros: poltront». 500 cruzeiros,Ide cór clara, compostos de gunr-

;m pouco uso. -Vendam-ra paru da-rottpá, cômoda, como, nent;a
derocupor lugar. Rua do Cito;;

.n.» 137, sobrado; (30.266
MÓVEIS — Vende-se uma saln:

] consolo em 2 cores com 8 c.idol-1 ras e 2 poltrona». Urgente. Pie-
ço Crt 10.000 00. Rua Pedro
Américo, 468, o| 10, ap. 201, —

I Tratar das 9 ás 14 hs. (59.662
t MOVEIS — Vendo banheira de
(borracha p\ criança, 1 escrlva-
| nlnha, 1 sala dt Jantar Chi-
pendei». Traur t»I. 27.3119.

^elra, puff e mesa de cabeceira
Preço e?peclal até o fim do mis,
k vista: Crt 7.000,00 ou a pr.-uo,
mensalidades de Cri 700,00 —
Rua Machado- Coelho, 125 — Ss-
táclo. 150.531
VENDE-SE uma moblll» de sala
do Jantar com 12 peças, em estl-
lo Chlpendalo, em perfeito esia-
do. por Cr» 20 000,00. Visitas d»«
14 ás 17 horas. Ru» da Pisaagem
n.» 1*3, caaa 44. Botafogo.

DINHEIRO — . Empresta-se soo
hipoteca. Conipra-so financia
mento. Negocio direto. Tratar
no Rua Sete de Setembro. 207,
2o. dns 16 ás 18. com Sr San
tos. t, (52.083
DINHEIRO X AUTOMÓVEL, até
20 meses. Rua Sá Ferreira. 204,

Vendem-se duas escrevanlnhasj2-*- Copacabana. (AA-313
e dois armários usados porém DINHEIRO c" garantia de pré"-em bom estado. Preço, de oca- dln, empl.„t0. j. 12^. 26-2544.sláo para desocu.ar. Ver k Av. isVoni
Pres. Vargas, 435, 13.», sala n.» 'z""8"'
1304-A. (53.4241 DINHEIRO — Preciso de 150

mil, pago 180 em 43 dias, flador
negoolante. Resposta p| 50.295,
na portaria deste Jornal. (50.295Sala de Jantar

Vende-se uma completa, estl-
lo Colonial, com tampo de vi
dro. Tratar na Av. 28 de Sc
tembro, 413, fundos, diariamente.

(59.543

DINHEIRO,
SOCIEDADE,
CAI/TELAS E
FIANÇAS
A JUROS,-, sob hipoteca de pré-
dlos, podemos liquidar antes do
vencimento, adianto dinheiro pi
regulamentação de documentou.
Tnmbcm cumpro e vendo pré-
dlos, apartamentos e terrenos.
Trotar com S. Boselll, nn Vraça
Pio X, 78, sola 807. em frente á
Igreja da Condenaria^ (53j)17
•ATÉ 10.00Õ.ÕÒ c7 gar.-5ê""obj7-'tos, juros de 1% pelos dl«» que
necessitar até 30 dias. Rapidez
e segurança. Tel, 45-8509 das 9
fts 12 e das 14 ás 16 bora».

(57.172

DOU SOCIEDADE a uma se-nhor» apresentável, culta, livre,em negócio rendoso, para ficarcom » gerêncl». Av. Mem de Sán. 24, l.? — sr. Ferreira.
'63,124

DINHEIRO? Eu empresto com
gsrontl» de televlsáo. Detalhes:23-6074, somente com Esmeraldo.

(62.512

ATENÇÃO — Hlpotec» — Em-
prestam-se, urgente, para o Rio e
Niterói, de Crt 100.000,00 paro
cima. Run Urugualana 22, sala
304, Santos. (54.322
A JUROS MÍNIMOS — Em
prestimo, »ob hipoteca de pre-
dios. mesmo em construção:
adianto dinheiro para certl-
does. Sóluoão rápida. Tratar
à Av. Trcsidente Vargas, 290,
sala 918, com A Morais.

_ <54-323
ATE' 10 MILHÕES — Émpres-
tam-se sob hipotecas. Sr. Vlelr».
Tel. 22-4337, das 13 ás 18 noras.

(531442

DINHEIRO — Preciso de 30 mil,
pago 40 em 30 dias, flador nego-
clante. Resposta para 50 294, n»
portaria deste Jornal. (50.294
DINHEIRO — Preciso de Crt ..60.000.00. Prazo máximo 60 dlosoutmlnlmo 30 dias. Qualquer doaddTs serve. Juros até 5% — Soucomerciante, dou boas sarantlas— Cartas porá o n. 55.462. nn
Portaria destí Jornal. (55.482

DINHEIRO — MOÇA OU SE-NHOR A IDEALISTA que tenhacapital, aceito como sócia, par-tlclpando da dlreçáo de com-
panhla Imobiliária. Já c! grau-de expanaáo de negócios, larga
folha de serviço», para apresen-
tar; homem Jovem de respeito,
dando as melhores referencias,
requer seja moça que disponha
de 2 milhões do cruzeiros insta-
lar escritório no Centro. Dls-
ponho de 5 milhões em proprte-dados, construções e Incorpo-
rações, para fundir na empresa.
Cartas para 37.350, na portaria
deste Jornal. I57.350
DINHEIRO sobre .hipotecas: —
2.000.000 e 1.500.0O0. Empresta-
se. Trazer os documentes. Coe.
lho. Rosário. 129. s\ 7. de 9.30 ás
12 horss¦ 52-7335. _(62.567
EMPRÉSTIMO — Preciso urgen-
tlsslmo de 3 mil cruzeiros. Pago
com 8 mil em 45 dias. mediante
promissória. Tcl.: 43-7085 — Sr
Albino. (60189

DINHEIRO — Corretor empresto
de 100 mil cruzs. p»ra clm» »
três firmas comerciais. Rua da
ouvidor. 85. 1°, »»l» 1, da» 14
k. «aa. étukte. (MJ40

PREÇO DE OCASIÃO — Parte
de um aoclo, c»fé, bar e restau-
rante, Interno. Trata-se com Sr.
Sampaio. Padaria Triunfo. Rua
«• ámtUkt» lMt 180.161

FIANÇA E AVAL — Rápido e
garantido. N. S. Cop. 861. ap.1008. Até ás 20 horas. (AC-731
HIPOTECAS — 200 e 300 mil.— Empresto, sob garantia de
prédios ou apartamentos. Coe-lho. de 9 12 ás 12 horas. Rosa-rio 129, 4o, s. 7. Tcl. 52-7335.

(62.571
HIPOTECA — Empresto qualquerquantia, mesmo sobre obras pa-radas. Tratar te!.: 42-3285. SrOlímpio. (58.270
HIPOTECA ou conflssáo de dl
vida, precisa-se de Crt 400.000,00
urgente. Dá-se como garantia um
apartamento na Zona Sul. Tra-tor com o Sr. Ivan. k Av. Rio
Branco. 9, 3.° andar, sala 311.
Tel. 43-7805. (60.529

SÓCIO — Acelta-se p»ra um ar-mazem, com uma pequena en-trada, feria 450.0OO.0O, multo »*-toque ou só vendo todo — Tr»-t»r. Av, Democráticos 511-A Tel,: 30-9276,  (53.314

APÓLICES-
(COMPRAMOS)Negociamos pelo valor Integral

suo» «pollccs estaduais, munlcl-
pois e federais. Bônus de guer-r» e d» Petrobras — TIJulos d»capltsllzaçáo, etc. — Ruo SáoJosé, grupo 1.104 • 1.105.

(38.118

CAUTELAS
D» Caixa Econômica, de pes-soa Idôneo, compro. Av. Alm.Barroso. 6, s| 1.907. Tel. 52-1723.Srs. Nunes ou Cabral. (37337

CAUTELAS
D» Caixa Económlc», compro* vendo de Jóia» « mercadoria»,

P»go o melhor preço. Tnmbémvou » domicilio. Tel.: 32-2546 —
gr. Almeld». (57359

CAUTELAS
Pagamos os melhores pre-

ços da praça até 100 por cen-
to. Av. 13 de iMaio, 23, 21."
andar. Si 2.125-A. Sr. Bezer-
ra. Tel. 45-5718. Atendemos a
domicilio. (59.042

CAUTELAS
Da Caixa Econômica, compro

de Jóias e outros objetos, nego-cio rápido e honesto. Rua Ro-sarlo n." 113-A, sal» J03 comSalgado. (54.451

FIADOR
Comerciante

Fornece FIANÇA direta-
mente, 100% Idôneo, com re-
ferências BANCARIAS, para
casas e apartamentos, resolvo
seu caso na hora. Venha
HOJE mesmo. Rua Visconde
de inhaúma, 134, s/ 211. Te-
Iefone 43-7402. Juntlnho k Av.
Rio Branco. (58.680

HIPOTECAS
Empresta-se dinheiro tob hl-

poteco de prédios. Com direito
o amortizar ou liquidar em qual-
quer tempo. Adiantamos dlnhel-
ro para obter e regulalarlzar o»
documentos necessários.

Informações grátis, sem com-
promlsso. Organlzaçáo Técnlc»
Imoblllárl» Norm» Ltd». Diretor
Antônio José Ceped*. á Ru» do
Carmo, 71, salas 801 e 802.

(58.370

NOTAS
PROMISSÓRIAS

Desconto notas promissóriasrelativos o compras d» casas co-
merclals e residências. Telefo-
nor o noite para 37-1181. (56.346

HIPOTECA — Preciso 2 parcelasde Crt 800.000,00 — Rua Uru-
gualena. 22, snla 304 - Santos.

(57.306
HIPOTECA — Particular precisade 400 a 500 mil cruzeiros, pré-dlo bem colocado á Rua Conde
de Bonfim, antes da Muda daTljuca, ótimo estado, em 2 pavl-mentos, Jardim, etc. Negócio di-reto, impostos em dia, documen-tos em ordem. O prédio estn
livre e desembaraçado dé quais-
quer ônus. Trotar, com o Dr.Bclllno. Tels. 29-2495 e 52-1602

(60195

SÓCIO
Preciso com Crt 600.000.00, pa-ra explorar grande hotej em

Itatiaia. leal de veraneio, com
acomodações de luxo, piscina e
etc, anexo grande Bor o Chur-
rr.scarla, a poucos metros da
Pres. Dutro, ao lado de grandelançamento de apartamentos Jána segunda laje. Só servindo
pessoa que tome parte ativa. Ne-
gocio honesto e excepcional. —
Tratar com Costa na Av. Alm.
Barroso, 6, si 1.601, esq. 13 de
Maio. Í59.651

MODAS E ROUPAS

nt-oiHUAB — soo prédios el£rL„r".'« ó hmÍs íi i» 'w.„
partomentos. Telefone paro oil- crw . °' dM .' ** H h0^5"

velra, 34-9557
HIPOTBXTAS?"

153.569

REFORMAS E FEITIO DE CA-
MISAS — Consertos de colart-
nhoí. feltlo, punhos. Rua da
Pasagem 82, sob.  (62.1£2
VENDO um vestido de nolvsTdecetim paulista bordado, por Crt7.000.P0, manequim 42. Ver e tra-tar na Rua Euclldes d» Cunh»
n.° 290, fundos. »"p. 201, »m Sáo

162.029
niru-i-BUAB? «u.lquer quan- VESJ™0 branco para formatu-
tia S VUl-a Tel 2214817 14 "•• de organdl suíço, com renda,
ás'18 horas ~J''^15 usado somente um» vez. á ven-lh 1,OM' -i!l±.6 d» pela preço de Crt 5.000.00. —
HIPOTECA — Empresto cem|T»manho médio. Tel. 27-9278.
mil cruzeiros, em qualquer bolr- (58.248ro Distrito Federal. Soluçáo em VPg„mr.—=r=—_^_7fi ._,.„_-dol, dlns. com Sr. Oliveira -J^f™° J_%£°™- J»™fc

e em perfeito estado. Ver c tra-
tar com Sra. Josepha. Rua Co-
mendador Bastos n.° 142. fundos.
Ilha do Governador. Bairro Fre-
guesla. (62.104

Rua Cerquelra Daltro n, 671 —
Cascadura. (49.869

XOTAS PROMISSÓRIAS —
Descontamos notas "promissó
rias relativas a compra de ca-
sas comerciais. Tratar Orga-
nlração Oliveira Campos, R.
Andradas 9G, 9." andar.

(52196
OPORTUNIDADK — Por motl-
vos pessoais, faz-se sociedade ou
possa-se por 600 mil cruzeiros.
Industria de Importante apare-
lho doméstico, sem concorren-
cio e ótima aceltoçáo. E' nego-
cio fã.cll e limpo, dando lucro,
mensal de 30^ liquido do capl-
tol. Respostas para 58.366 no
portaria deste Jornal. (58.366
PROCURO SÓCIO e local par»
abrir um bar, tendo parte das
Instalações, boa refrlgeraçáo mo-
derna e Crt 80.000,00. Telefone
28-3254, com Almeida, caso náo
esteja deixar recado para telefo-
nar ou entrevista. (62.531
PARTICULAR empresta CrS
100.000,00 a CrS 400.000.00, sob
hipoteca de prédios, mesmo
em final de construç&o. Tele-
fone 23-3870. (54.323
SÚCIO CAPITALISTA — Pre-
clsa-se, com capital mínimo de
CrS 300.000.00, para negócio ga-
rantldo de grande futuro e Ime-
<;ía*;o rendimento no norte do
Pais. Procurar hoje entre 15 e
17 I'.>ras na Riu- Senador Dan-
tos. 20, 4."> ond,, Sola 411. Tol.
22-4260. (59.668
SÓCIO — Tenho escritório de
luxo, bem no Centro, andar ai-
to. Telefone prtprlo, firma, ai-
vara. Ha]], sala, kltch, banhei-
ro. Assócio-me » bom negócio
ou pasio tudo. Tel, 33*4097,

VENDEM-SE por preço módico,
três manequins, ns. 43, 48 e 52.
Telefone 47-6687. <í£-_?19

TERNOS USADOS
Compro a domicilio

Pago até CrS 1.000,00
TELEFONE 22-4435

(54.465

TERNOS
USADOS

Compro a domicílio.
Pago por um terno Cr$
1.000,00. Tel. 22-556P.

Uniformes em geral

Tel.: 22-1186
RECADO PARA

SR. VIEIRA
(.59.020

"CV
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ALUGUEL: APARTAMENTOS, CASAS E CÔMODOS
CENTRO, MANGUE
ESTACIO DE SA E
PRAIA FORMOSA ,
ALU-AM-SS Mini da frente nn
Rua Senador rompeu, n. 1, 1.°
andar — centro. (48. 9U5
ALUGAM-SE vagas para rapazes
•om pensão, k Rua Francisco Mu-
rntorl 19, Centro, em frente a
Av. Oomes Freire, 140.BI»
ALUOA-3E 'quarto moblllado, a
raiiar.es ou casnl que tril-lhe

, tora. Aluguel Cri 3.000,00. Avenl-
da Mem d« Sa, 300. sobrado.

186,263
ALU_A*-8E quarto, para cava-
llielro, por Cri 2.500,00. Av. Mem
** _•**»• -*53. ap. 404. '•*".¦**•*_-¦
ALUGA-SE otlma vag_ rrioblíía-
da café farto, ambiente limpo
familiar. Cr» 1.300,00. — Rua
Riachuelo, 324 D. Alice.

(M__l 34
ALUGA-S» um ôtlmo quarto1 moblllado, a um senhor quo
trabalhe fora, na Rua do La-
-adio n. 133. (55.277
ALUGA-SE um cômodo. Tra-
tar Praça João Pessoa, 9, ap
603. Senhora ou aenhorlta que
trabalha fora. (54.1129
ALUQAM-SE vagas só para dor-
mlr. Cr| 1.000,00, k Rua Bue-
nos Aires 230. (58.1941

ALtitlui.il grAtla. Dá-se um qto.
no Centro a senhora ao que ta-
nha telefone . Inf. 32-3911.

(39.«72
ALUGA-SE ótimo quarto para
c—et .em filhos, com direito *
corlnhar, otlmo ambiente, Ver
á Rua Felipe Nerl 2.1 com' a en-
carregada D. Isabel. Praça
MauA por trns do Edifício "A
Noite". f (37.998
ALUGA-SE ótima «ala de frente
pnrn duns nu três moças que
trabalhem fora, (_ln mobiliada,
colchilo de molns, ótimo nm-
blente, pode cozinhar. Ver a
Rua Felipe Nerl, por trns do
Edifício "A Noite", Traça MauA.' (57.99
ALUOA-SE ótima vaga mobília-
da, colchão de molas, ótimo am-
blente. Ver A Rua Felipe Nerl,
Praça MauA, com a cncnrrogn-
da D. Isabel. («0.202
BAIRRO DE FÁTIMA —
Alurn-sr magnífica, aparta-
mento pequeno, c| todo o con-
(õrto, com ou aem fino» mó-
vela de aucupira, em prédio
novo, moderno e de fino aca-
bamento. Aluguel barato. Nao
falta acua. condução • toda
hora. Ver e tratar com o Sr.
Antônio, na Rua Guilherme
Marconl, 74, ponto final do
lotação Mauá-Fátlma.

¦ (C-6.848

CENTRO — Aluga-M apto. da
1, 2 e 1 quartos, a partir de
9.300. Sem flador, tm M h;
tratsr Rua Francisco Serrador,
90, ai 201, <J7.352
CASTELO — Alugam-ae dUM
_¦>;•_ com 42 metros quadrados,
nm edifício bem —Imlnl-rado;
Av. Fraiikltn Roosevelt, 137. —
Edifício Atlântica. Aluguel Or|
H. ooo oo cada uma e mais lm-
postos. Tratar na portaria dlá-
rlamenie a partir du 1« horas.

(St.sas
CENTRO — Aluga-se ap. coii.ni*
gado c| hali. e cozinha; aluguel
3,000,00. NAo precisa flador. Tra-
tar k Rua Senador Dantas. 7«,
sala 1.208, Tel. 42-5741, (37.362
ESCRITÓRIO — í>ê luxo, mo-
vels Brafor, bem no Centro, an-
dar sito. Telefona, firma, alva-
rA. Hall, aala, kltch., banheiro.
Alugo, passo tudo ou associo,
me a bom negócio. Tel. 32-4097

(39.141
ESCRITÓRIO — Passa-se o con-
trato a quem ficar com os mó-
vels de ótima sala, k Rua MA-
xlco, 119, aluguel «.700, ver a
trtnr com o porteiro Oama OU
pelo tel. 42-716-, Maria Jos*.(38.385

ALUOAM-SE ótimas vagas a ra
pares, quarto encerado e Água
corrente, Rua dn ConstitulçAo
47, sob. Tel.: 22-2530 — Centro.

___Ü-_I5
ALUOA-SE UMA VAOA. com
mobília. para um rapaz que
trabalho no comercio, nn Rua
Bllvlo Romero n. 27 — Centro.

(oB.UÜtf

ALUOA-SE um ap. moblllado.
para duas pessoas, por 7 mll
cruzeiros, na Avenida Mem de
SA n. 93. ap. 803 — Chaves c|
o porteiro. j_I5I_—2.'
ALUOA-SÈ um quarto mobília-
do, a tim casal ou senhor dis-
tinto, na Rua do Rezende n.
187, ap. 301, no Centro.

ÃLUOA-SE um qunrto pequeno.
com entrada' Independente, na
Rua da Quitanda n. 178, ""and;

(50410
ALUOA-SE otlmo ap. de fren-
te, claro, arejado, todo pintado
de novo. cl 2 quartos, sala, Jar-
dlm de Inverno, cozinha, banhei-
ro área com tanque 2 entradas,
a famlll» de tratamento. R. Luiz
de Camóes, 75, ap. 601. Mostra o
»elr_or. 2 elevadores, a 2 P»6Soa
do Largo de 3. Francisco. (56,232

BAIRRO DE FÁTIMA — Rua
Cardeal D. SebastlAo Lente 113,
ap, 3-204. Ampla sala e quarto
separados, b íh. completo, ain-
pia cozinha c| fogAo de 4 bocas,
qunrto e banh. de empregada,
arca de serviço c| ta,nquo — Cr»
6.300,00. Chaves cl o porteiro.
Administradora Nacional. Av.
Pres. Antônio Carlos, 615, 2.° pa-
vlmento. Tel. 42-1314. das 9 ás
12 c das 14 a.1 17 heras. (36.702

ESCRITÓRIO c| telefone, peeaa-
>e, todo moblllado, atapetado et
sofA-cama, mAqulna de escrever
etc, no melhor ponto do Rio de
Janeiro, Av, Rio Branco, 185, 4.*
andnr, sala 40o, Edifício Marquês
do Herval. (37.962

ALUOA-SE otlmo qunrto mobl-
lindo. Independente, com água
corrente « bnnhelro anexo, só a
senhor de trato, que trabalhe
fora e dê referencias. Rua Ria-
chuelo. 388. térreo. (55.428
ALUQA-SE uma sala de frente,
na Rua da Conceição, 114-A •—
Centro. Trntar no local com a
p-oprletn-rla. Preferencia 2 rapa-
7es ou um casal que trabalhe
fora, com pensAo. Também uma
vaia para uma moça que trabn-
1 _______ -6-—
ALUGAM-SE quartos pnra casal
nceltnm-se com crlnnças. no Ho-
tel SAo Jorge, A Run Monte Ale-
gre, 25, proilmo da Rua do Ria-
chuelo. 155.458
ALUOA-SE na Praça MauA, um
amplo qunrto de frente, em casa
de família, pnra doía rapazes —

t 4.000.00. Rua Major Daemon, 42,
ap. 101. (62.060
ALUOAM-SE duas vagas a dois
cnvalhelros (somente a dois) c|
roupa de cama e banhos quen-
tes. Rua Guilherme Marconl 67.
ap. 202 — Bairro de FAtlmn.

_______
ALUGA-SE no Centro — Praça''Crua Vermelha, quarto mobília-
do em apartamento Inteiramente
Independente, aluguel 3.000,00, 2
meses adiantados. Tratar A Rua
doa Inválidos, 61, sob. Júlio.

(62.114
ALUOAM-SE vagas para rapazes
de respeito em casa familiar, com
roupa de camn. Av. Gomes Frei-
re, 764, sobrado.  .(80.509

CENTRO — Alugam-se magnl-
flcos aps. 903 e 304, dn Rua do
Sebado, 192; com quarto sala
conjugados, banheiro e kltchne-
te. Chaves c! o porteiro, c tra-
tar A Av. Erasmo Braga li. 299
3.», snla 303 — Tel. 42-4686.

(47.971
CENTRO — Alugn-ae ou vende-
se, pi escritório, uma snln e
kltchnette. Ver A Rua México

111, s' 1603, e tratar A Av.
Erasmo Braga n. 209, 5.°, s! 503

Telefone 42-4686. (47.974
CENTRO — Aluga-se um gran-
de sobrado k Rua Acre, 62, ser-
vindo para comércio, necessl-
tando de reparos. Tratar A Rua
Acre, 28 — Grupos 201 e 202.
onde se encontram as chaves
ou pelo telefone 43-1163, com
Sr. Silvio. (52.304
CINELANDIA — Sócio — Cede-
ne a senhor de responsabilidade,
pequeno apartnmento, luxuosa-
mente moblllado, pertencente a
outro senhor. Independente, ba-
se mensal Crt 3.000,00. — Telefo-
ne 42-6612 — Paulo, das 12 As 18
horas. (AC. 550
CENTRO — Alugam-s* sslnc. R
li» de Março, 145, sob, (54.872

ESCRITÓRIO — Aluga-se ou
passa-se com deposito, qualquer
ramo, Edlf. Noite 9.° nndnr, s
920, (38.559
ESCRITÓRIO ¦— Vaga desde Crt
500.00, aluga-se, com telefone -
maq, de escrever etc, sempre c/
pessoa responsável para atender
recados. Av. 13 de Maio 44-A.
snla 1..04 Tel.: 42-5910. (47.498
ESCRITÓRIO -• Aluga-se uma
vaga com telefone « luz. Ver •
tratnr nn Avonldn Venezuela n •
27. com Edgar, porteiro, (36,303
FÁTIMA — Aluga-se aparta-
mento de frente, constando de
um quarta, umn sala, cozinha
e banheiro. A Rua Guilherme
Marconl ,117. ap. 306. Chaves c|
o porteiro. Tratar tel. 28-4850.

(58.368
NAO DEPENDENDO DE CON-
DUÇAO — Aluga-se ap. A Lndel-
ra do Farta 95. (56.271
PRECISO de um apartamento dt
sala e quarto separados, que seja
no Centro. DA-se flador. Peço
telefonar parn 58-8927. Av. 28 de
Setembro, 299. c| 17. Vila Isabel.

162.011

ALUOAM-SE dUM boa* vagas p,
rapasvea distintos. Preço módico
mas só -mi refeições completa»
— Exigem •¦« referência». Rua
Palasandu n. 195 — Familiar.

(36.217
ALUOA-er ótimo quarto mobl-
liado, para casi.1 que trabalhe
tom, -'.t; «-¦•* da tamllla de
todo respeito. Ru» corres _-¦-
tia n. 25 — Flamengo — 45-2510.

(38,098
ALUOA-SE uma vaga, para i«-
paz, por Crt 2.200,00, com refel-
çft—. Rua Almirante Taiunnda-
rtLH. («,097
ALUGO OU VENDO. ap. ria.Olô-
ria, o| sala, quarto, banheiro e
kltch. Aluguel de Crt 3.000,00.
Venda: Crt 400.ooo.oo, facilitados.
Ver na Rua Taylor. 31, ap, 406.
Ohaves c| Francisco, porteiro —
Tratar na Rua da Assembléia, 11,
grupo «04, ou pelo tel. 48-3719,
c| Pr. Martins. '!____
ALUGAM-SE vagas para moças
que trabalhem fora, sem refel-
çóea. eom telefone, em aparta-
mento de família de fino trato
— Rua Almirante Tamnndnré n.
«7, sp. 304 — Flamengo.

(33.335
ALUOA-SE um quarto dt fren-
te, para l aenhor ou 2 moças, em
caaa dt família. Pedem-se refe-
rênclat. Rua Pedro Américo, 382,
cata 5. (62.073
ALUOA-SE, na Rua Silveira Mar-
tina, 76-A, caaa XX, um quarto
para dois rapazes. Pedem-ae re*
ferenclas. (33.440

ALUOAM-SE boas vagas, Traveis.
sa Carlos ds SA n." 11, ap, 202,
transversal silveira Martlnit.

(«1.037
ALUGA-SE tm otaa dn família,
uma boa sala de frente. — R,
Alice 119. Telefone 43-0532. La-
ranjelras. !*'___'
ALUGA-SE quarto a uma ou
¦Uii-- mnlioras qu* Ui_*.aíl..n'
fora. Rua Bento Lisboa n.° 96.
ap__U _-__Ca„te. (30.796
CATETE — Aluga-se uma sala
para escritório nu pequena ofl-
clna, oom telefone, Tel. ..i-Oãti-

61.397
ÕÒSME""v_LHÕ — Alugamos o
apartamento 201, da Rua lbl-
tara 297, oom seleta, grande 11-
vim, três quartos, sendo um
com varanda envldraçada, gran-
de copn-cot—nhn, Aren de servi-
ço, dep*ntlên-ns de empregada
e garagem. IlumlnacAo diretn
em todo» os cômodos. Vista
magnífica. Aluguel Cri 13,000.00.
Tratar na Imobiliária Zlrtaeb
Ltda., Rua da AlfAndega, 81-A,
1» andar, Tel, 23-3996, (61.300
CATETE — Aluga-se sala em
bom ponto, para fins comerciais
— Aluguel 2.700,00. Ver e tratar
das 14 As 19 horas. Rua do Ca-
tete, 195, sobrado. ¦ (61.S36
CATETE — Aluga-ae quarto pe-
queno, à moça ou senhora que
trabalhe fora e possa dar re-
ferenclas. Tratar pelo telefone
42-4030, com Rodolfo. (58.379

ALUOA-SE o ap. 402 da Rua du
Glória n. 228, com sala e quar-to conjugados, banheiro comple-
to e coülnha. Pode-se vender
os moveis que guarnecem o mes-
mo. Chaves com o porteiro. —
Tratar na Administradora da
Imóveis Masset Ltda. Av, Eras-
mo Braga n. 277, sala 101. Tete-
fone 42-0081. (59.011

CRI 1.200,00 — Moradia oxclusl-
ramente para cavalheiros, quar-
tos mobinados, roupns de cnma.
banhos t telefone. Conforto e
limpeza, Rua Santa Cristina, 4.

(38.648

ALUGAM-SE vagas para rsptzes
do comércio, em quarto de dota,
com ou sem refeições. Exlgem-se
referências. Rua 2 de Dezembro,
n.° 110. 162.116
ALUGA-SE quarto sem moveis, A
Rua da Lapa, 223, sob. Tratar no
local. (62.014
ALUGA-SE um quarto pequeno,
por 2.000,00 e também uma va-
ga por 700,00, A Rua da Lapa, só
a moças que trabalhem fora, —
Pode lavar. Tel. 32-3824.

(37.232
ALUOAM-SE vagas a rapazes
que trabalhem fora. Pedem-se
referencia». Rua Oandldo Men-
des. 16. ap. 703. Gloria. (5S.470

CENTRO — Aluti-se. no melhor
ponto da Run Frei Cnnccn, em
frente A Fnculrir.de, Junto ao
cruzamento da Rua de'Santana
e Mom de SA, um sobrado em
concreto, novo, primeira locação,
aren de 135 m2, prode ser dividido
cm varias salas. Ver e tratar dns
8 As 10 e ias 15 As 17 horas. Rus
Frei Caneca n.° 11. (56.367
CENTRO — Alugam-se qunrto e
vngns — Gustavo Lncerdn n. 19
— Praça Tlrndentcs. (57.103
CENTRO — Casal que traba-
lhe fora ou n dois rapazes —
Aluga-se ótima sala, A Rua
Lnura de Araújo 190, térreo.

(36.452

PASSA-SE uma sala para escrl-
tórlo ou oficina. A Rua Impera-
triz Leopoldlna n.° 1, 2.» andar.
Tem elevador. (H_764
QUARTO — Em residência faml-
Unr, próximo do L. da Carioca.
Aluga-se para um ou dois cava-
lhelros distintos. Tel. 32-7932.

 (61.559
QUARTO pequeno — Aluga-se pi
1.500.00, pode lnvnr e coz'nhar.
com 3 meses em deposito, A Rua
BarAo de SAo Fellx 183, Centro.
Tel, 25-2555, (AM 84
RUA MATA LACERDA 597. ap"
102 — ConfortAvel. snln e quar-
to conluiados, banh., cozinha, —
Crt 5.500.00. Chaves na casa II
— Adminlstrndorn Nacional. Av.
Pres. Antônio Cnrlos 615, 2.° p*\v
Tel.: 4-1314. dns 9 As 12 e das
14 As 17 horas. (36733
SALA — Preciso de alugar uma
ou parte, com telefone, no Cen-
tro. Trntar tel.: 23-2765. com
Mnstnho. (-.491
SALA NO CENTRO. 2~300.00. alu-
gt-se. Tratar Rua do Rosário,
133. 2.«. (53.981

ALUGA-SE uma vngn a rapnz c|
outro, num qunrto cl refeições.
3 mil — 46-2347 — Rua S. Sal-
vador n. 8 — Cntete. (60088

CENTRO — Aluga-se umn sala
de frente com duas varandas t
Janela, a pessoas que trabalhem
fora. por 3.500.00 — Rua JoAo
Cnetnno n. 58, esquina Preslden-
te Vargas. (54412

ALUGA-SE sala de frente, a.ca
¦valhelro, na Av. Oomes Freire n.
399. sob. Tel. 52-3247. Exigem-se
referencias. ,(62.028
ALUGA-SE um quarto, na Rua
Frei Caneca, 290-A. (62.030
ALUGA-SE no Centro, qunrto
moblllado, todo conforto, a oes-
soa* so, que trabalhe forn. Tel.

152-3925. (57.239
ALUGA-SE umn sala de frente
a senlior d* responsabilidade,
«em moveis. R. Evnrlsto da Vel-
ga. 41. ap. 301. (56.928
ALUGAM-SE dois cômodos de
frente, Independente, a casnl
que trabalhe fora, ou duas ma-
cas. Pode lavar e cozinhar. —
Rua Carlos Gomes n. 360 —
panto Cristo,  (55.492
ÂLUGA-SE uma snla n rapnz ou
casal que trnbalhe fora, na Run
Barkò de Sfio Fellx n.° 7 1,»
nndar.  (60.0»9
ALUGA-SE um quarto na Run
Cnrmo Neto. 232. ap 201, pro-
xlrio A Salvador de Sn. Bairro
Estado. (57.314

CENTRO — Aluga-se o ap. 2.007.
da Rua México, 119, composto de
grande ssla e banheiro. Chaves
na portaria e tratnr na Admlnls-
trad-, - Fluminense S. A., na Rr*
do R-sarlo, 129, J.° nndar. Tel.:
53-8281. (55.425
CENTRO — Aluga-se—im quarto
ou uma vaga moblltada. ampla
e arejada, tudo novo, nAo falta
Agun, a rapaz que trabalhe fo
ra. Run Riachuelo, 311, c| 9. Te-
lefone 22-8604. 162.053

VAGAS — CENTRO — Alugam-
se com otlmss refeições, a rapa-
zes que trabalhem fora. na Rua
Buenos Aires, 102, 2." andar.

(39.018

LAPA, GLÓRIA,
CATETE, FLAMENGO
E LARANJEIRAS

ALUGA-SE,um quarto para um
ou dois rapazes, em casa de fa-
mllla. Rua Pedro Américo. Tra-
vessa Petunla 52 — Catete.

(62.083
ALUOA-SE metade de um quar-
to a um senhor de responsabllt-
dade. Rua Sto. Amaro. 39. np.
309. Trntar depois daa 17 horas.

(31.310
ALUOA-SE vaRa para moçn. Run
Sto. Amaro. 39. ap. 509. Tratar
depois das 17 horns. (58.304

CATETE — Aluga-se um quaTto
para um ou dois ianar.es ou va-
gr._ com direito ao telefone. Cn-
tete, 191. (62.189

FLAMENOO — Alugamos por 11
mll cruza., OS npn, 305, 306, 403
406, 933, 605, 606 e 706 dn Rua
Marquês do 1'aranA 11. 128, com
sala, 2 quartos, banheiro, cozi-
nha, qt. e W, C. de empr,, aren
ci tanque. Ver no local e tratar
na KAIC — Rua do Carmo 11.
27, gr. 601 — Tel. 22-1860.

(37.823
FLAM-N-C * Alii.amoi por
6.500 cruzs., o ap. 101 da Praia
do Flamengo n. 12, com snln t
quarto rim)., banheiro e cozi-
nha. Ver no local e tratar na
KAIC — Rua do Cnrmo 27, ge.
601. Tel. 22-1860. <S<L l2-'
FLAMENGO"— Alugam-se 4 va*-
«as a moça», 800 cruzeiros. La-
delra do ftunsel, 39,' próximo no
Hotel Novo Mundo. (AC-373
FLÃMÊNOÒ — -iüga-se quarto
bem moblllado a móça ou senho-
ra que trnbalhe fora, ambiente
de respeito. Rua SAo Salvador
84. np. 602. (56.449

'ALUOA-SE grandt t arejada
«ala Independente, para senho-
•re» c; referencias, R. VoluntA-
.rios da PAtrla, 206, 708, 2.° blo-
00. Botafogo. (53.937
ALUOA-SE pequeno apanamen-
10, na Praia de Botafogo, Tra-
tar pelo tel.; 45-8872, Sr. Sa-
mueL^ (35L387
ALUGA-SE um quarto Indepen-•lente, para 2 ou 3 rapazes, nn
Run Cni-tAo —ilomAo n. 70,

(34.973

GLORIA — Alugo, na Rua* Her-
meneglldo de Barros. 35, 1.» lo-
caçAo, av. 404, com aala e quarto
separados, banheiro e cozinha,
por Orl 7.3—,00. Chave» com o

Sortelro. 
Tratar na Rua SAo José,

), sala 2.003. Tel. 52-3190.
(57.958

GLORIA — Sm ambiente faml-
liar, aluga-se um amplo quarto.
Ver t tratar na Rua Santa Crls-
tlnn, 19, com D. LIll. (55.441
GLORIA — Aluga-se apartamento
todo remodelndo, constando de
salet-, sala, varanda, quarto, co.
zlnha e banheiro completo. Ver
no local, A Run Cândido Mendes
n. 215, ap. 104'SS, no horário
das 14 As 17 horas. Condições: 3
meses de deposito ou flador ldO'
neo. Tratar A Rua Debret 23 •
grupos 301-307. Tele. 42-0301 1
45-7128. Ângelo Mendes Oulma
rAes. (57.727

CATETE — Alugam-se em casa
de família, vagas a moças que
trabalhem fora. Tel. 45-4384.

(56^909
cXtÉTE — Aluga-ee um quarto
de frente, moblllado. para ra-
paz ou senhor que trabalhe fo-
ra. Tel.: 45-6.93. (62.167
CATETE — Quarto moblllado
com caí-, a uma pessoa de res-
peito, aluga-se, Crt 3.500.00 —
Tel.: 25-1171. (58.561

GLORIA — Alugamos o ap. 703
da Rua CAndldo Mendes, 101,
constando de saleta, sala, quar-
to, banheiro completo e cozinha,
próximo ao centro. Chaves com
o porteiro ou no ap. 704. Flador
comerciante ou desconto em íô-
lha; Trntar com Bnlmelda, Imo-
hlllArln c Comercial Ltda., à Av.
Erasmo Braga, 209. Tel.: 32-2808

(62.574

CATETE — Alugam-se 2 vagas
em quarto de duas pensoas, a
cavalholroe distintos, com _en-
sAo. em casa de fnmllln. Preço
Crt 2.700.00 cada. Run do Ca-
tete n. 142. 2.° andar.

(30.465.

ALUGA-SE uma vaga para rapnz
distinto, em casa de família de
trnto. com todns as refeições. Cs-
_>& de poucas pea****oas. Rua SU-
velra Martins, 156, ap.. 501.

(36.962

CATETE — Alugam-se vagas pi
moças am -10. familiar, com re-
feições completas. colchAo de
molas, na Rua Dois de Dezem-
bro_n¦ 124. ap, 403. (56_328_
CATETE — Alugam-se quarto*
pnra moças ou senhoras, poden-
do Invar e cozlnhnr. Telefone:
45-6762, (56.769
CATETE — Aluga-se um bom
ap., de tr_a quartos, *•-!», co-
zlnha. banheiro, Aren com tnn-
que. todo novo. na Run do Cn-
tete. ,14. caaa 17. (34.360
CATETE — Em casa de senhora
alurta-se a funclonArla publica
qunrto de frente com móveis,
nrejado. linda vista, banheiro
ao Indo — NAo xe atende tel--
íonr, Rus Bento LI-boa n. 140
IO." andar, ap. n. 1.003.

v-6.,-2

ALUGA-SE uma vaga para mo-
ça. Ver A Praia de Botafogo n.°
360, ap. 214. (33.260
ALUGA-SE prtdlo de 2 pava., pi
residência ou fins oomerclals, A
Rua OanttAo HalomAo n.° 44. Ver
no local, dns 14 As 17 horas.

(54.397
ALUOAM-SE confortAvel! apar-
lamentos de vestlbulo, sala, três
quartos t dependências de em-
pregados, dispõe de vaga para
automóvel. Aluguel Crt 12.000,00
— Tratar no local. A Rua Mena
Barreto 151, edifício Fátima —
Botafogo. (50.332
ALUOA-SE para cavalhetro de
tratamento, salAo, banh. exclusl-
vo, garagem. Entrada Ind, Tam-
btm dois qtot. menorea, Juntos
ou separados. Otávio Co.Tela, 33
— .Urca. (53 864
ALUOA-SE apartamento tipo ca-
sa. com saia, 2 quartos, quintal
etc. Ver t tratar na Rua Clarl-
ce índio do Brasil n. 52-A. ap.
201. (49.983
ALUGO um quarto lndtpen_en-
te. para moça (o) retpelto -
Rua Real Grandeza IN, _p. 701
— Botafogo. (M-17

QUARTO MOBIUADO — Aluga-
te a moças, Tratar k Rua lln-
maltA. 229, ap, 810. (37.923
URCA — Mugo ap. mob., quartoe banheiro. Marechal Cantuarla,
32. Cl aves Lowndes _ Sons. Av.
Pres. Vargas, 290, 9,°, (36.323
URCA — Aluga-se «p, de frente,
perto da praia. 2 qts., sala, ba-
nhelro, cozinha e Área. Crt 9.000
deposito 3 meses, M. Cantuarla.
Infs, 37-7323, P. ref. (AA. 296

LEME E
COPACABANA
ALUGA-SE a moça ou senhora,
um quarto moblllado, Rua Do-
mlngos Ferreira, ' 104, ap, 1004.
Tel.: 57-0233. (AC-587
ALUOAM-SE vatfiu, moblllaidas
¦para moças que trabalhem fo-
fa. Av. Copacabana n.° 383 —
mp. 608. (37.170

ALUOA-SE um quarto em casa
de .família, para rapaz.' Rua
Pnulo Barreto, 98, c| 32 — Bo-
tafogO; (61.301
ALUGA-SE ap. grande em
edifício novo, com Z quarto*,
1 sala grande, cozinha, , ba-
nhelro social, banheiro e um
quarto de empregada, à Kua
Voluntário! da Pátria, 357, —
ap. 403. Tratar e chave» na
loja do próprio) edifício.

(C--1.--7

AV. ATLÂNTICA 3318, np. 1101
— Frente, vista deslumbrante,
ampla sala, quarto, banh. e co-
zlnha — Cri 12.000,00. Chaves
com porteiro. Administradora
Nacional — Av.i Pres. Antônio
Carlos 613, 2.» pav. Tel. 42-1314,
das 9 At 12 t das 14 As 17 horas.

(56732
AV. COPACABANA 736. ap. 402,
amplo t confortável, frente, pln-
tado a- óleo, 1 salAo t 2 «alas
atapetadaa, cl tstantet para 11
vros, 4 quarto*, banh. comple
to, cozinha, dtp. empregada, ga
regem. Cri 22.000.00. Ohaves cl
porteiro. Administradora Nacio-
nal, Av. Pm«. Antônio Carlos
615, 2.» pav. Tel.: 42-1314, das
9 ás 12 t dai 14 kt 17 horas

(36.760

LARANJEIRAS — Aluga-te.
um ótimo apartamento de S
quartos, sala. Tel.: 25-'-4.V

(61.06.1.
LARANJEIRAS — Alugamos A R.
dns Laranjeiras n.° 343, ap. 601.
Chaves com o porteiro. Com ta-
Ia, varanda, 2 quartos, banheiro
completo, cozinha, Área de ser-
viço com tanque, quarto' e ba-
nhelro de empregada. Aluguel
mensal CrS 10.0OO.C0. Tratar com
a Locadora Nacional Ltda., k
Av. Rio Brano» 106, 11.° andar,
salas 1111-1113. Tel.: 42-3437.

(31.711
LARANJEIRAS — Quarto mobl-
liado. Independente — Aluga-se
a uma pessoa distinta. Rua Este-
lltn Lins n.° 141 .ap. 203. (62.517

ALUGA-SE A Rua Álvaro Ramoa
n.° 21, c| 5, Botafogo, o ap. 101.
UitA em pinturas. Tratsr: Av.
N. S. de Copacabana. M7. das
7 at 13 t das 16 Aa 20 horas.

ALUOA-SE um «partamento
pequeno, em Botafogo, por ...
3 500.00, cinco mll e quinhentos
cruzclroe. Tratar na --*»delra
doa Tabala-u n. 94, ap. 107,
Junto à Rua Siqueira Campo;.

(AC-TJ9
BOTAFOGO — Av. Ptlttur, 168,
ap. 403 — Alug»-*t este magpl-
fico apartamento de quarto am-
pio. 2 sala», bar, banheiro com-
pleto, cozinha, quarto de empre-
gada c| banheiro e w. c„ Are» c'
tanque e serviço. Preço Crt . .
10.000.00 c| flador ldônlo. Tratar
ci JJ B. de Carvalho Imóveis. Av.
Almirante Barroso, 91, grupo 801.
Telefone: 52-1710. (61.599

AV. PRADO JÚNIOR 330, ap.
306, frente, tala, quarto, banh.
kltoh. Cr| 6.800,00. Ohaves com
porteiro. Administradora Nacio-
nal. Av. Pres. Antônio Carlos
615, .2." pav. Tèl.; 42-1314. daa
9 km 12 t dns 14 t 17 l-TU.

(Sd.739

aluga-se quarto moblllado, ei
colchAo de molns, para pessoa dt
respeito, tm cata dt família. —
Ponto final de conduçAo. Ru»
Gustavo Sampaio, 260, ap, 1003,
Bloco B — Leme. (AO 701
ALUOA-SE aala dt frentt com
café da manhA, a ct__ qut tr»-
bnlhe fora. Tem ttltfont. Rua
Bolívar n.° 113, ap. 2 - Copaca-
bana. (AA 388
ALUOA-SE vaga para moças, em
esta de família, com refeições t
café pela manhA, trea mll cru-
f.-hü— Ar. N. S. de Conacabana
n.o N7, «p. t- — Fon* 47 .-8.

(AA 387
ALUGA-SE um ótimo qunrto
em cnsa de famlll». moblllado
e com refeições, perto d» praia
» duas moças ou 2 rapazes dt
todo o respeito, n» Ru» HllArlo
Gouveia n, 87. (AC-773
ALUOA-SE quarto moblllado c|
telefone. Ti'(.Ur n» Av. Cop»-
cabana, 683, ap, 304. (AC-737.
ALUOA-SE um pequeno quarto
de fundos, moblllado. a um»
moça que trnbalhe fora, por t
mll cruzeiros. Rua Btlfort Ro-
xo n. 406 ,fp. 1.006 — Copaca-
btn». (AC-733
ALUGA-SE um» v«g» a mõ*ç»
qut trabalhe for», com dirtlto
ao ttltfont, por Cr» 1.300,00 — ¦«.
Ver n» Av. Copacabana n. 371,
ap ¦ 700. (AC-7*-'
AP. — POSTO DOIS — Paaso
aluguel 4.SOO • vendo o» <mó-
vels do mesmo — 15.000 — Tel.:
37-5391. (AC-771.
ALUGO AP. na Av. AtlAntlc»
n. 2.388. ap. 802. com telefone
3 quartos, 2 talas, garagem. 2
banheiros • dependências p»r»
empregada. 18.000,00.

(AO-757

AV. ATLÂNTICA 2336. »p. 705
— Aluga-*) luxuoso ap. ocupan-
do todo o ultimo andar, com
grnnde wlAo dt rtceççlo. 2 talas,
2 varandas, 3 quartos, 3 banhi.
sociais, cop», cozinhe, dtp. em-
pregada. Aluguel Crt 40.000.00.
Administrador» -acionai'.. Av.
Pres. Antônio C»rlos 61S. 2.°
pav. Tel.: 42-1314. Mi 1 - li
e das 14 As 17 horas. (56.763

AV. ATLÂNTICA 974 - Alu-
ga-se o apartamento 601, mo-
biilado, com todo luxo moder-
no, totalmente «tapetado, ia-
láo de 50 m2, 2 quarto* c| ar-
mári'« embutido* e| eapelho,
dependência* de empregada,
geladeira e garagem. Telefo-
ne 37-3842. Chave* ap. 602.

(AC-661.

ALUOA-SE um ouarto p*r» uma
pessoa qua tr»_Uhe for». At. N.
S. de Cop»o»*o»na, 1.231, »p. 1.108.

(AC. 446
ALUOA-SE ap. da quarto, Ml»,
cor., bãnh. completo, n» Av. Pr»-
do Júnior, 150. Tel. 36-3411. Acel-
t»-se dep otl-. (34.906
ALUQA-SE o np. 924 d» Ru» Jú-
Ho de Castilho 35, c| 1, q. sala
coni. etc. por Crt 6.000.00. Ch»-
ve» n» porurl». TraUr c| Sr.
Cardoso. Rua Miguel Couto 29.
(Banco).  (57.716

LAPA — Aluga-se ou vende-se
nredlo 2 pavlmemos. A Rua da

,'Tdo Tom !»-__. ^atlBOTAFOOO - «»-.»•» «^r-
pelo teu 36,01-8. ___»i_»r^«Tn.d^: aW.?°.

partir de CrS 5.000.00. Tratar na
Rua Senador Dantas, X. 3.:
sala 206. (58.443

ALUGA-SE um quarto para ca-
sal ou senhoras Idôneas, mobília-
do, com refeições, em ambiente
estritamente famllar. — NAo fal-
ta água. Rua Pedro Américo n.
276. Telefone _5-o.-*. Catete.

(37.666
ALUOA-SE quarto em ap.. par»
duas moças dt respeito, cad» Crt
1.300,00 p| mes. Ru» Pedro Ame-
rico, 223. »p. 304. Catete.

(61.0.0

ALUGA-SE. ap. com dois quar
tos, sala e demais dependências,
no J.ar„o do Machado n. 37, ca
sa 5, ap. 103. Vèr no local e tra-
tar ImoblUArla Cnllfornln Ltda.
Telefone: 52-1210. (58.244

ALUGA-SE — Otlmo quarto de
frente, moblllado, para casal, c|
direito a lavar, cozinhar e te-
lefone. em caaa de família. Rua
Joaquim Silva, 57. ap. 201.

162.142

CENTRO — Alugo uma snla.
moveis e telefone, ou passo o
conjunto com 3 salas, telefone t
moveis. Aluguel barato. Trntar
à Rua Evarlsto da Veiga, 33 -
snla 1112. (58.607
CENTRO — Aluga-se um qunr-to de frente pnrn um ou dois
rnpnzes. Tel. 23-5389. Run Ba-
rAo de S. Fellx, 15, np. 406.

(62.118
CENTRO — Aluga-se. qunrto, sn-
Ia, cozinha e banheiro, com te-
lefone. Run Teófllo Otonl n. 20.
2.» nndnr^ 156966
CENTRO — Prnça Cruz Verme-
lha n. 9, np. 11 — Aluga-se ou
vende-se com móveis. Tem etn-
co quartos, saleta, cozinha, ba-
nhelro e corredor. Aluguel: Crt
15.000,00. (58309

ÂLUGA-SE o np. 104 dn Lndelrn
do Asburra n." 143. com nmplo
ouarto co..Jngndo. cozinha, ba-
rittelro e ares. CrS 4.200.00

(57 302

CENTRO — Praça Cruz Verme
lha n. 9. ap. II — Vngn. Alu-
ga-se n senhor de respeito, que
trabalhe forn — 1.500,00. Tem
duns pessoas no quarto. (58308

ALUGAM-SE em casn de família
vasas para rapazes. Mem de SA
n. 175-sob.  (36.960
ALUGAM-SE vagas com refel-
ções pnrn rnpnzes, n Rua da Cn-
rlpca 43 — 2,° nndar. [59.549
ÃLUGAM-SE, em casn de fnml-
Ha, vagns para rnpnzes, com re-
feições ou nAo. Também quarto
com vasas pnrn dois rapazes. Rua
Visconde de Inhnvimn, 115. 2.»
andar. (51.636

¦ALUGA-SE np de frente, 801.
cl quarto, sala, cozinha, banhei-
j.i e nrea Rua do Riachuelo n.°
126. Trntnr nn Avenida Gomes
Freire, 822, Sapatarln (60 093
ALUGA-SE umn sala de frente,
para 2 ou 3 rapazes do comercio
com telefone. Run do Riachuelo
n. 360. np. 8. 160.120
ALUOA-SE — Um quarto em
—.In de família a um senhor
Idôneo pnra morar com outro.
Exlsem-sc referências. Tratar A
Rua de.; Inválidos, 80, sobrado,
Tel. 22-7164. (62.143
ALUGA-SE umn vagn no srupo
de snln 610, 6.° andar do Edifício
Central — Avenida Presidente
vArgft-8; 417, com direito s tele-
fítne. Trntnr no locnl das 12 As
17 horas, (59J-4
ALUGA-SE um quarto moblllado,
a um casa! ou senhor distinto,
na Rua do Rezende 187, ap. 301
Centro. (57.321
ALUGA-SE — Um apartamento
com 2 quartos, sala, cozinha
Área e banheiro, na Rua Snnta-
ny, 102 2,e andar, podendo ser
visto das 8 As 17 horns. Pro-
postas em cartas fechadas dirl
gldas ao Sr. I.o Procurador. .

(61.021

CENTRO — Aluga-se, A Prnça
Jofto Pessoa n, 9, ap. 606, com
quarto e snla sepnrados. banhei
ro e cozinha completos e área
com tanque. Ver no locnl com
o porteiro a trntar n.Trnvessn 11
de Agosto n. 6, snla 408. Tele
fone 43-7987 — Aluguel CrS ..
6.500.00. (38.393

ALUGAM-SE em pensAo faml-
liar, umas ótimas salas de fren-
te, grandes e pequenas e uns
quartos bons e bem mobllln-
dos: pnrn —mllla grande ou pe-
quena e pnrit casnl. E' com caí*
dn mnnhA, nlmoço e Jantar. —
Comida farta, variada e boa. —
Tratar pessoalmente. — Preço
módico. Rua Gngo Coutlnho n.
73. Telefone 25-4522. Cntete.

(53.972

ALUGA-SE um qunrto de fren-
te, moblllado, a moça ou senho-
ra que trabalhe fora. Aparta*
mento familiar. Rua Buarque de
Macedo. 36. ap. 701. Flamengo —
Preço: Crt 3.300.00. (56.992

ALUOA-SE um quarto moblllado
para senhor de tratamento. nAo
falta água, nAo tem crianças. —
Rua do Catete. 336, 3.° andar -
Telefone 45-7135. (54.869

ALUOA-SE espaçoso qunrto de
frente, a um rapnz distinto, nn
Rua Pinheiro Machado n.° 23 —
Inf. tel. 45-4815. (59.605

ALUGA-SE uma vagn em pen-
sAo. na Rua Pedro Américo n.
262, sobrado — Cntete.

(54.812
ALUGA-SE um quarto para mo-
ço solteiro, na Run Pereira dn
Stlvn 602-A. Cri 1.400,00. — Te-
lefone 25-8817. (54.853
ALUGA-SE vngn em espaçoso
qunrto c! refelçóes. a senhor do
comercio. Rua Correia Dutra n.
156. (54.848
ÃL"ÜGAM""~"e quartos pnrn se
nhorns que trnbnlhem fora e
que sejam distintas e com boss
referenclns. Pedem-se referén-
cias. na Rua Pereira da Sllv»
n. 121 — Lnrnajelras.

(50.371

CENTRO — Alugam-se vagas pn-
ra rapazes, com todas as refel-
çôes.Av. Bclrn Mnr, 216, np. 904.

(57.313
CENTRO — Aluga-se ótimo
quarto, de frente, moblllado, a
rapazes que trabalhem fora.. —
Rua Costa Bastos n." 8, aparta-
mento 603. Telefone: 32-4936.

156.953
CASTELO — Aluga-se peque-
nn quarto Independente a
moça ou rapaz do comércio
com móveis: 2.500 cruzeiros.
Telefone 42-6.81; (6-.0-8.

______
CENTRO — Álu.n,-se, na Rua
Senador Dfint-s. em apartumen-
to de pes—ia só com telefone,
parte do mesmo, a moça que tra-
balhe fora. Tratnr tel. 22-3300.

 (60.107
CENTRO — Aluga-se ótima snln
pnra alínlnte, c| ou s' móveis.
Run Buenos Aires n. 290 — 503.

(59099
CENTRO — Snntnna, 73, ap. 1401,
2 qts., sala, cozinha, banheiro
completo, Área com tanque e oa-
nhelro de empr. Trntar: 46-2949

(62.177

ALUGA-SE um ótimo quarto de
frente para um ou dois rapa-
zes qua trabalhe fora, A Rua
Presidente Barroso 78, i.o andnr
J2  (57,862
ALUOO apartamento E-ll. Wa-
nhlngton Luiz 111, sala, qunrto,
etc. (62.171
ALUGA-SE vngn com refelçóes a
cavalheiro que trabalhe fora, na
PensAo Passeio, A Run Junn Pa-
blo Duarte n. 13 (antiga Mnr-
retas )¦ (61028
ALUGAM-SE 2 quartos A Rua
Jogo da Bola 28 Prnça MauA.
_^ 162 2U
ALUGA-SE, pequeno quarto mo-
btllndo, pnrn rnpnz distinto: com
pens&o sadia. Rua do Rezende
n. 192, !¦« nndnr. (58 383
AI.-OA-SE vaga pn-ra moça porCtl 700,00, com direito a banhos
quentes, lavar e passar - Rua
Zi-nenhof n." 65 — Estado de
SA. (60.162
ALUOAM-SE vagas com ótimas
refelçóes, pnrn senhoras e cava-
llielro». na Run Sete de Setem-
bro, 211, I.o nndnr. /60.188

% ÃÍ*fJGAM-SE VAGAS com refel
Bi çfas. a rapazes, por Cr$ 

1.800.00;'A Rua Sacadura Cnbrsl
H n. 179 — Centro. (37.922

CENTRO — Aluga-se otlmo
qunrto côm direito a lavar e co-
zlnhar. Deposito ou flnnçn. Ver
n Rua Benedito Hlpolito 135, c
tratar A Av. Ornça Arnnhn 206.
sala 907. (28.460
CENTRO — Alugamos pnra cs-
crltórlo ou residência, A R. Mé-
xicon. 70, conjunto 1009. Chn-
vea com o porteiro. Com snletn,
snln, bnnhelro completo e cozi
nha amerlcnnn. Aluguel mensal
CrS 9.000.00. Trntnr com a Lo-
.adora Nnclonnl Ltdn., A Av. Rio
Brnnco n. 106, 11.° andnr, salas
1111-1113. Tel.: 42-3437. (51708

ALUGA-SE vnga pnra moçn. —
Senador Vergueiro. 210 - ap. 303
— Flamengo. (49.877

ALUOA-SE. Praia do Flnmengo
402, 4 o andar, apartamento de
quarto-sala conjugados, banhei-
ro. kltch. Aluguel 5.500.00, mala
condlçóes. Ver zelador Sr. Car-
lo», Indica—. com quem tratar.

(57.890
ALUOA-SE quarto moblllado e
com pensAo, a casal, em pensAo
familiar. Praia do Flamengo. 60.

(39.603

CATETE — Aluga-se otlmo
apartnmento. com nmplo qunr-
to et nrmArlo embutido, varnn-
da, banheiro completo e kltch-
nelte. pelo aluguel de Crt 
3.800,00. Exige-se depósito. Ver
A Rua Pedro Américo n. 224,
ap. 303. Chaves no sp. 101. —
Tratar pelo tel. 25-7753.

(56.870
CATETE — Alugo, na Rua San
to Amaro, 184, ap, 106, com sal»
e quarto separados, banheiro e
kit'., arta com tanque e armário
embutido, por Cri 6.300,00. Ver
no local e trntar na Rua ' SAo
José, 90, «1 2.003. Tel. 52-3190.

(57.959
FLAMENGO — Aluga-se apto.
de . 1, 2 e 3 quartos, a partir de
5.300 aem flndor cm 48 h. Tra-
tnr Frnnclsco Serrndor 90. s'
201. ,(57.331
FLAMENGO — Aluga-se em edl-
fíclo de classe, um grande quar-
to moblllado. para 2 ou 3 ra-
pazes distintos. com referén
cias. Crt 4.000,00 mensais Te
lefone 45-7735. (50.300

no

LARANJEIRAS — Alugn-se np.
p' fnmllln tratamento, constan-
do de snla. 2 amnlc* quartos. 2
varandas, banheiro completo, co-
zlnha e dependências de empre-
trndos. Armários embutidos, co-
fre embutido e tetefone. Ver no
local A Run Alice. 650, ap. 201.
Trntnr A Ru» Debreí. 23, gruooa
301-307. Telefone 42-0301. — Sr.
Menlné.a. — .Dr. Armando P.
Torres. (37.727
LARANJEIRAS — APARTAMEN-
TOS — Na Rua Pinheiro Ma-
chado. 80. aluga-se o ap. 303.
constante de 2 talas. 3 quartos,
varanda, banheiro completo em
cór. Área de serviço, dependén-
clts completas para empregada
e garagem. Chaves na portaria.
Tratar no escritório de Manoel
de Sousa Santos — Departa-
mento de AdmlnlstraçAo, Carmo.
9, salas 1104/9. Tel. 22-7264.

(48.474

BOTAFOGO — Aluga-se quarto
p| casal ou 2 rapazes que dêem
referencias. Run Mnrechnl Frnn-
cisco de Moura n.° 141, ap. 101.

(36.626
BOTAFOGO — Aluga-se um
bom quarto, perto de conduçAo,
na Rua BarAo de Macaubas, 41,
ap. 302. (AC-680
BOTAFOGO — Alugam-st v»rl»s
casas, em primeira locaçAo, na
Rua Voluntários da Pátria, 113,

Rrozlmo 
ao Mourlsco, 3 qts., sa-

i, banheiro, cozinha, dependén-
clat de empregada, t trea cl tan-
que. Aluguel Crt 12.000.00. Ver
no local, tratar na Av. Rio Bran-
co. 133. 5.° pav. (38.638
BOTAFOGO — Em frentt »
Sears, Rua Munia Barreto. 34 —

LARANJEIRAS n. 443-A — Alu-' Aluga-ae ap. peq., sala e qto, te
ga-se apartsT—nto com 3 quar-1 parados, com e sem área. Ver A
tas. dependências. Aren etc. — tarde
Multo bom. 11 mlt cruzeiros —í
Ver no locnl. Tratar telefone ..
27-3918. (54.880
LARANJEIRAS — Aluga-ae np.
de frente com snln, 3 qunrtos.
gnrngem etc. A R. Pinheiro Ma-
chado 103, ap. 102, esquina de
Coelho Neto. Chaves com o por-
telro. Tratsr pelo tel.: 45-840.1.

150.463FLAMENGO — Alugamos
Edifício Arnrunn, sito A Prnla< LARANJEIRAS — AÍuR_mdo Flamengo. 70. os aparta men-
tes 201, 203, 223, 620, 1010 e
1021, de sala e quarto oonjuga-
dos. bnnhelro e cozInhn com
lugar pnrn geladeira. Aluguéis a
partir de Cri 5.500.00 (chaves
com o porteiro^Imobiliária Zlrtaeb Ltda., Rua
da AlfAndega. 81-A. Io andar.
Telefone 23-3996. (61.586

uns para rapazes ou moças, Crt
1.500.00 cada. Ru» das Laranjel-
ras 210, ap. 406. Zacateca.

(59.638
PRÀIA'ÍdO,''-_A*__——> — Alu-

Tratar nalgo ótimo qt. moblllado. banhos

ALUGA-SE um quarto para duas
moças, moblllado, com refelçóes,
em ambiente estritamente faml-
liar. NAo falta agu». Rua Pedro
Américo, 276. Tel. 23-6936. Ca-
tete. 137.867
ALUGAM-SE vagas para rapazes.
Preço 1.100.00. Rua Benjamln
Constant. 113. Gloria. (57.876
ALUGA-SE vaga confortAvel em
sala pnrn senhor por 900 cruzs..
nAo faltn Agu». Tel.: 25*8066 -
Rua Santo Amnro 162 — Catete.

(58.303

FLAMENGO - Alngnm-se era prl-
melra locaçfto, ótimos aparta-
mentos com quarto-sala se-
pnrntlos, copn-cozlnhn. bnnhel-
ro completo, área com tanque, a
Rua Paisasndu, 287, ap. 108 e
109. chaves na portaria. Tratnr
no Banco Mercantil de Niterói. A
Rua I.o de Março. 29. (55.674
FLAMENGO — Copncabana
Senhor». modlst» possuindo
telefone procura um quarto

ALUGA-SE UMA VAGA PARA
RAPAZ, em apartamento f»ml-
liar. no Catete: próximo ao Pa-
lnclo. com roupn de camn e
bnnhos quentes. Tel. 45-8439.

(56.425
ALUGA-SE UMA VAGA. par»
rapnz em cas* de família, com
roupas de cama e banhos quen-
tes. Cntete — Ru» Bento Lisboa
n. 7, cnsa 1 — Crt 1.200.00.

(56.424
ALUGAM-SE em hotel fimill-..
bons quartos com elevador, te-
leione. agun corrente bom vas-
sadio, para pessoas de todo res-
peito Machado de Asa'i, 26, en-
're a Praia c"o Flnmenr.o e o
Lnrgo do Machado. Tel "3-7117.

(53 ?V7
ALUOA-SE otlmo quarto peque-
no. moblllado, para rapais ou
moça. que trabalhe forn. Ru»
dns Larnnjelras 206, ap. 703.

(AA. 281

ALUOA-SE na Av. Augusto So-
vero, edifício novo, apartamento
dispondo de 3 qts. amplos, ba-
nhelro social, snla. espaços» co*
zlnha (10 m2), elevador prlvatl*
,o por andar, Área de serviço
com tanque e qt. de emprega*
da com banheiro, armários em-
butidoa. Llndn vista da bal».
Aluguel Cri 16.000,00. Tratar pe-
lo tel.* 32-9625. Av. Mem de Sá
189. ap. 202. (58.338
ALUOA-SE um quarto mobília-
do para casal ou p»ra 2 moças.
Rua M»rquès de Abrsntes. 19 —
Flamengo. _(M»W
ALUGO A R. das LarAnJeír~s.
243, ap. 302. de frente.' com 2
quartos, sendo l ctarmArlo rm
btltldo, sal», cl saleta •—'•->banhei.

quentes, a senhor educado, de
tino trato. Tel.: 25-4317.

. (60.080
POR Cr 2.000,00 aluga-se meta
de do ap. 602 dn Rua Herme-
noglldo d» Barros, 8 (Glória),
com vista pnra o mar e Santa
Teresa. NAo ínlta Água. Falnr
com o porteiro. (371999
QUARTO — Aluga-se, pnrn duas
mflens que trnbnlhem fora, em
cn«n de famllln. R. dn Glôrln. 228,
np. 704 — Tel. 32-6717 — Donn
Mirtes. (54.807
QUARTO — Aluga-se nmplo. are

!-í-n-,,*Ml,*-«t_r*'^ »' moblllndc. sem refelçóesbainos. Trntnr pelo telefone*^ ,)m ml dolfl Mnhor__. Vei
45-3'i45. (55.992
FLAMENGO — Otlma vngn mo-
bllltdn com café. roupa de ca-
mn, bnnhos quentes. qunrto
multo nrejado. n rapaz. Preço
1.800.00. Tel. 25-8972. (58.372

nn Run Bento Llsbon, 9. »p. 201
(entrada no lado) — Catete.

(55.434

FLAMENGO — Aluga-se um bom
quarto, a casal que trnbnlhe fo-
rn. Tel.: 23-0102. (01_0€3
FLAMENGO — Alugn-se em 1.»
locaçAo, em ótimo edifício, nn
Run BnrAo do Flamengo n. 28,
no 6.0 nnd., aps. de 3 quartos,
sala, dependências pnrn servlçal
etc. Aluguéis mensais desde CrS
16.000,00 nté Crt 24.000.00 endn
np. Tratar com os procuradores
na Rua do Carmo 71, salas 801
e 802. OrganlzaçAo Técnica Imo-
btllAria Norma Ltdn. (58360

RUA SANTA CRISTINA. 16 r Tc-
lefone 25-1644. Glória. Aluga-se
otlma vasa a uma moça com re-
feições. Trscam-se referencias.

(53.490

FLAMENGO Aluga-se ótimo
ro e cozinha ladrllhados, »*-|Q„nrt0 moblllado, roupa de ca-
soalho c| slnteco. sancas: e Lo- % .jm m) dols rÇpBZe6 ,¦_
róeS, InstalaçAo para TV. »rea. írclo> P((clem.__ referências
c tanque, quarto e W.Ç. em-, 3ft_ SalvRdori T1 „p, 20l.
pregada, terraço p! festas. — _ , . 4,_„B76 (58.ti22
Aluguel Crt 13.000,00 Chsves c! Tel.. 45.-96,b.
o porteiro. Tratar tel. 32-2395.
cl Dr. Moaclr.  (57.940
ALUGAM-SE BOAS VAGAS, p»-
r» rapazes de bons costumes. c|
róup» de cnma. bnnhos quentes.
ru» Conde de Bnependl n. 123
- Laranjeiras^ 157.916

CENTRO — Alugn-se pnra es-
crltórlo parte de sala mobllladn,
com telefone, de frente, vista
maravilhosa, em plena Clnclan-
tfla. Praçn Florlnno, 33, 7.° nn-
dar. grupo t3. snln 2. Telefone
22-5736. com Guilherme. Hornrlo
comercia!. NAo se nluga para
corretor. (47.270
CENTRO — Alugam-se apnrtn-
mentos com 1. 2 e 3 quartos,
com ou sem flador. Aluguel a
partir de CrS 5.000,00. Tratar nn
Run Senndor Dantns, 39, si 206.

(58.444
CASTELO — Procura-se pa-
ra alugar grupo de salas pa-ra escritório com área mini-
ma de 40 n.2, de preferencia
na Avenida Pres. Wilson ou
adjacências. Informações r o
Sr. Flávio. Telefone 42-4R46
dai 8 às 1S horas. (59.107

está nesta página

a CASA que Você quer
no BAIRRO que Você prefere
pelo PREÇO que Você pode pagar

porque quem tem casa para vender
ou alugar anuncia no JORNAL DO
BRASIL.' E é íácil encontrar entre
tantas ofertas aquela que serve espe-
cialmente para Você.

« Ml

RUA PAISSANDU 200, np. 505 —
Fnmllln que se nusenta do Brn-
sll. aluga por 1 ano, luxuoso np.
completamente moblllado. In-
clulndo (relndelrn e mAqulna de
lnvar roupa, c| 2 salas, escrito-
rio, 2 dormitórios, bnnh.. cozi'
nhn. dep. empregada. Airua em
abundnncln — CrS 18.000.00 —
Adminlstrndorn Nnclonnl. Avenl-
dn Pres. Antônio Cnrlos 615. 2°
pav. Tel.: 42-1314. dns 9 As 12
e das 14 As 17 horns. (56756

FLAMENGO — Alu_tt*«p o np.
204. da Rua Silveira Martins. 40
cím sala. quarto, cozinha, quar-
to nanltArla e pequena Aren. em
perfeito estado de conservaçAo
Tratnr polo tel.: 28-7332. Flador
comerciante. (61.563
FLAMENGO — Aluga-se sala
mobllltdn para senhor que trn-
bnlhe forn. Preço CrS 3.000.00.
Exlçem-se referências. Telefone
46-8760. . (57.891
FLAMENGO — Alugamos vagas,
para moças, e um aviarto com 2
vagai», para rapazes, em pens&o
famllln, com refeições comple-
tas c roupa de cama. Rua Mar-
quis de Abrantes, 52, ou telefone
25-6644. (60.116
FLAMENGO — Aluga-se aparta-
mento, na Rua Silveira Mar-
tlns, 18, sp. 1.002, lunto A
praia, com bom quarto, outro
pequeno: quarto, aala, cozinha,
banheiro, snln e banheiro de
empregada, em edifício com
apenas 23 apartamentos. Ver no
local, com o porteiro. Tratar c|
Ferreira Alves,na Rua da As-
sembléla. 104, snln 1.011, das
8,30 As 11 e das 13 As 17 horas
ou na Rua Ferreira Viana, 44,
aparatamento 702. (60.079
FLAMENGO — Alugam-se em
ap. fn mll lar. ótimas vnu;as c| col
ch.es dt molas, pnra mOç—i dis
tintas. Detalhes tel. 23-8292.

(57.301
FLÃMÊ-ÕO — Aluga-—! o np.
506 da Rua Sllv.Ira Martins n<
157. composto d-e sala, quarto,
banheiro completo, cozlnh.- com
boxe e Aren com tnnque. Aluguel
CrS 8.000.00. Ohnves na porta-
ria. Tra*t>ar na Administradora
Fluminense S A., nn Rua' do
Rosirlo. 129. — I.o nndnr. Tele-
fone 32-8281. (55.420
FLAMENGO — Alugamos por 6
mll cru-<. o np. 308, dn Rua
E_l*~andu n. 39, com sala.quar
to, banheiro e kltch. Ver no

RUA DAS LARANJEIRAS. 337
Aluga-se ap. 406 quarto grande,
cozinha, bfnh.. CrS 5.000.00 men-
sais, fladdr. Ver com o port. Trn-
tnr tel 37-4376, (AA-392
SENHORA s_ aluga a senhora
ou moçn que trnbnlhe fora.
metnde ou vagn. at* As 9 horns
ou de-pol*. dns 17 horas Av. Os-
vnldo Cru_ n.° 112, térreo.

(60.144

(53.958
QUARTO — Alugn-se p! 2.600.00.M—toras; Sem moveis, 26-2822.
pnde lavnr e cozinhar, com três< "" "
meses em deposito, A Rua Sll-
velra Mnrtlns 135, Cntete. Tele-
fone 25-2555. (AM 83

(53.461
BOTAFOGO — Alugn-se por Cri
11.000.00. o ap. 804, A Rua Vo-
luntarlos da PAtrla, 389, compôs•.
to de sala, 2 quartos, banheiro,
cozinha e dep. de empregada e
abrigo para carro. Chaves na
portaria. Tratar na Administra-
dora Fluminense SA. Rua do
Rosário, 129, 1.° andar — Tel.:
52-8281. (53.413

BOTAFOGO — Aluga-se otl-
mo ap. de (rente, com sala,
2 quartos, var., todas depend.
Ver das 14 às 17 horas, Rua
Vise. de Caravelas 57, ap* 301
— Tratar F. P. Velra & Faro
Filho, Av. Alm. Barroso 90,
si 1108 — 42-5231 e 42-5412.

(52.370
BOTAFOGO — APARTAMENTO—' Na Praia de Botafogo, 422.
aluga-se o Ap. 204. Amplo e lu.
xuoso, com lustres de cristal,
cortlnns e passadelras; constan-
do de 2 salas, grande terraço, 2
corredores, 2 banheiros sociais,
_ quartos, copa, cozinha com ar-
márlo embutido, dependências
para empregada e garagem, —
Chave? na portaria. Tratnr no
escritório de Manoel de Sousa
Santos, Departamento de Admi-
nlstraçfto, Carmo, 9, salas 1104/
9 — Tel. 22-7264. (48.476
.BOTAFOGO — Quarto. Alugn-se
* uma ou duas moças ou ae-

ALUOA-SE otlmo apartamento
todo pintado de novo, com sala,
2 quarto» e demais dependén-
cias, na Rua Republica do Peru
238, ap. 304 — Chaves com o
porteiro. Tratar pelo tel. 23-aUS.

ALUOA-SE quarto de frente pn-
rn rnpnzes ou casal, com jeiei-
çò« Oú sem - Av. N. S Copa-
cabana 395, ap. 701. (AA-4.7

ALUOA-SE ótimo ap. 1.209. Ay
Copacabana 610. melhor ponto
cor_-__. para escritório ou
a-ller. por 3 mll crvwelros • *»-
xas. Ver no local • tratar Dr.
Orla_do: 38-9735. (56.816
ALUOA-SE vaga em oasa de í*
mllla de rea-pelto. para moça que
tnrt«lhe íora. Tel.: 22-1213. Av.
Oop__.*-_a 236, ap. 501. Dona
Naaaré. (5*^378

ALUGA-SE um quarto de
frente, par» um «enhor ou 1
casal, R. Barata Ribeiro n.
255, ap. 6»1. (AC-666.
ALUOO para m&ca ou —*a_,
uma eaj-endld- vaga oom rou-

fia 
de cama • telefone, podendo

avar • pa__r, pe__a modesta
e que trabalhe fora. Proço 1.300
cruF-elree. Av. N. S. <_e Copa-
cabana- 1.-46. »l>. 1.108. Tele-
fone »7-3917, Posto 6. NAo falta
Agua^ (AC-334
ALUOA-SE um quarto d« fren-
te com Área moblllado, a uma
pessoa que trabalhe fora. por Crt
2.600.00. Copacabana 986 ap. 901.

(AC-738
BAIRRO PEIXOTO — Alugamos
por 6.500 cru—., o ap. 407, da
Rua Ten. Marones de GusmAo,
110, com sala-quarto separados,
banheiro, cozlnh». tem tanque.
Ver no local e tratar na Kalc.
Rua do Carmo, 27, tr. 601. Tel.
22-1860. (37.837

ALUGAM-SE vaga P_*_r»P»f •
um quarto modeeto. E_'»«--*-"«
referencias. Coit» de Cant»galo
— Poeto 5.-Tel.: 57-6847. Aten-
de-se depois da» 14 horas. (53.931

COPACABANA — Posto « , —
Aluga-se 1 quarto grande com
vnrnnda pnra um senhor só. Te-
lefone 25-0588. (61598
COPACABANA — Alugnm-e»
apnrtnmentos com 1, 3 e 3 qts..
com ou sem flador. Aluguéis a
pnrtlr de 5 mll cruzeiros. Tra-
tnr na Rua Senador Dantas, 30,
j.o andar, sala 206. (38.446

CASA DE FAMÍLIA — Aluga-s»
um quarto de frent» para uma
ou duas moças que trabalhem
fora. Rua Santa Clara. 75. ap.
303. Esquina d» Nossa Senhora
de Copacabana. (AC. 630

ALUOA-SE um <f__rto moblllado,
Dará 2 rapazeo ou duas mocas
bue trabalhem fora. Leme. Telç-
fone 37-0826. (57.269
ÃLUOA-SE OU VENDE-SE, apar-
tamento com ou sem móveis, de
quarto grande, banheiro comple-
to e kltchnette. na Rua Barata
Ribeiro, 344, ap. 306. Tratar no
307. ao lado.  (49.B95
ALUGA-SE otlmo apartamento,
na Rua General Ribeiro da Cos-
tn 121. de frente, com quarto e
sala separados, banheiro, cozi-
nha completa e qunrto de em-
pregacfn. Ver no local e tratar na
kua Miguel Couto. 30. (62.024
APARTAMENTAMENTO — Alu-
ga-se de 2 quartos, sala. banh.
coz. e dep. empregada. — Rua
Maestro Francisco Braga, 2-3 -
ap. 404. Bairro Peixoto. Chayes
com o porteiro. Tratnr pi telefo-
ne 22-5420. _J°_-158

BOTAFOGO — 'Alugn-se o ap.
704, de frente, A Rua VoluntArloa
da Pátria 340, sala e quarto
conjugados, kltch e bnnhelro.
Contrato de 2 anos. aluguel CrS
6.000,00. flndor Idôneo. Chaves
com o porteiro. Trntnr 43-6392.

(54.997

APARTAMENTO — COPACABA
NA — Dl—ireçAo absoluta, aceito
soclo. 23-6074^jsmernldo. (62.513
ALUGAM-SE 3 vsuas a rapazes
de tratamento, de todo respeito.
Aluguel 2.000.00 cada, frente pi
Avenida Copacabana. Rua Du-
vlvler 46. ap. 301. Tratar daa
12,30 As 14 e dns 20 As 22 hora*;.

(61.042
ALUGA-SE um ap. de eal» e
quarto separados, cozinha e gde_
banheiro. Av. Prado Júnior n.o
150, ap. 703. Tratar tel. 52-1.71.

(57.896
APARTAMENTO — Copncnbnnn

 Otlma economln. Posto 5
Passa-se, 8.000,00. atualmente
valendo de 14 a 15.000.00, a quem
ficar com lindo grupo, 1 bonito
carro, console, geladeira, 1 dor-
mttorlo de casal. 1 dorm. de sol-
tetro, todo <" orado com gosto,
grnnde sala. 3 qunrtos, Jardim de
Inverno, dependências de empre-
gada. Cartas para o n.° 62.514.
nn portnrla deste Jornal. Preço:
CrS 130.000.00.  (62.514

COPACABANA — Alug»m-se va-
gas para moças, com telefone,
banhos quentes etc. Bua Ral-
mundo Corria 16. (AC. 698
COPACABANA — Posto 4. Se-
nhora educada, aluga ótima va-
ga para moça funclonArla c| re-
felçóea. Tel.: 57-5227. (AC. 693
COP. Posto 4 — Ap. tipo caaa,
moblllado. tel.. geladeira Jardim
alugo por meses. Tel. 37-0983,

(AC-855
COPACABANA — Alugam-se. na
Av. N. S. de Copacabana e prln-
cipals ruas deste bairro, aps. a
partir de Crt 5.500.00. com fia-
dor ou 1 mês adiantado. Tratar
pessonlmente, A Rua Silva Cas-
tro, 44. I.o andar. Tel. 37-2325.
— Posto 3. Copacabana. (AC-667

COPACABANA — Aluga-s» um
quarto para casal s-em filhos,
frente para Av. Copacabana. R.
Duvlvler. 46. ap. 301. (59.619
COPACABANA - Aluga-se o apar-
tamento n.° 107 da Rua Santa
Clara n.° 166, com sala, quarto,
banheiro completo, por Crt • • •
7.500.00. Contrato c! flador Ido-
neo. Chn ves na portaria. Tratar
na Rua da Quitanda n.o 3, 4.° an-
dar. Tel. 32-4215. AdArlo. (61.348
COPACABANA — Aluga-se um
quarto, a rapaz de alto tratn-
mento e que sela comerclArlo e
dê ótimos referências. E' favor
telefonar para 23-5012. Chamar
Waltcr. das 11 As 15 horas. Tele-
fone publico. (60.120
COPACABANA — Preciso de um
.pocio, na parte da tarde. Apnr-
tnmento multo bem moblllndo,
de frente. Cartas pnra o n.* ...
61.040. nn portaria deste Jornal.(61.040

SENADOR VERGUEIRO n.° 147
(Edlf. Senator). ap. 102. aluga-
se; com saln de 13 ni2. 2 quartos
(com 15 e 12 n.2). Jardim de In-
verno, banheiro, boxe e cozinha.
Otlma orientação. InformaçA<-*_*
com o Sr. Olavo ou pelo tele-
fone 25-4020. (57.197
UMA VAOA para senhor de fino
trato. R. Silveira Martins 156.
8.o, ap. 802. Catete. (53.372

BOTAFOGOEURCA
ALUGA-SE um quarto para 2
moças. Tel.: 46-3565. Botafogo.

(36.849
APARTAMENTO - Botafogo —
Alugo um apartamento por 13
mlt cruzeiros, de 3 quartos. 1 sa-
ta, cozinha, banheiro completo
em cor, dependências completas
de empregada, primeira locaçAo,
todo plntndo a óleo. Ver A Rua
Mena Barreto, 73, np. 202. com o
porteiro e trntnr com o Sr, Levl
Reis. pelo tel. 28-0240. ' (56.025
ALUGA-SE um qunrto n dois
rnpares que dêem referencias —
Rua Visconde de Ouro Preto 79.

(49.220
ALUGA-SE em palncete de fa-
mllln. quarto moblllado, com re-
íclçoes. a casal distinto e de fino
trato. Multa conduçAo. Telefo-
ne 46-1953 — Botnfogo. (54.806
ALUGA-SE o ap. 509, da Prnla
de Botafogo 460, Edifício Bel-
Air. Aluguel Crt S.000.00. Ver
no local com o porteiro, . tra

local é' tratsr na KAIC, Rua do, tar A Travessa 11 de Agosto n.
Carmo n. 27, cr. 801 — Tele- ., «ala 401 — Telefon» 43-7917.
fe_» M-1M0. (IT.Ut (U.tOO

BOTAFOGO — Em casn de fn
mllln que nAo fnlta Agun. nlu-
gn-se quarto moblllado. para 1
casal, com pensAo. nn Rua Ma
cedo Sobrinho n. 20. em fren
te A Cnsn de Snvide SAo José
— Largo dos Leóes. NAo se
atendem telefonemas. (58.103
BOTAFOGO — Famllln de tra-
tamento. aluga 1 quarto mo-
blliado a rapnz ou senhor —
Exlgem-ee referencias. Informa-
çôes pelo tel.: 46-3282.

(AC-466
BOTAFOGO — Alugam*:—i va-
gas para rapazes e moças, com
refelçAo. Run D. Marlana 77.

156.422

ALUGA-SE vaga a rapaz ou se
nhor distinto. Av. N. S. Copacabann. 455-602. (AC-664
ALUGA-SE quarto próximo A
praia, moblllndo. tel. Rua Duvt-
vier. 18. np. 601, Posto 2, (57.871

BOTAFOGO — Em pérsio fa-
millnr aluga-se um ouarto mo-
blliado, com todas ns refeições
e banhos quentes, parn uma
pessoa; e vagn para outro, qunr-
to uma pessoa. Praln de 3_ta-
fogo, 294. Tel. 26-5005. (411.P71
HUMÃITA' — Alugamos por 10
mll- cruzs. o ap. 3, da R. Vlcto-
rio dn Costn, 51, eom snla, Jnr-
dlm de Inverno, 2 quartos ba-
nhelro, cozinha, qto. e \V. C.
de empreg,, Área com tanque —
Ver no local e tratar na Kalc.
Rua do Cnrmo, 27, gr. 601. Tel.
22-1860. (57.834
PRECISA-SE de tim senhor de
responsabilidade, para sócio de
um apartamento. Run InhnngA
45. ap. 704, falnr com Sr. An-
tónlo. (AC-739
PRAIA DE BOTAFOGO — Alu-
gamos ap. de quarto e sala con'ugados. 

kltch. e banheiro com
boxe etc, A Praia de Botafogo
n.° 460. ap. 1.116. Chaves com
o porteiro e. tratar na Imobllla-
ria Sagres Ltda. — Largo da Ca-
rlocn, 3, sala 316. Tel. 42-0072.

(62.197

ALUGA-SE um qunrto d-e em
pregndn, bastante grnnde. Rua
Duvlvler, 46, ap, 301. Zonn Sul.

(58.673
ALUGA-SE 6, ap. 227 da Ãv.
Atlântica. 3.806, bloco B., con-
Jugndo, banheiro e kltchnette
Aluguel 5.000.00. Chave no con-
sultórlo dentário em frente, lom

enfermeira. Trntnr tel. 25-XU2
ou 45-9468. (62.132
ALUGAM-SE — Vngas mobília-
das pnrn rapnz. por CrS 700,00.
Rua Gustavo Snmpnlo, 548. sob.
-i D. Penha^ (AC-679
ALUOA-SE o npnrtamento 903
dn Av. Copncnbnnn, 1.250, com
quarto-sala, cozinha, banheiro.
Chaves com o porteiro. (60.505

COPACABANA — Aluga-se tuna
nga a moça. Telefones 45-4262

e 37-8673. (59.034
COPACABANA - Aluga-se o ap.
1.102. de frente, pequeno. 4 Ru»
Figueiredo MagalhAes n.o 32, Edl-
ficlo Olímpia. Aluguel de Crt ...
7.000.00. Chaves cl o porteiro —
Tratnr 25-2686. (53.497
COPACABANA — Aluga-ae o ap.
305 da Av. Copacabana, 112, c|
sala e quarto, com frente para
o Lido e demais dependências.
Aluguel Crt 6.500.00 e cauçAo
de 3 meses. Chaves com o por-
tetro. Tratar com Dr. Israel —"
Av. Pres. Vargas. 417, sala 908.
Tels.: 23-3083 e 26-7178.

(57.840
COPACABANA — Alugamos par»
residência o ap. 1127 da Av.
Copacabana, 581, cl sala e quar-
to conj., banheiro » kltch. Ver
no local e tratar na Kalc. Ru»
do Cnrmo, 27, gr. 601. — Tel.:
22-1860. (57.838
COPACABANA — Alugamos »
partir de 6.500 cruzs. os aps. n.
409 e 910 da Rua Bolívar 118-124
com saleta, sala e quarto conj.
banheiro, cozinha. Área com
tanque. Ver no local e tratar
nn Kalc. Rua do Carmo, 27. gr.
601. Tel. 22-1860. (37.829

ALUGO parn 2 ou 3 rapazes otl-
mo e grnnde quarto c| móveis,
conforto, asseio, c| família. P.
Siqueira Campos 29, ap. 201.

(AC. 647

COPACABANA, cl telefone, alu-
gn-se ap., linda vista pi o mar,
moblllado. sala, quarto conju-
sado. banheiro completo, kit. —
Rua Miguel Lemos. 8. ap. 803.
Trntar telefone 27-0859. (80.005

APARTAMENTO — PóstO 6 —
Aluga-se o n.o 402 da Ru» Ral-
nha Ellsabeth 186, por Crt ....
6.000.00. Chaves com o porteiro
Sr.- Messias.. Tratar no Banco
Irmtos GulmarAes. Rua da Qut-
tanda 80, 3.° andar. Tel. 52-4165.

(57.972
A CAVALHEIRO — Quarto mob
perto da praia, em ap. estrang.
POato 3. Tel. 47-4143, asseio e
conforto. (AA-401

PRAIA BOTAFOGO— Casa J96.
Alugam-se vagas tmra rapazes e
estudantes. (55.386
PENSIONATO SANTA CLARA —
Dispõe ainda de ótimos quartos
algumas vagaã, para moças e
senhoras ftnns e educadas. Pe-
dem-se referências. Tratnr na
Praia de Botnfogo n. 522. Te-
lefone 26-9393. (31.820
URCA — Aluga-se apartamento
de frente, no Edifício Jaguar, c|
ampla sala. 2 bons quartos, ba-
nhelro com boxe em cór, grande
cozinha, área de serviço e de-
mais dependências. Aluguel Crt
11.000,00. Rua Remen Franco n.o
10». Tr».Ur com o porteiro.

(M.1U

ATENÇÃO — Copncabana para
quem nAo tenha flador. alugo
apartamento conjugado, Crt ...
5.000.00: -ala, dois quartos. Crt
9 000.00, Sr. Mario. Eun Bulhóes
de Carvalho, 374. np. 201. NAo
tem telefone. Tenho flndorea Ir-
recusAvels para casas e aparta-
mentos, resolvo em 24 horas.

(AA-410
ALUOA-SE ap. 1203, de sala, 2
quartos conjugados, banheiro e
cozinha, A Av. AtlAntlca, 3318. —
Tratar: 33-4376. (46.871
ALUGA-SE em »p. confortAvel,
1 ótima aala a 1 cavalheiro —
37-6571. (AC-811
ALUGA-SE um bom quarto o»,
ra moças ou casal fino, em ca-
sa familiar. Tratar na Ladeira
dos Tabajaras n. 94. antigo 24
np. 107, Junto de Siqueira
Campo», em Copacabana.' »C-77t

COPACABANA — Alugamos, por
5.500 cruzs., o ap. 1.009 da Av.
Copncabana 1.003; «ala-quarto,
banheiro e cozinha. Ver no lo-
cal e tratar na SAIC, Rua do
Carmo n. 27, gr. «01 — Tele-
fone 22-1B60.- (57.827
COPACABANA — Alugamos çor
12 mll cruzs.. o ap. 103, mobl-
liado c| geladeira, à Rua Repu-
bllca do Peru n. 216, com snle-
ta, sala, 3 quartos, banheiro,
cozinha, S Áreas privativas sen-
do uma c| tnnque, qt. e W.C.
de empreg. e vaga na garagem.
Ver no local e tratar na KAIO

Rua do Carmo n. Í7. gr. 601
Telefone 22-1860. (57.828

COPACABANA — Aluga-se 1 otl-
mo quarto. - moblllado, a um»
pessoa só. Telefone 27-9730. .^

COPACABANA — Alugo ap. d»
frente, de saleta, sala, quarto,
varanda, banheiro completo, co-
zlnha cl fogAo.e forno a gAs —
Ver Ronald d» Carvalho, 166. ap.
43, com porteiro. Tel. 37-8609.

(33.618
COPACABANA — Aluga-ie ap. d»
luxo, com sanoas. moldura» itc,
composto de ampl» sal», quarto,
banheiro, cozinha, «e» oom tan-
qu» e dependências de emprega-
da. Alugti ' Crt ».O00.-. Ver 4 ,
Av. N. S. de Copacabana. 386,
ap. 703 • tratar na Administra-
dora Fluminense 8. A., * Eu»
do -o-arto, 129, 1." »nd. Telefo-
na 5.-261. (55.430

1, ¦'

I-_fc
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COPACABANA — Alugn-so mag-
jniflco ap, 501 da Av. N/ 8. do
'Copacabana, 1093, todo plntndo'» 

óleo, c| 2 quartos, snln, cozi-
iitha, banheiro completo e de-
ipandênclas de empregados. —
.Chaves com o porteiro e tratnr

1 Av. Erasmo Braga, 299, 5.°,
s| 503. Tel, 42-4680. (47.067

I COPACABANA — AlUgam-SO
magníficos aps. de amplo quarto

I é sala conjugados, oozlnha, ba-
nheiro a pequena arca. Ver na

i Rua Raimundo Correia n. 41, e
1 trstsr A Av. Erasmo Braga n.

299, S.o, sala 803 — 42-4686.
(47.973

POSTO 6 — Aluga-se 1 quartu,
1.600,00, 3 vagas a mftça e rapaz
800 e 1.000 cruzeiros. Rua HA
Ferreira, Í3ÍV (AO-570
POSTO 0 — Alugn-so npartnmen-
to de luxo.-A RUA Cnnlns, 32,
constando-de 3 qunrtos, saln, sa-

LEBLON — Aluka-se na R.
Artur Arartpe n. 17, o >par-
tamento n. 201, de frente,
composto de 3 quartos, sala,
banheiro completo com boxe,
cozinha com duas pias, água
quente e fria, exauHtor e ar-

lctn, copn, cozinha, dependênclns; àl americanos, áre» com
de empregada e garagem. Trnjn^ \> ^«ncl». de «m-
íUiL0± —4--—^pregada, armários embutidos e
QUARTO arejado, f art. d Aguac||^nI,dlm dp |nv«rno, próximo
móveis modestos c] ou s| pensAo
sossego. Trav.- OulmarAes Na-
tal 7, ap. 104. Posto 3. Praça
Arcoverdo. (AC. 642

COPACABANA — Aluga-ae mag.
nlflco ap, todo pintado a óleo,
com 2 quartos, aala, cozinha,
bnnhelro completo e dependen-
clã» de empregada, Ohavos rnm
o porteiro. Ver na Av. N, S.
Copacabana n. 1.089, up. 1,202,
e tratar nn Av. Ernsmo tltvgn n.
299, S.o, ssla 503 — Tel. 42>408(i.

147 £77

íí

.1*5

QUARTO em apartamento de 2
pensos» — Al.ugp-se amplo i;«-
íortAvel qunrto, finamente mobl-
liado, com.telefone. Preço'4.500
cHig». Av. Cop>cal)»na, 1100, ap.
003. (AA_306

COPACABANA — Aluga-se A Rua
Mln. Viveiros de Castro, 34, ap.
109 com quarto-naln conjugado,
•aleta, cozinha, banheiro com-
plêto, por Crt 8.500,00. Chaves
n»' portaria. Tratar no Banco
Mercantil de Niterói, A »ua l.»
de Março. 20. (55079
OOPAOABANA — Alugam-ae oa
Ultimo* apartamentos, A Rua
Santa Clara. 327, com 3 quartos
Uwlnc, 2 banheiros sociais, ço-

5lnh», 
garagem e dependências

e empregada. Chaves no local.
TtaUc no Banco Mercantil de
Niterói, à Rua 1.» de Março. 29.

(aãoflo

COPACABANA - Alugam-se AR.
Bolívar, 124, os aps. 201. 214 e

» h 315, com quarto-sala conjugados,
. asleta, cozinha, banheiro com-

Dleto, * área com tanque. Cha-
ires na portaria. Tratar no Bnnco
Mercantil de Niterói, A Rua 1.°

, d« Março, 29. (55.675
- COPACABANA — Aluga-se np. Ue

dol» quartos, uma sala, rlquissl-
mo moblllndo, de 3 a 6 meses.

| Tel. 46-0141.  (AC-374

COPACABANA — Vngn, aluga-se
em apartamento confortAvel de 1
aehbora só a 1 ou 2 moças pode
lavar, fazer pratos ligeiros, ba-
nho» quente», roupa de cama,' 
nAo falta Agua, toda conduçAo —
2.500,00 cada. Rua Antônio Par-
relra» n. 51, ap. 803 - Entrar
em Salnt Roman. (AC. 589

COPACABANA — Aluga-se um
bom quarto moblllado, com café
roupa de cama, colchAo de molns,
cortina», banhos quentes, limpe-
ca dlArla, a senhora que traba-
lhe fora. Trocam-se referências.
— Rua Republica do Peru, 335.
»p. 902. <AC- 

951

QUARTO — ALUGA-SE mobl
lindo, com conforto .lndepen-
dente, 3 mll cruzeiros, na Rua
Cnrvnlho Mendonça n .36, ap,
402 — Telefone 37-6180.

(AC-772

ã Avenida Visconde de Albu-
qiierque. Chaves com a em-
pregada do ap. 101 — Traiar
na -Administrador» Brasil S
A. — ABBASA —, Ituajrtc-
xlcó n. 158, 4,« átirtnr. Tels,
22-3223. ... (C-12.845.

RUA PAULA FREITAS, 33, ap.
702 — Frente, nmpla sala, saleta,
qunrto, armários embutidos, ba-
nheiro, cozinha. c| boxe para ge-
ladeira, área. CrS 8.500,00, Cha-
ves com porteiro. Administrado-
ra Nacional. Av. Pres. Antônio
Carlos. 615. 2o pav. Telefone
42-1314, daa 0 Aa'12 e das 14 As
17 horns. '¦_ (621819

LEHLON — Aluga-se l ap. com
quarto, sala conj.. banh. com-
pleto e leu., nistia emente dia e
noite, EstA Instalado dc novo,
pnra qualquer negocio comercial
— Ver no local com o porteiro,
A Rua Aristides jjplndola, 88, es-
quina Ataulfo de PaIva, ap. 202
e tratnr k Run Frnnclsco Serra-
dor. 90, com Sr. .Henrique, na
portnrln. Cinelândia. (37.233

ALUGA-SE a casal «em filhos, 2
quarto», separadamente em ca-
sa familiar, com agun em nbun-
dancla, quente e fria, rAk. luz
e quintal, A Rua Ângelo Blten-
court, 28 — Grajaú. (5B.083
ALUOA-SE o apartamento n.° 102
da Rua UarAo de Mesquita n."
732, com 2 quarto», saln, bnnhel-
ro completo, cozinha, área cober-
ta, dependências de empregada.
Contrato e flador. Chaves e tra-
tar na Rua Ernesto do Souza n.°
!£•_'""!£l TeL_3B-30IM._^J6U49
ALÜGA-SK no Orajau, Kua
Uberaba, 79, casa 4, itpurta
mento 201, de sala, 2 quar
tos, cozinha e demais depen-
dencias. Aluguel CrS 7.500,00
mensais. Contrato de 2 anos,
com flador. Tratar no local
das D ns ii horas, com o Sr.
Oliveira. Para ver por favor

LINS DÉ VASCONCELOS — Alu-l ALUGA-SE o apartamento 307 do
ga-ae por Cr» 3.000,0(,', c»»í pa-Bdlflclo.. Paulo cln Câmara,. Itui.
uuunn, na Run Araújo LeltAo,
1033. cnsa 14. Tel.: 58-7044 — 3
meses einjtepdalto._ _J 33.303
PR.ÃÇÃ.7. —"Ãfuga-ae «íl» de
frente, a ctual sem filho» ou li
rapazes e tombem 1 qto. lnde-
pendente. — Itua Luiz Barbosa,
Mundos.  (35.854
PA88Ã-SE — Apart»mehtõ~rè-
cem moinado, a quem ficar com
cs móveis, Tcl. 38-5214 — Vila
Isnbel. D. Ana. Atê As 13 hora»

(58.646

TT.tucA — Alugn-se qusrto gr, QUARTO — Aluga-se próximo A

Condo Bonfim 590, com lodn» «s
comodldadea modernos, plsy-
;round, antena coletiva telcvIsAo
üAs, luz JA ligados, Ampla gnru-
gom, armnrlo» embutidos. • pnvl-
monto térreo com canteiros ajm
dlnndo», ficando o edifício lau-
Indo dn rua por linda grado do
cernmlcn » porta eiivldraçadn, -
"er com o encarregado, Sr. D»«'d
— Traiar Bnnco IrmAos anima-
rAes, Rua Quitanda 80, 3." «ndar
Tel.: 52-4105, em 1.» locaçAo..

(36.941

QUARTO — Aluga-se, pode la-
var. cozinhar; 1.50O oruzs., 2
meses dep. — Rua SAo Francls-
co Xavier, 786 — Vila Isabel.

(50.049

3 mll cruzeiro*. Tel. 34-S05K, —
Gl.da, 101.034
TIJUCA — Saenz Pena — Vagas
a rnpnzes o moças «lucaMcs am-
blente familiar t üt psz. — Tom
moveis, roupa e telefone, Pe-
dem-s« referencias. Tel. 34-5207.

(57.844
TIJUCA — Alugnm-»e qunrlo, co-
zlnha e banheiro independente,
a casal que trabalhe forn, sem tl-
lhos. Exlgem-se referencls». Crt
4.0OO.00. Tel. 58-5193. (02.050
TIJUCA — Aluga-se casa do ai-
toa o baixos, com três quarto»,
quarto do empregada, garagem
duas sàlns, grande quintal etc,

raça tia Bandeira, a senhor Ido-'
neo, quo trabalhe forn. Tratar
das 18 As 20 horas, Rua Lopes
do Sousa 21. Tol».: 48-3391, lado
de SAo CrlstovAo, .ÜÍLIZÍ
QUARTO — Âiuga-se, moblllado,
pnra dois rapazes decentes, tn
caaa do família. R. Fonseca Te-
les, 51, ap. 301, SAo CrlstovAo.

(46.195

•QUARTO — 'ÃraSf.-íí í.'«n ir-0"
.vois a senhor do respeito, em
(casn de família, A Rua Felipe

.......... ,.Camor»o, 35, ap. 201. Vila loa-
chaves com Dona Zulma, na 'bel. Informações tel. 48-3051.
oasa (494411.; J<«:°LS
nnATAtfTrAnaTtamentíTcom 3 QUARTO — Aluga-se a rapazes
?,^;'nA«U ;.'S. dei«n:«l«o trabalhem forn..Bom e ln-

ALUGA-SE um qunrto A Run
Conde de Bonfim, 354. c| 8. Para
duaa móçn». Preço Crt 3.20^0.,^^ 

^ ^^ M .m
-- „—_;,'•!tar na mesma-rua n.° 4B ou po-

APARTAMENTO, (Usine. • ds ..Tj-.la »¦!. 54-2343. Aluguel de Crt

LEBLON — AlUga-SO por 2 ou 3
moses a cnsal de respeito, qunrto
moblllado com roupa de camn,
caf* da manhA completo. Ver é
tratar: Ataulfo do Paiva, 1335,
ap. 404. (58.257

qunrtos, snla, qunrto o depen
tlcnclns de empregadn. Aluga-se
nn Av. Jullo Furtado n.° 212, np,
401. Aluguel Crt 8.500,00. Trntar
com Emílio, nn Run Scnndor
Dantas, 80-B. Tel. 52-8517. Ver
dlnrlnmente, dns 9 A» 11 horas.

. (40.621

RUA FRANCISCO OTAVIANO
n. 60, np. 1007 — Frente, nmpla
snla, vnrnnda, 2 quartos, bnnh.
complejto. cozinha, ampla Área
serviço; dep. empregada — Crt
12.000,00. Ohaves no ap. 901 —
Administradora Nacional — Av.
Pres, Antônio Cnrlos 615, 2,o pav
Tel.: 4271314, das 9 As 12 e das
14 As 17 horns., (56754
RUA DOMINGOS FERREIRA 236;
np. 1007 — ConfortAvel, sal»,
qunrto, J. Inverno, bnnh. e co-
zlnha — Crt 6.500,00. Chnves c|
porteiro. Administradora Nnclo-
nal — Av. Pres. Antônio Carlos
n. 815, 2.o pnv. Tol.: 42-1314, de
9 As 12 e dns 14 An 17 horns.

(56763

LEBLON — Otlmo npnrtnmento
de fronte, duas salas, três qunr-
tos, quarto, empregada, depen-
dênclas, sncndss, CrS. 13.000,00.
Av. Visconde de Albuquerque,
223, ap. 301. Chaves no np. 202.
Informnçôes Banco do Pais, de-
pois dns 12 horn». Rua do Carmo
n.o 64 (50.828

GRAJAU — Alusa-se o ap. 204,
na Rua Viana Drumond, 29. Trn-
tar pelo tcl. 58-6369. Composto
de 2 quarto», sala, banheiro com-
pleto, cozinha e Área com tan-
que. Preço: Crt 7,000,00. (59.113

PRAIA DE IPANEMA — Alugnm-
so vagas pnrn rannzes, em am-
blente familiar.' Tratar' com D.
Nalr, pelo tel. «7-1557. ¦(04.370

VAGA — Pnra rapaz do comer-
Rua Siqueira Campos, 29, ap.
201 próximo n. praia. (AC-646
VAGA — AlUgo mobiliada, para
uma moça' que trabnlhe forn, c
refeições, por Crs 3.500 cruzeiros
com direito • telefone, banhos
nuentes, A Rua Bnrntn Ribeiro,
662. np. 802. (AC-671

IPANEMA, LEBLON
E GÁVEA

COPACABANA — Aluga-se por
Crt 8.000,00 o apartamento 204
do edifício A Ru» BulhOes de
Carvalho n.» 591, composto tíe
ampla sala, varanda, quarto ln-
dependente e cozinha, possuindo
armArloa embutidos. Chaves com
o porteiro. Tratar A RusMíxl-
co, 164, tl 22, tels. 42-8268: e
25-1747. .49.994

ALUOA-SE apartamento térreo e
de frente, na Av. EpltAclo pes-
soa, 678,. Ipanema, com Jardim
varanda. 2 quartos, 1 sala, quar-
to e W.C. de empregada. Alu-
guel de Crt. 9.500,00. Tratar pe-
lo tel,: 47-3863. (53.206

RUA OEN. VENANOIO FLORES.
620, ap. 402 — ConfortAvel. gran-
de sala,-J. Inverno. 3 amplos
quartoa, bnnh. completo, cozi-
nhn. dep. emprcgndn, gnrngem.
CrS 15.000,00. Chnves c' porteiro
Admlnlstrndora Nncionnl. Av
Pres, Antônio Cnrlos. 615, 2.° pa-
vlmento. Tel. 42-1314, dns 9 As 12
e das 14 As 17 horns. (62.520

quo 
dependente, com farta condu
çAo. Rua D. Romana n. 622 —
Lins Vnsconcolos.  (AC131
LINS DE:VASCONCELOS — Alu-
ga-se caaa de aala, quarto, cozi-
nha n bnnholro. Ver na .Rua Pa-
dro Roma, 266, cl 2. Tratar com
Neve», nn Rua Frederico Míler,
14, 3.o, ssla 302, dns 9 As 11 ho-
ras. (60.007

jücn) — Ort 14.300,00 — Aluaa
se, com amplas aacinodaçft;» e
fino acabamento. SHuhçAo pri-
vtleglada, fundes para linda lio-
restn. R. Roch» Miranda n. J88
(Inicio), ;_ \S~S.
ALUOA-SE um* bom quarto a
Ru» Visconde da Figueiredo 64,

(37.864

16.000,00 mnisiU. (53.438

QUARTO — Alugo-se, de fren-
te, moblllndo, cl colchAo do mo-
Ins, a casnl, moças ou rapasea;
cl rtfelçôea. Rua do Matoso n.
IS,-sob, — "PensAo Lux".

(3B_.391
RUA MARECHAL JARDIM N.«
743 — SAO CRISTÓVÃO — Alu-
ga-se um apartamento, em esta-
do de novo, com 2 quartos, uma
sala, cozinha, banheiro e varan-

,,... ,ds. Tratar no local. (57.233
TIJUCA — Alugn-so por Crt •- -—:.--...i —-tr
16.000.00 o ap. 302. na Rua dos 8. CRISTÓVÃO — Praça ds
Arnujos n.o 53 composto do três Bandeira — Alugamos casa» a

ALUGA-SE -- A RUA An» JÍerl
369, quarta moblllado n casal »|
filhos, podo lavar e cozinhar, ca-
sa com telefone. Tratnr no lo-
cal, («1.334
ALUOA-SE casa com dois quar-
tos, aala etc. banheiro comple-
to, gAs da Llght, otlmo terreno
com Jardim. aluguol 6.300.00,
contrato e fiador. Ver Ru» An-
tonlo Vargas 144, Piedade, da» 8
As 17 hora». (61.(31
ALUGA-SE CASA — 3 qU., »„
b. comp., fogAo a gas, grande
quintal, Jardim. Crt 4.800,00, — ,
Preferência desconto em folhas.
Rua Olímpio de castro 281, —
Chaves no 293 por favor. Jardim
Sulacap, rie fronte A Escola do
AvlaçAo. Tratar por telefone:
29-6934, com Cardoso. MMM08

SANTA TERESA,
CATUMBI E
RIO COMPRIDO
ALUGA-SE QUARTO INDEPEN-
DENTE, côm moveis, a 2 rnpnzes
ou cnsnl que trabalhe fora. —
Rua Santa Alexandrina n. 70 —
Rlp Comprido; (53.289

COPACABANA — Ap. moblllado.
Alugam-se 3 its., 2 s.. tel.. P6s-
to 5. Ver Xavier Silveira 46, ap.
802. Aluguel Crt 20.000,00. Cha-
ves com o porteiro. Tratar Ml-
guel Lemo» 126, ap. 503, (53.879

ALUOAM-SE em casa familiar,
sala e: quartos, com Agua oor-
rente, e conduçAo A porta, mo-
binados e com pensAo. a cnsnl
e scltelros de Uno trnto, nn
Avenida Pnulo de Frontln ns.
465-A e 467. (58.220

GRAJAU — Aluga-se casa com
quarto, sal», salet*. cozinha e
bnnhelro completo em cftr. qunr-
to do empregada e pequeno
qulntnl, A Rua Prof. Valadares.
124, c| 1. Aluguel Crt 4.000.00----
Tratar no local com o Sr. Oscar.

(56.958
GRÃJÃU — QuãrtõTÃiuga-ae l
quorto A Run Tfodoro dn Sllvn,
1.004 com dlPetto a oozlnha,
bnnhelro e tanque de lnvnr rou-
pn. Preço Crt 2.000,00. com dois
meses em deposito. (61.511
ÕRÃJÃu7~^- Xlugn-se otlmo e
grande quarto, cozinhn, banh.,
- nrea com. tanque, n cnsal sem
filhos, que possam dar referen-
clns. Preço Crt 4.000,00. Infor-
mnçftes pelo telefene 52-0546. dns
9 na;ll horsa. 137.310
ORAJAU — Aluga-se excelente
apartamento de frente, térreo,
1.» locaçAo. de ampla sala, três
quartos, banheiro completo em
côr, com boxe, copa-cozinha, c|
quarto e W.C. de empregadn, 2
grandes Arena c| tanque. Ver nn
Rua Norsn Senhora de Lourde»
(nntlga Visconde de ««Ao Vlcen-
te). 107. ap. 102. Informações no
locnl, dns 9 As. 12 » das 14 as
17 horas. (57.247

LINS DE VASCONCELOS —
Alugam-so apartamentos em 1.*
locaçAo, A R. Baronoaa de Uru-
gualnna, 102, com saln, 2 quar-
tos, banheiro, cozinha, quarto
e banheiro de empregadn. Alu-
guel de Crt 6.500,00 o 7.000,00
mensais. Ver no local e traiar
pelo tefetone 38-5642. (57.846
LINS — Alugam-se aps. novos,
com 2 .qtos.. sala, banheiro em
côr, qto. e banheiro do empre-
godo, Aro» tôdn em azulejo o
mArmore. Ver A Rua Bnronesn
de Urugualnna n. 70 e tratar c|
Dr. Arnujo. Telefones 22-6007 o
25-1706. (59041

ALUGA-SE um qunrto » 2 rapa-
zes ou a um casal, qu» traba-
lhem íora. Rua Carmeia Dutra
59, TIJuca. ., (Ô2JI10

c'
Rua Dr.

Satamlnl. 12'3, TIJuca.__ 158.685

ALÜGA-SÊ bom quarto para cn-
sal sem filho» ou 2 pessoas, pode
lavar e cozinhar, por Crt 2.500,00
cj 2 meses deposito. Rua Conde
de Bonfim, 845. Muda. (33.343

ALUGA-SE excelente quarto,
cozinha Independente, a

quartes, 2 sala», banheiro, copn
cozinha e dopendenclns de em-
pregada e tratar na Administra-
dora Fluminense S. A,, A Rua do
Rosário, 129, 1.° andnr, Telefona.
52-8281. (55.424

ALUGA-SE por Crt 5.100,00, um
poqueno ap. de írente, na Rua
Dias Ferrelr» n. 64, no Leblon.
Exlgo-se flador Idôneo ou depo-
sito de 3 meses. Ver no local,
com o zelador do edifício e de-
pois tratar com F. B. de An-
drade. Av. Rio Branco. 120. 11.°
andar, s| 1124, das 8 ns 11 ou daa
14 As 17 horns. Tcl. 52-9827.

(53.301

COPACABANA — Aluga-se, na
Rua Pompeu Loureiro, 66, ap.
301, dS frente, c\ varanda, eala
e quarto aepnrados, c| arm.
emb„ cozinha e banheiro. Alu-
guel de Crt 8.000.00. Ver c| o
porteiro » tratar na Av. Alml-
rante Barroso, 90. ai 402. (49.897
COPACABANA — Aluga-se o
apartamento 706, da Avenida
Barata Ribeiro n. 183, com um
quarto, sala. banheiro completo
e cozinha. Ver no local, das 13
A» 16 horas » tratar na R. Teô-
filo Otonl n. 117. J.° andar —
Telefone 23-4433. (53.329.
COPACABANA — Aluga-se apar-
tamento por Crt 6.000,00, grande
quarto, ampla sala, cozlnh» es-
maltad» e até com lugar par» ge-
ladeira, banheiro completo, es-
maltado t em côr, tudo c| pln-
turas novas e modernas, n» Ru»
Carvalho de Mendonça, 29. ap.
(06. Entrad» pela Oalerla Duvl-
vier, n» Av. N. S. d» Copacaba-
(1», 268. Chaves com o porteiro,
Br. Francisco. Só se aceita com
depósito de 3 meses. Tratar pe-
Io tel.: 28-6038. Renato. Voltas
das 14 horas em diante. (56.436

ATENÇAOI Alugo ap. de frente,
.indar iwlto, na Praça General
Osório, ap. 804. esquina Janga-
delros, com saleta, sala. varanda
quarto, bnnhelro, cozinhn, nrna
cl tnnque. Aluguel 8.500.00. Ver
no local. Tel. 26-02B1. (AC-430

ALUOO, na R. Alm. Alexandrino,
1.522, 2,o pav., otlmo ap. para
saúde e repouso. Chaves co lado,
com D. Mlln. Aluguel: Crt —
6.000,00. Prefiro quem faça con-
sertos urgentes. Bonde Silvestre.
Tel. 25-0202. L5?jí??
ALUOA-SE quarto moblllado n
caBnl, ótlmns refelçóes, conduçAo
A portn. Run Terezin» 12. Tc-
Iefone 22-2726. '36.332

ALUGA-SE — Um ótimo qunr-
to moblllndo, pnrn rapazes. Tra-
tnr pelo tcl. 47-2578, (55,311
AV. EPITACIO PESSOA 314. ap.
12. frente, ampln enln, 3 qunrtos.
bnnh., cozinha, Área serviço, dep.
empregada. Crt 12.000.00. Visitar
dns 8 s 11 horns, Administradora
Naclonnl. Av. Pres. Antônio Cnr-
los 615, 2,o pav. Tel.: 42-1314
das 9 As 12 e daa 14 As 17 h.

(56.761

LINS DE VASCONCELOS —
Alugn-se apartamento de luxo,
com dois grandes qunrtos, sala
ampln, banheiro d» côr com
boxe, quarto de empregada e
bnnhelro, vnrnnda, e umn gran-
de Aren; A Ru» Conselheiro Fer-
raz n. 61 — Cabuçu. otlmo
cllmn. Tratnr no numero 58 -
Telefone 29-4216. (60.033

OASA TIPO APARTAMBNTO —
Aluga-se com quatro quartos,
sala, salet» e mais dependênclns
Aluguel 13.000,00, 3 mceea em
deposito. Rua Conde de Bonfim
perto da Praça Saenz Penn. —
Tratar na Rua Campos -dá Paz
52, sobrado. NAo tem telefone.
Rio Comprido. (37.892
FAMÍLIA aluga pequeno quarto
moblllado. para rapaz ou senhor
do-comercio. Aluguel 1.100,00 —
Rua Haddock Lobo 321. Tel.:
28-4592. (38.557

TIJUCA — Alugam-se ótimos
apartamentos om primeira loca-
çAo, A Rua Visconde do Itoma-
ratl, 110, o ap. 400 do quarto,
sala, cozinha, banheiro comple-
to, 3 varandas e dependências
de empregada, e o ap. 306 com
2 quartos, sala, cozinha, banhei-
ro completo e dependências de
empregad». Ohaves no local. Tra-
tar no Banco Mercantil do Nl-
teról, A Rua 1.° de Março. 29.

(55677

VILA ISABEL — AtençAo. Alu-
ga-se uma casA na Rua Teodoro
da SUva, 813, casa 6, com um»
sala. dois quartos, cozinha., ba-
nheiro completo e área. Ttatar
com o Sr. Nty. pelo tel. 38-4721
t|ns 8 As 10 horas. (33.392

ALUOA-SE um quarto grande,
em cnsa de família, nn Rua Bn-
rAo- de Petropolls. 410, Rio Com-
prldo. (55.447
ALUGAM-SE qunrto o snln sem
moveis, pnra um cnsnl sem fl-
lhos. Pode lnvnr e cozlnhnr. Run
dos Coqueiros n.° 41, Catumbl.

(57.225

ORAJAU — Alugn-se np. de 1
snln, 2 qunrtos,' banheiro com
boxe. coz., Área. dependência pl
criado. Prcdlo novo de luxo, c]
Agun proprln. Alueucl Crt ....
7.500.00 e Crt 190,0* de tnxns —
Ver A Rua Itabalann n. 289 ,np.
403. Trntnr tcl. 27-1827.

ÜÍLl?.4
GRAJÃÚ — Alugn-oe umn bo»
e gran-de sala, com oORlohft •
varanda. Aluguel 

'Crt 3.300.00,
com deposito. Ver A R. Duoueza
de Brastança^ 35._ (35.280
GR A JAU — Àluga-re o ap. 401.
da Run Mcnrlm, 178. ;¦ (56.283

QUARTO INDEPENDENTE —
Alura-no. node lnvnr e cozlnhnr;
2.500 cruzs.. 2 meses dep. Run
C-cannvn 20 — Orsjnu._ (59.04H

RUÃ~CANAVÍÉIHrÀS 220. AP. 403

ALUOAM-SE quartos parn casnl»
e solteiros, cm pensAo estrita-
mcnfce familiar c de bom pas-
sadio. Local excelente, bastante
Agua. grande parque arborizado.
ConduçAo A port» e n 15 mlnu-
toa do Largo dn Cariocn.
Ru» do Oriente, 355. (57.182

VILA ISABEL — Alugn-a» quarto
a rapaz, com moveis, em »p. no-
vo. com elevador. Preço 1.700,00;
Tratar com D. M. Eugenia, no
2,o andar. ExposlcAo Carioca. NAo
ee atende por telefone. (57.292
VILA ISABEL — Aluga-M apar.
¦tamento tipo eaaa, constando
ide 4 quartos, sala. duss varan-
das. despenss. banheiro comple-
to. dependcnclns de empregada
e copa. Ver A R. Torrfs Homem
n.° 270, np. 15. Trater.pelo te-
lefo:'S 4a-3350. Aluguel1 CrS ..
11.000.00. (54.964

TIJUCA — Alug»-se vnga só pl
moça que trabalhe fora — Rua
BarAo de Mesquit» n. 200. Te-
Iefone 48-8624 — Saenz Pena.

aps. A partir de 3,000,00, Tra
tar A Av. Pres, Vargas, 446, sl
1.704; (37.343
sTo Cristóvão — Aluga-se~cii-
s» com 2 qusrtos, 2 «»la» e dep».
cômodos grande». Aluguel de Crt
7.000,00, c{ fiador e contrato. Ru»
Ebano, 129, Alegria. (62.080
SAO CRISTÓVÃO — Alugam-«e
apartamentos de um e dois quar-
tos, sala e demais dependência»,
com dois Anos d» contrato,,com
flador Idôneo. Ver e tratar na
Rua Barbosa da SUva, 03, próxl
mo A Rua Ana Nêry. (43.171
S. CRISTÓVÃO — Caaa. Aluga-
se com quarto, aaleta, sala, ter-
rnço, cozinha, banheiro, etc.
Aluguel Crt 6.500,00. Rua Fnus-
to Bnrrcto, 53. (42.358

PRAÇA SAENZ PENA — AlU
gam-se apartamentos em 1.» lo
caçAo, de 2 e 3 qunrto», sala etc.
Dependências. Rua Santa Lul-
za. 433.  (55.445

TIJUCA — Aluga-se ãpartamen
to, na Rua Rego Lopes, 72, ap.
301, com 2 grandes quartos, uma
Imensa snla. varanda, boa copa-
cozinha, Área com quarto e de-
pendência rie empregada. Alu"-
guel de Crt 8.500,00. Só »e acelt»
depósito de 3 meses. Ver e'tra-
tar diariamente, at* Aa 12 ho-
ra», ou pelo tel. 28-7909, Sr. Ml-
guel.  (49.399

ALUOA-SE próximo a Cascndu-
r», apartamento com 2 wndes

Aluguel 5.000,00, Tel.: 79-1328.
- - (AM 124

ALUOA-SE eele e íozlnhí n-
dependentes, A Rua Antônio
Vargas 147 — Piedade, bonfe
78. 'AM 138
ALUOAM-SE duas salas, 2 quar-
tos, cozinha, banheiro, tanquo
com duas grandes Arêas. Ver na
Praça Man»gvA. 3C — Bento RI-
beiro. Trotar n» Rus do L»vr»-
dlo, 14. Desconto em folha- ou
fiador Idôneo. '38.313
ALUOA-SE — Ou ,de preferên-
cia vende-»e, uma casa recém
construída, 2 quartos. sal»<» de-
mais dependências, com entrod»
para automóvel. Ver A Rua One-
rArlo Sadok de SA, 221 •— Vai
Lobo. Tratar Av. Braa d» Pina,
844, Sr. Felipe^ ; (00.532

PRAÇA BAÊNZ PENA — Aluga-
se 1 ap.. Rua BnrAo de Plrnnsl-
nunga. 42, casa 12, np. 301. —
Quarto, sala. snlctn, cozinhn. bn-
nheiro completo e dependênclns.
Aluguel 6.000,00. Trntnr 54-3S9JL

TIJUCA — Apartamento para es
critório. nluga-se, Bdlflclo Eskye.
Run Conde de Bonfim 422. ap.
703, de írente. Junto A Praça
Snenz Pena. Chaves com o por-
telro. (55.339

8AO CRISTÓVÃO — Alugamo»
nor 6.500 cruz»., o ap. 422 do
Largo do SAo CrlstovAo n. 182,
com saln. v . ndr qunrto, ba-
nheiro. cozi , . cl tanque.
Ver no lor 1 e liatur nn KAIC

Run do Carmo 27, gr. 601 —
Tcl. 22-1860. (57.822

ALUOA-SE apartamento n» Av.
Suburbana 6.043, com «ala am-
oln. dois quartos grandes, ba-
nheiro comoleto. cozinha com
ÍogAo a gAs e -umn nmpla Are».
Aluguel Crt 5.500.00. Aceita-se
fiador comerciante ou deposito
de 3 meses. Tratnr A Rua da Al-
íandega 300. (57.363

SUBÚRBIOS
CENTRAL

QUARTO — Alugn-se um qunrto
grande, p| cnsa» sl filhos, e tam-
bém um qunrto menor, oi 1 ou S
moças que trabalhem forn. Alu-
guéla: Crt 3.000,00 e Crt 2,200,00.
Pode lavar e cozinhar. NAo se
exige depósito, sô 1 mês adlan-
tado. R. Conde de Bonfim. 83.
cl 1. (58,341

TIJUCA — Aluga-se na Rua An-
tónlo Baslllo 149. com 2 salas, 2
quartos, banheiro completo, co-
zlnha. 7.000,00. Preferência ca-
sal sem filho. (54.913

VILA ISADEL — Pequrn-v familla
aluía qunrto. banh. e kitch. —
3.500.00. Av. 28 do Setembro n.u
316. c?rn 1. (33.352

QUARTOS de frente, ótimos, nlu-
gnm-se dois pnra cada 2 rapazes
ou oaattis sem filhos que traba-
lhem forn .• Exlgem-se referencias

Travessa Frei Roge-lo n. 114
Tijuca. Esta rua é a antiga

Travessa Pareto. (54.865

TIJUCA — Quarto otlmo, alu-
gn-ae, por Ort 2.000,00; para
moças ou senhora que trabnlhe
fora. Unlca Inquilina. Casa de
respeito. Telefone 34-2764 — D.
Irene. (53.239
TIJUCA — Aluga-se a metade
do um qunrto, em casa distinta
de absoluto sossego; a rapaz
distinto que tmbalhe íora. —
Exigem-se referencias. Rua José
Hlglno n. 53; (54-339

ABOLIÇÃO —'Aluga-se o aparta-
mento n.o 301 da Rua Engenhei-
ro Nazaret, 113, com 2 quartos,
sala, banheiro, cozinha etc. —
Aluguel de Crt 6.500,00 mensais.
Ver o tratar no mesmo locnl, ap.
203, com o Sr. Waldlr. (33.743

ALUOA-SE ôtlmo quarto, a pes-
soa que trabalhe fora. Rua Te-
nente Costa n. 117, fundos, ap.
309 — Meler.  (ACH7
ALUOA-SE um ótimo quarto, a
um casal sem filhos, com direi-
to » cozinha. Rua Clapp Filho
n. 105, ap. 302 — Cachambi.

(58.361

ALUOA-SE um» cas» n» Vil»
Vaiquelre. A Ru» Óbidos, 241-A.
Perto da Estrada Intendente Ma-
galhtea, n» Centrai do Brastl.

(56.410

ALUOA-SE ôtlmo apartamento
com 3 quartos, sala e demal»
dependências, na Rua Teresa Ca-
valcnntl, 66, »p. 201: Chaves no I
armazém. Sr. OtAvlo. (AM 99

ALUOA-SE um» caaa de 2 quar-
tos, «ala. copa, cozinha, banh.
e Are» grnnde. por 4.400 cruzei-
ros. com flador. na Rua Garcia
Pires n. 37, em Quintino.

(30.338

TIJUCA — Alugam-se quartos e
salns indenendente. Direito a Ia-
vnr e cc7lnhar. Rua Valnaralso
n. 45 o Travessa Cruz. 19.

(54.439QUARTO — Aluga-se um ótimo
e grande a cnsnl, com direito a

2a. Feira.

TIJUCA, MUDA E
ALTO DA «OA VISTA

ALUGA-SE um qunrto, mobília-
do, para 2 ou 3 rapazes de res-
peito, que trabalhem fora. Ru»
Visconde de PlraJA. 98, ap. 3.

(50.382

ALUOA-SE nm quarto de frente
com varanda, A Rua Itaplru. —
Tratar A Rua Itaplru 901. Rio
Comprido. (58.549

COPACABANA — Aluga-se o
apartamento n." 303, quarto, sala,
banheiro completo, pequen» co-
Blnha. Aluguel Crt 5.200,00. Exl-

Çe-se 
flador com loja ou deposl-

o de 3 meses. Ver na R. Mnes-
tro Frnnclsco Braga, 156 e tratar
n» Ru» Barata Ribeiro, 435.

¦» (56.427

ALUOA-SE apartamento novo e
moblllado. n." 108. na Rua Ani-
bal de Mendonça, 16, .Junto A
praia, c] sala, qunrto. cozinha e
banheiro. Chaves c| o porteiro.
Tratar n» COMITÊ Ltda., Av.
Rio Branco, 108, sala 201. Tel.:
42-3617. (54.459
ALUGO quarto com pia e um
quartinho anexo, a casnl sem
filhos, podendo lavar e cozinhar
— Rua Jardim Botnnlco, 202, —
Gávea.. (62.183

ALUOA-SE confortável aparta-
mento (nAo.de luxo), tipo casa
com três quartos, sala, cozinha,
dispensa, banheiro completo,
grande Área, duaa varandas. Ver
A Rua Monte Alegre, 262. ap
S-201. Sta. Teresa, bonde Pau
la Matos, da» 12 As 17 horas..—
Tratnr A Av. Rio Branco, 142, 1.»
— Antero. .. 162.527

_ 1.. loiacAo. sala e oúr-rto se- ALUGA-SE um qunrto de fren-
parados, bnnh. completo, cozi-1 te, nmp o, nrejado, moblllado
nha. quarto e bnnh. emore-tada.|o| colchAo de molas, a rapaznha. qu- ,
Aluguel Crt 7.000.00. Chave» c'
porteiro. Administradora Nnrlo-
nn!. Av. Pres. Antônio Cnrlo.«,
615. 2.o pnv. Tel. 47-1314. tfns 0
As 12 e das 14 As 17 horas.

VILA ISABEL E LINS
DE VASCONCELOS
ALUGA-SE l quarto Independén-
te parn rnpnz solteiro. A Rua
Sousa Franco n. 101 — V. Isabel.

COPACABANA — Alugn-se um
apartamento, na Rua Bolívar,
124, 3.o andar, ap. 313, de sal»
e quarto conjugados, sala de en-
trada, cozlnh» com boxe para
geladeira, boxe com tanque e
banheiro completo. Ver no lo-
cal e tratar na Rua Teófllo Oto-
nl, 117, 3.» andar. Tel.: 23-3433.

(53.330
COPACABANA — Aluga-se. com
telefone, A Rua Ministro Vivei-
ros de Castro, 79, ap. 703, ap.
com sala, 3 quartos, demais de-
pendênclns, qunrto e bnnhelro
de empregada. Boa Aren de ser-
viço. Aluguel Crt 13.000.00. —
Ver das 8 As 20 horns. (56.295

ALUOA-SE — Qunrto a rapaz.
Pedem-se referências. Rua Nas-
cimento da SUva, 514. — Ipa-
nema. (AC-686

ALUOA-SE um quarto a pesson
que trnbnlhe fora, Rua José de
Alencar 60. (61.538

ALUOA-SE por Crt 8.500.00 ou
vende-se o ap. 202, de frente,
cem 3 qunrtos, snla. dtp. compl
empregada, Área etes, na Ru»
SAo Francisco Xavier, 712. Cha-
vas com o encarregado. Inf. tel
22-0492 — Vila Isabel. (45,379

solteiro e que dê referencias
em casa de pequena famllln A
Rua Conde de Bonfim, 977. ap.
202^ (54^944
ÃLUOA-SE o apartamento n.°
402 dn Rua Pereira d» Siqueira
n.o 24, com saleta, sala, 3 quar-
tos, banheiro completo, cozinha
e depondênola de empregada. —
Se neceesArlo Aluga-se tnmbém
vaga de garagem. Ver com o Sr.
DamlAo no local. (35.338

r.tnhn, qunrto e bnnh. empreg.

ALUGA-SE CASA, hA Chaves de
Ouro: 6 quartos, snla. cozinha,
banheiro, copa, varanda, jardim
e grnnde quintal. Aluguel Crt
7.030,00 — Run BarAo do Santo
Ângelo n. 171, tranoveraal A Dias
da Cruz. (53.283

ALUOA-SE — Um bom quarto.
A Kua Bel» Vlíta, 191'. (AM-153
ALUOA-SE no Méler 1 quarto »
um» môç» ou duas senhora» que
trabalhem fora. em e»s» de fa-
mlll» de respeito: nAo temos ln-
qulllno nem filhos. Respostas
para 59.664. na portaria- deste
Jornal. (»-664

ALUOA-SE uma casa em Quln-
tino, a quem queira transfor-
m?r a masma em comercio. —
¦Tel.: 32-1749. (56.250
ALUOA-SE ótimo apartamento,
de frente, .na Run Divino Snlva-

QUARTO E SALA DE FRENTE.Arta etc. e'.c Pintura nova, san
— Alugnm-se. Pode lnvnr. coz!-:c:l gc.jso. Unlcn exigência. (Ia „, .,  ....
nhn Qunrto; 2.000,00. Snla: CrS: ,|or 

'idôneo. 
Aluguel CrJ 8.000.00. rtor, 32l piedade. Ver • tratar no

2.800,00. 2 meses dep. Run Urii-!nlt% BnrAo de Mesquita 538 »?¦-local. (49.768
gual. 110 — TIJucn, (59^0471^03. chnves no np. 306. (57.153

QUARTO-^~ Próximo dn Praça „w» Ar A tm~A
Saenz Penn - Aiuga-se. » rspnz rif Al>n ¦»*»
ou pefsoa que trabalhe fora. Rua'
Conde de Bonfim 270. sob. Tr»-
tar te!.: 48-9330. (58.407

ALUQA-SE ôtlmo quarto eom .
direito » l»v»r e coelnh»r. Pre-
co Ort 1.800.00. com dep&slto.
Ver e tratar na Ru» Joaoulm
Méler. 170. (58.710
•BOCA DO MATO — MEIER —
•Aluga-se a casa 18 d» R. Mara-
iihAo. 473. constante de vsrdn-
•dn, snla. 3 qusrtos, 2 banheiros
•cooa, cozinha, ótima irea. quln-
¦tal e cisterna. Trata-*! de uma
¦rafa de relativo luxo. — Preço
CrS 9.000.00 e t»xs6. Pode ser
•vista diariamente no horário de
g As 11 horas. Trntnr A R. do

, , Ouvidor. 169. 5.° sndar. s! S14.
AbUGA-SE uma casa, saln, dois ,com 0 gr Ferreira ou Men«»ml

Y

BANDEIRA
E SAO CRISTÓVÃO

sQeStAp™ Ao7 ní'Rgu;!Pdo»0,Araui|ALUaA-SE bom apartamento«|

MJ**: ^ taTTe^relTa. 
^RuWlS-

QUARTO NA TIJUCA — Aluga-,sôra Ester de Melo 125, ap. 201.
se a rapnz ou senhor de respeito, TrBtBr » ru» senador Bernardo
em ambiente confortAvel. T"- Monteiro u. 44 — Benllca.
38-1685. (57.358| (49474

ALUOA-SE apartamento com
quartos, grand»», duas salas e
banheiro, cozinha, Área e de-
pendências de empregada. Ver
na Rua Dona Delfins n. 22. —
ap ^202. (58j 227.
ÃLUGÃM-SE vaga» para moças
do comércio, Crt 1.000,00 por míí
— Rua Alfredo Pinto, 17. próxl

SAENZ PENA — Alugam-se ótl-
mn «aln e qunrto, p| rapazes, mo-
ças e casais s_ filhos, a preços
módicos. Av. MaracanA, 651, sob.
Tratar das 10 As 12 horns.

(58.349
SALA DE FRENTE Aluga-se

. , ,mo no Largo da Segunda-Feira —,- j... r.n.,,, „,, ,-nhor 
"Rua

ALUGA-SE umn m£ com ¦ Ja- TeL_28-4029_-_TlJU«^_i5M97|»_ ft?nerfi?S »»1ír.^"p. 3»

ALUOA-SE confortável nparta-
mento, multo fresco, com três
quartoe, sala e demais • depen-
dênclas. Rua do Bispo. 235. ap..„„„
104. Chaves no locnl com o por-'rapazes na Run Professor Eurl

ns 8 ,-o Rnbclo. 127. em írente nt

nelns, 15 x 10 m lnrgura, nome
lhor ponto de Vlln L»nbel, pon-
to cem réis. Av. 28 rie Sctem-
bro n, 311, com telefone.

i^LUGÃ^SE^nTliünrto a 2 ou 3

ALUGA-SE quarto moblllndo de
frente, com .varandn. n senhor
de respeito que trnbnlhe fora,
perto da praia A Rua Xavier
Leal n. 11, np. 301. Preço Crt ..
3.500,00. Ipanema. (AC, 649
AP. PRAÇA GENERAL OSÓRIO

Aluga-se ou vende-se — Jnn-
gadelros 15, ap. 304 (de írentei.
saleta, snln, qUnrto sepnrado, ba-
nheiro completo, cozinha e aren
cl tanque; Aluguel CrS 8.000,00

27-0234 — Sr. Pinheiro.
(60.165

ao
(53.272

telro. Tratar: tel. 38-1057, dns
As ir horns;  (56.924 (lortAoJB_do_Ms_raçsnt
ALUGA-SE um quarto pèqueno.jÀLÜÓA-SE apartnmento de_íren-
bem arcjndo. parn rnpnzes, A R.  '" "'

SAENZ PENA — Aluga-se vaga,llVLUOA^E 1 quarto a 2 ou 3
quarto moblllado, para rapaz1 rapazes ou casnl esm filho na
solteiro. A Rua Pinto de Flguel- (íJa ^nador Furtado, 108, casa
redo, 132, ap. 502. — TIJuca. U, pr»ça da Bandeira. (53.271

(60.512 .,. 1 ' ' -,~
ALUGA-SE sobrado grande, tipo
ap., com 3 quartos amplos, duas
salas grande», grande cozinha cj
armários embutidos, banheiro
completo, com boxe em côr, ter-
raço com tanque, Aren coberta.
Serve para 2 famílias ou Indus-
trla leve —Run General Bruee
335. ap. 201. — SAo CrlstovAo.

(49.867

qunrtos, cozinha. fogAo a «ãs,
banheiro. Av. Suburbana 7924.
Pledaie. ÇAM-S3
ALUGA-SE uma «ala A Rua Na
zarlo 42. _(AMn41
ALUGA-SE vim bom quarto. —
Rua Beln Vista 191. (AM-42
ALUGAM-SE qunrto e cozính»
A Rua 24 de Mnlo 167; (AM-43
ÃTÊNÇAO — Alugn-se cns» de
3 quartos, snla, cozinha com gAs
e bnnhelro. na Rua ..Lemo» de
Brito n. 185. Tratar na mesma
ru- n. 327. com b Sr. Pereira
— Quintino.  (AM-47

ÃLUGA-SE um apartamento
na Kua Ferreira de Sampaio,
53, próximo ao Largo da Abo
lição. Chaves na Rua Ernesto
Nunes, 38. (51.526

ALUGA-SE grande quarto, freti'
te, na Rua SAo CrlstovAo, 1109,

ALUGA-SE, na TIJucn, em np. Em frente ao Col. Militar. Fnvor
de ínmllla de respeito, um pe-jsublr dlreto._ (57.293
queno quarto moblllndo. lnde-|SAENZ"ptéik — Rua Tomaz Cae-icl' p'ênsÂ"o""ou" nAo. ou p.'qual-
pendente, a moça de bons ços- lh0 40 RlUÍR.se quarto Indepen-jquer Industria, atelier de costura
tumes que trabalhe fora. .Alu-ideIltr, xrnt»r depois da» 15 ho- fotógrafo. alfnlate^tC; (54.938

«•paz que trabalhe /«íil.-uJõõÃÍFlm casa-de família

ALUGA-SE casa com 2 quartos,
sala. cozinha o área. Aluguel Crt
5.600,00 e taxas. BMa Tenente
França, 61, casa 3. Cachambi -
Méier. Tratnr dns 13 a» 181 ho
ra«. no local. > ¦ (54.417

guel CrS 1.500,00. Rua Lafalete
Cortes, 131, ap. 103. Tel. 34-5339.

49.771 (35.490!

Sampnlo Vlnna n.° 250 — Rio
Comprido. (56.931
ALUGA-SE ótimo qunrto com
direito n lavnr e cozlnhnr. Pre-
ço Crt 1.800.00. com depósito —
ver e trntnr
Lobo, 76.

te com 3 qunrtos. snln, qunrto e
dependência de emprcgndn, na
Run Sllvn Pinto. 46, np. 301. Alu-
mel CrS 9.000,00. Ver dlnr.n-

ALUGA-SE um bom qunrto. em
npnrtnmento, a cnsnl ou rapnz
que trnbnlhe forn. Rua Adnl-
berto Arnnhn n. 60, np. 302 —
(Transversal A BnrAo de Mcsqul-
tn) — TIJucn. (54.922

um qunrto moblllndo, bem are-
SALA com entrada Independente jado, n cnsnl distinto: podo ln-

mente, dns 15 As »h°r"-c°™ APARTAMENTO -¦ Aluga-ee, cl
™m detrito —1° encarregado, e «atar <"»»» dols qUartos, saln, cozinha e de-

;* n,.2 
Pa?iÍmm monte- '[MJ *s= U 'a-?.rn;nl? 

pendências de empregsda. Pri-na Rua ArlstIdes|Emmo. ,__» Rvm Senador DantM. & , locftç&0, ecníícto luxi
'.57'984|80-B. Tel.: 52-8517. i55i4l4,Preço tíe 10 mll cruzeiros e

COPACABANA — Alugo nn R
Eaul Pompéln. 195. np. 202. —

* Chaves na portaria, com o ze-•5 lador. Moblllndo ou nAo. Tra-
< tar oeloe telefones 42-1495 ou

22-1299. (54.441
CENTRO COMERCIAL CO-
PACABANA — Aluga-se o ap.
comercial n.° 520, de frente.
Tels. 46-2404 e 25-3930.

(53.934
COPACABANA — Alugn-se ap. de
2 quartos, eala. cozinha etc. Run
Pompeu Loureiro. 64, cl 10, ap
4. Chaves na Travessa Frederico
Pamplon», 8. (57.856
CASA — Alugo, com 2 salns, 2
quartos, banheiro, cozinha e de
pendências de empregada. Alu
guel base de Crt 12.000,00. Rua
5 de Julho, 136, cosa 8. (61.569

GÁVEA — Alugamos por 9 mll
cruzs. o ap. 404 dn Run Dezcm-
bargndor Alfredo Russel n.° 73,
com snln, 2 qunrtos, bnnhelro,
cozinha, qto. e W. C. de empreg.
Are« cl tanque. Ver no locnl e
tratnr na Knlc. Run do Carmo,
27, gr. 601. Tel.: 22-1860. ¦

(57.835

CENTRO — Quarto — Aluga-a
um otlmo com direito a lnvnr
c cozlnhnr, com 3 meses em de-
póslto. A Run Tcresopolls 6, es-
ta rua começa no fim da Rua
André Cnvnlcnnte. (50.594

uoso.
Preço tíe 10 mll cruzeiros e ott-

ALUOA-SE 
"um 

otlmo sobrado,!tro com um quarto, «nln, cczl-
novo. nn Run Lins do Vasconce-1 nhn. qunrto de empregada e de-
los tio 607 Lins. t62.H0 pendências. Preço de 8 mll cru

ou 2 quartos conjugados, dando
pnra 3 ou 4 pessons, com mo-
vels de estilo, direito de lnvnr e
cozinhar, ÍogAo a gAs. Aluguel
a partir de Crt 4.000.00 a CrS ..
6.000.00. Tel.: 54-3489. Somente
um mês ndlnntndo. na Run Jor-
rje LomÍo, 34. transversal ã Rua
Araújo — Tijuca. • (58.231

. 1 ^eiroí. D0I3 anoa de contrato.
ALUGA-SE ou vehde-se grande e|com mdor idôneo. Ver e trntnr
coníortávrl ap.. com salAo, UPs|nft Rua Conde de Bonfim n.° 39

.. .„,, „„ grandes quartoB e depcndonclna.i _ maiores detalhes pelo telefo-
QUARTO — Aluga-se por 2.500,00 -[emi0 

pintura nova. Ver na Rua ne 54.1573, depois das 16 horas,
pode lavnr e cozlnhnr com l'C3iJor Rudge, 59, np. 201. Chn- -••••¦•
meses em deposito, A Rua BnrAo com 0 encarrc"ado e trntnr' •' ' "" "'" "" '**"' "-- 

c 22-7466. Alu-
(57.273

vnr. CrS 3.600.00 mensnls, perto
do Instituto de EducnçAo. Te-
iefone 28-3738. (55.994

Tel.: 23-6360. (53.895
BANOU — Alugn-se uma cnsn c|
2 quartos, saln, cozinha, banhei-
ro. vnrnndn. Jnrdlm e quintal —
Preço 3.500,00, A Rua Tlbagl, 150.
As chaves por fnvor. no 120. Trn-
tar pelo telefone 57-2200.

(AC-450
CASA PEQUENA, em Bento RI-
beiro, com quarto, aala. coilnha,
bnnhelro' e qulntnl. Beco dn Fon-
tinha. 2230, fundos, casa II. Tel.
34-6767. (49.892
(CACHAMBI — Alugà-se a
«asa n. 629 da Rna Miguel
.Ângelo, «om sala, 2 qnartos,
(banheiro, cozinha e grande
lárea coberta. Tratar i Rua
México, 148, aala 204. — Tel.
62-1006. (57.767
CASCADURA — Alugam-se dois
srandes quartos, Junto», bem /
arejados. Ver na Rua Mendes \
de Aguiar n. 350. Tratar com o
encarregado. (55.960^
CRS 2.500,00 — Aluga-se otlma
cosa de 2 quartos, snla, cozinha
e banheiro, com agua e luz, naALUOA-SE casa com dois qunr-

tos, snln. cozinhn, banheiro, 
quintal Rua Fazenda da Bica, Rua André Rocha. 2.108. Taqua-
27-A Quintino. (53.299 ra. JnenrepagtiA. Informações tel.

íí^5ÃTÊ-^r^^"-^^r--i«-66;!8' 155.905ótimo aparta-1
nrtmto. Rua Arequetlba. 11 - CAMPO GRANDE
Bonsuce&íO. (55.t>62

TIJUCA — Rua Campo» Snlcs,... . „,,,„„„
n. 143. ap. 801, esquina comj tre,_plsps Çom_ slnteKO^ antenn

APARTAMENTOS — Alugam-se
em pequeno prédio recem-cons-
truldo. A Rua da Liberdade 54.
luxuosos e confortáveis apnrta-
mentos de 1 e 2 nmplos qunr-
tos. de írente. espnçosa ssla or-
nsdn com snncas. florões e lus-

ALUGA-SE MagalhAes Bastos,
casa ei 2 quartos, sala, cozinha,
varandn, banheiro completo.
Arca cobertn. bost. quintal. Rua
Coronel Valence, 41. Cfiavcs no
n< 49. (53.966
ALUGAM-SE quartos moblllados
— Rua José da Motn. 57. Rlcar-
do. (53.968

Aluga-se
casn cl 3 qunrtos, 1 sala gran-
de. 2 varandas e gulntal com
•srvores frtitíferas. Rua Afranlo
Peixoto, 120 (Vila Noval. Chaves
para ver no n.° 65, cj D. Car-
men. Tratar na UltrngAs. em
Mndurelrn, c' D. Tereslnhn. dns
9 As 18 horas. (62.569
CASA — Aluga-se completamen-
te reformada, com 2 quartos, sa-
la. banheiro, cozinhn e pequen»

ALUGA-SE ounrto encerado, dl- quintal, na Rua 24-de Maio.'807,

ie Itapaglpe 121. Rio Comprido] ,M uls 22.4702 c
- Tel. 25-2353. '.*™LS? guel de Crt 12.000.1

IPANEMA — Aluga-se por 15.000
cruzs., o ap. 203 (fundos), nn
Run Visconde de Plrnjn n.° 284.
composto de 2 amplas salas, três
confortáveis qunrtos. copn, cozi-
nha, bnnhelro scclal completo,
vnrnnda de Inverno, dependen-
clns complctns p| serviçnl e duas
boas nreos. Chaves no local e
trntnr na Administradora FlumI-
nense S. A., na Rua do Rosário
n.o i;o 1.0 andar. Tcl.: 52-8281.

(55.423

SALA — Aluga-ee ótlmn parn
cnsnl, em casn de fnmllln. po-
dondo lnvnr e cozlnhnr. R. Cnm-
pos dn Pnz 52, sobrado. — RIO
Comprido. •  (57.897

COPACABANA — Aluga-«e 1 ri
co quarto moblllndo, com refel
çAo e roupa de cama. para duas
moças. Telefone 47-5817.

(58.530
COPACABANA — Alugnmoa por
6.500 cruzs. o np. 801 da Av.
Copncabann, 1.003. com sala-
quarto, banheiro e cozinha. Ver
no locnl e trntar na KAIC — Rua
do Cnrmo, 27, gr. 601. Telefone
22-1860. (57.830
COPACABANA — Alugnmos np.
de quarto o sala conjugados, pe
quena cozinha, banheiro etc, A
Rua SA Ferreira, 228, ap. 702.
Chaves com o porteiro e trntar
na Imobiliária Sngres Ltdn. —
Largo dn Carioca, 5, s] 316. Tc-
Iefone 42-0072. (62.192
COPACABANA — Alugam-se quar
tos a casais com ou sem moveis
ou senhores Idôneos. Rua Bulhões
de Carvalho, 374, ap. 201, com
direito a banhos quentes, etc.
NAo tom telefone. (AA-409

IPANEMA — Alugo ap. novo
c amplo terraço, no ultimo
pav., do Edlf. Arpanema, com
sala, 2 qts., ban'i. coz. e dep.
de emp Ver c' o port. à Rua
Vise. de Plrajá 22 — F. P
Veiga Si Faro Filho, Av. Alm
Barroso 90, sl 1108 — 42-5231
e 42-5412. (52.368

STA. TERESA — Alugnmos por
10 mll cruzs., o np. 201 do
Lnrgo dns Neves 7. com snla
vnrnndn. 3 qunrtos. bnnhelro,
cozinhn, qt. e W. C. de empr
Aren cl tnnque. Ver no locnl e
trntnr nn KAIC — Run do Cnr-
mo n. 27 gr. 601 — Telefono
22-1860. (37.823

1.00.
ALUGA-SE qunrto cem refelçóes
a pessoas de trnto. em cnsn de
fnmllln. Aceltn-sc criança, uni-
co Inquilino. Run SSo Francisco
Xnvler, 595. ___.i^5i!
AVENIDA 28 de Setembro. —
Aluga-se n cnsn dn Run Hlpoltto
da Costn, 78. pnro fnmllln de trn-
tnmcnto, tres qunrtos. duas sa-
lns, mnls dependênclns. Ver das
10 As: 17 horas.. (55.382

(56.281
ALUGAM-SE dois apartamentos,
prlmelr» locaçAo. Duas salns.
trôs quartos, bnnhelro completo
c dep. empregnda. Moura Brito.
76. TIJuca. (49,893
ALUGA-SE quarto em cnsn de
ínmllla parn senhoras que trn-
bnlhcm fora. Ver e trntnr nn
Run Moura Brito n. 232. Praça
Snenz Pena — TIJuca.

(56.793

Marli"» Barros anTtamento de de T V. ligada, cozinhn e bn-jreito lnvnr e cozlnhnr. qunrto dejca?a 17. Chnves, por favor, na

ííent;. lado d"'s0£br«. com Un-1Ühe7ro cómplct« e. grande «rea tenh0. aluguel 2.000.00 local D.lcasa 23. Trftar pelo, telefone

dn vista pela rarnndn e peln;com tnnque dc mármore, aiu-
Aren de serviço. Compf>c-8e de RUol base 6,500 e 8 mll cruzei-

ros mensnls. com contrato e
flndor ldonco. Chaves no ap.
103 Ver dlArlnmente, dns 9 ns
16 horas, e tratnr com o Sr. AI-
berto. pelo telefone 23-4098

(54.Boo

snletn. .-a'.a grnnde. vnrnndn
dois qunrtos. banheiro em côr.
cozinhn. Área da rervlço e de-
pendCnclns — Alugn-se por mo-
tlvo de mudnnça. CrS 11.000.00.
Tratar na Imobiliária Zlrtaeb
Ltdn. Run da AlfAndega, Bt-A.

o andar. Tel. 23-3996. (61.591

IPANEMA — Alugo otlmo ap.
novo, próximo ao Arpoador e
Praça G. Osório, c| espaçosa
salet. de entrada, boa sala-
quart 1 c| recanto, dorm. lnde-
pendente, banh. completo cl
boxe, boa coz. área e terraço
c tr ique. Ver c| o port. à R.
Vise. de Plrajá 22, — F. P.
Veiga & Faro Filho, Av. Al-
mirante Barroso 90, s| 1108 —
41-5231 e 42-5412. (52.369

SANTA TERESA — Alugo mng-
nlflco npnrtnmento, esmerado
ncabnmento de írente, pintura
n óleo, tlorões, lustres de crls-
tal, com saleta de entrada, ea-
In de Jantar, varanda, 2 gran-
des quartos, com armnrlo em-
butldo, grnnde cozinha e bnnhel-
ro, qunrto e bnnhelro de em-
pregodn, nrea com tnnque: 6 pró-
prio para pessons de gosto. Ver
hoje no locnl com o oroprletA-.
rio dns 9 As 12 horns. Lnreo das
Neves, n.o 2, bonde Paula Mn-
tos, na porta, e comercio. Alu-
guel CrS 9.000,00 a quem apre-
sentar bom flador. Outras Inf.
Tel. 42-4429 e 34-4369. (56.468
SANTA TERESA — Alllga-5C bo
nlta e confortAvel residência, A
RuA Joaquim Murtlnho, 552.
pelo tel. 32-6833. (58.380

COPACABANA —'Alugamos no
Edifício Ouro. Azul, sito A Rua
BA Ferrelr». 238, os ãpartamen-
tos 421 e 1014, de sala • quarto
conjugados, banheiro e cozinha
com lugar para geladeira. Alu-
guel Crt 3.500,00. Chaves com
o porteiro. Tratar na Imobllla-
ri» Zirtseb Ltd»., A Ru» da Al
fAndeg». 81-A, 1° sndar. Tele
fone 23-3996. (61.587

IPANEMA — Alugn-se mngnltl
co np. 701, dn Rua Visconde
de PlraJA, 511, cl 3 quartos,
saln, cozinhn, bnnhelro com
pleto e dependênclns de empre-
gnda. chaves c| o porteiro e trn-
tnr A' Av. Erasmo Brngn, 209,
5.0, s| 503, Tel, -42-4686, (47.079

ALUGO um ótimo aDSrtnmento
em Vlln Isnbel, CrS 10.000,00. —
Ver e tratnr na Run Silva Pln-
to, 111 Inf. pelo tel.: 38-2226.

(59.514
ALUOA-SE uma cnsn com três
qunrtos, duas'salas, quintal etc,
nn Run Gonzngn Bnstos. Aldolo
Camplsta. Trntar p| tel. 54-1871.

(58.254

APARTAMENTO 303Tótlmo, com
2 qunrtos, snln, qunrto de empr.,
vnrnndns, coz., bnnh.. multa
Agun e Inclnerndor. Jorge Rudge,
143. Chnves no locnl. Infs. nelo
tel.: 32-6748. (60.012

ALUGAM-SE — Em primeira lo
caçAo, ótimos npartamentos de 2
qunrtos, sala, banheiro comple-
to com boxe, cozinha. Área com
tnnque, qunrto e dependênclns
de empregndos. Aluguel de Crt
10.000,00. Ver no locnl: Run Pro-
fessor Gablzo 267. Tratnr pelo
telefone 42-9463. (50420

TIJUCA — Alugn-se um bom
e grnnde quarto, n casnl, alu-
guel CrS 2.300,00, com depósl-
to. Ver nn Ru» Marquês de
Vslençn. 40. (AM-151

Alda. só pessoas decentes, sem 45-6621, des 9 As 13 horas _
filhos, Run Dlns dn Cruz 568.. l58-571
Iní. tcl. 38-4341, Mnrques. CASCADURA

(AM 80

TIJUCA - Alugn-se. nn R. Con-
de de Bonílm. 867. o np. 203, c
3 qunrtos. saln. grande varandn.
bnnhelro completo, nrcn c! tnn-
que e dependcnclns de emprega-
dn. Chnves c| o zelador. Tratar
no Bnnco IrmAos OulmnrAes S.A.
Atlm.' de Bens. Run dn Qul-
tanda, 80. Tel. 52-4165. (60.156

ALUGA-SE uma casa de snla
qunrtos e dependência», com 2
meses em depósito e 1 mês adi-
antndo. Aluguel de Crt 6.500,00,
incluindo luz e gAs. Tratnr pelo
tel.: 48-3278 — Tllucn. (62.066
ALUGAM-SE. em qunrto grande,
vngns pnrn moças quo trabalhem
fora. Rua Zamenhof, 5, ap. 306.

(55.256

TIJUCA — Alugnm-se ótimos
qunrtos com direito a lavar e co-
zlnhar. Deposito ou flançn. Ver
A Rua HAddock Lobo 417. Trntnr
Av. Graça Aranha 206, s. 907.

(58.459

ALUGA-SE um grande quarto,
em np., na Rua do Matojo. 44
nD 302. Ambiente sossegndo. a
cisai de tratamento. Trocam-se
reí_crenc^ns._dlarlamenje._(49j94
APARTAMENTOS - Alugam-so
em primeira locnçAo em edificio
servido por elevador, com uma.
sala e dois qunrtos grandes, 8
mll cruzeiros, com ""» *Rn'".n*
um qunrto separado. 6.300.00,
umn snln e um qunrtofconjuga-
dos. 6 mll cruzeiros -Dois anos
de contrato, flndor Idôneo. Ver
e trntnr na Run Genernl Argolo
n 72. Mnlores detnlhes pelo te-
íefone 54-1573, depois dns 16 hoj

ANCHIETA — Alugam-se qunrto
e cozinhn, por CrS 1.200,00 e duna
cnsns, por Crt 2.000.00 o CrS ...
2.600,00. c. Agun e luz. Run Cn-
pltAo Pnulo. 33-A. (33,403
ALUGA-SE boa cnsa eom 2 qunr-
tos, saln e dependências. Rua
AnaJAa 54-A. Lnrgo Vaz Lobo.
Chaves no n.o 43. (57.214

ALUGA-SE um quarto a casnl,
podendo lavar c cozinhar, A Run
BnrAo de Coteglpe. 435t nor CrS'1.300.00 c| 3 meses de deposito.
TIJuca. (58.000

TIJUCA — Aluga-se ôtlmo apnr
tamento com 3 quartos, sala e
demais dependências. Ver A Rua
Aravtjo Penn n.° 43, np. 202. In-
formações pelo tcl. 28-6409.

(60.186

ALUGAM-SE um quarto e cozi-
nhn, com agua e luz, nn Rua
Iblracl n.« lft. Engenho de Den-
tro. Tratar' com o proprietário,
as 17 horas. (55.377

ALUGA-SE ap. novp. «po casa
nrea grande. 2 qunrtos, snln. sa-
leta. Banheiro, cozinha. R. Fon-
seca Teles. 99-A. SAo c«í('5°av66°5

ALUGAM-SE quarto e cozinha
novos e Independentes Run
Cnrlos Xnvler, 821. .62.070

Aluga-se casa
com 2 salas. 1 quarto, cozinha d
gAs ria Llght, banheiro comple-
to, área com tnnque. Av. Sií.
burbana, 9250 — Aluguel Crt ..
5.500.00. (58,589.
CAMPINHO — Alugamos põr74
mll crti7s.. o ap. 202 da Rua
Ana Teles n. 58, com «ala. I
qunrtos. bnnhelro. cozinha. Are*
cl tnnque. tem chuveiro elítrlç/

Chnves c1 Sr. Alfredo. Telí
fone 52-1207 e trntnr nn KAIC

Run do Cnrmo n. 27. gr. 60»
Tel. 22-1860. (57.82»

CAMPINHO — Alugam-se dois
apartamentos c' 2 quartos, «ala,
cozinhn, banheiro comoleto. va-
randa, área cl tanque. Ver e tra-
tar na Rua Annlln Franco. 380,
próximo no posto Texaco, na Es-
trndn intendente MagalhAes.

(60.033.

VAGA PARA CAHHO DE PAS
SEIO — A' Run t>nrAo de Itn-
pnglpe n. 138 — E-llflclo Santa
Fé — Teleíonnr pnra 34-9710.

(58 V8

ALUGAM-SE apartamentos em
Vlln Isabel A Run BnrAo de Bôm
Retiro 1588. Edifício novo, gran-
des e pequenos. (62.176

ANDARAI E GRAJAU

ALUGA-SE umn cnsn com três
quartos, uma snln e demnls de-
nendênclns. Rua Felipe CamnrAo
134, c| 4. (57,978

IPANEMA — Aluga-se, CrS ...
8.000.00, ap. térreo, frente, c| ea-
la, 2 quartos etc, p| casal. Av.
EpltAclo Pessoa, 86, Jardim de
AUah. Tels. 27-8692 o 42-8878.

(49.898

ALUGAM-SE salas Independentes
a rapazes ou cavnlhelros que tra-
balhem fora ou cnsal; Rua BnrAo
do Bom Retiro. 2.419, próximo
A Prnça Malvlno Reis, Grnjati.

(58.534

ALUGA-SE UM QUARTO, n cn
snl ou dois rnpnzes: A Run Acn
rà n.° 88, np. 201. (57.920
ÃLÜGA-SE em cnsa,, de fnmllln,
um quarto a casal, moças ou ra-
pnzes. Run Souzn Franco, 386 —
Vila Isnbel, ponto seçAo. (59.130

COPACABANA — Aluga-se A Rua
Rodolfo Dantas 101, ap. 1103, c|
sala quarto conjugados, banhei-
ro e kitch. Chaves com porteiro.
Preço 6.500,00. Inf. 37-8820. _

 (AC-734 IPANEMA — Alugnmos por seis
LIDO — Alugn-se otlmo qunrto, "»« cruz», o ap. 703, da R. Antô-
para cas»l. Ver e ttatar n» Rua'"'" »"""''""' "•' """' ""-»<»

IPANEMA — V. PlraJA, 22, ap.
504, de frente, saleta, corredor,
quarto, snla, Jard. Inv., banh.
compl.. coz., Área c| tanque —
Aluguel Crt 8.000,00 — Ver cf o
port. e tratnr Av. Almte. Bar-
roso, 90, 402. (49.901

Ministro Viveiros de Castro n.
110, ap. 404. Tem telefone
PRIMEIRA LOCAÇAO — Edl-
íiclo novo, frente, próximo da
pral», com saleta, quarto, 11-
vlng com 24 n>2, armArlo embu-
tido. pequen» cozlnh» com fõr-
no e fogAo, banheiro completo.
Ver n» At. N. S. de Copnca-
ban» n. Hl, ap. 1.117. Chaves
n» portarl». Tel.: 37-4607.

(AC-780

w1
(PESSOA procura ãpartamen-
(to pequeno, moblllado, em
! Copacabana, por 2 meses. —

[Favor telefonar para 43-1018

!POSTO 

5 — Alugam-se 2 vagas
A moças, 800 cruzeiros. Rua 5
de Julho, 234, casa 7. — Telefo .
ne 57-8945..^ «»-¦•—__ (AC-571 queno quarto. Tel. 26-5241

nlo Parreiras, 51, com varandn
quarto, bnnhelro, cozinhn tem
tanque. Ver no local e tratnr na
Kalc. Rua do Carmo, 27. gr.
601. Tel. 22-1860. (57.832

ANDARAI — Aluga-se otlmo np.
n.° 101, térreo, com snln, qunrto,
cozlnh», banheiro, aren com tnn-
que e dependênclns de empregn-
dn, sito nn Rua Pontes Correln
n.o 109. Trntnr no locnl. (55,496
ANDÃ/iTl — Aluga-se um quar-
to com direito a lavar e cozi-
nhnr. Trntar A Run Leopoldo n.
103, frente. (55.396

ALUOA-SE quarto grande, oo-
dondo cozinhar e lavar. A Rua
Moura Brito, 105 — Tliuca. '

155.383
ALUGAM-SE bons quartos e co
zlnha, A Rua SAo Frnnclsco Xn
vier, 159 — TIJucn. (53.385
ALUGAM-SE bons quartos, po-
dendo cozinhar e lnvnr, A Run
Agulnr. 65 — Tllucn. (55.390
ALUGA-SE um qunrto pnra dois
moços em casa de ínmllla. Rua
BnrAo de Mesquita n. 144 —' Tl-
Jucá. (61505
ALUGA-SE — Sobrado. 3 quar-
tos, saln, saleta, bnnhelro, cozi-
nhn, vnranda 2 terraços. — Run
JoAo dn Mata, 96. (58.294

TIJUCA — Aluga-se, la. IJcn
çAo, Crt 10.000,00, constando de
sala ,dols qunrtos, bnnhelro, cc-
zlnha. Aren de serviço c| tanque
e dependências 

' de empregadn,
todo de írente pnra Av. Mnrn-
cnnA. Ver no locnl com o Sr.
Cnrlos. Tratar pelo tel. 48-1037,
cLucinno, Run Antônio Baslllo.
34, ap. 402. (62.173
TIJUCA — Alugn-se npnrtnmen-
to de 3 qunrtos. snln etc, de
írente, A Run Delgndo de Car
vnlho, 49, np. 301. Chnves por
fnvor no np. 102. Trntnr tel.
57-5887. Aluguel Crt 11.000,00

(61.509

ALUGA-SE um» vaga para rnpaz
guelrn de Melo, 244. SAo Cristo-
vAo. Bonde e ônibus na porta.

(53.482

ALUGA-SE-uma" vaga em cnsn
de fnmllln n rapnz. Run Senador
Furtado, 109 - Cl 8. (62.131

ALUGA-SE uma casa, 3.500,00, 2
quartos, saln, cozinhn, bnnhelro,
tem multa Agua, tem multa con-

SíJ&rtói?.llS.Í,3n-.cSS; ÕASAL g*. d. «la^df^ P«-
'». «™ Sr' J°80-' ^^ Te^til0^^. d?Et

genho Novo para baixo. Menclô-
nar preço mínimo. Cnrtn pnr»
60.133, nn portsrln riêfte Jornnl.

(60.133

ALÜGA-SE em cnsa de fnmllln.
umn snln de frente, um qunrto
e umn gnragem Dam carro. — tel. 32-1259.

ALUGA-SE ótlmn casa com dois
quartos, 2 salas, cozinha e ba-
nheiro, A Travessa Fernandes Ma-
rlnho. 23. Osv. Cruz, Tratar na
Rua Adelnlde Bndajós. 37. Osv.
Cruz. '"-488
ALUGA-SE, em Madurelra, um
apnrtamento com 2 qunrtos. 1
saln, cozinhn. uma varandn
um» bca nren e mnls dependen
clns, por 5.500,00. nn Run Fre-
derico Llmn n.o 65. TrftUr62píi?

1 ~ 129-9840.Avenida. MaracanA. 51. -jr8^|ALPQAM.agt 
qunrtodn Bnndelra.^

ÃLUÕÃM-SE quartos em ap. ex-
clustvnmeate familiar. CrS ....
2.800.00 a moça ou senhora ou
cnsnl que trabalhe fora. — R.
Senador Furtado, 113-A, c. 2,
ap. 301, Praça da Bandeira. —
Tel.: 48-4133. Sr. Vleente.

(62.504

ALUGA-SE ôtlmo quarto cm
casa dc família, podendo iavnt

e cozlnhnr; A Rua Pnuln Souzn
n. 220. próximo n S. Frnnclsco
Xnvler, MnrncanA. (57^992
CABÜÇU — Rua Conselheiro
Ferraz, 82, np. 201 — Aluga-se,
com 3 quartos e mais dependeu-
cios. Aluguel Crt 8.000,00. Tele-
fone 38-4048. (61.524

ALUGA-SE — Ap. 2 salas, dois
quartos, varanda, bnnhelro. co-
zlnhn, área dep. empregadn —
Rua BarAo Mesquita 20, ap. 203.
Ohaves cl porteiro. (58.293
ALUGA-SE um otlmo quarto pl
umn pesson só, em confortável
pensAo familiar, nn Avenldn Me-
lo Mntos n." 18. TIJuca. (53.498

LEBLON — Aluga-so ãpartamen-
to de ewla, 2 quartos o dependen-
cias. Ver na Rua Dias Ferreira,
n.o 45. ap. 302. (60.092

ALUGA-SE ap. bastante alegre,
com 2 qts., sala. snletn, bnnhel-
ro completo, cozinha, Área com
banheiro e tanquo. NAo falta
Agua, na Rua Padre Chnmpngnnt
28 np. 301. Exlgem-se referen-
clns. Informnçôes 28-8409.

(60.S13

LEBLON — Alugnmos por 12 mll
cruzs. o ap, 202 da Rua JoAo
Lira, 41, com saleta, sala, dois
quartos, banheiro, cozinha. Aroa
c| tanque, qto. e W. C. de em-
preg. peças amplas e claras. —
Ohaves na mesma rua n.° 45 »
trntnr na Kalc. Rua do Cnrmo.
27, gr. 601. Tel. 32-1860.

(57.833

TIJUCA — Aluga-se na Run
Bom Pastor n.° 40, o ap. 401.
constando de snletn. snln. dois
crande* pto., vnrnndn, bnnhelro
completo com boxe. cozinhn, nrea
nzulejndn com tnnque e depen-
denclns de empregada, com ou
59m naragem. Nfio falta Agua —
Fica 

"próximo 
A Prnça Snenz Pe-

nn. (61.004

ALUGA-SE ótimo quarto de írcn
te, em palacete, a cnsnl ou pes-
sons de trato, com ou sem refel
ções. Rua do Matoso n.o 110.

(57.180

ANDARA! — Aluga-se ampla ei-
la para casal. Rua SUva Teles
n.o 73. (60.140

LINS VASCONCELOS. — Aluga-
se bom ap. de esq., 2 qunrtos.
1 saln. coz.. bnnh. completo, 2
varandas; Área com tnnque. Agua
em nbundnhcin, perto do comer-
cio, conduçAo nn portn. Edlf.
de 4 resldênclns. Sito A Run
Rnul Bnrroso, 8. np. 201. de
frente, esq. D. Romana. Bonde
Lins. (01.020

cozinha
grandes, A Rua" JoAo Rodrigues

54 — SSo Francisco Xavier.
(55.384

CASCADURA — Aluga-se o apar-
tamento 202, da Rua FlorentiJa
263. composto de ssla, 2 quar-
tos, cozinha, banheiro completo
e Área de serviço. Preço Crt ..'..
5.500.00, Chnves por obséquio no
n.o 255. casn 8. Trntnr com o Sr. .
Júlio, pelos tels.: 29-8063 e —

(57.863

ALUGAM-SE sala grnnde, de
f-ente. e 1 quarto pequeno, po-
dendo cozinhar e lavar, ft Rua
Barbosa da Silva, 29. El Rocha.

(55.389
ABOLIÇÃO. — Aluga-se grande
snln qunrto, podendo lavar e co-
zlnhar, quintal todo cimentado.
Ver A Travessa Santa Martlnha,
34, ap. 101. Engenho de Dentro.

(61.001
ALUGA-SE um quarto grande

• parn 2 ou 3 rnpnzes, A Run 24
de Mnlo n. 279. (56956

ENGENHO NOVO — Sampaio £*Aluga-se um bom » grande
quarto r c»snl. nluguel Crt ....
1.9O0.OC. com 2 meses em de-
nóslto. Ver na Rua 24 de Maio.
777. (AM-149
ENG. ÒeTdÉNTRO — .Aluga-se
otlmo quarto, em vila lndepen-
dente, a cavalheiro de fino trato.
Exlgem-se referencias. Aluguel
Cr» 1.500.00. Ver e tratar, na Hua
Pernambuco n.° 575. com o Sr.
Mnrçnl.  (57.956

APARTAMENTO — TIJUCA
— Ahiffa-se o apartamento
.101, de frente, da Kua Barfio
de Pirasslnunisa n. 77. junto
ã Praça Saenz Pena. com l
sala, 2 quartos, quarto e AV.
O. para empregados, cozinha
banheiro etc. Preço 8.000,00
mensais, com flador ou depfi- TIJUca — Aluga-se lindo np-vr

ALUGAM-SE o» apartamentos
n.o» 301 e 302 da Rua Ernesto de
Souzn n.o 36, em 1.» locaçAo, com
2 quartos, sala, cozinha, bnnhel-
ro completo e W. C. de empre-
gada. Chaves e tratar no mesmo
local. (61.550
ALUGA-SE uma casn parn fn-

 _ milia de alto tratamento, com
LEBLON — Ru» Dias Ferreira, n.o 2 pavlmentos e gnragem. Ver
417, *p. 302 — Aluga-ae um pe- A Ru» Araújo Lima, 96 — An-— " --" 'daral. ._ (62.163

LINS — Aluga-se A Rua Vilela
Tavares, 373, ap. 301, um otl-
mo apartamento, com 2 bons
quartos, uma snl», quarto de
empregada e mais dependências
completos. Chaves com o encar-
regado do edifício. 154.818
LINS DE VASCONCELOS. Alu-
ga-se npartamento com 1 sal»
4 qunrtos, copa, cozinha o ba-
nheiro completo, dependências
de empregada, varanda envt-
drnoeda, A Ru» Joaquim Méler,
737., »p. »01. ¦„

í

TIJUCA — Aluga-se casa pa-
ra família de tratamento c|
5 quartos, duas salas, copa,
garagem e quarto de empre-
gado, na Rua José Hlglno n.
108, está aberta todos os dias
— Aluguel de 15 mil cruzei-
ros e as taxas. Contrato com
flador. (57.187.

BENFICA — Aluga-se na Av
Suburbana- 295, casa com 2 /ÜA,GAM.SE d0„ qimrtos „ „.
quartos, sala e demais depen-p»»s ou ^^£$$«?(61014

ALUdÃÍ3E casa c| 2 qunrtos,
snln, cozinha — Rua Frnnclsco
Fragoso n. 21. cnsa 3. Trntnr no
n. 58-A. cnsa 3 — Encnntado.

159040

dencias. Aluguel 7.000,00. -
Tratar na Gerência deste Jornal.

(C 13.900

sito. Chaves com o porteiro.
Tratar pelo tel. 23-10G2. Sr.
Marques Pereira. (02.009
ALUOA-SE um qunrto. podendo
lnvnr e cozlnhnr. n Ru» Marln
Amalla. 628, por CrJ 2.000;00 com
3 meses de deposito. — TIJuca.

(53.689
APARTAMBNTO NOVO E PE-
QUENO (Usina da TIJuca), CrS
5.500,00. Aluga-ae. somente a 1
ou 2 pessoas. Rua Rocha Mlrnn-
dn n.» 168. '37.900
ÃLUOA-SF. um quarto, na Rua
do Matoso, 129. Preço: Cr* ¦-
1.500,00. Tr»t»r pelo tel, 48-6360

(57,Jl8.P»r» 2 npum. (39.116

tamento A R. Hnddoek Lobo 396.
ap. 601. de írente, em 1.» loca-
çAo, Cl 3 òtlmcs qunrtos, s;ndo
2 c| nrmArlcs embutidos, gr.-.nrie
<-?la cl «?ncfls e ílorOcs, vftnm a.
Jnrdlm de Inv.. copa, cozinha
c: exaustor e coon nzulejndn, dep.
de empreendi e gnragem. Alu-
guel: 16.000,00. E.tlge-se flador
comerciante ou proprietário. Ver
no locnl e trntar pelo telefone
58-7971. 132-06'

PRAÇA DA BANDEIRA. — RUA
SENADOR FURTADO N. 68. ap.
402. de írente, primeira locnçAo
próximo ao Instituto de Edu-
caçAo. com hall, varandas, sala.
2 qts., bnnhelro soclnl. copa e
cozinhn. qto. de empregada com
W.C, área de serviço c; tan
que, aluga-se por CrS 9.180,00

ENCANTADO - Aluga-se um ap.
— Sala, 2 quartos, Área lnde-
pendente, cômodos grandes. —
Aluguel 4.500,00. Rua Cruz o
Souzn, 639. Tratar Imóvel San-
ta Rita Rua Teófllo Otonl. H.1.
Tel. 43-5143. (62,1*0
ENOENHO Dg DENTRO — Alu-
ga-se apartamento com 2 qunr-
tos, sala. cozinha e banheiro
completo. A Rua MArlo Caldern-
ro n.o 684. Ver depois dss 12 ho-
ras. Tel.: «9-2973. (61,050
ENCANTADO — Aluga-se ar*r-

ALUGA-SE um bom quarto, cn- tamento com 2 quartos, sala. Ba-
trada Independente, a uma pes-1 nheiro completo, cozinha com
soa só ou casal que trabalhe fo-;f0gAo a gos ds Llght. duos va-
ra. Rua Pernnmbuco. 1.123. En- randns. quarto e banheiro de
cantado. (56.935 empregada, térreo. Ver na Ru»
rT-?r^-r-ó- „_, „„_,rtn Tm <•»«»'Joaquim Martins, 75. »p. 101.

5,LUf?mmf. rpe^V^rnTnVma,; „a Av Ernsmo Braga. 227.

lhe forn. Run Frederico Lima, *»» l»5- '?", 12 lis 17 hora*.

TIJUCA — Alugn-se A Run Con-
de de Bonílm n. 1249. fundos,
cnsa com qunrto. saln, cozinhn •
bnnhelro completo — Sete mll
cruzeiros. Trator no local.

unnves com u»u« =¦=,.,. ..^ »h- ";e J?J1' V,™ ''•"'T"^" ,,4'ÒTti'Aluguel de CrS 6.300,00, c; I!a-
303 • depois trntnr com F. B.|Dl._MadureJ.rn. (õíjiio^^» CTlRVM a0 lad0 t60.119
de Andrade, na Av. Rio Branco Uujqa-se ótlmn reeidéncln na|- - - 

Novtr- _—"_4.;r...§,in 120 - ll.o andar, sn n 1.124, iihnl^ra 10 — Jacnrí — ENGENHO nuvu — aíus» so
Sá, «V, lí ou clns 14 As 17_ho:|P^,^1^a'2^1^.J51C0^rtos,lbo..„ ounrto. a uma moça ou .e-

ras. Telefone 32-982
PRAÇA DA BANDEIRA. —
QUARTO — Aluqn-se com mó-
vels e direito ao telefone, a 2
rapazes. Exlcem-se referencias.
Únicos Inquilinos — Rua Scnn
drr

sVndo""'irT« Tníiependentei, c0,i:|nhorn.só, que trabalhe .torn.^TeL
nhn, bnnhelro ccmpleto e quln
tal; Ver.e trntnr no locnl

49-2950. Aluguel: CrS 1.800.00.
162.078

np. 302.

62.1901 ENG. DE DENTRO, começa n»
it im»« qf nm onarto cl co-!'squln» da Rua Borja Reis —

as inquilinos - ku» «""riAnh? lndeoendente por CrS ..Alugam-se duss casas novas. 6»-
Furtado n., 113-A, aM£;gffggojggfô""^&nS _;i«. quarto banheiro « eogvkft.

(53.306
PRAÇA DA BANDEIRA — Alu-
g»-«» um quarto. Tel. 34-9323.

Iíoou' <«a-J°« poilto. (38.686* proprietário, (AM Wí

B«««»SMK«Bfc*«MMW,J~*"IMWfS
'"??~ . .'víSSSBSâí
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rTOENHO DE DENTRO — Alu- OLINDA — Alu».'-»» o prédio d»|ALDOA-8E por Or» 4.500,00. um
gjcis 

'np?.v'.am,on:o 
tis 3 quarus,

2 saias; dependências ds empre-
gada. com g-\». Traur na nua
Eorjajlel». 603. loja, (02.040
ENGENHO TÍOVÒ — Aluga-ne~cl
2 quarto», 1 sala, cozinha, fogão
» gas e banheiro completo, o
ap. 201, da Rua Propicia, 37, por
.1.000,00 mensais, com flador, ou
desconto em folha, Ver no local.
Tratar Av. 28 de Setembro 331,' loja, (54.201
ENCANTADO — Aluga-se cut.c
2 quarto» e sola, nAo falta agu»
e tudo completo. Preço CrS....
fi.ooooo. Tratar k nua Xavier
da» Concha» n. 24. (54.800
FUNDAÇÃO DEODORO — Rua
A, Quadra H, Casa 25, aluga-se
otlma casa, sala, 2 quartos, co-
pa-coKtnha e grande quintal. —
Aluguel Crí 4.000,00, contraio 1
ano, com flador, Chaves na
casa k esquerda, Dona Euv.'54.887

JACAREPAGUA' — Freguesia —
Alugam-se cm primeira locaçílo,
2 casas de frente de ma, 2-quar-
to», l sala, cozinha, banheiro •
quintal. Ver o tratBr 4 Rua For-

,'tunato de Br|to, 05, com o pro--.prletarlo. CrS 4.800,00. (54.844

T.lu:í Ir.-.cema, í!)2. c! sair, qto,, apartamento, com qunrto, s.iU,'•iiimri 
u e cozinha. Aluguel Crs

1.000,00. Pode ser vlata. Tratar
Ru» Senador Dantas, 20, an, n.
82, com Laurentlno, |«Lj2!l
OLINDA — Aluga-ae uma casa,
sala, quarto, cozinha « banheiro,
ioda murada, multa água. Des-
conto em folha ou dinheiro em
deposito. Tratar com o proprle-
tarlo. Rua Nilo Fcçanha, 337.

(56.208
PIEDADE — Aluga-se por 'Crs
5.000,00 a taxas. ap. com dois
quartos, uma saln, banheiro, co-
zinha, tudo grande. Ver na Rua
Joaquim Martins n. 303, np, 101

Frente. Telefone 43-2014.
(AC1I8

PILARES — Aluga-se iim
quarto amplo, a um senhor
ou a casal que trabalhe fo-
ra, na Avenida Suburbana n.
6.116, ap. 102. (C-'14.8t)(l

,• JACAREPAQUA' — Aluga-se casa
c| 3 quartos, sal», cozinha, ba-

.nheiro, varanda a quintal, na- Rua Aplaca», n.° 412 — Taquara
(53.375

.JACAREPAGUA — Alugo cas»
...com sala, quarto grande, cozi-

„• nha. — Lugar sossegado, bom
,. quintal de nascente. Rua José

. Braga n. 447 (53,949
*- JACAREPAGUA' — Aluga-s» por

- Cr$'fl.000,00, o »p. 307, na Rua
Baronesa, 625, composto de dol»
quarto», sala, dama!» dependen-

,cla». Chave.» p| favor no ap. 204
• tr»tar na Admlnl«tradoru Flu-

. mlnenae S. A., k Rua do Rosário
n.° 129, l.» »ndar. Tel. 52-82SI.

155.421
JACAREPAGUA' — Ap»rt»mentoa
de 2 qts., sala, cozinha a banh.
Alugam-se k Rua Urucul». 80, ap
302. Bata rua começa na Ru»
Luta Beltrão. Tratar com 8r.
Chaves i Rua Luiz de Camões
75, sala 201. (59.078

PIEDADE — Alugam-se 2 ótimas
casas, p»ra quem desejar real-
mente ter espBço e conforto. Vei
e tratar na Rua Ada. 307, trans-
versai A Padre Nôbrcga. (55.454

QUARTO FAMILIAR, alilga-se a
2 moço» ou cas-il, cl ou si mo-
vels. pode lnvar a cozinhar. Pre-
ço Cr» 2.500,00. R. João Plnhcl-
ro, 325, cl 10. Piedade. Bondes
Cascadur» a L;.Cardoso, (57 •2*0

QUINTINO 
'-— Alug»-»o a Rua

Goiás, 1270. 1 casa eom 2 quar-
to». 2 «nl»s, oozlnh» 'a b»nh«l-
ro completo a um grande qui".!-
tal. CrS e.OÍO.00. Tratnr no lo-
cal, ,' IS3.21H
RIACHUHLO • — Alugamos a
Rua 24 de Maio. 475, o aparta-
mento do 7o andar. Aluguel
CrS í.000.00 e mala taxas. Cha-
ves na Imobiliária Zlrtaeb LI-
mltada. Ru» da Alfftndega 81-A.
1" andar. Telefona 23-3990.

-, .„. ,y (81,589
ROCHA —1, ¦ ' ^ ÍMImo qunr-
to com dlfílto' a la-*»r. e cozi-
nhar. Deposito ou fiança, Ver e
tratar k Rua Dr. Garnler 907.
com Sr. Isalns. .(58.458

cozinha, banheiro, Ars.i e fogAn
a gAs. Rua Dr. -*iVeln:chene'c 50,
ap. 201, próximo no Hospltrj Oo-
tullo Vargas — Penha Circular.

(58355
aluga-se apartamento conju-
gado nn EstnçAo de Rnmoa, com
banheiro a cozinha. Ver a tra-
tar à Rua Fellaberto Freira 141,

(58354
APARTAMENTO. Aluga-ae, om
perfeito rslndo de conservaçAo,
k Run Iraçu, (15, Parada de Lu-
cas. Cri 9.500\00.  (58.312
ALUGA-SE apartamento com 2
quartos, sala, copa e cozinha, c]
folgfto a gns, banheiro c| boxe e
chuveiro elétrico e Are» d» »er-
viço. Aluguel 5,500,00, flnilur Ido-
nco. Ver o tratar A nua Sargento
Aqulno, 350, ap. 201 — Olaria
das 44 ks 18 horas. (58.120
ALUGA-SE uma casa, na Rua
Lobo Júnior, 690. __ (58.032
ALUGA-SE casa, com 2 quartos
sala, cozinha, banheiro, quintal.
CrS 4.500,00. Rua Corlntla. Vila
dn Penha. Tratar com Flguelre-
do. Av. Braz de Pina, 1,310.

(5B.084

BONSUCESSO — Aluga-se cnsn
de fundos c| 2 quartos, sala etc,
à Rua Uranos n. 537. Ver sô
dopols das 10 horas._ (60122
BONSUCESSO — Aluga-se npar-
tamento com 2 quartos, sal* •
cozinha, na Rua Jullo Ribeiro,
88, Chaves no apartamento 301.
Aluguel de Cri 3.000,00-. (60,118

JACAREPAGUA" — Freguesia' Aluga-se metade d» apartamento' d» casal modesto a outro ou fn-
mlll» pequena, com todos a» de-
pendências. Base 2.500,00. Car-
tas para 57.336, na portaria des-
Jornal. (57.330

JLargo dos pilares —
., Aluja-se na Av. Suburbana

6.715, boa residência, servindo
também para negócio. Infor-
mações telefone 28-1982.

(55.57-
> MEIER — Aluga-se um bom

quarto a cas»l. Aluguel Crt ..
1.700,00, com 2 meses em depó-

»lto. Ver na Ru» Moreira Sam.
. p*io, 12. (AM-150

REALENGO — Alugo ou vendo
c»a», s/2 qts. — Rua Plraqua.
ra, lote 9, quadra 7, c| Sr. JoAo
— Tratar tel. 27-3119, (AC-682
RUA BRAULIÒ MUNÍZ, 162".
Abolição — Aluga-se conforta-
vel apartamento de aala. dois
quartos, cozinha e banheiro
completo. Edifício novo. Ver
e tratar no local com encirre-
gado. (AC 472

Íl

MEIER-CACHAMBI — Aluga-se
quarto, a rapazes que trabalhem
fora, cas» família de respeito.
Rua Mossoro, 107. Tel. 49-3568.

(AM-144
MESQUITA — Aluga-se uma c»sa
com sala. J quartos, varanda,
quintal. W. C, água, luz, pro-
xlrao da Estação. Preço Crs ....
3.600,00, na Rua Estere. 137. —
Tratar ao lado, 141. (57.323
MÊIER — Alugn-se o ap. 401 rta
Rua Pedro de Carvalho, 120, b|o-
co B, com 2 quartas, snla e dep.

. Aluguel 6.500,00. Inf. no local.
(01.528

MARECHAL HERMES — Aluga-"tu casa com 2 quarto*.'sala e
mala dependências. A Rua Pl-
racala, por Crt 4.000,00 mensais.
Mil» informações 37-7840. das 9
ás 18 horas. (58.331

I MEIER — AHiípam-sfi aparta-
mentos em edifício de somente'2 

apartamentos, com entrada
-Independente, com dois bons

, quartos, sala, salet». copa, c
rinha. banheiro completo. Arca

- e entrada de serviço, Rua Leite
Ribeiro 47, transversal A Rua'

I Dlss da Cruz. Tel.: 29-6683.
(AM 125

RUA RRAULIO MUNIZ, 172.
Abolição — Aluga-se ótima re-
sidencia em avenida, 2 quar-
toi, sala, cozinha, banheiro
completo e quintal. Nunca foi
habitada. Ver e tratar no lo-
cal com encarregado. (AC 471
SENADOR CÂMARA — Aluga-se
casa, na Ru» Alberlco de Moraes,
533, com 2 quartos, sala. cozinha,
banheiro. Jardim e quintal, por
Crt 3.500.00. EstA em pintura»
Ver das 8 A» 17.horas e tratar cl
o Sr. Caruso. na Rua Sto José
72, l.o, «| 3, das 10 As 12 horas.

(58.351
SANTA- CRUZ — Casa nova, alu-
go, de 2 quartos, aala, varanda, c
chuveiro elétrico, quintal e Jar-
dlm murado etc, porto da esta-
cAo. Aluguel de Cr» 3.500.00 -
Tratnr nn Rua Felipe Cardoso
171-A, Joffre. (56.326

S. FRANCISCO XAVIER
Alu s a m-se 2 ótimas casas.
A 'Rua NasArlo, 31, casa 17
101 e 201. (55 321

BRAZ DE PINA — Aluga-se
magnífico ap. 201, da Ru» José
de Queiroz n. 304, com 2 quar-
tos, saln, banheiro e cozinha,
are» cl tanque. Chave» no b»r
cm frente cl o Br. Domingo» e
tratar k Av. Erasmo Braga n
299, 5.», «nln 503 — Tel. 42-4688

(47.972

a AMOS — Aluga-se otlmo apar-1 ESCRITÓRIO_
lamento, próximo A Av. B
sll, à Av. N. 8. das Graça», n •
9911, np. 101, frente, com 2 quar-
tos, saia, cozinha, banheiro com-
pleto, área oom tanque, ohaves
nos fundos, Tratnr no Banco
Mercantil dt Niterói, i Ru» 1."
d» Março. 29; (55.671

com
de

RAMOS — Alugamoa «p.
2 quartos, 1 sala e Jardim
Inverno, cozinha, banheiro a de-
pendências de empregada, k R.
Fellsbelo Freire, 479, ap. 302. —
Ver a partir das 13 hora» e tra-
tar na Imobiliária Sagre» Llml-
tada. Largo da Carioca n,° 3,
sala 516. Telefone 42-0072.

(02.201

RAMOS — Alugam-sc. cm l.a
locação, na Rua Euellda» Faria,
119 « 121, apa. de le 2 quartos,
sal», banheiro, cozinha. Alugueis
de Crt 5.000,00 e 6.000,00. Chave»
no locr.l e tratar na Administra-
dor» Fluminense S. A., n» Ru»
do R-nr.rlo. 120, l.° andar. Tol.:
52-8281. ._ (55.422
RAMOS — Aluga-se amplo »P,
composto de: 2 quartos, sala,
banbclro completo,- cozinha, ej
Área e W.C. empregad». Ver «
tratar A Rua JoAo Silva, 98, np.
n.° 302. (30.504
VILÃ DA PENHA — Alugo~ap*iT-
tnmentos, novos. Rua Maestro
Henrique Vogeler, 353. Largo do
Blctio. Chaves ao lado. Tratar R.
Senhor dos Passos, 21. Sr, Auto-
nlo Vieira. (59,596
VILA DA PENHA — Alus»m-ai
3 apartamento». Avenld» OlLvel-
rn Belo 210, 1.» locação. (57.201

com mesa, telefone, sala de es-
per», limpeza. 23-1394, 23-2875,

(62.199

Aluja-se vau* LOJA no centro — Aluaa-ae «»•

ÓTIMO QUARTO de frente., em
cana d» pequen» famllln, aluga-
se par» um senhor, nto tem de-
poslto. Preço relativo. Rua Ba-
rio do Bom Retiro 1347. (49.680
PRECISA-SE de quarto pen'i.*no
para caaal, com uma criança re-
cem-nascld». Tel. 38-3193, Mme.
Fernandes. (39.071
QUARTO OU BALA — ProciíB-ee",
amplo e Independente, sem mo-
vel», no Centro, Flamengo ou
Botafogo, com direito » lavar •
cozinhar, para . uma senhor* a
uma criança. Tel, 52-4163 — M«-
cedo. (58.675

CONSULTÓRIOS
ALUGA-SE consultório dentArlo
coitl Ralo X, «m GopncabanH —
Santa Clara 70, 3.°, Sr. Ramo».

(ACK17
CONSULTÓRIO MEDICO —
Alugam-se horários » partir de
1.200 cruzeiros. Ver a tratar ua
Avenida Rio Branco n. 237. su-
I» 30ü. Somente no» dia» pares
das 13 Aa 13 horas. (46.899
CONSULTÓRIO NOVO, bem
Instalado, sala de frente, Edi.
rir' Eskyé. Praça Saenz Pe
na, alugam-se horários da
manhf e tarde. Tratar com
Sr. Apoio, 38-8024. (51,799
CONSULTÓRIO MÍDIOO - Al'l-
ga-ee bem -tobllla-o, »r condi-
clonndo, aparelhado para dlver-
sa» cspeclnlldode». com telefone,
enfermelr» etc, todos os dl»»,
na parte d» manhA e nn parte
da tarde, d»» 12 ks 16 horas, As
2.»s, 4,'s « 6.»» e dss 12- As 13
horas. A» 3.*s, 3.*_ e sAbadoa —

BONSUCESSO .— Run Carneiro
da Rocha 101 — Alugam-se con
fortAvels aps. l.a locnçAo, com
snla, 2 quartos, ou 1 snln e
quarto, c: dep. emoregadn. cozi
nha, banh. completo ci aquece
dor, a partir de CrS 5.500.00. Rua
asfaltada, c1 gAs da Llght, Ad-
mlnlstradora Nacional. Av. Pres
Anloiilo Carlos 613. 2.» oav. Tel
42-1314, das 9 s 12 e das 14 a-
17 hora,-,~ -_ !___?.?

BKÃZ DE PINA — Alusa-se um
apartamento de saln. saleta. 2
quartos, cozinha, banheiro, de*
pendências de emnregnd» e gran-
de a-ea. na Rua Itnblra, 511, ap.
402. Telefonar pl 45-3422. Sr. Mn-
gnlhaea. (58.711
CASA — Aluga-se. na Av. Braz
de Pina, 2.031. Vila da Penha,
c! 3 quartos e snln. todns dc-
pendenclM e quintal. Ver com
o Sr. Álvaro. (46.216
CAXIAS — Alugãm-se duas ca-
sns novas, uma na Rua Maria
JosA n. 177 e outra à Rua 23
de Agosto 196. Aluguel: CrS..
2.500,00 e flador Idôneo. Tratar
k Praça do Pnclflcndor 55, 1.°
andnr. grupo 203. snla 103. com
Euclldes, em Cnxlas. (61503

VILA DA PENHA — Alugam
se apartamento» à Rua Volta
33fi e Avenida Oliveira Belo
468, dè sala, 2 quartos, cozi-
nha,-banheiro completo e área.._ ,„„„, nhnvp» ram o Sr lVcr na Rua Senador Dantaa n.'
Kdr.'XlnhÍ*h_ »te_°-ÍU W< »•• »"«»«. »¦« -•*•<¦¦ «.•,**<_
à Avenida Oliveira Belo 233 e =_„.„ _.„,_ ..j-,,,- «.,, „,,
243. Tratar Av. Rio Branco CONSTOTÔRIO *S»°°J5M 5°»
185. sala 1.615. Tel.: 42-5364\.J^^\~ con.uToríô bem

(j2.306imont5do. Tratar na Rua Slquel
LINHA AUXILIAR £
RIO D OURO
ALUOA-SE cl cirta de fiança ou
deposito, uma casa de quarto,
sala e cozinha, n Rua Tuplnl-
quln». 87, Vicente de Carvalho
Condução à poria. Ver e tratar
depois das 16 horas, trazendo car-
tAo do flador. (56.330
CRS 4.500.0O — Aluga-se o ap
203 da Rua Américo Vespuclo,
48, Kit. Eng. Leal. dc sala, dota
quartos, cozinha e banheiro —
Trem elétrico e ônibus A port»,

(58.140

CAXIAS — Alugs-se caslnhn, n»
Av. Nilo Pcçanha. 1913. CrS ..
1.500.00. Tel.: 30-2729. (59.570
CAXIAS — Alugo cnía nova, com
dois quartos, sala. e-zlnhn com
fot-fio a <rà*. banheiro completo.
Ver na Rua Prefeito Bltencourt,
1.824. Tratnr p:lo tel. 48-2261.

(59.068

CÕRDOVIL — Ãlusa-se peque-
na cnss nes fundos de çrande

vor terreno, A Run Coronel CanVsío
an- n.o 66. Trntnr Candelária 04.

(62.538

ALUGA-SE um quarto a rapaz,
Av. JoAo Ribeiro n.° 754. Estra-
da Tomaz Coelho — Linha Au-
xlllar. (54.852
ALUGA-SE uma ca»», sala. quar-
to, cozinha e luz, por 3.000.00,
na Rua Flamlnla-, 558, fundos —
Estrada Vlccnto de Carvalho.

(62.092

ra Campo», 43, ap. 904 (Centro
Ccmcrclal da Oopacabana), ou
pelo telefone 26-1045. 149.917

ALUGUEL DE LOJAS
E CASAS

OMERCIAIS
ALUGAM-SE 3 grandes lojas
Juntas ao cinema a A cstsçAo de
Irajn. A Avenida Monsenhor Fe-
Us 420, próprias para banco, a»-
daria, mercearia, móveis etc. —
Mal» informações no local das
12 as 16 horas. (47.062

lAo gr.-nda com vitrina, toltfo-
ne, moblllado, para escritório»
ou congêneres. Tratar na Rua
Soncdor pautas, ,71. (S8.715
LÕJÃ"CEOTRÒ"—"Ponto mnra-
vllhoso. Rua S»nta Luzia, 790 —
Aluga-ae aem luvas. Informaçóea
tel, 42-5926 — Orlando.

(57.012
LOJAS PONTOS MARAVILHO-
SOS, virlos tamanhos — Alu-
gam-se «em luvas, esquina dk
Av. N. B. Copacabnnn com DU-
vlvler: esquina dn Rua Barata
Ribeiro ' com Belfort Roxo, es-
oulna Av. Vise. do PlrnJA, com
T. de Melo, Pra. Gen Onórlo
e Stn, Luzia, 790. Inlormaçóes
leis, 42-5926 e 42-9712, (57.918
LOJA — Aluga-se* à Rua Silva
Pinto n." 2. esquina com Teodo-
ro dn Silva — Vila Isabel,

(56.930

In_L_.

ZIRTAEB
m&uhtUajUa

SI IDIIIIISTRICIO
DE BENS ÍMCERIt
nmmwfku hmda

91 COMDOKlmOS
INCORPORAÇÕES
IOTIAMENTOS
Attneiamento dt «ompro t

tenda dt imóveis

LOJAS — CENTRO — Alugam-
se. Rua Rosa SalAo, 30, esquina
d» Run Costa Barre-, 14, onde
e.itAo o» chaves, B.B.C. Servem
para Bar, açouguc, «rmnzAm,
quitanda. Zcna CAmcrlno. BnrAo
de S. Felix.' Informnçóe» k noite.
Tel. 37-0737. (39.518
LOJA — Aluga-te uma com aoli
metro» com- 'mento por cinco de
largur». Tr: r tcl. 32-9952. Dr
Bat»ma_Net'.o. (62.160
LOJÃ*~de eaqulna, »lugo pl ou»!-
quer negocio. Rua Otnvlo Ascoll,
n. 52.1. Nilópolis. Tr»t»r k Av I
JoAo Pesso», 1864. (33.387
LOJA — Aluga-se, dA par» qual-
quer negócio ou lndústrln pequs-
n» moradia, aluguel 4,000,00. R.
Major Mcdelrps, 94, IrsJA, perto
do mercadlnho» InformaçAea no
botequim. (38.253
LOJA — Aluga-se, Praia do Ca-
Ju; 25. Tratar no local. Dias :
Quarta a domingo. (57.285
LOJAS — AHiga-m-se na Vila dn
Penha, em 1.» locação. Avenida
Oliveira Brio 210. pira comércio
ou Induetrla. Ver no local com
o vigia. (57.186
LOJA E SOBRELOJA — Alü/ra-
se v»zl» A Rua do Senado. 172.
Chave» ao lado na vldraçarla —
Aluguel 25.000,00 contrato de 5
anos, Área total 120 m2. Tratar
pelo Tel. 29-1576 José Martins,
LOJAS — Pontos maravilhosos,
vários tamanhos — Alugam-»-
sem luvas, esquina da Av. N.S.
Copacabana com Duvlvler-, es-
quina da Ru» Barata Ribeiro
com Belfort Roxo: esquino Av.
V. de PlraJA com T. Melo
— Pça. Gen. Osório a Sta. Lu-
zla, 799 — Informaçóe» telefo
ne» 42-5926 e 42-9712. (32.042

ALUGA-SE Junto ao clnem» c »
estaçKo de IrajA, k Avenld» Mon-
senhor Felix 420. sobrado com 8
grandes sklóes, juntos ou sep»-
rndnmcr.te, próprios par» peque-
na Indústria, laboratório, escrl-
tórlos e consultórios. Mal» n-
formoçóes no local das 12 A» 16
horas. (47.061

VAZ LOBO — Aluga-se cosa de
quarto, saleta, cozinha etc, a
casal aem '.llhos. de preferência
Idoso. Rua Alice de Freitas. 150.

(57.908

. MÉIKR — OACHAMBI — Aluga
sa casa, c| 3 quartos, «ala. copa
e 

"demais dependências. R. Qa-
Illeu, 126. Ponto final dos lota-

- çóes Méler-M. Graça.-Tel. 49-6396
(55.469

MESQUITA — Aluga-se ap. de
,, sala, qunrto, cozinha e banheiro.
,' Estr. Fellclano Sodré, 1745. Infs

pelo tel.: 48-8298. (49.859
•¦MEIER — Aluça-se ap. 3ÒÍ. Av.
Suburbana. 5301, quarto. 2 sa-
Ias, demais dependências, laclu-

- eiva para empregada. Chaves uo
ap. 303. Aluguel Crs 6.500.00. -
Tratar no Banco Borges. R. da

.- 213-A. cj o Sr. Ferreira. (29 460
», MARECHAL HERMES — Jardim

Sulacap — Alugn-sc em frente
. n quadra comercial, k Run Fer-

nnndes Sampaio.'101 — casa, c!
8 qunrtos, sala, cozinha, banhei-

.ro, chavea- cl o Sr. Antero —
Açougue e tratar A Av. Erasmo
Bragn n. 209, 5», «! 503 — Te-
lefone 42-4686. (47.962
MEIER — Alugnm-se ótimos nps

, em primeira locaçAo. nn Run
.Pndre Ildefonso Penalb» n." 524.

Ver e tratar no local. (AM-859

VAZ LOBO — Aluga-se barraeflo
com 2 quartos, saln e cozinha,
independente. Trav. Campanha
n.o 55. Snltar Est. Vicente de
Carvalho, 301.  (59.336
VÃZ LOBO -• Alugo c1 2 quar-
tos, sala. banh. completo, cozi-
nha cl fogAo a g*s. aren serviço,
tanque etc, ap. pintado novo,
otlmo local, toda condução e co-
merclo. colégio etc. Ver na Av.
Monsenhor Felix, 66. ap. 102. CrS
5.000,00. Trntar tcl. 27-3953.

(62.103

CAXIAS — Alusa-se umn c^«a.
na Run Etclvlna Chaves n.° 172.
Centro, pronrla para clinica me-
dica ou escritório», para pequena
Industria. Consta de 4 quartos.
2 salaa, copa, cozinha, banheiro
completo. Água esplendida. Tra-
tar no mesmo enderoço, com o
Sr. José Luiz Barreira^ (46.317
CASAS E APS. —* Alugam-se. cl
quarto, sala, cozlnh» a copn,
em Braz de Pina. próximo a
conduçAo. Aluguel - de CrS ..
3.500,00, ap. na circular, rom
2 qunrtos grandes. ro-*.tnha •
noa Área. Aluguel da Crt 
5.200.00. Chaves na Rua Dlonl-
sto, 55 — Penha — DlArlamente
das 9 ks 19 horns.

ALUOA-SE loja medindo 4,70 x
3, em avenida. Rua Fernandes
GulmarAes n. 28. ci 2 — Bota-
fogo. Aluguel Cri 4.200.00 - 3
meses depósito. Tratnr local.

_J55.as..à 
AVr COPACABANA-540,: ap. 40Í
— Pnra Uns comerciais. :nn-*nl-
fico grupo dc 2 salns e bjnh. —
Crs 6.000,00 mais Impostos. Cha-
ves cl porteiro. Administradora
Niiclonn! - Av. Pre... Antônio MEIKR — LOJA — Aluía-:» c
Carlos 615, 2.» pnv. Tel. 42-1314. luz. fóirn e JAl, nn Rui Jn-6
dns 9 As 12 e dns 14 As 17 horns IBonlfãrlo n *.»D — Ver no 0-

. (5õi5.i <*"1 da» 8 a» 16 horas, cm dlss
,. ., Utels, 154.8-a

ALUGO OU VENDO um sa'Ao de;  —-—
,/..--s,(»tii'-rpii-a loífo eomnleto En-! MEIER — Alüíft-íe loja grance,

Jncl n. 506 - F.stnçAo de Cole- 5**deMS^om D jSua Rua L-- !.¦ lccacA-.. otlmo pohto par»¦Tio. Preço: 1.500,00, com carta| vfr'^fo. i22,Ta*a 13. Tel 48-2454.|c-fé e bnr. loja de ferrsíms ou

ALUGA-SE quarto, sala e cozi-
nha. A Rua Imbnu. 554. Acarl
Lmii» Rio Douro. Infornuròes
no 349 d» mesma rua. (58.101
ALÜGA-SE um confortável np
Rua Conde de Azambujn 364. c
2 qunrtos e qunrto de emprega-
dn, varanda c área de serviço,
grande snln. nrmnrlos embutidos,
fartura dn á-tua e condução para
tôdn parte. Infrrmaçftcs na Rua
ProfeFsor Bo-coll n. 38. np. 102.

o Sr. Gilberto — Marli dn
Graça; (60127
ÃLUOA-SE um barracAo A Run

'jOJa- -- A. •;-,»•«» dc «4'iin»
com 6 oori.us. Ver na H,\. t:>i
d» d* I onflm n. 59 e tra- ir vi
Io tel, 3<-15"3, depois (k> nl
hora» j____
LAPA, 113 — Alugn-se loja, tem
Jlrau e sobrado, tem força Jun
to ou sep»rado, par» Industria
ou qualquer ramo de comercio,
restaurante ou bar. Tel. 28-4901

(35.262
LOJAS — Alugn-se para dlver-
.-os rnmns. café loja de lerragem
ii-martnlio. nvbclro, conserto?»
tie c-lçndos e outros. Av. Auto
movei Cluv 1769. (54JI55
LOJA — Alu-n-se sem luvr-s.
Tratar com o S". P^mos. íi Av.
Cetíilio Moura, 28. S\o Jofo (I-
Merltl. (36.031

KUA OA AU-ANOtOA, H-A 1.» AND. • TU. 33-MM
RIO M JANfIRO

ZIKTAKB slonllito: eficiência, honestidade, tompetentlo

ALUGAMOS
ILAMENGO — Alugamos no EDIFÍCIO ARARUN.

alto à Traia do Flamenjo, 70, aps. 301 - 203 -
620 — 1.010 — 1.021, de sala e quarto con-
jugado, banheiro e cozinha com luxar para ire-
ladeira. Aluguel» % partir de Cr$ 5.500,00. (Cha-
ve com o porteiro).

COPACABANA — Aluramos no EDIFÍCIO OURf
AZUL. sito à Rua Si Ferreira, 22í, oi apartamen-
to» 421 e 1.014, de sala • quarta conjugado, ba-
nheiro c cozinha com lugar para geladeira. Alu-
riel CrJ 6.000,00. Charca com o porteiro.

RAMOS — Alugamos à Rua Euclldes Farias n. 9,
a casa n. 2, com quarto, sala c demais depen-
dénclas. Aluguel Cr? 5.500,00. Chare» com n
porteiro. (C 14,893

AVENIDA BRASIL
LADO DA GASTAL

(RUA PREFEITO OLÍMPIO DE MELO N.8 254)
Aluga-se, 4.000m2. Terreno com 560m2 de Aren co-

bírta. Entrego, imediata.
Tratar à Rua México, 00, 4." andar — Telefone 42-3486.

iSCroRiÕS^~CENTRO
Alugam-se andares e grupos de snlas em prédio novo a

Rua Alcindo Guanabara n. 25 (esquina de Senado*; Dnn-
usi. Ver e tratar no local com Sr. Mendonça. (54.9U7

GALPÃO - ALUGA-SE
Novo, zona industrial, c/ força e muita

água, sobreloja c/ 365 m2, por Cr$ 20.000,00,
a 50 metros da Av. Brasil, defronte à entrada
para o Galeão. Rua Bittencourt Sampaio n.° 10.
Pode á-r visitado. Tratar na Administradora
Nacional — Av. Pres. Antônio Carlos, 615, 2.°
pav. Tel. 42-1314, das 9 às 12 e das 14 às 17 hs.

• (56.751

de íiíinça. Ver no local
tiu* no mesmo

tra-
(56019

CAVALCANTI — Alugam-»» casa
fl ap, com «ala, 3 qu, cozinha,
banheiro compl., n» rua prlncl-
pai. Trat«r k Rua Silva Vale ».'
83 — Cavalcanti. '61.319
DEL CAST1I.O — AUlB«-»e oll
ma realdencla com dol» quartos,
grande sala, cozinha banheiro
e varanda. Tratar Rua Atílio
Mllano. 101. Cri 5.500.00. (54.817

VILA VALOUEIRE — AlUíam-«e niOTENOPOLlSapartamento» novo», 3 quartos —,y,,^i,".«„;.
Rua Jaçoronba. 81, Junto ao Ca-, "'
nal'. Ver no local. 6 mil cr?»

(54.R59

INHAÚMA — Aluga-se cnsa de
quarto, mi ia. cozlnhn e banheiro
completo, Ia. locaçílo. CU 4.500.00

IAM-H8 Smenails. Ver e trntar na AvlAutomôvel Olube, 745. (AM 100
Bonsucej-so

(53.342! outros rame», k Rua Joaquim
—-«- ^ . ,— I Méler, 428-C. Tel. 27-8507.

ALUGO «obrado comercial. (58.102
Eni. Novo — No melhor pon-
to do Eng. Noto, «obrado na
Rua Barão de Bom Retiro, n.*
102. Chave» na loja. Telefo-
ne 23-0024. (53,987

RUA LENDHO MARTINS. 22. -
Para fln» comercial», »lUR»m-»e
6» ap». 702 e 1210, com »»1» e
quarto con]ug»do», banh. com-
pleto, klct_. Crt 7.000.00 e Cr»
7.500,00, respectivamente. Chaves
com porteiro. Administradora
Nacional. Av. Pres. Antônio Car-
los. «15. 2.» pav. Tel. 42-1314.
da* 9 As 12 e d*is 14 as 17 h.

(62.521
SÕBRÈLÒJA' CENTRO~^~Ã1uk»-
se. sem luvas. 60 m2. Ponto ex
ceie

LOJA N9 CENTRO
. A dois passos da Av. Rio Branco, alu-

ço ótima' loja e sobreloja com cerca de
130 m2. Excelente para qualquer ramo de
negócio e em local de grande movimento
(perto de 20.000 pessoas diariamente) —
Não se aluga para bar ou restaurante. De-
talhes com o Sr. Porfírio pelo tel. 42-5641 .

C62.023

LOJA EM CASCADURA

LEOPOLDINA
ALUGA-SE uma casa com tròs
quartos, sala, cozinha, banhei-
ro, quintal. * Rua Ararl n. 350
na Vila da Penha. Aluguel Cr»
6.000,00, (45,733
ALUGA-SE em Caxias, casa mo-
desta. 2 quartos, cala. cozinha,
conduçáo à porta. 2.200.00. -
Av. Nilo Peçanha. 1459 — Tel
30-3306. Desconto ou carta de
fiança. (54.825

,VÜT™. . 
'? 

,""„„,.?„ 
C 

:,i. I I-INH-A RIO D-OURO - Aluíra.lura-se ap. 
ç 

2 quartos, »*Us.'.<e ,._, r„sa, Rlm Arnimit! 163ülnha c foqAo » BAs E-«o, ba-, _ o^n,,, Nctc. (62.14b!coül
hílro carrrpleto « chuveiro cie

ALUGA-SE loj» »m S4o Jo4o de
Merltl, »c»b»d» de construir, —
pronta para qualquer neitóclo,
principalmente »C0UgU«. Tra-
tar com o proprietário, na Rua
"Francisco Eugênio n. 362. rom
o Senhor Manoel Toma». (jiibkeuha _r.r.imj ¦• mnc«- ,, , ,,.  ri»,.--,*.,..«

 (?.7 ü5 se. sem luvas. 60 m2. ponto ex- Aluga-se umg, grande loja em Cascadura.
ALUO"am-SE ap».. saÍAo. tiols celente. selecionado publico. - rn-ntnr Au Automóvel Club 4 356  EstacãO
quart:» grandes, banheiro em Serve pnra qualquer ramo. - J-raitU ^VV. 

AULUIIlOVCi _1UU, -.o-u £íou_v»"

?òr. coulnh». dependências para Ac-sso direto da Rua Santa LutMe Acai'1. Com O Sr. Gadelha. (58.592
empregad.!. água quente. cl:v.*i-j-ln. posslbllltnndo lnstalsr gran-'

MAC GREGOR DO
BRASIL S. A.

ASSK.MIII.KIA GERAL DE
CONSTITUIÇÃO

Sfto convidados os senhores
subscritores dns nçOes da
MAC OREGOB DO BRASIL
S. A. a se reunirem no pró-xlmo dia 21 de outubro, àa14 horas, _ Av. Presidente
Wilson n." 165, 8." andar, gru-
po 803, em Assembléia Geral,
pnra deliberarem sobre a
constituição definitiva da so-
ciedade, discutir e aprovar es-
tatutos, eleger a diretoria •
os membros do Conselho Pis-

;cni e assuntos gerais. — Rio
de Janeiro, 13 de outubro de
1958. — Ia) René Bauvin —
Incorporndor.

MAC GREGOR DO BRASIL
— Av. Pres. Wilson, 185 —
8/ 803 — Tel. 42-6330 — Rio
de Janeiro.  (54.423

Sindicato dos Salões de
Barbeiros e de Cabelei-

reiros, Institutos de
Beleza e Similares
do Rio de Janeiro
EDITAL

Pelo presente Edital são no-
tlficadns as empresas associa-
das e- a quem possa interessar
que, para a eleição dos mem-
bros da Diretoria deste Sindl-
cato e respectivos suplentes,
do Conselho Fiscal e suplentes
e de Delegados Representan-
tes junto à Federação de Tu-
rlsmo e Hospitalidade do Rio
dc Janeiro e suplentes, a ser
realizada no dia 10 de novem-
bro de 1953, foi registrada na.
Secretaria desta entidade a
seguinte chapa única :

DIRETORIA
Manoel Gouveia do Nasci-

mento
Vlrio Amlcucci
Walter Camões

SUPLENTES
José de Souza Carvalho
Lande Barcelos
Álvaro da Silva Araújo

CONSELHO FISCAL
EFETIVOS

Nelson Rodrigues Batista
Amadeu Duarte Ribeiro
Waldyr Francisco Lima

SUPLENTES
José Prates
Lorisval de Paula
Francisco Pereira de Oliveira

REPRESENTANTES JUNTO
A FEDERAÇÃO DE TURIS-
MO E HOSPITALIDADE DO

RIO DE JANEIRO
EFETIVOS

Manoel Gouveia do Nasci-
mento

Virio Amicuccl
Walter Camões

SUPLENTES
JoSo Teixeira

Thadeu Antônio do Nasci-
mento. <

Lande. Barcelos
Fica aberto o prazo de 3

(três) dias para impugnaçao
por quem de direito, dos can-
didatos acima mencionados.
— Rio de Janeiro, 15 de ou-
tubro de 1958. — a) Manoel
Gouveia do Nascimento —
Presidente. (57.971

dor, nua Tones Hrmem, 1,135 —
AlURR-sej '3-40-3. (49.820

trlco. arca c' tanque laCrHh*-Io,'LINHA AUXILIAR
entr-da pl enrro etc. Ver a Rui casa com 2 quarto.», uma »»l».| ANDAR OU SALAS — Centro —
Alira. 55 Chaves no ap. 2n2.:qu*xrto bfnho completo, cozinhaiAlügam-ã a comercio ou InSiv-
T-gl,: 30-285B.  (62.121]com fojao » gAs, área com tan-itri», 160 m2. fete salas, nv.ilt.3
HIGIENOPOLIS — AÍÚBa-.ie ou'*11"- coberta, e quintal. Av. João claras, nao falta agu». Rua do
vende-!"» ap 102. Carneiro 3»|.5J5?' •_!' 384-A.
Ro, 47. Chaves 101. Tel. Í2-6784;ISr- José, 

ií5L_i2 PASSA-SE o contrato de uma

Tratar com o! Rosário, 136, 2.*> andar. Silva
(AC-3*| (62.00-

HIGIENOPOLIS — Alusa-se ap. Icas»-. de preferencia a casal sem
de frente". Av. Suburbana. 2 524. ifllhos. Tratar na Rua Comenda-
Tratar com Sr. Lima k Rua dor Guerra, 245. Pavuna. (62.091
México, 164. 11." andar, sala 112.
tel. 42-9171. (46.366

MADUREIRA — A!ui*a-se no me-
llibr de Madureira. 1 apartamen-
to de 1 sala jirande, 2 quartos
e banheiro completo ? dep. de
empregada, aluguel 6.000.00 Rua
_agm«r da Fonseca 80. bem no
Lano dc Madureira. Chaves com ALUGA-SE o ap. 201, Rua Bell-
D. Dlsaura. Trntar na Auxilia- '6Srio Pena, 822. Penha, 3 qt».'
dor.i Predial.| Travessa OuvidorUa*1; corlnha, banheiro. 2 varan•n.o 32^ iõ5.260!das e terraço. Chaves ap. 101.

ALUGA-SE o ap. 101 da Rua
Antônio R6ao n, 560, em Ola-
ria. com dois quartos, sala, ca
Zlnha. banheiro completo. VcrJAg""ijj horas
no local i* tratar com o Senhor1
Gerson. 43-7332. k noite 37-3063

(55.883.

OLARIA •— Aluga-se o aparta-
mento n.° 302. na Rua João Sll-
va, 49. com sala, 2 quartos, co-
p».'cozinha êj fogão a gás e chu-
velro elétrico Rei. Tratar das 9

(57.317

ALUGA-SE para' uma senhora
um qunrto em casa de famllln.
cozinha separada com íogno n
gás. Rua Amanaru n. 130. —
Ramos. (56.863

%i
.MADUREIRA — Aluga-se pe-
quena caju, quarto, saln. cozi-
j.ha e demais depend^nrlns, 3
mi! cruzeiros, na Rua Dutra e
Melo n. 32. Começa na Estra-
dn do Portela — Falar no lbciü
dai 12 ás 16 horas. (56.227.

ALUOA-SE o -.obrado dn Rua
Júlio do Carmo n.° 46 com 3 (r,
2 salns. Tudo pintado. 153.881

»MÊIER — No melhor ponto co-
Imerclal — Aluga-se conjunto de

2 grandes salas, com banheiro
completo, próprio para escrito-

. riiv consultórios, depósito etc.
. Rua Silva Rabelo 30, grupo- 302,

esquina de Dias da Cruz. Ver
•.com o porteiro e tratnr com
.-Marques, tel. 49-5633. Aluguel

7.500 cruzeiro». (AM-62
• MADUREIRA - Ahtgam-se 2 casas
de vila, cj varanda, grande snla,
2 ótimos quartos, cozinha, cl gas,
•banheiro compl. c| chuveiro elé-
trlco • bom quintal, c| 2 cnlxas
d/nguar Aluguel 5.500,00, a Rua
Pndre Manso, 81, a cem passos
da ostnçno. Trntnr nn Tintura-
ria ou Tel. 57-7507 —, Sr. Notnn.

AC-517

ALUGA-SE ap. com 3 quartos,
snla, cozinha, banheiro comple-
to e duas grandes área», na Rua
Aragarças, 46, Praia de Rnmos.

(58.090

MADUREIRA — Alugn-ae ótlmn
sala de frent» c| dlvlsno no melo
por cima do Bnnco Moreira Sa-
les, aal» 302. Tratar no local, ou
tel. 57-7507 —' Sr. Natan...

(AC-317

(53.993

ALUGAM-SE. na Penha, 2 re-
sldencln», qunrto, a»ln, cozinha
casnl sem filhos; Crs 2.900.00,
3.000,00. Cl flndor. Run Dr
Oaudle Lei n, 142. (54.929
ALUGA-SE confortável CBsa com
sala, quarto, cozinha, banhei-
ro, Run Oliveira Melo n. 161 —
Cordovll — Exige-se flador
Idôneo. (58.106
ALUGA-SE. om Ramos, aparta,-
mento num sobrado, 2 quartas.
saleta. cozinha e banheiro com
grnnde nrea, com ou sem gara-
gem. Aluguel 5.00,00. Ver nn R,
Tupi, 42, sobrado. '56.429

OLARIA — Aluga-se apartamen-
to de sala, 2 qunrtos, banheiro
completo, cozinha com fojiao,
Aren com tanque. Rua FUomcna
Nunes. 113. np. 202. Ver no lo-
cal. das 9 às 15 horas. — Tel,
25-2661. Sr. Vieira. (58 114
OLARIA — Joilo Rego, 254. Alu
gam-sc dois ótimos apartamentos

Telefone 58-6850. (50.384
PENHA — Alugn-se o aparta-
mento 201 da Rua PanamA. 74,
edifício de construção ret*ent3,
dois pavimentes, tendo otlma sa-
Ia, doía grandes qunrtos, banhei-
ro completo com boxe e cozinha
com f03(lo a gn*i — Exige-se fln-
dor Idôneo. Chnves no nonrtn-
mento 202. Tratar pelo telefone
23-4147 ou 27-2433, Sr. Renato.

(39.591
PRAIA DE RAMOS — Alusa-st
nn Run Nabor do Rèso, 544, um
ap. Tratar na Rua Angélica Mo
ta. 282. Contrato de 2 anos, com
flador. (58.032

ROCHA MIRANDA — Aluga-se
uma citsa com: snla, quarto r
cozinha. Ru» Janarlté. 320. D.
Amílta. Aluguel CrS 2.600.00.

(30.430
SAO MATEUS — Linha Auxl-
liar — Aluíram-se 5 casas: 1 nor
CrS 2.800.00. com lojr.. 1 CrS.
4.50000. com loja. 2 CrS 5.8C3.00.
só residência. 1 CrS 3,*t00.00. só
residência. Outra no Vllar do.i
Teles. CrS 1.200.00. Tr->tar em
Silo Mateus, no Barar Ceruensi-
rio. Run Iara. 103. 155.457

Alugn-se n Ru»vaz lopo

ALUGA-SE um pequeno de-
pósito com alvará de licença
e demais documentos, total-
mente lef-alizado, para venda
de materiais de construção, a
Rua Aricuri n. 402 — Canino
Grande. Ver no local. Tratar
na Rua Mário CaMeraro n.
152 — Encenho de Dentro.

J5!*!09
ALUOA-SE pequena loia à Rua
Martin Pena 53-B, esquina dn
Rua Campos Soles. Ver no lo-
cal e trntar pelo tel.: 26-9123.

(58.316
ALUGA-SE uma sala para pc-
quMio nejóclo. Tem telefone, n

Alfândega 192, sobrado.
(59.637Coronel Soares. 111. casa, dol»jRul1 d*

quar'os. -nla. co-Mnhn e ban'*el-
ro. Claves no lado. Tel -fone | ALUOA-SÈ ótimo local, no Gra-
58-1524. (AM 104jjnu. com 30 m.2 aproxlmadamcn-
VICENTE DE CARVALHO — Alil-i**". Serve parn qualquer ramo de
•:n-sc o ai. 301. f'a F-f. v:c-iiti'|Çí;clna ou pequena Industria —
de Carvalho. 121.**. cj '•or" açn. nua Jerônlmo de Lemos, 362

(62.547modarôes. alu-turl de 
'C"< ^.5M00 j*__f__<__Íe CrSJUOO.OO

Chave? cem Parlas, no Itc-J. T-a-j axjjga-SE um depósito com
tnr nan.m r.a Alfamleça, 26. T.-|S0 ^ e telefone na praçalefone 43-9527. (61.573 Onze a 50 metro» da Avenl
Vicente DE CARVALHO. Alu-|da Presidente Vargas — Aiu
grt-ie cnsa o| 2 qtos.. sala, bn-lguel barato. Tratar pelo te-
nheiro, co/lnha, virsn-la. Alu
gucl CrS 4.000,00. R. Ieré. 766.

(58.276

lefone 43-5241.

NITERÓI E ILHAS

ALUGA-SE um» casa com qunr-
to. snla, cozinha, bnnhclro,.água
e luz, A Run Fortaleza, 299, cnsa
2, Penha Clrculnr. Ver uo local.
Tratnr na Av. Maicchnl Floria-
no 17* com Arlstides. Aluguel dc
2.000,00. Pedc-sc flador. (57.682

PENHA — Alugo casa, varanda;
sala, 2 quartos, copa. cozlnh».
banheiro. R. Costa Rica 230, es-
quina Montevidéu. Ver das 14
As 18 horas. (59.54b
PARADA DE LUCAS — ÃHlgíi
se uma casa nova, com sala, 2
quartoe, bnnhelro completo, co-
zlnha a gAs »' quintal. Ver na
Rua Igaçnbn, 34. Chnves nn ca-
sa da esquina. Preço: CrS ....
5.500,00, com depósito ou fiança
Tratnr pelo tel.: 38-8423.

(56.022
PENHA — Aluga-se 1 np. com
2 quartos, snln, cozinha e bnnh.,
Run Sftp JoAo Bernardo, 34.' —
Bairro Dourado. 160.004
PENHA*i Aluga-se ótimo qunr.to. ns Run Conde tie Agrolongo
1215, próximo A estaçAo.

MADUREIRA - Aluga-se uma) ALUOA.SE um unrt0 na A,
.casa. na Estrada do Portela, 58.!Bni. de Plnn ,, ^ 202 p ,

e 4. Trata-ae na cnsa 2. isr -isn
(54.3871 _5__Í80

————--- -—ALUGA-SE casn cl sala, quarto.' MS_t7_IITA - A'"!"1-" P°r CrSi cozinha. Rua Capúçftrn, 63 Bon-
1.000,00, cnsa pequena, de quarto, sucesso. Ver. diariamente. Tratar
«ala. cozinha e W.Ç.. slmentada. Av, Marechal Florlano, 176. cha- InrúVíiroT"vx!v"' J n. -i... • .,Minas Gerais. 464. Tel.: rutarln. (55.468 ,W..;'.;!_?'_ .íl~r* "ador, A RRua
5.1-7044 — Trfs meses em depó-, .,,,,., „„
«itn vil iníALUGA-SE um apartamento nn
__i* !_-. !.*'_',:'*u, Rua Arngunrl n. 651, com.dois
MÊIER, Cachnmbl — Aluita-ae quartos, sala, banheiro comple-¦quarto » rapazes que trabalhem to. Aluguel de 5 mil cruzeiros,
fora, casa de íamllla de respeito. Tratar na Rua Carvalho Moutl-** Rua Mosaoró 107. Tel. 49-85G8. nho n. 168. Tcl.: 30-8278. (53478

(AM 80

PENHA CIRCULAR - Aluga-se
Uma cas* c 2 quartos «ale, co-'tinha, banheiro. Aluguel 5 mil

Í5£_2'|áüatemiala; 423, esquina Lobo
Júnior. (50.312

NILÓPOLIS — Alugn-se umn ca-
ca. com quarto, sala e cozinha,
para casal, aluguel de 1.500 cru-
seiras, tendo Água • luz, com

.desconto em folha oti 3 meses'em deposito, na Rua JoAo Pcs-
»oa 2.344 (sntlga Coronel Soa-
res). (62.084
NILÓPOLIS — Aluga-se uma ca-' 
»» com sala, quarto, cozinha, ba-
nheiro, forrada, taqurnda, com
í-ui e luz. murada. Aluguel ..

,*> 100.00. Ver e trator A Rua
F-.iiCB Leite 1656. (58.318

' NTLÒPÒLTS — Xp. confort.Aveí,' n*i cslar-Ao. Av. Getúllo Mourn
n* 1.831. Aluguel CrS 4.500.00.
N'LÔPÕLIS — Ãluca-sc casa no-
va por. CrS I.OOO.OO Tcl.: 48-3094

. ou_45i4_178^cj Antclo. 162 566
NOVA ÍGUÃÍU — Aluga-se 

~T

•casa de snla. quarto, cozinha.
. com Água e luz. Run SAo Jnr-
. ge n. 62. 3 Cornçôes. Ônibus

, Jo3é Bulhões. (AC-765
OSVALDO CROZ — AÍügã^ae-1
casn com quarto, saln. cozinha,
banheiro. Arca com tanque, nn
Rua Pcrelrn Figueiredo n. 443
caai n. 4. Chaves na mesma
rua. cm» 3. TrAlav na Aventd»
Erasmo Braga n. 299. 5.0 snd
sala 503. — Tel.: 42-4686.
, • (50.3411

ALUGA-SE a rapaz ou senhor,
um ótimo quarto moblllado, em
casn de pessoa só, com café pela
manhA. por dois mU cruzeiros.
Run Mnestro Henrique Vogelor
n. 353. np. 203 — Vila dn Pe-
nha, final. Tratar diretamente
com D. Léa, ate As 12 horns.

(69*19
ALUGAM-SE 2 bons apartamen-
tos acabados de construir. Rua
Flrmlno Gamelelra. 170. Chaves
ao lado no n. 178. Olaria.

(62.134

PENHA — RESIDÊNCIAS: Pór
CrS 8.500.00 e 6.000.00. respectl-
vãmente, aluga-se na Rua Cos-ta Rica, 87 e na Rua JacuratA.
406. duas mninificas residências,
recem-ptntadns. A primeira comvaranda, 2 salns. 3 quartos, co-
pa .cozinha, banhhelro comple.
to, dependências para empre-
gado, Jnrdlm. qulntnl e caranem— A segunda de varanda, saln,
2 quartos .cozinha, banheiro,
pequeno quintal e Jardim, comsótAo para depósito. Chaves nolocal. Tratar no escritório deManoel de Sousa Santos. De-
partamento de AdmlnlstraçAo
Carmo. 9. sbIss 1104/9. Tel.22-7264. (48.477

ILHA DO GOVERNADOR — Alu-
ga-se um apartamento dc 1 snla,
2 grandes qunrtoa, cozinha e ba-
nheiro completo e boa Área, a
lt .11 Mnldonaldo, 361, np. 201.
Ver n qualquer horn. — Telefone
34-2307. (49.936

BAR E RESTAURANTE — Cen
tro, Rua Santa Luzl» n. 799 -
Quase esquina de Av. Rio Bran
co. bonito. Aluga-se ou ar-
renda-se barato sem luvas. In
formações D. Kullck na »l loja
n. 202. .(57.917
BARÃO DE IOUATBMI n. 71
Aluga-se para depósito, oficina,
snln térrea,-Independente, com
banheiro. Chaves na lojn.

(57.098
ILHA DO GOVERNADOR —
Aluga-se à, Run DJalma Dutra
15, ap. 301, com 2 quartos, 1 sn-
Ia. sa!eta, vnranda, cozinha, ba-
nheiro, Aren com tanque,, situado
na Praça .da Ribeira, com bela
vista para o mor. Chave» no
bnr. Tratnr k Rua da Quitanda
20, saln 407. Tcl.: 22-95U3. Das
13.30.As 17.30 horas. Exceto aos
sábados. Aluguel: CrS 7.000.00.

155.336

BARATA RIBEIRO — Aluga-se
excelente loja em edifício no
va. em primeira locaçAo, próxl
mo A Rua Siqueira Campos, 30,
mU cruzeiros, com contrato —
Tratnr por favor com o Senhor
Abílio no Café e Bar Chelnho.
Run Barata Ribeiro n. 354-C.

(28.133.

ILHA DO GOVERNADOR — Co-
cota — Aluga-se apartamento de
frente, com 3 qunrtos, snla, de-
pendências completas, na Rua
Morívla, 406. ap. 101. perto da
praia e conduçAo Ver e tratar
no local, com o Sr. Leio. Alu-
nuel de CrS 7.000 00, c! flBdor co.
merciante. Tel,: 52-8010, (50^6
ALÜGA-SE casa pl veraneio 7
cômodos e_i fre".*te a prnla —
Out. a dez. moblllada. Prnla da
Bandeira, 65. I. do Gov.

(55.940
NITERÓI — CENTRO — Aluga-
se 'em*!.» locaçAo, otlmo ap. de
sala. quarto, banh. e kltch., ser-
vindo para consultório, escrito-
tio ou para realdencla. Av, Ama-
ral Peixoto n.° 327. ap. 518. Ver
no local com o porteiro Aluguel
4.500,00 cc«n flador. Tratar com
o proprietário, pelo tel. 45-4504
no Rio. (62.165

DIVERSOS
ALUGA-SE casa, na Rua Eng.»
Alberto Rola, 81. Vila Jardim da rapazes com mobllln
Penha. (60.053 ré. Tel.: 29-2081
ALUGA-SE uma casa tipo ap-. qt.
saln, ccy.inha, banheiro, chuvel-
ro elétrico, Run TomAs Lopes
641. Vila da Penha. Aluguel Crs
4.500.00. (58.545
ALUGA-SE np. de 2 qts., 1 sa
Ia etc. tudo em nor.to crnnde.
de frente, com lodn conduçAo A
porta. Ver A Run Leopoldlna Ro-•;o. 488, np. 101. Olnrla ou tel
30-3435. Sr. Dclmo. (AC-538
ALUGAM-SE, em pTlmelrnTocã-
çAo. otlmo» -apartnmentos, de
uma sala, 3 quartos, eeoenden
cias completas de empregada <
garagem, na Av. Teixeira de Cai-
tro, 308. Bonsuces«o. Tratar na
Av. Franlclln Roo*evelt, 39. 15"
andar, grupo 1.302. (81.360

?-_*?-T°-- Alu?f*.-.SÍ P»ra dois APARTAMENTO — Procura-seem 
«nníü ocqueno, moblllado, preferencia

(80<1;lt,!FÍamen'(O ou Copacabnnn, nté .
RAMOS — Alugamos à Rua Eu-|C'.'S 3.500,00. Telefonnr para ...
clldes Faria. 9. n casa n. 2 com!30-263^._Donn IngrkL (55.488

Chnves com o por;elro. Tratar1 - •• ¦• ¦— —
nn. Imobiliária Zlrtneb Lt-lv, A com D. Ablgnll. 158.599

(60.138.

de, vitrinas na rua multo mo- DEC-/ARAÇ6ES Evlmentarlai — Informações. n "_.______ x
lanrto .telefone *2-Wl6. 157.fl3 EDITAIS
SALAÕ NO CENTRO — Ccni 
-«•na ro-ii*1!». R*"i \V!Uhlh<!
Lul* n." 110. Sr. Orrcl». (59.573 1
TUUC. — LOJA — Aluga-se, 1.»
locr Ao. s4 m2. Rua H«ddrr*- Io-
bo n.» ?f**-A. (58.293

Aviso à Praça
A firma ISAURA VIEIRA DOS

VILA JARDIM DA PENHA —]SANTOS estabelecida ne»ta Cl-
Alupa-se uma loJ\ de esquina,idade k Run Cnchambl 2.53-B,
ótimo ponto. Ver e trntnr na
Rua Antônio Storlno, 260, esqu:-
na da Avenida Merltl. Tratar
no local. (55.446

Botafogo - Lojas
Aluga-se A Rua HumaltA 44,

eaqulnn Cesnrlo Alvlm. em fren-
te ao Hospltnl dos Radialista».
Tel.: 45-0090. -53.331 j

tende vendido sevt estabeleci-
mento comcrclnl. nn forma dA
lei, convida seus possíveis cre-
dores desta praça e do Interior,
a que compareçam A aede da
firma, no endereço acima a fim
de receberem o que de direito
lhes couber. .

Isaura Vieira dos Santos.'54.968

À PRAÇA
Materiais de construção

lOlivelra Ltda., estabelecida à
JRúa Leopoldlna Rego 576 —
jvem comunicai a praça, que
itransferiu seu deposito para

o Bairro Jardim America —
Rua 29 — Quadra 76 — Rio
de Janeiro, 14 de outubro dc

Com 3 quartos, sala,;1958 — j0.s<- d-- oliveira
entrada e abrigo nara'
cano. Rua Bela Vista,) Declaração à Praça
96, Engenho Novo. Cha-' cm geral
ves e informações porj moveis molux ltda.,
obséquio na mesma rira!?\?l'_.e?t_B •*estn capiu*'. à

CASA
ALUGA-S E

Oficina Mecânica Assunção
Rua Assunção n. 236 — Botafogo

Tel.: 26-0358
Tem o prazer de comunicar que

voltou à sua atividade normal, sob
nova e competente direção, e espera
continuar merecendo a preferência
com que sempre foi distinguida pela;
sua numerosa e seleta freguesia. :

LEILÕES

(59.502

número 84. (56 440

Centro - Loja
Passo contrnto novo 5 anos.

Alusruel 7.000.00. Rua Regente
Feljó 32. Trntar no local com
O proprietário. (57.189

DEPÓSITO
Alusa-se uma ótima casa as-

sobrndn puni deposito, perto do
Cnls do Porto. Ver A Run do
Livramento, 143 com Humberto.

(59.134

CENTRO — Alusnm-se 1.9 nminr
grande salão, e 2.° andar, com-
pleto, todo de laje, próprio para
pequena Industria ou grandes es-
crltórlos, na Rua Sacadura- Ca-
bral, 221. (36.398
CÕRDOVIL. EM FRENTE DA
FABRICA ENO — Alugnm-se 2
lojas novas por 3 mU cruzeiros!
cada. Contrato de 5 ano.s. fiem j
luvas. Lccal de grande progres-i

. Rua Capitão Cruz n. 673-D|
e E — Tel. 48-1078 — Marques

(59.250
COPACABANA — Aluga-ae pe-
queno .ap., próprio para comer-
cio. Tratar pelo tel. 57-4056.

(56.915
OENTRO •— Alugam-«e para ln-
dustrla leve ou qualquer ramo
do comercio, excelentes salaa na
Rua Buenos Aires, entre as mas
Regente Feljó e Repubrlca _o
Líbano l.o e 2." andares. Pre-
Cos rn-soavels. Nto falta a«ua.
Informações peles tels. 36-1010 I
22-6236 (57.177

GALPÃO PEQUENO, aluga-se
em grande garngem. Força Ugn-
da'. Rua Álvaro de Miranda n."
243 — 8r_._Stbastlno. (AC113
GALPÃO — Bonsucesso — Alu
tra-se um. com 200 m2. Junto n
Av. Brasil, na Rua 17 de Feve-
reiro, 219. Preço: CrS 12.000,00.
Tel.: 38-3618. (58.991

G A l P 0 E S
ALUGAM-SE DI-7ÊRSOS

Em zona Industrial, Cons-
truçáo de primeira, com Ins-
talaçao de força aprovada —
Ver na Rua Barbosa da Sll-
ra 115, a qualquer hora e
tratar pelo telefone 54-1373
depois daa 16 horas. (25.432

GALPÃO
Aluga-se novo, medindo 22 x

8. corr água, luz e gas e dois ba-
nheiros. Preço CrJ 12.000,00 —
Ver k Trnvessa Jncarí, 17. Cha-
ves ao Indo. (60.519

LOJA
São Cristóvão

Aluga-se em concreto. Base
150 m2. Run Benedito Otonl,
65, ver-e tratnr na mesma com
o proprletnrlo, (54.385

Sala - Cede-se

Estrada do Portela n.° 350-A.
declara a Praça em geral e à
distinta clientela que, por es-
critura de Compra e Venda de
s/ quotas sociais, com pac-
to adjeto de Penhor Mer-
cantil, devidamente registra-
da no Registro de Títulos c
Documentos (Cartório do 2.°
Oficio), em 5/8'58, sob o n.°
152.439, imitiu na posse das
quotas representativas de seu
Capital, bem como do maqui
nismo, acessórios, ferramentas
e utensílios existentes no es
tabelecimento, aos Senhores
Norman Machado Pontes de
Miranda, brasileiro, casado, do
comércio e John Borten, no-
vueguês, casado, do comércio,
ambos residentes nesta Capi-
tal, e, em conseqüência, retl-
raram-se os primitivos sócios
constantes do Contrato Social
registrado no D. N. I. C.,i
sob o n." 70.013, rie 3/5/55, as-,
sumindo os sócios acima men-!
clonados, a partir de l.° de1
agosto do corrente, ano, o ati-
vo e o passivo da firma, fi-
cando entendido que, o passi-j
vo existente naquela data, era;
de inteira responsabilidade
dos sócios retirantes.

Rio de Janeiro, 2 de outu-
bro de 1958. — MOVEIS
MÒLUX LTDA. — Ass. ile-
giyel. *;...' 

'.(55;313|

Declaração

AV. PASTEUR, 154
BOTAFOGO

O jULIO convida a sua distinta ire-

guesia a assistir o leilão que realiza hoje,

dia 15, às 20 horas no palacete do Dr. João
Pinto Lapa, à Av. Pasteur, 1 54, onde serão

vendidos extraordinários lustres de cristal

baccarat, alguns com.guarnição de bronze,

novo e perfeito motor de popa, marca

EVINRUDE, tropicalizado, força de 10

H.P., com marcha-à-ré, 5.000 R.P.M.. ainda

na'embalagem e todos os demais móveis e

objetos de arte antiga e contemporânea —

Anúncio detalhado no "O 
Jornal" de hoje.

(C 14.947

Run dn Alfândega' Sl-A( Io „n-'A-UOA-SE «ma vn-ja. por Crs .

A firma VIDROS "SUIS
GLASS" LTDA. estabelecida

No Centro, com amplas co- 'à. Rua Regente Feijó, 69,70.
modidades. mobiliada e com  2.0 anda r, estabelecida

industria — Alugo 3 loias elextensf.o telefônica para í!ns nesta cidade, declara que per-
Lr";^: J,""l0.8 .°"._f?„r?dos'i comerciais. Trocam-st» refe- | deu os seus livros comerciais

tlnr. Tel
RAMOS

23-31)96. (S1.58H 2.0CO.OO, para moçn que'trabalhe
,, «'fora. Cozinhar t lnvar, a combi-

„,..„,„ rfi:i._?_-^iÍÍK ;£?„1««U'< Exlgem-se referências. Tra-lamenio ae «ma e quarto, vlfto- tBr n»\r* t»\ • *?•-. ii-.ii éIQ-u..so. Aluguel 4.S00.OO, com flador,|tar pt,° "*•*' 25-**120' (59.501
nn Rua Aracatl, 13, até 15 h.

(60.112
RAMOS — Alugn-se cnsn com
três cômodos. focAo Ultrasn».
banheiro completo, boa awa:
co-.trato. Cri 4.500,00. Ver dss
14 ks 16 horns. — Rua Pereira
Landim n. 17S.

ALUOAM-SE vagas a mocas, com
ou sem rerelçôes. Tel. 57-2941.

(AC-662
ÓTIMA VAOA MOBILIADA, com
cal*, roupa de cama, banhos
quentes, quarto multo arejado

.para rapar. Preço 1.800.00. —
(«0.046' Tal.: 33-8973. (H.T47

com torça ligada e telelone.
Run Carneiro Ribeiro, 30.

(AM-140
IPANEMA — Loja — Alu-ta-a*. k
Run Teixeira de Melo, f3-l) —
(Praça General Osórloi. 43 m!.
a Av. Erasmo Braga n. ?W, 5.*,
si 503 — Telefone 43-4686.•47.Í7R

¦rendas. Informações com Sr. Diário n.° !* e Razão n.° 1.
Tlto, depois das 17 horas — num bonde Tijuca entre os
22-0726. (55.409 trechos Praça Tiradentcs e

Tijuca. Solicita a quem en

LOJAS — Alugam-ae. em edlfl-
cio novo. para netoclo limpo ou
Industria «ilenclosi. Rua Silva

Pinto 111. VÜ» lH,b*l. (M.11S 1.* «ndaf — V»-u-_-

VAGA COM
TELEFONE

Em escritório'CrS 1.000.00 men-
sais. Rua 7 de Setembro, 213

controu devolver ao endere-
ço acima, que receberá boa
gratificação. Rio de Janeiro.
14 de outubro de 1958 — Vi-
dros "Suis Glass" Ltda.

(56.951'

LEILÃO JUDICIAL
HOJE

BENTO RIBEIRO
Massa falida do Pôíto-de Gasolina e Acessórios

Aurora Limitada

MAGNÍFICO POSTO DE GASOLINA E VM
GALPÃO SERVINDO PARA GARA&EM OU

INDUSTRIA

RUA CAROLINA MACHADO, 1.340 e 1.35Z,
esquina de 1'icuí

Contrato de locação até 31 de janeiro de 1966.
prorrocado mais 10 anos n terminar cm janeiro
cíe 1976.

Galpão de estrutura metálica, coberto de zinco,
galvanizado, destinado a Raragem e oficina, medindo
cerca de 1.100 m2, tendo área construída 700 m2, com
portas de aço.

PACHECO leiloeiro autorizado por alvará do MM.
Sr. Dr. Juiz de Direito da t* Vara Cível, venderá
em leilão. HOJE, 4.*-feira. 15 de outubro de 1958, às
1.V0O horas, no local. Vide anúnpio detalhado no
"O Jornal" de hoje. Mais Inf. tel. 22-6314. (C 14.394
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[AUTOMÓVEIS E ACCESSÓRIOS

1

'AUTOMÓVEL X APAHTAMB1NTO
—„Tonlio ótimo apartamento n»
Tljuca, novo, todo decorado, oi
2 quarto», um» solo, 2 l»rdln»
domverno, dependência» pi em-
.pregada etc. Aceito cl entrsd»
.automóvel de 46 em diante e
lílnonclo o restante. Tratar II»
Bit» Teixeira Soare» n, 26 11 —
Froç» d» Bandclr». (87.130
SAUTOMOVBL — Compro. Pago
na hor», Tel.: «-3532. Heltilo.

(30,3111

AUSTIN 1948 — llKRrTpod» tra-
jier m»c»nlco), vende-se ou tro-
ca-»» por Peugeot de 19.11 par»
clm». Ru» Souza Franco, 476.

(57.603
'ATENÇAOI — Vende-se um Sttl-
dabalter 1951, «atado 100':!,. tildo'como novo. Ru» Souza Franco.
«6 — Troca-se. (57.604

CHBVROLKT l»5a Vendo, 4
porta» cm bom ratado, facilito
» longo prazo, Praça d» Ban-
delr» 105, nAo atendo telefone.

(37/515
OHCVHOUCT •Utl — Hldr»m»tf-
co importado, eatado de novo,
vendo, treco, facilito. Ru» Ha-
plru_333. (30837
CHEVROLET 1949, luxo, pronto
na praça, em ótimo «atado —
Vontto, troco, facilito a longo
prazo, Ru» Itaplru 233, (S8.BS|
CHEVROLET 1911 -, Luxo, proa-
to ua prac» em eatado otlmo,
facilito » longo prazo, Ru» II»-
plrtt 233. (56.857

(ADl.BK 
JÚNIOR 40, conversível,

««tado d» novo. Preço A vlst» cn
«0.000,00 ou melhor oferta. lín»

iFspato Barreto, 53. Tcl. 48-1406.
-ti '—!—
AUTOMOVIL X DINHBIRO, au.
tomovel, »té 20 meses. Rtta SA
rerr«lr». 204, 2,'.  (*A:?ií

í AUSTIN A-40 1949 — Vende-»»'um; completamente reformada.
Tratar n» Ru» do Ouvidor n.
153, oom o senhor Osc«r.
,.'.' (53.885
AUTOMÓVEIS — Com-
pro, mesmo enguiçadoi
Pago na hora. Telefone
29-1738 — Wilson.
J£ (49.938
AOSSSORÍÓS p| Xutomoveis
-t. P4ra-lam«: Vendo 2 dlanl.
d» Chevrolet 39 e 2 dianteiras »
c»pot de Ford 41. Ver na Rua
Jullo do Cftrmo, 328. Jos^.

162.109
AUTOMÓVEL X~TERRENOB EM
BRASÍLIA — Dou como parte
da. pagamento, lote» de 450 m2.
Sa Cidade Santa Fé. » 6 km do
D. F. por auto. em bom estado
e'ò re«tante Cr» 10.000.00 men-
¦»ls. Negocio excepcionei. Tele-
fone 38-0871 — Sr. Llma.

(59.017
AUTOMÓVEL — Compr»-se um.
d» preferíncl» Europeu, dsndo-
(«como entrada 4 lotes de ter-
reno» em Nora Iguaçu, no valor
d» Cri 100.000,00 — O »»ldo em

:* meae». Tratar com Joaquim.
.Telefone 52-6343. (59.014'AUTOMÓVEIS — Chevrolet 38,
.máquln» retlflc»d», Crt 80.000,00
(^-•Lincoln 58, 8 cll„ «ed»nete,
[190.00,00, radio todo equipado,
[eetaldo ejre*pelon»l — Packard
Í4T,. SS.00,00, pr»ç», taxi Cspell-
inha — Todo» em ótimo eatado.
(Vendo ou troco, o restante »
combinar. Ru» Teixeira Soares
Sfl. Praça d» Bandeira. (62,540

CAMINHÃO FORD 1946 — Vali
de-«e ou troca-ae p] carro de
passeio, Rua Marrlz • Barros,
1061, Pode" trazer mecAnlco.

(36 355

OHEVROLBT 1939 <de luxe, c| 4
porta», todo 100°'°. óleo 30, facl-
llta-.-c com 100.000,00, A ltua Ml-
guel Couto, 111, 1." andar. Ur-
gente. 160,542
CITROEN .31 — 6 cilindros, foi
InlrlriHiirm» reformado na Cl-
Uoen - Cr» 180.000.og. Rua Mn-
citado d» Assis n, 17, procurar o
garaglst» Emldlo. '??i?í
CÔNSUL 1954 — Em eatado de
novo, todo original, radio, etc.
Preço Cri 370,000,00, Ru» Repu-
bllca do Líbano, 38. (59,661

CITROEN 1952 — Vendo motor,
estada de novo. Ver dom o
guardador no Largo da Carioca,
defronte » Livraria Freltaa
B»stoa. (49.863
CHEVROLET 1930 — Vende-se,
taxi Capellnha. à vlst» ou II-
nanclado, na Ru» Outemburgp
n. 93 — SAo Crlstováo — NAo
»e kteude «o telefone.

(58.291
CONVERSÍVEL — 2 port»», Cri
?7.000,00. Troco objeto de v»lor
— Ru» Leopoldln* Borges n.°
48. Anchleta. (58.131

CRI 137,000.00, ou melhor ofer-
t». Rlley 1951, particular. 4 por*
tn», tipo esporte, 5 pneu» ban-
ri» branca,,motor reoéni-retlfloa-
do, com latnrla, pintura t for-
rnçAo em otlmo estado — Faço
qualquer experiência, Aceltotro-
c» por carro de menor valor,
lambreta, TV, etc. Facilito. N, B.
carro para pessoa rie fino gosto.
Tr»l»r com o» Sr». MArlo'011 Luiz
» Run Cnrollnn Machado 572,
np, 306. Madurelra. Negocio de
ocaslAo, parn quem deseja po»
«ulr um c*tro d» ollm»- »pra
senUçáo^  (AM 137
CAMIONETA Renault 1949. ven
rte-ae, estndo de nova.' Ver A Ru»
Joaquim Nabuco, 43, »p. 93. i

(AA-381

CHEVROLET 46 « 42 - Vendo, 4
portes, reformado» e retificados.
Rua Debret. 70, sala 912. Caste-
lo. (56.737
CHEVROLET 1938, eixo e mala
em òtlmo estado, particular, 4
portas, preço A- vista Crs . .
128.000,00. Rua Gotemburgo 92.
SAo Crlstováo. 154.843

CITROEN 49, estado realmente
bom e bonito. r»dlo ond»» cur-
tas f longa». Rua Pompeu Lou-
relro, 120, ap. 301. Copacabana,
depol» da» 14 hor»n. (AA-416
CHEVROLET 38 — Vende-ae, cem
por cento, com 4 pneu» novo»,
pintura nov», ratofsmento novo,
instalação e radlndor e grnnde
novn e o restante d» mecAnlc»
cem por cento, com tAxl Capell-
nh». Pr»ç» Il de Junho, 438 —
Santo.'. (57.937

CHEVROLET 37, 4 port»». p»r-
tlcular. bom estado, nâo é oçáo
de Joelho. B»ae 133.000,00. RU»
Frei Caneca 313, 1.» «nd»r, João.

(54.830
CARRO~X 

~AREA~ 
17.000 M2 —

Jacarcpaguá, a 3 km da praia,
El agua, conduçAo, plana, plan
tada, cl barracão de material-
Cri 300,000,00, 27-9753. (36,253
CAMIONETA FORDsbN 1951 —
Vende-se todo reformado. Fa-
clllta-se. n» , Rua Presidente
Barroso n .142 — Ivo.

(49.937
CARROS EUROPEUS —
Compro, mesmo engui
cados. Pago na hora —i
Tel. 29-1738. —- Yvan.

(49.944

AAJTOS de prac» e particulares
— Ford 1941 e Chevrolet 41 e 40,
tAxl. M. O. » Chevrolet 51. p»r-
tlcttlnr de 4 porta*. A prazo ou
A vista. Rua do Matoso n, 126.
garagem — Fernandlnho ou Ris-
g», (61554
AUTOMÓVEL x ESCRITÓRIO —
Troca-se um ótimo escritório, lu-
iúoso, com telefone, tapete, mó-
velJ, cofre etc. Tratar n» Av. Rio
Branco. 185, 4.". si 406, Edifício
Marque» do Herval. (57.963
AVSTIN ou Morris Oxford de
particular, compro. Pago * vista
Tel. 58-4789. Urgente. (60.209
AUSTIN 

' 
A-40. 1951, em e»tad"o

do novo, motor novo, usando
óleo-30. Av. Marechal Câmara
fi. 194, em frenU A Varlg

Í- 

.'. (58.433
AUSTIN 1948 — A 10. perfeito. 4
portas, vendo c| Crt 50 mil de

.entrada. Aceito lambreta em tro-

CAMINHÃO D» Soto 952, 7 to
neladas, ótimo estado, com fa-
cllldade de pagamento. Crt ...
340.000.00. Tel. 28-1646. Rua Ba
rAo de Petrópolts, 663. (35.370
CHEVROLET 40 - Vendo 4 por-
ta» em ótimo eatado. Facilito »
longo prazo. Praça d» Bandeira
203, nlo atendo telefone.

(37.813
CHEVROLET 47 - Vendo, 4 por-
ta», em ótimo estado, facilito a
longo orazo. Praça da Bandeira
205. NAo atendo tetlefone.
CHEVROLET 1951 - Vendo 4
portas tm bom eatado. facilito
a longo prazo Praça da Ban-
delra 505. NAo atendo telefone

(57 813

FORD 1935 — Vende-»e, parti-
cular, 85 H, P„ máquina dleo 30,
pneu», pintura, forrnçAo nova,
rádio original, tste carro eatá em
óllmo estado d« conservação, Ver
è tratar A Prttla do Rumei. 388,
com o porteiro. (60,146

FORD*"jtrifU. P., 4 portaiT-
Vendo, com freio » óleo, radio,
farol de neblina, banda branca,
máquina, eatofamanto, latarla,
tudo 100°I>. Facilito, Ru» Baráo
1,317 — Jac»rep»guá. (59.080

FORD 1947"* —*~Vehde-sq Ford
modelo 1947, 4 portas, pneus 110-
vo». faixa branca, ótimo estado,
rádio original elo. Preço somcii-
te hoje Cri 27O.OOO.00. Infor-
maçóes pelo tel, 28-9170 - Paulo.

(60,110

OLDSMOBILE 48 — Sedanete, 2
portas, 8 cilindro», máquina em
excelente» condlçóes, vcnde-»e
no eatado, preclaa de repare» na
carrcçarla e eatofamanto — Pro-
curar Sr. Moysta. A Ru» Djalma
Ulrlcli 201, ap. 903. Tel. 47-3283.
Negôclo_A vlst». (61,044
OPORTUNIDADE 90,000,00 —
Vendo Pontlai: 40, 4 porta», 8
cilindros. Av. Nilo Peçanha n,°
31, fundo», com Jagoré. (60.088

FORD 51, CANADENSE STAN-
DARD — Duas cores. 4 porta»,
rndlo, A' vuta melhor oferta. Ver
e tratar Rua 7 de Setembro n."
205,. l.a, Sr. Co«ta, Depol» da» 10
hora». (58,677
FAROO — Vendo, ótimo eaUtlo.
Tratar A Ru» SAo Francisco X»-
vier, 480. (62,181
FORD. 1940 — 187 mil crdzelros,
Tuxl Capellnha, motor, latarla
ótimo estado. Tratar Praia do
Flamengo, 136, Sr. Francisco

' (59.132

CAMINHÃO CHEVROLET 1941 —
Vende-se um. Ver e tr»t»r A.Ru»
Cost» Ferrelr», 24, das 13 A»17h.

(58,396
CÃDILAC COÜPÊ~DÊ VILE, 1851.
em ratado excepclon»l, vende-Be,
fi Ru» H»ddock Lftbo 82. Posto
Sáo Pedro. (58,429
CHEVROLET 57 — Bel Air O.K.,
seis cilindros mecânico, 4 portas,
com coluna, 4» via legal. Troco,
facilito, Ru» Duvlvler n. 37 —
Tel. 57-7611. (62.572
CHEVROLET 56 — Bel Air Sport
Coupe, estado O.K.. duas cores
4» vi» legal. Troco, facilito. Rua
Duvlvler 37 — Tel. 57-7611.

(62.372
CÃMÍNHÁÕ F. 8 motor
óleo, alemáo, pneu» novo», tu-
do cem por cento, vende-ea por
motivo (le doenç». Ru» Pelot»»
136, »p. 202, Lln» V»sconcelo».

(39.669
CADILLAC 42 — Vendo com í»-
cllldade, aceito promissória» eo-
mo pnrte, ótimo est»do. N, S
Cop. 861, 1008, 16 .ás 20 h.

(AC-732

FIAT 1949, sujeito » qualquer
experiência, todo equipado, ea-
tado de novo, vendo urgente, R.
Haddock Lobo 82, Abel. (38.428
FORD 31, 4 porta», ótimo Mt»-
do, mecânica a tôd» prov». pat-
tlcular vende. Rua Haddock Lo-
bo 82. Ralpli ou Telxelr».

¦¦¦'¦ -j (38.427

FORO PREFECT 1952 - Perfei-
lo estado, traga mecânico —
Tel.: 47-8040 ou 27-0676.

(58.634
FORD 1949 — Coupé, tudo or!
glnal de fábrica: tapetes, teto
e até pintura. Ver com Cícero,
á Av. Marechal Câmara, 194,
em frente a VARIO. (58.432
FORD 1951 — 4 portas, vende,
se, Cr| 335.000,00. Run Caçapa-
va, 2, (AM-145

OLDSMOBILE 1941) — Sedanete,
duas portas, radio, sela cllln-
dros. Crt 200.000,00. Rua Cnn-
dldo Onffréc n. 39 — Urcn —
Telefone 26-8178, (60.038
OLDSMOBILE- 31 — Eatado geral
100';, »ti|elto a qualquer prova.
Preço Cri 323.000.00. Vendo ho-
Je, Ru» Buenos Aires, 259, Tel,
43-1105.  (16.H12
OLDSMOBILE 50, bom estado, 8
cilindros, 315 mil, sendo 100 mil
financiados. Estacionamento d»
C. Econômica, Av,-esquln» Alm,
Barroso, com o guardador Santos

(AC-316
OLDSMOBILE 1952, em otlmo
eatado, forr»çAo, original, radio
etc Tr»t»r com Mo»dlr. Tels.:
48-3130 e 34-7013. (54.324

l.nsMOBILE 88 — Vende-se 1
ano 1950, pneu» banda br»nc».
— Aceita-se ofsrt»*, base de 300
mil cruzeiro». Telefone 43-8340
Carlos ou Amturl. (54.815
OPEL — Vendo um, em otlmo
eatido de conservaçlo. Ver e
tratar na Ru» Voluntário» d»
Pátria. 481, com Sr. Manoel —
Tel. 26-1477. (AC-178
POR MOTIVO OE renovaçáo d»
frot», flrm» p»rtlcul»r vende »1-
guna Furgões, marc» Internatlo-
nal, KB-3. Tr»t»r dlárl»mente
d»s 9 A» 16 hor»»,- A Av, Pedro
II 250, com o Sr, P»nlsset.

(33.913
PLYMOUTH 48 — Excepcional
estado, forraçáo, pintura e c|
pneu» novo». Ver e tratar na R.
Pontes Corre» n. 157, np. 3
— O eraldo. (58,328
IPEUÒEOT~1952, otímo estado -
Vende-se A vlata otl » prazo.
Kuit Anita OarlbaMl, 105. com

porteiro. (AC-426

FORDSON — C»mlonet», roo-
de-se, Cr| 90.000,00. Rua Caça-
pava, 2. (AM-147
FIAT SPORT — 6 cilindro»,
tudo novo, única no Rio. —
Favor trazer mecânico. Rua
Marquei de Paraná, 41, ap.
X0I. Tel. 45-0071. (57.332
FORD TAUNUS. 1951. em e»t»-
do de novo, máquina » tôd»
prova. Ru» Silvei» Martins,
164. — Telefone 45-2142.

(58.434

CHEVROLET 37. de 4 portas, mo-
tor 48, 120.000,00 A vista. Faclll-
to. Ver )¦-. Av. Presldeftte Vargas
n.". .1.137. (53.788

CHEVROLET 37 — Vendo um de
4 portas, com mala. felxo de mo-
Ia, de particular. Facilito. Tra-
t*r n» Rua Baráo de Itapagtpe,
348,: casa 2. (58.217

lhrgoU$aS2°» 
FF.*ÍÍÊl8C° a?M43{|«T35ÍW MODELO 1951 - VenVfctrgo da 2 Feira, (58.431 d0 em bom e£Udo de conMrva

fel-"'  - "
Bi

¦t—,-  ¦¦!—...—¦— ¦ .,—......¦¦¦ .. ,uu sua uuui miauu uc LUII.TCI va-
;UICK SUPER 1948 — Vende-ae-ção, todo equipado, rom radio

estado excepclon»! pneu»;Preço 195 mil cruzeiros. Tratar

DE SOTO 52 do» pequeno»,
port»», mec»nlco, l»t»ri» e me-
cnnlcn nov»«. Troco, fsclllto —
Run Duvlvler 37 — Tel. 37-7811.

(62.572
D. K. W/VEMÀÒ-1958, ei rádio,
garra' de pára-choque e pintura
verde claro. Vendo á vlata por
Cr* 450.000.00. Ve- e tratar A Rua
Senador Vergueiro, 55, garagem
do edifício. _(£9jÍ4.4
DKW VEMAO 1958. camioneta
pnra 6 passauelro». garras de nn-
ra-choque, cor de chumbo. Vendo
à vl«ta per CrS 450.000.00. Ver e
tratar k Rua Senador Vergueiro.
55, garagem do edifício. (59.144

DÕDÍÕE 48, 2 portas, estado- lm-
pecável para pessoa de gosto. —
B»se 320.000.00 á vista. Ru» Me-
lo e Souza 116. Junto A Fábrica
Lamas. (58.398
DODGE -¦ 1950 — KINOSWÃY —
4 portaa. completamente nova
Vendo hoje. á vista ou troco por
enrro de menor valor. Ru» Ita-
plru, 233. (36.681

FORD 51, canadense, 4 porta»,eatado perfeito. Troco, facilito.
Rua Duvlvler, 37 — Tel. 57-7611.

(62.572

(banda branca, 4 port»», cor pre-
(tá". Ver • tratar A Ru» Sáo José
jüsq. d» Qultsnd», com o guar-
dador Mulato. (61.062

pelo tel. 25-1787. Hello. (58.567

BUICK SUPER SPECIAI,.
¦no 52, 4 portai, mecânico

[genuíno, todo original de fá-
brica, tem exagero. Um dos
nait conservados • melhore»
do ano. Troco por carro mais
barato ou vendo à vista. N.B.
Este carro eitá com "earbo
carl" economizador que lhe
dá rendimento de 140 km. c'
20 Itt. - Av. Copacabana, 787,
ap. 401. Tel. 37-9343. (AC-730
BALSA E' O SALVA-VIDAS
do teu carro, porque tem o»
acessórios que êle precisa, k
Rtia Marquês de Sanucai ri.
338 — Telefone 32-6947.

(58.337.

CITROEN 1951 — Vende-se, su-
pereqttlpado, o mais lindo, Ru»
Maria Amalla 394-A. Tljuca, cl
Joaquim, 157.212
CHEVROLET 37. Taxi, forracAÕ.
pintura, Ut&rl», tudo bom. —
Baixada Intendente Magalháes.
1255. José. (52.088

(BASCULANTE FORD 48, vendo
ttiasculante.Ford 48, reduzido por
.•(Brt 180.000,00 A vista. Esta tra-
walhando no túnel da Rua Ba-
Mrata Ribeiro, » CrS 45,00 o me-

tro, e onde pode ser visto. Tra-
t»r com Wilson na Ru* Umnial
n.° 319, fundo» na oficina mera-
nica. (58.682
BUICK SUPER" 1347 — Todo
original de fábrica: 4 portas,-mecanlcn 100T,, — Vendo, por
Cr» 155.000.00. Ver e tratar com
o;Sr. Demervnl, á Rua Frnncla-
oo Otavlano n. 5, Quartel: das
12 As 18 horas. Tcl. 27-1273.
_w: (61.034
BUICK - Compro, mes-
mo enguicado. Pago na
hora. Tel'. 29-1738 —
Yyan. (49.950

CHEVROLET 39 - Coupé luxo —
Tudo loOTr. vendo — Telefone:
M. Hermes 685. Jo*é. (62.080
COMPRO um »utomovel Chevro-
let, Ford, Plymouth ou Dodge
pequeno. tn«iti du»a porta», »no
50-51. 300 mil. particular par»
particular. Procurar zelador, Ed.
Rio Veneza, Lagoa, das 9 n.« 10
hora». (55.418
CADILLAC — Vende-s» um C»
dtll»o qustro port»s, perfeito ea-
tado de conservaçáo, pintura »
forraçáo novas, pneus om perfel-to estado; Tratar na Travessa do
Ouvidor. 12. 1.» andar, com o
Dr. Souza Leáo, diariamente, dae
9 A» 16 horas. (55.400

DODOE — Pick-up 1951 — Ven-
de-se com carroçaria le aço, es-
tado lOOli, podendo tratier mera-
nlco. Ver diariamente <•. traur
rom o Sr. .-lanche', A Ru» Je
qulrlçá. 823, Penha. _(82:039
DKW — 1958 — 4 portas, novo
com rAdto. Tíl. 42-8247t

(34.380

HUDSON 1947 — Vende-se
um completamente reforma-
do, motor, suspensão, em-
breacem, diferencial, com mil
km. rodados, com algum fi-
nanclamento. Ver e tratar à
Rua da Matriz,. 26. — Tel.
2(i-1390, em Botafogo.

VENDE-SE camlnháo Fòrd F-6
1950, em ótimo estada, tudo
100°,°. Máquina, carroçaria, pln-
tura, etc, InformaçAe»:: telefo-
tio 28-2781, chamar Paulo.

(58.7111
VKNDB-HE Hudson ano lMii to-
rio equipado, Rua Procl»m»çAo
898, an. 101, lundus, Bonsucesso.

(59.067
VOLVO 1951 — Em excelente
estado; pintura e pneus no-
vos. Somente à vlst». — Tel.
40-9359, Edson. (AC-767
VÊNDEM-SE 2 caminhões —
sendo um Chevrolet 1951, em
perfeito estado e um Ford F-
0 1950, precisando ..lanterna-
Eem. Tratar e ver «a Rtia
General Pedra n. 261 — Pra-
çaOnze. (60.145';
VENDE-BE Chevrolet de pr»ç»,
ano 36, pela melhor oferta, Tra-
tar: Rua General Polldoro, Jun-
to-ao Mercado diu Flore», das 10
ás 12 horas. (AA 391
VENDE-SE Packard ano 1940, —
Facilita*»» com 30.000.00 de en-
trad», á Rua General Calvo, 278,
portaria. (61.039
VENDE-BE um carro Inglês ds
marc* Rover, maquina nov», to-
do reformado de novo. Ru» Jon-
qulm Pnlháre» 357, cofa Ocar.

(58.987
VENDE-SE um enrro de pr»ç»
1947, m»rc» Chevrolet. Ver »
tratnr Av. Henrique V»l»d»res n.
74. (57,333

Austin A-40,48
Km eatsdo excepcional, lem o

menor nrranháo possível, todo
equipado. Aceito troca r facilito
pagamento. Av, Atlântica, 2.310.

(C 18,021

AUSTIN -1952
"A-40"

Estado de novo. Rua Ba-
rata Ribeiro, 197-A. (C 15.008

AUTO PEÇAS
Vende-ae ótima loj» eom tato-

que de peças e acessório» pnrauutomóvel». Ponto excelente,
próximo ao Largo do M»ch»do,
Contrato novo, direto, p 3 ano».
Ver a trntar com Osmar, A Ru»
da» .Laranjeira», n.° 1, Loj* N.

(37726

Automóvel
Kaizer Special
Ano 30, mec»nlco, pnrtlculnr,

quatro porta», completamente
novo. Vende-se. Ver • tratnr á
A Run Sáo Luiz Oonzngn 163,
Tel.: 38-5497 — Nlcolau. (30.432

VENDE-SE CAMIONETA —
DKW, carroçaria de madeira
km ótima estado. Preço de
ornslâo, 65 mil cruzeiros. —
Manoel. Telefone 54-3602.

(56.934
VENDE-SE Bulck 1942, taxi, pre-
to. Crt 160.000,00. Tratnr no pon-
to de Irajá, com Sr. Arlstote!»».

(56.278

PEUGEOT 52 — Bem calçado,
em otlmo eatado, vendo 190.000,
cruza. Rua Dlnlz Barreto 2. —
Camplnho. (49,821

VBNDE-SE URGENTE Stan-
dard Vancuard 1950, 4 portas,
otlmo de maquina, equipado
com rádio Spot-Llnht. Preço
á vista CrS 160.000,09. Ver e
tratar i Rua dos Arcos, 21,
I.J.».B.T0l4B-96U.(4fi7|i

PICK-UP Chevrolet 37, excel. es-
t»do, Ru« Frederico Albuquer-
que 127, Hlglenopolls. Telefone
30-9109, ent. 30.000.00, rest. 12
meses. 5.000,00 pi mêa, (49.827
PONTIAC 1938 — Vende-se. p»r-
tlcul«r, 4 port*». em perfeito es-
t*do de conservaçáo. Ru» M»rl»
Amalla 394-A. Tljuca, com o Sf.
Martins. '37.211
PEUOEÒT 1931, c«mlon«t)a »eté
lugares. 100°;°. Ven-do com ur-
prenda, A vlst», «celto ofert* A
Rua Hugo Bezerra n.° 508. no
Méler. (AM-46
PEUGEOT 1952. 4 porta» em es-
tado excepcional — Vendo Crt ..
215.000.00. Av. Henrique V«lada-
res, 135. Tel. 42-3865. (59.616

VENDE-SE em estado de novo,
peln melhor oferta, um sutomó-
vel Lincoln, cór preta, 4 por-
tas. pneua banda branca: me-
canlca a tôd» prova. Tratar cl
Joaé Faustlno. n» port»rla do
Novo Hotel, Ru» Republica, do
Líbano n. 8. «, (33.290
VENDE-SE camlnháo Interna-
clonal 52 L. 160, em ótimo esta-
do. Mptlvo renovaçáo de frot».
Ru» M»rquí» de S»puc»I 8.800.
Sr. Ruflno. ("'9»
VENDE-SE um Hudaon, ano 1953
6 cilindro». TraUr no loc»l, n»
Ru» Correi» Dutr», 119. Cjtete,
com o Sr. Eublo, »té á» 18 ho-
ras. (,B"784
VOLKSWAGEN 1958 — Kombl. 0
k>a. Tel. 45-5519. (49.956

PLYMOUTH — Vende-se. pela
melhor oferta. »no de 1947. pln-
tura e mecânica ótima. Ver
tratar A Rua Bento Lisboa

.72. esq. de Tavares Baatoa —
(AC-729;Ctttete: (59.026

HUDSON 1951 — Comodorc, 6 5ÃCKARD 47, 85.000,00, ótimo es-
cilindros-, 1 portas, todo equl-jtjrto, praça, Cjpeilnha. banda
pado. Vende-se. CrS 280.000.00.1 branca, vendo á vista ou flnnn-
com facilidade pauamento. Av.! ciado. Também treco por cirto
Henrique Valadares n. 135. |p-qutno. Rua Teixeira Soares.

(59.62226. Praça da Bandeira. (63.544
HUDSON 1954 — HÕriiet de 6 cl-'
liiulros, com rádio, pneus banda
branca, o mais novo do Rio. pa-
ra pessoa de tino gosto, podendo
ser feita quaisquer experiências.
Ver e tratar á Rua Fellsberto
Freire n. 135 — Ramos. (38333
HUDSONÍT947 — Particular ven-
de otlmo estado. Rua Pedro I,
43. Tel. 22-8416. Sr. Ayr.

(38.250
HUDSON 51 — Vende-se. de prn-
ça, cor preta, em eatado de no-
vo. forraçáo para casamento —
Tratar A Rua Emanclpaçáo 41.
Sáo Crlstováo, com Moaclr. Tel.
48-3130. (54.323

! HUDSON 1938 — !00'-„. 4 por-
Itas. CrS 90.00(1.00. 8 cilindros —

Vendo, 4 poita». Buarque de Macedo n. 36. ap.'- •--'"•- - '"- ' (53.938DODGE 47 _
ero ótimo e»todo, facilito »lon-1201
go prazo. Praç» d» Bandeira 203"
náo atendo telefone. (57.813
FORD 1941 — Vendo, 4 porta»,
em ótimo estado, facilito a lon-
go prazo. Praça da Bandeira 205
náo atendo telefone. (57.813
FORD 46 — 2 portas, vendo em
otlmo estado geral. Ver na Run
Itaplru, 233, (36,858

CRI 50.000,00 de entrada « Crt
5.000,00 mensais — Vende-se
Standard 8, em otlmo estado e
com radio, Tel, 22-6471. (57.241

CHEVROLET 36, t»xl Capellnha
íí" Vendo. Av. 28 de Setembro
n." 86. (55.511
CÔNSUL 1952, estado excepclo-
nal. Tudo n qualquer prova. Rua
Haddock Lobo 108. Sr. Brito. —
"Tel.: 48-1883. (56.413

CITROEN — Cardans, máquina
e estofamento novos — A' vista— Tratnr depois das 17 horas —
Trnv. Alfredo Botelho n. 55. ap.
101 — Meler. (60.522
CAMINHÃO FORD F-5. ANO
1951, semlnovo — Vende-se ou
troca-se por carro de passeioFord. ano 1939. em diante. Tra-
tar k Rua Santo Cristo n. 144.

_ (59^018
CHÈVROLFT 1936. Standard, de
4 portas, todo reformado, vende
se pela melhor oferta. Ru» Lo-
ho Júnior, 1494 Iborrachelroi.

(80.002
CHEVROLET 55-58 — Compra-se
Bel Air, 4 portas, mecânico, de6 cilindros. 1 Pagamento A vista
Tel.: 23-6217 ou 43-9526. (60.003

FIAT 500 — 49 ra Reformado
tudo novo. desenvolve bem
Vende-ae com grande urgência,
Crt 70.000,00. Rua Carvalho de
Mendonça n. 29, ap. 502.

(54.462
FIAT 500, 48, tipo Utility de aço,
pneus « forraçáo novoe. mecânica
otlma. Base 70.000.00. Aceito
oferts. Rua Senador Bernardo
Monteiro, 70-B, Sr. Celestino. ¦

(53 253
FURGÃO — Vende-se um GMC
1953. todo reformado e reforça-
m para carga até 2.200 quilos.
Ver na Rua Benedito Hipollto,
00. Tratar pelo tel. 43-9573.

{54.899
FURGÃO FORD F-5 — Vende-sê
em excepcional estado de máqul-
na e latnrla a pintar nà cor que
desejar o comprador. Ver á Rua
Joáo Torquato n, 263. náo tem
telefone. Base 200.000.00. negócio
urgente. Tratar com Altamlr.

157.146

JEEP WH.LY3 1958. 0 km. tido
equipado. 32(1.000.00 A vlata. Te-
Iefone 26-4800, Sr. Lamar*.ln».

(5S.711

PEUGEOT — 203 — 1950 — Fí-
tado de novo, Crt 170.000.00. R.
Baráo do Flamengo. 22. (58.323
PACKARD 1947 — 4 portas, pra
ça, Crt 130.000.00. Vende-se A
Ru» C»ç»P»v». 2. (AM-146

VENDE-SE Volkswngen 53, c«
mloneta de luxo, 10 lugnre», em
bom eat»do mecânico, teto de
abrir: é toda envldrnçid*. Preço
280.000,00. Aceita-se oferta. Av.
Presidente Varga». 761. Barbes-

(57.09o

BUICK 1951
ôtlmò MUdr d» conservaçlo

4 portas, mecanlc» • laurl» 100-ü.
Ver A Ru» Joaquim Palhares.
180-A. Tel. 34-6926. C 15'013

ncia
TÂNIA

BUICK SUPER
1953

Vende-se um mecânico, 4 por-
tas, em ótimo «tado de conaer-
vaçáo. Também troco por outro
carro americano de menor, Ta-
lor. Base de preço Crt 
650.000,00. Ver d na 8 ás 18 h.,
A Ru» SAo Clement» n.« 145 —
Tel.: 46-7402. (54.483

¦ ponto de partida ¦Hsfr '-• ^
PARA UM BOM NEGOCIO ^^í) >f3^i

COMPRA - TROCA * FACILITA
1958 — PLYMOUTH Bülvedere, 4 portas, hldramAtl-

co, 4.* Via Legal.
1958 — CHEVROLET Hel-AIr. Sport Club Coupé, 6

cilindros, mecânico, zero quilômetro.
1958 — JIPE WILI.VS zern quilômetro
1957 — CHEVROLET,, esporte clube eoupé, mecânico

dlreç*o hidráulica e freio a ar
1957 — CHEVROLET Bel-Alr, 4 portas, hidramático

freio a ar. direção hidráulica.
1957 — FORD. Sport Club Coupé, quase 0 km.
1956 — CHEVROLET Sport Club Coupé, 8 cllln-

dros, hMramâtico, direção hidráulica, freio
• ar.

1956 — PLYMOUTH, mecânico, 6 cilindros, 4 portas,dlr hidráulica, freio a ar, semlnovo.
1958 — FORD Falrlane, 4 portas, direção hldrãu

lica, freio a ar, equipado, tero quilômetro1954 — CHEVROLET Bel-Alr, Sport Club Coupé, hl-
dramático, em ótimo estado.

1954 — OPEL Camioneta para 9 passageiros.
1953 —'DODGE, 4 portas. Kinirtway
1952 — PONTIAC, 4 portas, 100% de mecânica
1952 — CHEVROLET. 4 portas, equipado, tm 6tlm

estado.
1952 —PONTIAC Catallna, mecânico, c/rádio • ban-

da branca.
1952 — FIAT 1400. conversível, 100% mecânica.
1952 — DODGE Utility, 100% de mecânica.
1951 — MERCURY -Coupé, com rádio • b»nd.

brinea
1951 — CHEVROLET, 4 portas, hidramático, em átl-mo estado.
1951 — NASH, 4 portas, e/tásl Capellnha, prontopara trabalhar.
1951 — CHEVROLET, camioneta para 16 paitarei- á

ros, particular, em ótimo estado de mecânica. °

Rua São Francisco Xavier, N.° 189»
(Próximo ao Colégio Militar) — TELEFONE 48-0816 S

:\

» p\

BUICK - 1952
4 port»», Rádio — Pneus faixa

branc» «te. — Aceito troc» —
Tratar à Ru» México, 11-C. Tel.
52-8865. (59.678

BUICK - 1956
4 port»», »| colun», no eaUdo

d» 0 km. DocumentaçAo legal.
Facilito parte do pagamento. —
Rua Conde de Bonfim, n.° 867-D
— TIJuc». (C-13102

ria.

JIPE WILLYS — Vende-se um
de 1951. teto de «ço, pintura no-
v» e estofamento novo e a me-
canlc.-. otli. . Preço 210.000.00 —.
Ver na Praç» Tlradentcs. 83. cl
Joaquim Ramos. , (57.123

PACKARD 1948  Vende-
se uma, barata, conversível
super luxo. por motivo de
viagem, estofamento novo,
bem conservada. CrS 
180.000,00. Ver e tratar na
Rua Viuva Lacerda, 32, Sr.
Almlr. (57.989
RENAULT 48 — Otlmo estado
!;er&:. Vende-se. com 40 mil de
entrada e 12 íetra» de 3 mil —
Tel. 46-7602. Cello._ (59.108
RENAULT 49-30 — Vendei» em
estado de' novo. completamente
reformado, pintado em 2 lindas
corro, motor rccondtclonttdo em
fase de amaclamento. Ver e tra-
tar A Rua Haddock Lobo. 105.
Náo se atende pelo telefone.

(58.420

VENDE-SE ttm carro 4 pertaa,
«stado de novo Oldsmoblle 42
— Ver e trntar á R. General Sa-
vaget, 80-A. Mnrechnl Hermee.

VBNDE-SE Chevrolet 49. lia
praça há 3 meses, taximetro Ctt-
pellnha novo, máquina retifica-
da há dias. pode trazer meca-
nlco. Ver na Rua Professor La-
cé. 103, daa 7 á» 19 hs. — Ramos.
Preço à vl«t»: 390.000,00 .(55^832

1938VENDE-SE Chevrolet 1938, em
ôtlm»s condições, forraçáo nov».
pintura nov», máquina retifica-
d». Ver e traur A Praç» Onae
de Junho 458. Santos, (55.9:12

BUICK - 1947
4 portas, o mal» novo do Rio.

Vendo, troco e facilito. Rua Con-
de de Bonfim, n.° 867-D — TI-
Jucá. (C-15102

BÀSGUUANfr^
FARGO —1952

Vende-se precisando de repa-
roa, no estndo. Faclllta-se o pa-
gnmento. Sr. Araújo. Tel. —
43-5691. (62.036

- Baterias das melhores marcas -
SEPARADORES DE BORRACHAS
Garantia integral de 12 a 16 meses.

Devolvendo a bateria velha, descontos
CrS 1.000,00 até Cr$ 1.550,00
AUTO SERVIÇOS CONFIANÇA

Rua Visconde de Santa Isabel, 92
Vila Isabel (AM 108

Borgward 1951
Vendo, somente à vista, em

bom estado. Rua Barata Ri-
beiro n° 355. Telefone 37-0365
— Sr. Maurício. (AC-736

CHEVROLET - 1958
BEL-AIR, 4. portas, mecânico, 8 cilindros, luxo, Power

Steerlng, equipado, documentação em ordem. Informações
pelo telefone 43-3137. (58.388

CHEVROLET - 1952
Sedanet. Power Glide. Estado de novo. Veçde-se k vis-

ta, sem intermediários. Tratar à Rua Barão de Sâo Borja
n. 39, das 8 às 17 horas e à Rua Tompson Flores 81, ap.
101, das 18 horas em diante. Méier. Informações pelo tele-.
fone: 49-5478. (60.545

VENDE-SE um carro. marc«:
Adler. modelo 1938. f»z-se qual-
quer prova. Preço de ocasláo —
Tratar na Av. Rlo-Petrôpol'.».
1231. Caxla*. (35.437

JAGUAR ANO 1951. Todo equl-
pado. 170 mil cruzeiros. Rua 2
de Maio, 584. Tel. 29-1738 —
Sato. (49.943
JAVELIN — Particular, vendo
em Otlmo estado, de 4 porta»,
— Ver em frente »o n. 15 tia
Praça Pio X. Tel. 42-6155, com
o Sr. Fábio, somente das 8 às
12 horas. (58.138
.I1PE CAMIONETA — 1955, 6 cl-
llndros. Excepcional estado geral
— Traçáo nas 4 rodas. Vende-
se, troca-se e faclllta-se. Agên-
cia Clnelándia. Tel. 42-1551. Av.
Rio Branco 245. (.59.554

FORD 1938 — De 2 portas, r.3
H.P.. em ótimo estado rncr-Án!
co. Vende-se por CrS 150 000.00
k vista otl troca-se por carro de
maior ou menor valor. — Kua
Cândido Mendes, 76 — QlArlá

-.5.1.457

•CAMINHÃO CHEVROLET 1912.
bem calçado, boa máquina, ven-
do e facilito. Rua Haddoclt Lô-
bo 108. Sr. Brito. Tel. 48-1883.•_ (36.413

CHEVROLET ANO 1948 e tam-
,1}em Ford ano 1939, todos de pra-

§». 
A' vista e também facilita-

ós. Rua Moncorvo Filho n.° 23.
Br. Albino. (56.859

"CRS 64.000,00 — Vendo hoje ao
primeiro OUfl cheirar e melhor
oferecer, carrinho DKW ilemfto
i cilindros, estsndo quase que
ímpecAvel. Tratta mecânico, nua

.Corlna Padrez n. 53, c! 6' OHivin
¦— Estado do Rio. (43.479
CHEVROLET — Praça. .-"1949,
vende-ae, 50% de entrada, o res-
tante » combinar. Tratar com
Abílio, á Ru» Moncorvo Fltltn n.
23, garagem. (55.937

CHEVROLET 1940 — Taxf
Passo o contrato do mesmo, com
cento e cinqüenta mil cruzeiros
dc entrada. Tratar no ponto do
Largo do Camplnho; com Ge-
raldo. (58.578
CITROEN completamente refor-
mado, maquina, pneus, pfcitura.forraçáo, mec»nlca, eletricidade
etc. Preço á vlst» Cr» 
170.000,00. Ru» Relaçáo, 23. SrPedro._ (6K510
CHEVROLET 39 — Particular?-4
portos, mola. eixo de fabrica, la-tarla, forraçáo, tudo 100%. Ven-
de-se ou troca-se nor carro demenor valor. Ver na Rua Rlbel

jo de Andrade. 125. Tel, 430 Ban
SU. Preço 180.000,00. (59.019
ohÊ vrolétI i . .-d5 -Luxe.íqu»-
tro portas, em otjmo estado —
Vendo, troco e facilito. Rua.Es-
toclo de '.153. (57.853

'CAMINHÃO 
carga, tenho dc es.

tado para mala de ano. Aos lnte-
,ii'eç«do« tel.: 32-0688, Marha-'o.

156.351
<3ITROEN 1948, equipado, bnm
••tado, ohapa milhar. Ver R. Pt-
Jthelro Machado 83 (Pflstol L.1-
.ranjelra». i50.309
CHEVROUtT 55. BEL^ÃIR — 4
porta», mecânico, equipado, no-
Vo, documentaçáo legal. Vende-ce
pel» melhor ofert». Ver e tratar
Ba Rua Almirante Salgado. 293.
ÍTel. 25-0576. (57^660
OHEVROLBT 1941 E FORD"1B40
taxi' — Vendem-se com 100 mil
cruzeiro» d» entrada e o resto
» combinar, na Rua General
Polldoro n. 58, com Marques.

(54.343.
CHEVROLET 41 — Vendo, parti-
cular, 4 portas, maquina retlfl-
Cftda. Faço qualquer experiência
— Tratar na garagem, Rua Ibla-
pina n.° 295, Penha. _ (34.319
CHRYSLER tipo~1948 -~Vende"-
W. em otlmo estado de maqul-
"na, pintura e forraçáo. d« par-
nicular para particular. Ver e•tratar A Rua Haddoclt Lobo. n °
Q03, ap. 207. Tels.: 48-3330 ou

"VROLET 51, mecânico, 4 pnr-tas, cem radio. Otlmo estado —
Vcnrio. troco e f'-'l'to. Rua E-
taclo de Sá, 153. (57 853
CHRYSLER 48. excepcional ea-
tado, usando óleo 20 — Vendo
troco e facilito. Rua Eataclo deSán," 153. (57.853
CHEVROLET 1941 — Otlmo es
tado. Rua It*plru, 364, com (
Sr, José. (59.039
CHEVROLET 58 - Vende-se
Sport Coupé, 2 portas, azul e
pérola, todo equipado, 8 cllln-Qi-os, mecânico, documentaçáo
legal. Tela.: 37-6956 e 42-1252

(60,134CADILLAC 1953 — 4 portascm estado de novo, pintura,estofamento, pneus, rádio, —
direção hidráulica, completa-mente novos. Ver na Ave-nida Nieméier n. 750 — Tra-tar na Avenida Erasmo Bra-
Ita n. 227, sala 814.

(62.102

FORD 37 — Com 4 portas, má-
quina retificada. Vende-se ou
troca-se. Ver na Ru» de Santa-
n». 98. Faclllta-se. (55.322

LINCOLN 50 8 C1L., 130.00fl.00 -
Sedanete, radio, todo equipado,
átimo estado. Vendo h vista ou
financiado ou aceito troca. Rua
Teixeira Soares 26. Praça da
Bandeira. '62.5Í4
LINCOLN 195(T~COSMOPOLlTAN
— Vendo em impecável est!"do
de conservaçáo. Estrela. — Tel.
43-7416, dos 8 ás 16 horas.

  (62.184
MERCEDES BÉNZ Dlesêl. 

"tipo

170-D. ano 1951. cpr nreta. 4
portas. Vende-se CrS 270.000.00
A vista Tratar Toneleros. 131
ap. 902. Telefone 57-3327.

(AC-673

FORD 1929, 4 porta», capot» no-
va. Preço d* ocasláo. em frente
a EsCsçáo de Padre Miguel.

(58.132
FIAT 500 —• Conversível, motor
retificado, todo novo — Crt ...
8O.0Or0O. Rua General Rlbelr,' da
Osata. 38. ap. 803. I,~me. r.t-7773
— Athayde. (49.845
FORD 1940 — Vende-se um, em
perfeito estado. Pick-up, 120
mil cruzeiros, na Rua Teixeira
Júnior n. 405 .— Sáo Crlstováo

- Telefone 34-1313. (53.933
FORD 1941. 4 portas, de luxo
Pintura, estofamento e pneus
todo de novn. Particular vende
por preço de ocasláo. Ver á Rub
Maranháo 545. op. 301. Tel.
49--042. Melhor oferta á vlstu.
N. B. ia, carro sempre foi par-
tlcular só de um dono. (49.995

RENAULT 47-48 — Compro, pa
gò A vista. Tel. 34-9046. (62.081

VBNDE-SE um Bulck ano 39.
máquina 100%, eatofamentu no-
vo, pneus novos, parteular. Pre-

o 95.000.00. Tratar na R. Jcí*
/Icente 76-A. Orajau. até ás
1-1.30- hora», domingo ás 13 ho-
ras. com Ernandez. (57.183

STANDARD VANCUARD 1950 —
Motor, estado geral tudo novo,
equipado, vendo. Av. Atlantic»
1.212, »p. 401. Tel.: 37-6382.

IAA 301
STUDEBAKER -¦ 4 portas, par-
tlcular. 1942. Vendo. Tel. 22-44R6.
com Sr. Milton. (49.795

VENDO um Pontlac 41. por CrS
120.000.00, 4 portas, entrada Crs
80.000.00. Tratar com Joáo Joaé
da Silva, hoje, na B»rra do PI-
ral. Estado do Rio, ponte rodo-
vlarla. (57-298

STANDARD 8 — Vende-ae, com
Cri 50.000.00 de entrada e Crt
5.000,00 mensais. Em otlmo es-
tado e com radio. Tel. 22-6471.

(57.242
STUDEBAKER 51, otlmo par»
ua particular, mecânico. 4 por
tas, banda branca, radio etc. -
Vendo, troco e facilito. Rua Es-
t?c!o de Sá. 153. (37.853
STUDEBAKER ToSl — Hldrama-
tico, motor Roquete, em excelen-
te estado. Ver e tratar no açotl
gue, na Rua Costa Pereira n.°
133. Próximo á Praça Saenz Pen».

158.662
SIMCA ARONDE — Vende-se em
excepcional estado, estofamento
novo, quatro portaa, radio, sujei-
to a qualquer experiência. Crt
230.000.00. Av. Henrique Vaiada-
res. 135. Tel. 43-3865. (59.621

FORD PREFECT 51 — Vendo,
hoje, preço barato, todo orlgl-
nal de fábrica. Ar. Atlântica,
número 1096. (AC-584
FORD CUSTOM 300, 1958. de 4
portas, 8 cilindros, mecânico,
equipado, de luxo, verde (sala
e blusa). Negócio á vista, sem
Intermediário. Sr. Fellx. Rua do
Acre, 47, aala 207, das 8 ás 12 e
das 14 ás 17 horas. (57.274
FORD PREFECT 48-51 —r Com-
pro, pago » vista. Tel. 34-9046.

(62.083

33-4791. (54.9B5
CHEVROLET particular ano 1937
«-. Vendo barato ou troco por
jcarro menor. Pode trazer me-
jcanico. Faço qualquer expcrlen-
«ia. Ver e tratar á R. do Bis-

.«po, 647. R. Comprido. Sr. Al-
"'»ro. (54.834
CARRO — Compro, de 1939 a
1950, c[ 4 portas, ou camioneta
de particular par» particularDou Crt 100.000.00 de entrada e

,o re«tant« a combinar. Po&so
dar como pagamento, duas ca-
sas, alugadas e bem localizadas.•Tratar peio tel.: 42-5708 .

Í (57.610

CAMINHÃO FORD 46, estado de
novo, óleo 30, bem calçado —
Vende-se irfotivo de divida: á
vista Crt 150.000,00. Ver r tra-
tar com Gonçalves — Praça 7
ou Bnrío de Drummonde n. 1.

(61027
CHEVROLET 38, 80.000,00. So-
mente ou mence, completamente
reformado, estado excelente, má-
quina retificada, estofamento
novo. banda branca, o restante
a combinar. Rua Teixeira Soa-
res 26-B. Praça da~Bandelra.

18J.549
CAMINHÕES FORD F-6, reduzi
dos. pneus novos —¦ t30 mil cru-
zelros. o restante 8 mil cruzeiros
por mès; International 10 Ume-
ladae e Reo de.. 6 tons.: Plck-
up Comer 1.000 quilos. Rua do
Matoso 125. Raragom — Pernan
dlnho ou Rias». (61339

FUROAO FORD 38 — Vendo, to-
do reformado, maquina retifica-
de, b»terl», c»rburador. radtodor.
pneus novos. Preço 75.000,00 —
Ru» "Islã Floresta, 35. 38-8508.

(57.231

MERCURY 1954 — Conversi-
vel, com apenas um ano de
uso, pintura, estofamento.
rádio etc, novos de fábrica
— Avenida Erasmo Braga n.
227, sala 814, 8.° andnr, das
10 às 13 horas. (62,103.
MERCURY 1948 — Quatro por-
tas em perfeito estado. CrS ...
285.000,00. Ver á Rua Rita Lu-
dolf, 90-A —_ Leblon. (AA-328
MORRIS OXFORD 1952, em ótl-
mo estado, equipado, tudo 100%.
Preço Crs 200.000,00. Rua Repu-
bllca do Líbano. 38. (59.661
MERCEDES BÉNZ-1951 — ~flpõ
a óleo, cm estado ótimo, tudo
funlconando bem, pneus novos,
carroçaria 100%. Cri 270.000.00.
Rua Republica do Líbano, 38.

_^ (59.681
MOTOR AUSTIN A-40. itOVbV-)
Vendo, pela melhor oferta. Rua
Teodoro da Silva, 738, (58.422
MERCÚRI 1951,~!v7ont~Rcl. ven-
de-oe um» em perfeito estado c]
bom rádio e pneu» banda bran-
ca, particular. Rua do Rlachue-
lo, 353.1801, (58,397
NASH 51 — Vendo, perfêÍtãs"condlçóes. emplacado 15 dias na pra-
ça, grande facilidade de pagamento. Rua Duvlvler, 37 — Tol
57-7611, __(62.572
NASH 48 — Carro que nunca
bateu, ficou parado 7 anos, ven-
do ou troco por carro europeu
ou conversível. Rua das Laran
Jelras, 391, »p. 406. Tel. 45-3196

(53.077

SEDANETE - Superequlpado, 42.
mecânico. Cadillac, pneus banda
branca, com radio, pode trazer
mecânico. Vendo hoje. motivo
força maior. Base Crt 135.000.00.
Buenos Aires n.° 257,. (59.024

STANDARD VANGUARD 1951. em
estado de novo, vendo por motl
vo urgente por CrS 135.000.00 á
vista ou por CrS 80.000.00, facl-
lltados. Tratar á Rua Sáo Fran
cisco JCavler. 288. Sr. Simóes.

(60.544

VENDE-SE camlnháo Chevrolet
46, em perfeito estado de fun-
elenamento. Ver e tratar A Rtia
Vieira Ferreira 139, oara :> Sr.
Manoel, depois das 16 horas. —
Bonaucísso. (37.213

VENDE-SE Oldsmoblle 41, tudo
em bom estado, por Crt 
140.000.00. a combinar. Rua Se-
nador Nabuco, 393, Vila Isabel.
VENDE-SE um automóvel Httd-
soi. 1940 Cr» 60.000.00 de entra-
da. Carro de praç.t r.ua Dona
zulàílrj is. lindos 62 03.1
VBNDE-SE uma camlnháo Ford
48. em otlmo estado, pela me
lhor oferta, á Rua Biráo da
Torre. 82, Ipanema. (58.602

VENDÈ-SE um camlnháo Ford
F-8. do ano de 1952. do segundo
semestre, em perfeito estado, ca
pacldade Pi 9.000 quilos. Ver na
Rua Teixeira Júnior. 105. fundos
com o Sr. Mário Rodrigues —
SAo Januário. 157.312
VENDE-SE Chevrolet 4 portas.
Bel-Alr. 1958. 2 cores. Preço CrS
1.500.000.00. Facllltam-se 5U°;u
em 20 meses. Tratar todos os
dia» com o Sr. Elias A R. Emílio
Guadagny. 1894, Mesquita, E.
do Rio. Tel a, chamar P.S. li

(62.174

Bosculantes -

Transporte - Terra
Preciso para serviço volu-

moso. percurso de dois qul-
lometros. Financiamos a ga-
solina. Tratar urgente. Tel.
52-3454. (61.022

AUSTIN A40
1952

Vendo. 4 porta», com rádio,
est»do de novo. Av. Atlântica
n.° 1936. (C 15.017

CIATA -1953
CONVERSÍVEL

Esporte, equlpadlsslmo. Ver A
Av. Atlântica. 1.336-B. Telefone
37-1666 e 37-3719. (C 15.004

CANOS E SILENCIOSOS
Vendemos e colocamos na hora.

Rua Cen. Polidoro, 328-A e B, quase
esq. Real Grandeza. Bot. Tel. 26-1943.

(13.804

CHEVROLET 58
1MPALA

Superequlpado. dlreçáo hldráu-
lica. freio » ar. Av. Atlântica,
1.536-B. Tels. 371666 • 37-5719.

(C 15.004

COMPRO AUTOMÓVEIS
AMERICANOS OU EUROPEUS

Pago à vista imediatamente. Antes de vender seu tu-
tomovel, faça-nos uma visita sem compromisso. — Tratar
k Rua .Barata Ribeiro n- 232-A- Tel. 37-3574- (C 13.467

Cadillac Conversível 1954
Particular vende em perfeitíssimo es-

tado por preço de ocasião. Ver e tratar à
Rua Barata Ribeiro, 258, ap. 901. — Te-
efone 37-6494 — Sr. Luiz. (57.929

CADILLAC 1953
Coupé de Ville

Equipado, em excepcional es-
tado. Ver á Av. Prado Júnior,
335-C. Aberta até ás 21 horas.
ABARIM S. A. (C 15.002

VENDE-SE irm camlnháo Ford
F-6, 1951. chassi longo, em perfel-
to estado, bem calçado. Preço
base Crt 260.000,00. Ver e tratar
na Estrada dos Bandeirantes, n.°
16.171, quilômetro 21. Vargem
Pequena — Jacarepoguá, com o
Sr. Pedro Ferreira. (53.470

-SIMCA 6 (PULGA) 51 — Abso-
lutomente novo. Vende-se á visto,
120 mil o.t a prazo por 140 mil.
Tel, 46-7602. (39.109
STANDARD VANGUARD 1949 -
O mais lindo do Rio. i Atilo,
pneus faixa branca. — Rua Pa-
rão do Flamengo, 22. i.">8 327
standãrd^VXngüãrd sorVÍTr
cepclonal estado orlrlnal de fa-
brica. Av. Rainha Ellzobeth, 371.
ap. 107. depois das 14 horas —
Copacabana.. iAA-413

FORD 41 — LUXO — Vende-ae
um completamente equipado, 4
portas. Preço unteo e só A vis-
ta: 280 mil. Ver e trotar A Rua
Conselheiro Joblm 128 ou tel.
29-7319 — Engenho de Dentro —
ou 38-6544. (60022
FUROAO RENAULT 55 — V-en-
do um absolutamente novo para
mil quilos, com "motor Fregate.
Tratar pelo tel. 48-4447.

 (58.218
FORD 52 — Vende-se um, 4 pdr-
tas, mecânico, otlmo estado. —
Trotar Hotel Amboasador, ap.
1.212, cl Campos ou na portaria
e Sr. Amaro. (58.663

OLDSMOBILE 50. quatro portaa,
88. estado impecável. Troco, fa-
cllito. Rua Duvlvler 37 — Tel
57-7611. (62.572
OLDSMOBILE 48, quatro portas,
todo perfeito. Vendo, facilito —
Rua Duvlvler -37 — Tel. 37-7611.

(62.572

DODOE 1957 — D. 500 —
Para 7 toneladas, de fábrica
com sete pneus novos, sendo
todo original, em perfeito es- _
tado — Vende-se ou troca-se |20.3o hi. Av

VAUXHALL 50, cm estado lm-
pccavel. Pode trazer mecânico —
Av. Copacabana, 1350. — Tel.
47-9017. IAC-65B
VENDO um Bulck"~39. de praça
côr verde no ponto do Maraca-
t:á. das 8 ás 12 horas á vista
ou a prazo. (62.172

VENDE-SE. um Chevrolet, ano de
1940, em bom estado, com rádio,
de praça, financiado. Ver na Pra-
ca Joáo Pessoa, 16, com Adornos-
tor. (59.560

CHEVROLET
1956
UTILITY

Mecânica 8 cilindros. 4 por-
tas," 3 bancos, equipado. Ver ã
Av. Prado Júnior. 335-C. Aberta
até 21 horas — ABARIM S. A.

(C 15.002

AUSTIN A40
Conversível, ótimo estado d»

CHEVROLET 57
Zero quilômetro — Bel-Alr, 4

portas, com coluna, 6 cilindros,
mecânico, equipado. Vende-se ou
troca-se. — Rtia Haddock Lobo
n." 379-A. (58.259

COMPRO
Automóveis. Pa^o à vista. Rua Cândido

Mendes, 76. Glória. Tel. 42-9384, com SOUSA.
(50.452 i

Compro Guias da Petrobrás
(Atendo também a domicílio)

Compro títulos e guias de pagamento feitos à Petro-
brás pelos proprietários de veículos.

Pago à vista os preços abaixo:
Guias de 1954 — 40% do valor da guia
Guias de 1955 — 35% do valor da guia
Guias de 1956 — 30% dd valor da guia
Guias de 1957 — 25% do valor da guia

Títulos — 50% do titulo (menos 3% para cada cupao
de juros retirado) • Obs.: Os atendimentos a domicilio serão
feitos somente para transações superiores a mil cruzeiros.

Av. Rio Branco, 106/8, sala 713, tels. 52-5713 e 42-2633.
Horário: 9 às 12 e 14 às 18 horas. (52.603

CITROEN -1951
Preto, em ótimo, eatado de

conservaçáo. PneTm~novos.~Fo.-ro conservação. V«nd«-". ti0?»-"
novo.- Preço de ocasláo. motivo » 0fa;»olt?-"" 

Ru» H*ddock,^°0
de viagem. Tratar dae 18,30 As

por carro menor. Tratar rom
o Sr. Sldney Gomes, na Ave-
nida Paranapuã n. 661. Pôs-
to de trasolina — Ilha do Gn-
vernador. (62.525

Prado Júnior, 63,
ap. 1.204. Telefone 37-9561 c du-
rante o "dia 37-3731. (C 14952'

FORD 1929 — Camlnháozlnho pi800 quilos, bom estado. Vendo,
barato. Troco • facilito. Ver na
Rua Marques de Sapucal, 118,
borracheiro, com o Sr. Silva.

(59.533
FORD 29 — UtllUty, motor usan-
do óleo 30, latarla. pneu» no-
vo». Praia do Flamengo. 136,
Sr. Fr»ncl»eo. (59.133

OPEL KAPITAN 1952, s;dan, 4
portas, rádio, pneus branco» etc.
Vendo A vista por CrS 285.000.00.
Ver e trator á Rua Senado- Vt:r-
gueiro, 55, garagem .do edificio.(59.143

ÔNIBUS VOLVO 51, a óleo. 36.
1., 170 mil, preço unlco á visto
Rua Sá Ferreiro, 204, 2o.

(AA 313

SKU CARRO ESPATIFOU-
SE?. — Não se' preocune,
porque BALSA tem: para-la-
mas, capot, craves de radia-
dor, faróis, lanternas, oromn-
dos em geral etc, a fim de
refazer-lhe a aparência. —
Justifica-se, assim, pnis, o
slogan: BALSA í o "Salva-
vidas" do seu carro. — Run
Marque» de Sapucal n. 338
— Tel. 32-6947. (58.330
TRIUMPH 1951(52 — Vende-se
este carro Inglês, em pcreflto
estado. 4 cilindros, multo ecA-
nômlco. Ver «aragem rio edlft—
clo.à Ruo-Aguiar n. 75. e tra-
tar telefone 28-1991 — Tljuca.

(47.310
TRIUMPH 1952. em ótimo esta-
do. Facilito parte. RU» Haddoclt
Lobo 108. Sr. Brito. Tel. 48-1883

(56,413

AUTOMÓVEIS
A prazo, sem flador, sô na As
Adontt. lt. Marlz e Barros n.i. 12
Plymnuth 39
Kalaer 50 
Hudaun. 37 <....
Grant 38 
Austin 48. A-40
Renault 49

Crt 80.000.00
CrS 100.000.00
CrS 50 000.00
Crt 60 000.D0
CrS 100'OOO.flO
CrS 40.000.00

E n restante financiado até 20
meseí. Tel.: 48-0446. (C 15.01

OLDSMOBILE 1951 — Vende-se,
4 portas, particular. 88, en, ôtv-
mo estado. Troca-se por um car-
ro de menor valor. Ver e tratar
A Prata do Ruasel, 388, com u
porteiro. (60.147
PONTIAC SEDANETE ANO DE
1949, motor 6 cilindros, em es-
tado de novo. Aceito troca por
carro mala barato, n» R. Dal»
d» Mklo n. 384 — Tel. 29-1738
— Saatea. (49.939

n.° 379-A; (58,259

Cadillac Eldorado
CRS 930.000,00

Vendo, completamente novo,
dlreçáo hldráullc», vidros, R»y-
Ban, estofamento azul em cou-
ro, capota preta, cór azul celeste.
Este carro está realmente novo.
Ver A R. Francisco Otavlano. 51,
Posto 6. (AA-413

FORD - 1957
FAIRLINE 500

Vendo pela melhor oferta, seminovo, com'
16.000 km rodados, todo equipado, Sport Club
Coupé.* Ver e tratar à Rua Constante Ramos
n. 78, com Sr. João (porteiro). (C 15006

TRANSPORTE DE CARNE —
Vendo ou alugo camlnháo GMC.
51. para 6.000 quilos. Preço: CrS
270.000.00. Facilito 60%. Ver e
tratar na Av. Paris, 166, Sr. Joáo.

(36.387
VARSAVA 1957, sedan 4 portas,
novo, náo íol emplacado. 4 cila.
6 passageiros. Vendo á vista por
Cr» 450.000.00. Ver e tratar A Rua
Senador Vergueiro. 55. garagem
do edifício. Atrnçáol *«te c»rro
cuat» no r»pr»«ent»nt» Crt . . •
630.000,00. (39.141

ALUGAM-SE
CARROS

Chapas particulares,
sem chofer, america
nos. Modelos 52, SU,
54, 55, 56 e 57. Loca-
dora de , Automóveis
Copacabana, à Ave-
nida Prado Júnior n.
145-A, loja. — Telefo-

ne 36-0027. — Copa-
cabana. (C 2.023

Chevrolet 51
BEL-AIR — MECÂNICO
AV, ATLÂNTICA, 1936

(C 15.017

ALUGUE UM
AUTOMÓVEL

Dlrl|» você mesmo • Chapas
particulares, último» modelos. A
Ru» Francisco Ouvlano n.o 35.
Tal. I7-W04. (AC-Í90

CHEVROLET
Conversível

Vendo em multo bom estado.
còr preta, forraçáo em couro.1

iPreço á vlata : 430.000,00. Rua
Francisco Otavlano, 61, Posto 6.

(AA-414

COMPRO UM AU-
. TOMOVEL

Tipo econômico euro-
peu ou americano. —
Pago à vista, sem in-
termediários.

Tel.: 52-1683. Horário
comercial; à noite, tel.
27-1580.

FURGÃO PARA ENTREGAS •
Vende-se, marca GMC, em perfeito estado. Capacidade

de 800 quilos. Ver à Av. Rodrigues Alves 149, das, 9 às 11.30
e das 13 às 16 horas. Tratar pelo tel. 42-6517- Morais.

(62.509

FORD - F-100 MODELO 1958
FORD - F-600 MODELO 1958

Pronta entrega

SOC. DE AUTOMÓVEIS
JARAGUÁ RIO LTDA. ^
CONCESSIONÁRIOS FORD

Rua ALMIRANTE-CÓCRANE, 173, Tijuca
Peças — Acessórios — Posto de Serviço*

Of. Mecânica (54590

Plymoulh 0 km - 1958
Vende-se, 4 portas, importação legal. Ver*

e tratar à Av. Pres. Vargas, 534, 2.° andar,
(56.829

SIMCA VÊRSAILLÈS
Vende-se, nno 1956, preto, quatro portas, pneus banda,(

branca, com 36 mil quilômetros rodados', em ótimo estado."
Ver e tratar Av. Franklln Roosevelt n. 126, salas 809-810.

(AA 395 Br. Davi. «9-60<>
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JORNAL DO BRASIL
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TIJUCA
JlUA COiSlpE DE BONFIM, 426

^Telefone 48-2783
1958 — JEEP Universal, Willys, 6 cilindros,

zero km .
1956 — OLDSMOBILE, 88, 4 portas, dire-

ção hidráulica, freios a ar, equi-
pado, 4.* via legal.
CHEVROLET, Bel-Air, mecânico,

2 portas, sem coluna, 4.* via legal.
BUICK, Special, 4 portas, hidra-
mático, equipado, 4." via legal.
CAMIONETA, Chevrolet, Bel-Air,
Station Wagon, 4 portas, hidra-
mático, 6 cilindros, 4.» via legal. "

BUICK, Special, 2 portas, equi-
pado, 4.* via legal.
CÔNSULi 4 portas, equipado.
PLYMOUTH, ütility, equipado.

11949 — OLDSMOBILE, 88, 4 portas, equi-
pado, estado de novo.

1948 ¦--- KAISER, 4 portas, equipado com
t 

'\' rádio. ,(60534

1956

1956

1956

1955

1954
1951

Camioneta
CHEVROLET

Cias. loteumentos
Vende-se em estado

de nova, motor c/ zero
jkm. ano 1949,, capaci-
Idade para 12 pessoas,
i especial para compa-
!nhia de loteamento. —-
i Facilita-se.lTel. 43-5691
— Sr. Araujo. (62.045

FORD 1951
4 portas, «upereculpado,' ótimoostado. Ver k Rua AlmiranteOonçiilvoi, Í-B — rftnto 5 112,

*¦ IC-15030
FORD ÜfÍLITY

1957
Do 4 portas, 3 banco», super-equipado, pouco r o d ad o, do-cumentaçáo ino-; . Vinil- outroco. Rua do Rlachuelo, 48-A,entre Q, Freire s Lsvradlo,

a 15.101

CADILLAC — 1950
Conversível

. Vendo, eott) rádio, ótimo es*tado. Ver na Av. Atlântica. 1930.
(C 15.01.

CHEVROLET 58
. 4 portas, equipado, 4.a via. —
Ver ¦ à, Av. Presidente Wilson,
198-A' —.,Tel.:'51-8875. T, (O-1502B

CÔNSUL-1954
Ven _0, 4 portas, semlnovo,

equipado. - próprio para pessoade tino gosto. Troco e facilito.
Rua Uruguai, 248. (C 15.007

STUDEBAKER
Goupe conversível — Over Drive

. Vendo especial Champion 48/49, em multo bom estado
__ral,>a.;: quente, rádio¦¦¦: de fábrica, todo equlpndo, pneusnovos banda branca. Sr. DELIO.' Tcl. 46-8967, depois das10, horas. .:•¦.¦ (61.064

. vende-se
t Lotaçáo Mercedes n. 1454, Unha 'Cascadura-
Mauá"; via Jacaré. Tratar com Cigano,- em Casca-¦-*«_• (50.045

CADILLAC 1955
. MÒDCLO «

4 portas, rádio, vidros ray-han,
dlreçáo hidráulica, vidros eletrl-
cos. Ver. k Bus Barata Ribeiro
n.» 197-A. (.0 15.008

Cônsul -1954
Semlnovo, 4 portas, rádio,

pneus faixa branca. Excelente
estado. Aceito troca. Tratar a
Rua México n.n 31-C. Telefone
52-8805. 159.678

Volkswagen -1954
•TICK-UP"

Vendo, ótimo preço, para, desocupar lugar. Próprio
para entregas. Ver à Av. Mcm de Sá n. 78 — Tel. 52-7264.Troco • facilito. <_ 15015

CADILLAC — 1952
Conversível

Dlreçáo hidráulica — Semlnovo
— Todo equipado — Aceito tro-
ca. Tratar Rua México, 31-C —
Tel. 53-8805, ( 159.878

________s___________________________a*,l>^aMI|VMBfl_ln lê^r ¦.-*N"^v,^__H

._-^ v-T**'.'?*- I"^ ¦$& < 1
1958 - C II E V R OI.F.T 1958 - C II R Y S L E ____" ' IMPALA, C e IMPERIAL — _¦cilindros, me- portas, p r ê I o, BsA
...^ eanlco. ,r condiciona- __R_1

, mi — CHEVROLET dn e televlsáo. _K_§•_i SEDAM, s cl- 1957 — CADILLAC. Se- _¦i,-»4t . llndtos, 4 por- dan De Vllle, _____
tas, rum colu- _ tro quiiônie- _______(.r . na, dlreçáo hl- tro, com ar ____Hdr.iullc». condicionado MM

1958 — VAUXHAM., 1958 — O II S M O BII.F. MB
i portas. COUPÊ su- _¦ _¦1958 — FIAT 1100 PER 88. _____¦

. CAMIONETA 19SS — F (I R II TIIUN- MM
• FIAT 1100. IIER1IIRII. _¦

1957 — DE SOTO COU- 1958 — HVMOIII II _B__
PÉ AI1VENTOK. F1RY. _¦

1957 — PONTIAC BO- 1958 -CHF.VR OLF.T _______¦
_ . .NEVILLE, con- 8EI1AN, 6 cil- MM' vcrsivel. lindros, meei- MM

1957'—DF. SOTO SE- nlco, diversas I ¦
DAN FIR E- côrc», sem co- ¦
FLITE. ¦

..Vende - Troca - Facilita H

AGENCIA TÜA/EL ^
DE AUTOMÓVEIS LTDA.I
Av. Princeza Isabel, 131 _¦_nd- Tel, "Autoimiel" M

____! ___________________( I'
(C 15.155

CHEVROLET
^•"1951

CAMINHÃO CMC
1955

Chevrolet — 1951
Camioneta

Tipo RAdlo-Patrulha — Exce-
lente estado. 9 lunares. Aceito
troca. Facilito. Tratar na Rua
México, 31 — Tcl.: 52-8865.

(59.678

Cadillac — 1951-52
CONVERSÍVEL

Vendo, muito bem tratado,
formçfio "de couro, côr azul, mui-
to bem equipado. Ver k Praia
do Flamengo, 82 — gara.cm dn
edlfjclo. ' IC 15.022

CHEVROLET 58
SPOItT COUPÉ BEL-AIR

Direção hidráulica, sem colu-
na, equipado, documentação '.-¦
uai, hldramátlco. Ver a Av. Ca-
lóseres. 15-A. ' (C 15.023

CHEVROLET 56
4 portas, mecânico, 6 cilindros

equipado, documentação 100_
legal. Vendo, à Rua Dr. Satã-
mini, 172. (C 15.027

Cadillac - 1952
Coupê de Ville

Equipado, ótimo estado. Ver
k Rua Paula Freitas, 61-A. Tel.
57-0692. (C 15.009

CÔNSUL --1954
Vendo, 4 portas, pneus banda

branca, rádio, estado de Okm.
equipado. Ver k Rua Paula Frei-
tas, 61-A. Tel.: 57-0692. iC 15.009

Chevrolet - 1.5.
BEL-AIR

Conversível, equlpudlsslmo, es-
tado de novo; banda branca, ra
dlo, estofado a couro. Ver á Av.
Mcm de Sá, 78 _- Tel. 53-7264.

• C 15,014

CADILLAC - 1951
FLEETWOOD

Em ótimo estado, formei, o .
pintura nova, equipado. Ver à
Av. Mcm de SA, 78. IC 15.014

CITROEN 48
re6.

FORD - 1952
Mecânico, de 4

geral ótimo. Vendo, troco e (aclllto. Rua do Rlachuelo, 48-A,entro O. Freire * Lavrndio.
,<; 15,104

JIPE— 1958
Willys.

Vendo, 0 km, 8 cilindros, equi-
pado, Ver k Rua Almlianto Oon-
çalvei, »-I» — Posto i 1%

H' 15.028

Jaguar -1953
Tipo Mark VII, côr olnii

chumbo, estado de novo, forra-
do a couro, com rádio, bunda
branca, tudo 100%. Rua Darat»
Ribeiro, 232-A. Tel. 37-3574.

(O 14.990

JAGUAR — 1951
4 portas, excepcional aprendi*

tu.Ao, máquina 100'.,., Joiío de
, capas, ótimo preço paru ,pa*ta-porta», estado | mento k vlita. Ver k Rua Ba-

rata Ribeiro, 239-A Tel. 37-3374.

QUARTA-FEIRA, 1B DE OUTUBRO DE 1958 —

OLDSMOBILE
1 9 5 4

SUPER • 88
4 portas, hldramátlco, com ri-

dlo, equipado. Ver a Av. "rado
Júnior, 3.5-q — ABAR1M 8. A.— Aberta até 21 horas, •

(C 15.002

FURGÃO OPEL
1954;

Rodas duplas, para 3 tonela-das, estado de novo. Vendo, tro-co e facilito. Rua Haddock. Lobo.n.» 382-— Tljuca. (C 15.103

FORD --1950
Vende-*, por Cri 240.000,00

urgente, por motivo de doen-
ça. De praça. Rua Lulsa Vale,
171, Del Cnstlllo, perto da
l_reja.... (54 404

FORD 1954
Mecânico. Super luxo Custon-

llne. 4 portas.— radio original— forro de nylon, pneu» bran-
cos novos. Tudo original de lá-
brlca. — Vendo melhor ofert*
acima 640 mil A vista. — Plneia
nfto telefonar oferecer menos.

Tratar tel. 46-3748.
__ (59877

Ford 1950

Kaiser 1951
4 portas. Mecânico, Hí.rtlo de

fábrica. Vendo ho|e. milor ofer*
ia 210 mil A vlata. Sr, Daniel —
Tel., 22-4168. (59.673

LOTAÇÃO
Vende-se, linha -Penha-TÍ

rndentes, com 2 lugares. Fa
cilltft-se uma . parte a longo
m-azo. Ver e tratar na Rua
Coimbra; '468- (Penhp Clrcu-
lar), diariamente com o SI*
Antônio. 155,479

L O T A ÇAO
STUDEBAKER — 1950

Oportunidade, vendo, llcen-
ciado na linha Marechal Her
mes-Engenho Novo, em per-
feito estado de conservaç&o,
completamente legalizado. —-
Aceita-se troca por carro de
passeio ou caminhão. Fácil!
ta-so parte do pagamento. —
Tratnr à Rua Andrade Flguel-
ra, 525, Madurelra, com o Sr
Jo&o, ou à Av. Mem de SA,
48. Tel. 32-3803. (C 13.925

LOTAÇÕESVendo ou troca por carro de1954 em diante. 'Sedanetc, 2 por-taa, tudo lOOft, preço Cr8 ....240.OO0.OO. Sem Intermediário. —
Ver • tratar ttealna Hotel, R. ., ,, ... , _Ferreira Viana, 29, Sr. Àúrtno]_a.5 •". lh?res ^h&» da Zona

MERCEDES BENZ

Barreto. (57814 Sul. Vende-se. Tel.

FORD 1939
Bom estado, todo original

de fábrica, somente à vista
ou troco por carro de menor
valor-, caníó Prefect, Slmca,
Morris de preferência. Este
carro foi de um só dono. Rua
Almirante Gonçalves, ã-B —
Posto 5.4. (C 15.029

FORD 1954
Scdan, 4 portas — Mecanl-

co, todo equipado. Aceito tro*
ca — Tratar à Rua México
31-C. Tel. 52-8885. (59.678

FORD — 1958
F-600

Zero km. Camlnháo — Facilito
pagamento. Tratar Rua México,
n.« 31-C — Tcl.: 52-8865

159.678

FORD 1955
VITÓRIA

De meu uso particular, por
mim importado, 4.* via legal
superequlpado. — Ver ft, Rua
Almirante Gonçalves, 5-B —
Posto 5li. IC 15.029

FORD 1958
Vendo, Falrlane 500, 2 portas.

Vitória. Av. Atlântica, 1936.
(C 15.016

FORD 1955
4 portas,' mecânico, equipado

ainda náo emplacado na praça.
RUa Paula Freitas, 61-A — Tele.
fone 57-069. (C 15.00»

FORD 1958
FAIRLINE — 500

Okm, 4 portas. Praia do
Flamengo, 300-A. (C 15.024

T^Rírn.955~
C, 100 mil do entradn,

tante a longo pra/-).
estofnmento novos, rádio 100
estado geral útlmo, Aceito troca.
Rua Haddock Lobo, 82, Sr. Ka-
rim. (57.184

UTI1.1TV
Mecânico, equipado, com rá

dlo. banda branca, excepcional
-i-f,,,., iestado de coiuervaçáo. Troco t**,„„£. facUttb. Ver k Av. N. S.. Copa-" cabana. 05-A. (C 15.005

%*WÍ

Ni» 470, rendo, c! rodas de ralo,
| freio a ar, reduzida elétrica, 10

Vendo, 4 portas, otlmo estado.;toneladas, pneus novos, tnáqul-
Cr» 420.000,00. Um ed.dono. Av. „_.. standard. Tudo de fábrtea.Atlântica, 1936. (C 15.017 ru_, HaddocK Lobo. 382, Tljuca.

tHRYSLER -- 48CHEVR0LET 51
Vende-se em estado de novo,

tudo original, urgente. Ver e
tratar k Rua Buenos Atros 175
— 1_ —Almeida. Tel. 23--99.1.

(59.088

* cadi m.mmr,i
Conversível *1___í__f
Km excepcional' e«U_q..-em

mecânica, Dlntur«víori»«*o*iWc.
Vendo, troco, facilito. Wr.e.tt*-
tar à Praça Joáo.'Pessoa n." 13.¦3r. Raul. .r~;.,".'-,.,'.t£*-M-'

Chevrolet J-r- '48
,-•¦ .:;o;T:«,",itH'i*>;-

Vende-se em pe'rf<U_ .stado.
.licenciado no corr*nt».,-i»8. Tra-¦4)ar Av. Suburbana,. M4»i-uai: rt--
lares. )v .íviUffrq/MiJW

'r 
_'-_¦'¦-fr' -K<^vp~'

CHEVR0LÍT 56
HldramAtlco. -'¦jorljiih/.íe'!»..'-:.-

luna, pouco rodaío. documenu-
cio iqo%. vendo ou -troca; Ru»
do Rlachuelo,.-4jSfí...,-vça;lí. 104

CHEVRÕLif|52
í_p|__KVendo de

particular excep

DODCE— 1958
"CUSTOM ROYAL LANCER"
Onlco k venda, 4 portas, sem

coluna, vidros elétricos, banco
elétrico, com fi movimentes, d Ire-
.fio hidráulica, freio a ar, hidra-
mático, vidros Ray Hnn, do-
cumentaçáo legal. — Ver à Av.
Atlântica, 1.536-B. Tels. 37-1666
e 37-5719. IC 15.004

57-12226
(AC-544

LANCIA
"SUPERK8PORTE"

Carroçaria especial. Rua Pau
Ia rreltas. 61-A. Tcl. 57-08W.

(C 15.009

MORGAN 1952
Vendo carro esporte de 4 lu-

gares em otlmo estado. Preço
CrS 140.090,00. Ver e tratar na
Rua Ministro Viveiros de Castro,
15 — Loja fl. Pésto 2. Copaca-
ban». das 7 A.t 24 horas. IAC-455

Oldsmobile - 54
Semlnovo 98 — t-lreçao lildrtu

llon — Freio a ar — 8upireti.il
pado, 4 porta» — ExeMlente -
Aceito troca. Tratar Rua Míxl-

31-C — Tel. 52-8885.
(59,878

P0NTIAG -1951 •*"*"»'"
Quatro portai, sm bom esta-do. Vende-se, troca-t* t faclll-ta->i. Rua Raddoelt Lobo 378-A.

,(81.391

PLYMOUTH-51
Quatro porta., em ótimo es-

tado dt cnnurvagto. Venda-»*,
troca-ae t fanlllta-ie. Rui Had-
dock Lobo, 37B-A. 158.259

PEUGEOT 1953
Ólnn, 4* portai, econômico,

ótimo «itado geral. J6go de capas
azul. Ver à Rua Barata Ribeiro,
232-A. Tel. 37-3574. (C.14.9M

MÚSICA
ÃcÕHÍiiam"u.
ui«i, Seaudalli
liutrumeiito» mus
rato no HrMll, A
Rua S»m* LuBla,
to* par» profeuoi
• 4S-9712.

OPEL 1954
Vende-se do carta, aberto

para 1.500 quilos, estado 100
pol* cento. Ver e tratar com
Sancliez n, Rua Jequirlçá 623,
Penha. (62.640

Oldsmobile - 49
Vendo, conversível, hldramà

tico, todo bem equipado, ...'
269,000,00. Tambím . troco porcarro pequeno. V-r Av. Gomes
Freire, 275. Tel. 52-0401.

(58718
1947OLDSMOBILE

CONVERSÍVEL
Kxcepclunr.l estado geral, for-

rado a couro, radio • banda
branca, sujeito a qualquer pro
va, Tudo 1007-, Ver k Rua Ba
rata- Ribeiro, 232-A. — Telefone
37-3574. (C-15000

OPEL
Olímpia - 1952

Vendo, novo de tudo, 2 por
tas. Preço 255.000,00. Ver à Rua
da Lapa, 293, Sr, Brltto.

(38719

OLDSMOBILE
1952

Vende-ae este lindo carro dlduas portas, todo forrado de no-vo, cm estado ótimo e sempre
teve o mesmo dono. Tratar R.
Oen. Ribeiro da Costa n.° 56,ap. 501 -- _cmo_— Cop. (33.423

Morris Oxford
1952

Vende-se, 4 portas, em estado
de novo, todo equlpndo, Rua
Fliruelra de Melo. 164. 158.332

Morris Oxford 1951
CRS 100.000.00

restante financiado em 20 me-
ses sem flador — Vendn uhi
lmpicdvel. com,... radio, o-i-v.-.
brinda branca, mecânica » to-
d* p'nva. Ver na Av. Atlini!-
ca, 3288. Posto .V ,'C M.B0O

MÈRCEDÍS - BÉNZ
1951 — 17Õ-S

Vtndo, em excelente estado de
conservação. Ver k Rua Vlscon-
de Duprat, n.° 3 a 5. Preço CrS
70.000,00. (C 15.019

PLYMOUTH — 56
.Vendo, dlreçáo hidráulica, freio

a ar, hldramfttlco, vidros elé-
trlccs, 4 portas. Av. Atlântica.
1936^ (C 15.018

Peugeot 1951
Km e*tado de novo. vende-se:

Submete-se a -qualquer experl-
enclti urnente. Base OrS ....
230.00.00 A vista, pode se estu-
dar financiamento. Rua Oon-
_ga Bastou, 175, «obrado. —
M. Dueraun. (59.073

PONTIAC — 1952
Vendo, 4 portas, quase novo.

Ver „ Av. Atlântica, 1936.
(C 15,016

ACORD_AO
Ij-lxu-, 17 refc:
res • 3 ó« 80
li mil. Tel. 29
ÃcoKDêÓim.'tilim. Paolo
Oalsnte • ou
((Ira* t naclo
mais barato nlclna própriar»ntl». Casa
n.«.«.. Tel.'

2 ° CADERNO *
"¦yi-''e'*»--i- :_._
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tí-LADEIRA Westinghouse, USA..7 pés, CrS 15.00,00, com 3 gave-'«a» internas, eatado -de noi».Ver lt. 18 de Outubro, 375-_^Tliuca.; Tel. 38-7885. ítO.itC,
Ú-LÀi-KIRA W_tlnghoua*e, 9-Pu»,, perfeita, americana, Ocas.Ao. 17 mil, Rui Conde Bonfim,1.306. Tlluea. (60.204

RENAULT — 1952
UTILITV

Camioneta, ótimo «atado ¦•ral,
próprio para pasulo • trabalho,econômico, preço de ocaâtlo, Vtrk Rua Barata Ribeiro, 232-A. —
Tal. 37-3574. (C 14.999

RENAULT 1952
Pintura, nova. Todo originalde fábrlct, *UJ«lto a qualquereiperl-ncla. Ver à Ar, Mem 'de

8S, 48. Tel. 31-3803. (O 15.019

Studebaker - 51
Mecânico, quatro portas,' t cl-Undroa, Superequlpado, em ótl-mo eitido de constrvaçlo. V»n-de-««, troe»-»t * fac»lillt»-ie. —

Rua Kaddoelc Lobo, 379-A.
STUDEBAKER

Conversível -48
Vendo: Km perfeitíssimo «sta-do, Só vendo, psra poder crer.Vendo também uma FIAT UTI-L1TT 1(52. Km bom «itado, pre-ço ótimo. Var k Rua do Ca-tet* n.o 1 Sr. Mário Celll._(37.984

Standard Vanguard
1949

90 mil- de entrada o restante• ijombln»r. emplacado na pra-
ça a dois mese». Pintura novaotl..o estado. Aeelto troca. Rua
Haddock Lobo 82. (57.190
Simcft Arando - 1953

Cr$ 130.000,00
Restante financiado em 20meses s«m flador. Vendo umexcepcional estado geral, poucorodado, mecânica * toda prova.Ver Av. Atlântica, 3211, Posto S.

(O 14.880

Studebaker - 51
CHI 275.»<M,M

Vendo, Champion. < cilindros,
mecânico, 4 porta», equipado, ex-celente conservaçso. Ver na Pratarto Flamengo, 82, garagem do edl-

!-lc!o. (0 15.02?

Skoda --1954
4 portas, ótimo estado. Ver

Rua Uruguai, 24íií (C 15.007

Morris-Oxford
CRS 190.C00.0O

Vendo u„tnte. Motivo via-
nem. Rua Prof. Hllarlfto da Ro-
cha 223 — Ilha do Governador.

(57.374

MERCURY - 51
4 portas, em ótimo estado

Vendo ou troco. Facilito Rua
tio Rlachuelo, 48-A, entre G.
Freire e Lnvradio. (C 15.104

HUDS0N -1947
Vendo, Coupí, em perfeito es-

tado de tudo. Preço 179.000,'Ki.
Bem equipado. Ver k Rua da
Lapa. 293. Tel. 52-4876, Sr. Mario.

(58717

Mcrcurv 1956
Utiíitv

Mecânico, de 4 portas, 3 ban
cos, povtco rodado, documenta
ç.o Embaixada. Vendo ou troco.
Ru» do Rlachuelo, 48-A. entre
O. Freire e Lavradlo. (C 15.104

MERCURY - 48

PNEUS
Recauchutados

Pretos e brancos.
Rua dà Passagem
n.° 103.

Tel. 46-7854
(C 13.802

Simca Aronde
1955 - "9" •

4 portas, estado d« 0 km. RuaPaula Freitas, Sl-A. Telefone
,37-0892. (C 15.009

SKODA i 52
Vendo 1 conversível em multo

bom «atado. Ver à Rua Teoto-
nlo Regadas, 37. Laq» — Ttl.:42-5575. (57.949

TAUNÜS— 1951
CrS 180.000,00

Magnífico «tádo, tol gasto no

«rVt____-

eetrau' leaio»
sofl-

- 
'tosl

«9.408
ACORDEÃO -Ar_Mrit^S,-Sct
dali, 80 balsa«i_|Dt«. m*sm de
uso. Cil 20.0wn^'_nstá, Ru»
Mlgu«l CmiSttl TÍVlp. .1UJ
Conjunto IAPC, Cachnmbl, dlà-
rlament* até-12 hora». (53.920
AOORDEAO , PAOLE SOPRANI—: 120 baixos, 4 registro», cor
& 

reta. Vende-se, Crt I2.0u0.c0
to aceito oferta. Rua Visconde

d« Plraji, 806, ap. 302 — Cn~
valdo. (55 275
PIANO — Vende-»e piano —
-lejrat, tipo armário, estran-
gelro, absolutamente novo, na
Rua Conde de Bonfim, 1.33,1— TIJnea. (62.511
PIANO PLBYSL — V«nde-»c, porCrf 28.000,00. Rua Itacuruça. 120.

. (55.932
PIANO — Vende-se bonito, tipo
ap., CrS 20.000,00, com ótimo
«on, faciüt.i-i» o pagamento. —
Ver i Rua Itablra, 755, Junto a
Ar, Itatiaia — Caxias. (52.383
VSNDE-SE um acordeão novo, de
80 baixos, reduzido, marca Ma-
eejrata (italiano). Preço CrS ..15.000,00. Rua da Amerlc», 19«

(58.268
VSNDE-SK um aoardeáo Scan
dalll. preto, >cm abafadores, 80baixas • com ettojo. Tudo em
p«rf«lto catado. Preço: 15 mil
cruaelros. Tratar i Rua bois deDeaembro, 22, ap. 818. Flamengo
Tel,: -3-1579. (57.226
VENDE-SE um plano alemlo
Otto. na Ruá Haddock Lobo, 163.
ap. 101. Tel.: 28_80". (02.050
VENDE-SE plaao In.;»s, emestado d« novo, na Rua AllanKarda. n. SO, casa 10 — Ense-nho Novo.  (57,74g

COMPRO
1 PIANO

PAGO BEM — 37-6534
N4o íaço' questão de preço

. (51.237

PIANOS NOVOS
Aceitam-se trocas
TIPOS : Vi de cauda, armário •
modelo apartamento, do» mal»
consagrados fabricantes do mun-
d« • am lindas e variadas cores

Condlçôe»

PLYMOUTH — 54
Vendo, Coupé, 6 cilindro», m«-

cínico, superequlpado. Av. Atlan-
tlca, 10!6. (C 15.018

Rei da Voz S.'A.

PONTIAC - 1947
4 portas, ótimo estado, todo

equipado. Vende. Troco. Fã-
clllto. Av. Mcm de Sá, 78.

(C 15.014

PREFECT -1948
ótimo fi-Ma d o de -onser.nçfto,

4 portas. 1 a t a r 1 a e mecânica
lflO1,. Rua Joaquim Palharee.
130-A. Tel. 34-6926. C 15'013

Vende-se, 4 portas, mecânico.
Rua Senador Vergueiro, 92, ap.
602, pela manhfl. (AA-406

CAMINHÃO
Mercedes Benz
7.500 — 1952

6 cilindros — 120 H. P. —
Vende-se. Informações telefone
33-4342. (54.317

Chevrolet 58
Vende-se um Bel-Air, mccnnl-

co. 4 portas, 8 cilindros, sem co-
luna, o mnts bonito e bem
equipado desse tipo. Ver à Rua
dos Arcos 10 e tratar k Rua
Urugualana, 139. com o Sr. Nél-
sou. Tel.:1 23-4050. (58.837

Cai-iiiihão
Basçnlatite

FORD 54
Vendo à vista ou financia-

do, com serviço certo, lazen-
do 5.000.00 cimzeiros por dia
Tel.r 27.5355. (56.750

DKW — VEMAG
1958
0 KM

Superequlpado Av. Atlantic»,
1536-B Tel 37-1866 « 37-5719

(C 15.004

DODGE - 1957
CUSTOM ROVAL LANÇA

Conversível, hldramátlco, dire-'
çilo hidráulica, freio u ar, cõ-
mando de bot.es, radio HI-FI,
com toca-dlecos, equtpadlsslmu,
Avenida Prado Júnior.n.» 335-C,
Aberta ate 21 horas — ABARIM
S. A. (C 15.002
Dodgc - 1953 - Utility

"Utlltty" — Vando, 6 cilindros,
nípcantcu- ótimo estado. Ver na
Av. Atlftntlca. 1030. IC 15.010

CITROEN -1950
Vendo, côr preta, em u.m

estado. Cr$ 170.000,00. Rua
México 74, sala 802. Telefone
22-6910. (57.U_

CHEVROLET 53
Vende-se, mecânico. 8 cllln-

dros. todo equipado, em esl.idr.
Impecável; aceito troca, Rim Fl-

uelra de Mel. 1C4. (58.333

nlco,
. __,_0, avista ou a pt^f,lfevk,"_g.&iralRoca 410 - wSfâ&ttoíone

VB-1995. jf«^X%y-^pi703
_a_,i- '¦_tM,,i_w.—

CNEV-líl^m
Superequlpado, 2 e 4 jjurtas.diversas core», documentaçatt le-aal. -.Vendo ou troco. Ruindo

«ilachuelo, 48-A, entr» O. Freire
« Lavradlo. (C 15.104

CADILLAC 1951
Coibi.da Vllle, superequlpado

em excepcional estado. Vendo,«omertte k vista. Tratar A tua
Haddock Lobo, 382 — Tljuca.

(C l.i 103

Cadillac - 54
CONVERSÍVEL "

Equipado, estado de 0 km.
Ver. _ Av. Prado Júnior n."
335-C. Aberto até 21 hor*s., .......ADABTVf ts .ni-. nn-i'"''- com Presidente Varsas, d-- -ala 207. Horarlo 8 à»__ARiM _. A, (C 15.003 pois das 11 hora». (C-15018 14 a» 17 horas.

-hevroíeí 40
Vende-se, particular, 4 poria.*,?m estado Impecável, ótimo pa-•:, praça, ver à Rua FlRuelra de

Melo. 104. 158.171

CHTVROLET - 1948
ótimo -'stadò aornl. 4 porfu-?1.

aro 15. radio de fábrica, pneu*
hinrta. branca. Ver no prlvatl»ol_i.rio B. N. D. E. (CnnHel4rlai.|ca

D ODGE
Ano 1937

Particular, vende-se, automò-
vel preto, 4 portas, todo orli;l
nal em estado 100^*,. Base CrS
130,000,00, aceito oferta razoa-
vel. Ver à Ru» Carmela Outra
B0. Tel.: 34-2454 — Tljuca.

(49.900

Vendo, 4 portas, superequlpa-
do, sempre de um tó dono. par-
limiar, facilito, nua Barão do
F lengo, 35, garagem do edl
ílclò.

Hillman 1952
Vende-se, perfeito

estado. Tratar, tel.:
52-1683. diàriamen-
te, à noite. Telefone
27-1580. (AC 394
HUDSON 1951

Vende-se um Hudson. 51 Co-
modoio, 6 cilindros, particular,
todo orlrílnnl. Por motivo de via-
Bem, A Itália. Ver e tratar com
Sr. Batista. Rua Bonfim 258 —
Garagem FAtimn. (58.103

Humber 53
Vendo, equipado, todo ÍOC-

de latr.rla. mecAnlca e conaer-
vac»o. — Ver á Av, Presidente
Wilson, 198-A. Tcl. 52-8875.

(C 15.025

DKW Vetnag 58
Vende-se, tipo camioneta,

com 2.000 km. Tratar pclo te-
lefone 26-0116. (AC-523

FORD —1958
CUSTOM-LINE

Vendo. 4 portas, mecânico, B
cilindro», d Ire. 8 o hidráulica,
freio a ar. Av. Atlântica, 1.536-B.
Tel. 37-1066 e 37-5719.(C 15.004

FÍAT --1100
Vendo, erítftd excepcional, côr

azul-marlnho, mecAnlca ÍOOCÍ-,
Preço k vista Crs 165 mil. Ri'a
Francisco Olavlvnò, 51, Posto 0.

IAA-412

FORD conversível
1958 — Farilane
500 — Sunliner

ISABELLA
1957

Equipado, o mal» lindo do Rio.
Ver k Av. Calogera», 15-A.

|C 15.023

IMPALA
8 cilindros,

canlco, luxo,
oferta. Tcl.:

Powcr-Brake, me

PONTIAC 1952
4 portas, ótimo estudo. Ver

k Ru» Paula Freitas, 61-A. Tel.
57-0692. (C 15.009

Morris Minor
Dificilmente pôde existir ou-

tro em lgunl estado, uma beleza,
vale a pena vor, muitíssimo eco-
nomlco. Cri 220.000,00. Av. Ro-
drlco Otávio. 269 (Jóquei).

PREFECT -1952
, Vendí-«e Ford Prefect, 4 por-(56.9a2)t_, estado excepcional. Rua
Alm. Gonçalves,. 5-B — Posto
3>,_. (C 15.028

MG. T.D. - 1952
(CONVERSÍVEL)

2 lugares, estado de novo, for-
rado a couro, com capna trans-
parentes, pneus banda branca,
sujeito » qualquer prova. Rua
Barata Ribeiro, 332-A, Tele fone
3.-3574. (O 14.999

NASH 1953
Tipo especial, carroçaria FA-

RINA, tale carro estA pouqutssl-
mo rodado, e sem o menor ar-
rauhfio, ótimo preço. Hua BarAo
da Torre, 691, ap. 101. Telefone
27-9357. (AC-776

NASH 1951
Equipado, 4 portas, em ótima

estado, vendo, troco • facilito.
Rua Haddoclc Lobo. 382 — Tljuca'.

(C 15.103

NASH - 1946
Cr$ 135.000,00

4 portas, todo equipado
100% períeito. Av. Atlântica
2.316. (C 15.021

_repr««nUnt«. mal* de Crt80.000, conforme fatura. RuaGeneral Urqulra, 31. Leblon, cj,o caragUta do prédio (motivo sem eompetldor • com ¦ mau
venda, comprei outro carro). ampl» garantia — Visite nossa,-*---'  expnslçfte» ã Rua URUGUA1ANA

Filiais : Senador Dantas.— Avenida Copacabana, 750 •~las da -Criu n.* 69, MélerTAUNÜS - 1952fe

OÍLADE1RA \V_STlNaHOUflB .a» 4 1|2, em «tado d* no-v», maravilhoso funelonaoten- '
to. Vendo por Cr» 18.000,0o—-*1
Hua Felipe da Oliveira n. 4, ap.i403 — Edlf. Túnel Novo — .Co-»
paoaban». (AC-7«_.

. querosene, _a«c-
a, ótl" "OELADEIRA a

trolux, de a oét, otlmo funciona-mento • outra Servel a gaa «n-
garrafado.. americana, de 7 jiéíi:Também conserto, reformo, trans-'formo • compro. RU» Aires 0«1-danh», 54. Tel. 47-9935 — Cop«-«l»«-i«. (AA-3J8
OELADEIRA NOROE - Cincopés. perfelt», multo gllo. motor,fecludo. Cri 9.800,00. Rua ti-guelredo Mag»lh8«s. M. ap. Mil¦d. Camóe,. (AC-_»1
OELADEIRA 7 pés. por SijOOÍWhVende-se urgente, Clímax, 'êõm!

Tel.: 42-47J4/R, Eri-¦'defeito.

?07__.cin*l>n'-11*- (Sí.âtt
G_LÁDEÍrX—9 pés, ImportAttí»!!americana, estado ótimo fundo-
?._-_'• Vend**-» urgente ptti,18.500,00, -Prestcold. Ttl. 33-5700.Ver das o ás 18 horss. Rua 8»-nador Dsntas 19, 8.» «ndar. ap.801. Clnelandla. (50 _g
OELADEIRA — 0 pés, congela,dor Inteiriço, americana, legltl-ma. perfeito funcionamento .Vende-re urgente por 17.500,<líl_Tel.: 32-3992. Rua EVarlsto _uiVeiga, 35. 15.» andar, ap. 1.58_Clnelandla. (59.838
GcLADEIRA — AUnç.o senhorasmecânicos, vendo geladeira 011-m«x com defeito. Tratar cora Br:Fernando, a. Rua Marque» de S»-pucal 143. Tel.: 32-1797. (S8.»5a
OKI.ADKIRAS BRASTEMr -
KELVINATOR, OEI.OMATIC
CONSin, etc. No seu própriointeresse, n*-> compre, MM
antes verificar nossos preeôit,
que _Sn realmente os melho-
res da praça, ótimos descon-
tos à vista, ou a prazo «em
juros, sem mais despesas —
Dupla garantia: dos fabricai»-
tes e das Lojas Campos, na
Rim UruKualana n. 14, pr_*•cima ao Largo da Cariocatr'
GELADEIRAS amerlcaaas. T«mo«O.E. 2 portas, 1 porta, de 8 k 15.
pés. Últimos modelos. Rua Ba,-",rata Ribeiro, 463, esq. Flc. Ma-
galhíes. Fone 57-6229. (AC-544
GELADEIRA WEST1NGHOUSE,
U.S.A., c| 8.3 pés, c| pouco nsoi'
Vende-se. Crt 20.000,00. Ver Rua
Uranos. 1.097. Ramos. (534_-
OELADEIRA comercial de 7 por-tas, em ótimo estado, vendo hai
rato, ' urgente, por deixar o rá-
mo e entregar a chave da ea*.
sa. Rua Leandro Martins, 27," no
Centro. (50.448
PARTICULAR — Geladeira da t
pé_. GE., usada, boa apreaen-
taç&o, em perfeito estado. Mibem. Preço d« ocaslio. 37-781.:

(37.303
VENDO 1 geladeira Westlnghous»
de luxo. 7 pés, americ»n», per.feita, ocasláo, barato, 16.000.00,
Rua Gen. Severlano, 192, Bota-
íogo^ (80.aos
VENDAS — Geladeira comercial.Impecável, grande capacidade. —'¦
Tel. 29-2608. Ver à Rua Maga.lhâes Bastos, 300, (AM-14.
VÈNDE-SE uma geladeira Pbliico, quase nova. — Rua SenadorFurtado. 109 - c! 8. (82.133
VENDO geladeira Norgs 8 pM,,àiRua Sá Ferreira. 136. (AC-S7,íj
VENDE-SE uma geladeira intl*-sa, maré* Fairbanks-Morse. Tm-i
portada, em perfeito estado d«í.'funcionamento, por 16.000,00, d»'7 1'2 pés. 2 oorta» mágicas. Uri)
gente. Rua General Azevedo Pl-.men tel, 14, ap. 505. Copaoaban»..

(56-rHj

Compram-se
geladeiras

usadas, defeituosa* ou me»-
mo paradas. Paga-se o Justo
valor. Atendo hoje. Telefone":
49-0824. . (AC-71.

Crt 190.000.CK)
Vtndo, completiment* orlgl-

nal. de fábrica,- equlpadlaslmo.
Praia- do Flamengo, 82 — Ga-
ragem do edifício. (C-15010

/2S.866

THUDERBIRD
1955-1956

Equipado, Power-biake • Ro-
wer-»tlrlng, semlnovo. Ver na
Av. N.S. Copacabana, 95-A.

(C, 15.005

Volkswagen
1955

Vendo, qual» novo, 420.000cruzeiros. Av. Atlântica .1938.
(C 15.017

PEUGEOT 1953
Pintura, forraçllo. máquina,

tudo 100',r. Ver k Av. Mera de
Sá 48 — Tel. 32-3803.

(C 15.019

VOLKSWAGEN
. KOMBI — SS

Vendo, íéro km. Preço 440
mil. 37-4055. (AC-775"56

PLYMOUTH - 1958
Vendo. 4 portas, Belvedere, 4.»

via, 100r« legal. — Av. Atlantl-
ca, 1936. ^C 15.016

PONTIAC 1947
Sedanete, 2 portas, latarla lm-

pecúvel, nunca bateu, equipa-
do, todo original e tapetes orl-
í*lnals. Av. Mem dé Sá n.° 48.
Tel. 42-3803. (C 15.019

Packard --1951
4 portas, mecânica, equipado,

com rádio, pneus banda branca,
pintura nova. Preço de ocasláo.
Vendo. Troco. Facilito. Av. Mem
de Sá, 48 — • Tcl. 32-3803.

(C 15.019

VOLKSWAGEN
Kombi

Equipado, com rádio, estadoexcepcional. Vendo, troco, facl-
lito. Rua do Rlachuelo, 48-A,
•ntr« G. Frelr« • Lavradlo.

:• (C 15.104

Volkswagen
1953

Vend«-ie, em estado de novo,carro multo econômico, -¦ á RuaFigueira de Melo, 164. . 158.335

Volkswagen 55
Completamente novo. equipa

do, bahda branca. Troca-a* i
facilita-s» pagamento. Ver á Av.
Atlantic», 2.316. (C-15020

VOLVO 1950
Vende-se. Telefone 58-5054

Vanguard Í950

NASH -1948

PONTIAC - 1949
TIPO FI.EF.T-I.1N»:

4 portar, rádio, banda branca,
estado excepcional. Ver á Rua
Barata Ribeiro, 197-A. • ' vendo 4 portas, multo conser-

(C 15.008,vado, facilito. Rua Baráo do
———._——i——_ Flamengo, 35, garagem do edl-
PONTIAC — 1941 !»--° ««•»*>

Crg 80.000,00
, Emplacado na pinça, táxi ca-4 portas, equipado, em mag- pelinhn, 6 cilindros, todo revi-nlflco estado. Vendo, troco «[nado, pronto para traba'llmr. Fa-

88

57q.4__ __ ¦_uiz0ri,ac"-0--.Ruftí.?"de de Boní'n>-!cirito .TertnrS."do"5rfRa_en't-,— "»|j n.° 867-P ---.iTljuca.-.*; : (C-15102(Rl mm& Ribeiro. 197.
ÕLD.MOB,_i - 58 -pRffEèT__-,^

Çr$ 60.000,00
De entrada o restante em 20

meses sem fitxdor. vendo ura im-
pocAVel, todo orklnal de fá-
brlce. nunca ba*ou. mecânica
\W>">. Ver k Av. Atlântica. 3283— Posto 5. (O 14.890

IZABELLA 1957
Estado de novo', * equipado, rá-

do etc. — Rua Paula Freitas".
81-A. Tel.: 57-0692. (O 15.009

Jipe Willys 58
Vende-se novo. Ver A Rua 10

n.° 58 a 03. Mercado MUnlcipal.
Tel.: 42-3.01. f53,29B

Jipe^Wiirys — 1958
-Vendo. novo. Cr» 350.O00.u0.

Av. Atlântica. 1936. (C 15.016 »«

4 portas, sem coluna, super-
equipado. Ver ,á Av. Atlântica,
1.336-B. Tel. 37-1668 e .37-571..

(C 15.Ml

OLDSMOBILE
195 3

HOLIDAY - 98

Vauxall.—1953
S CILINDROS

Superequlpado, naa mel luas
condições possíveis d* conserva-
Páo. Ac-lto troca • facilito o
p»gamento. Ver á At. Atlán-
tlca, 2.316. (C 15.02

PEUGEOT¦- 52
4 portas, equipado, em ótl-

mo estado. Vendo, troco e fa-
Hldramátlco. direção hldrmi-!clllto. Rua Haddoclc Lobo. 382freio a ar, equipado. Ver|__ Tlluea. fC 15.103

VOLKSWAGEN
1955

Equipado, rádio original, pneu»
banda branca, excepcional es-
tado de cni. ervacáo, forraçáo i
couro, de fábrica. Ver k Av.
Mem de Sá, 48, Tel. 32-3803.

(C 15.018

Piano alemão Boyen
. Vende-se um, modálo de luxo,

com 3 pedals, teclado de mar-
fim, de excelente sonoridade.
cepo'de metal, cordas cruzadas.
Preço de rara ocasláo. Largo de
Sáo Francisco, 26, aala 807. —
Edifício Patriarca. (53441

COMPRO
1 PIANO

29-087 6
(56.800

Violino Lo Turco
Vende-se com urgência um

violino Lo Turco n.° 59, no es*
tado. Telefonar para 23-8181 —
Ramal 343 — Sr. Qelsoil.

GELADEIRAS
ATENÇÃO — Conserto • refor-
mo geladeira, bebedouro, ar cou-
dlclonado, m. d« lavar roupa,
pinto a Duco etc. J. Felizardo.
Kua Vise. de Maranguap» n.° 9.
Tel.! 22-1331. (37.319
ATENÇÃO — Consertos • refor-
mas em geral d» geladeiras, be-
bedouro», ar condicionados, máq.
lavar roupas. Instalações comer-
ciais, pinturas a Duco. Vendo,
troco e compro geladeiras. Rua
Taylor 18, Lapa, tel.: 23*8355. —
Sr. Mateus. (49.922
ATENÇÃO! — Geladeiras de oca-
sláo. Liquido, Westlnghouse, 9
fies. 20.000,00. Phllco, 11 pis, Crj
18.000,00. Outra, 8 pis, 16.000,00
Rua Regente Feljó, 41, 1.° andar

(61.074
ATENÇÃO — Geladeira' Norge.
de 9 pis. funciona óilmamenle— Vende-se urgeut-, 17.000 cru-
zelros. Aceitamos ofertas, á Rua
Francisco Muratórl, 34, térreo

(61.077
COMPRO 1 gellhlelra p| meu
uso, pago ho]« k vista. 34-7594.

. (57.354
CRg 1,400,00 por més — Oela
delra «uperluxo, modelo 1958, c
7 pé., porta mágica, depc-lto de
legumes, ovo-, manteguelra etc
a longo prazo sem flador e pe-
Suena 

entrada,. Ver no Impe-
o da_ Geladeiras. Rua Senhor

dos Paissos, 109, 1.° andar, esqui-
nn. d.-. Av. Passos. (60.199
COMPRO k vista 1' geladeira.
Telefone 37-_06. . (AC. 548
FRIGIDAIRE, último mod. nova,
Futurama, Interior rosa, uma be-
leza. Garantia da 5 anos. 30 mil
Mot. Imperioso. Rua Jorge Rud-
ge. 67-A. ap. 104 — Vila Isabel
-..__• (60.204

GELADEIRA FRIGIDAIRE ame
rlcaná, legitima, 10 pás, mod.
Superluxo c! meses de uso. Ven.
do urgente barato. R. Pontes
Corrêa 114, fundos, ap. 101.

(57.358

Jipe WillysLindo cano amarelo ouro _
Capois preta. 4." via lepal. Ne.*.0*:lo aerr intermediário e a vis

Tratnr rom Tnléntlno. ler
quarta-feira, Rua Acre 47

13 » da-
(55.959' Figueira d* Melo, 184.

á Av. Prado Júnior,
ABARIM S. A

3_-C -I  _
(O 13.002

Oldsmobile - 48
Pontiac 1948

Volkswagen — 1958
Kombi .

Vende-se. 0 km. v«rde-claro,
equipado! pela "melhor oferta á
vlst». Ver á Rua Almirante Gon-
çalves, 5-B. — Posto 3 1J2.

IC 15.028

WÕLSÉLEYl 951-52

OELADEIRA CROSLK. Amer. 8
pás, c! prateleiras na porta.Moderna c| porta at* 'tmbaixo.
Cri 20.000. R. Araújo» 91. ter
reo. -Tljuca. (57.353
GELADEIRA G.S. 7 pás. amrrl
c*ni\, pstftdo (1f nora, super si
lenclosa, 15.000. Tel. 57-0910.

(60.205
GELADEIRA americana legitima
Westlm-hruse. 9 pás. tipo raoder
no, estado Impecável. Barato.
Mot. viagem. Tel. 34-7344.

(69.204

Geladeira BRASTEMÇ
7 pés - Príncipe 1956.
Vende-se. quase nova, de luio,

com todas acomodações. Preço
baratlsslmo. targo Sá rsnclseo
26. »p. 807, Ed. Patriarca/ •¦ r .•.-

(33. «7

BICICLETAS,
MOTOCICLETAS E
LAMBRETAS

BICICLETA para menina, lnglê-
sa, aro 18, com pouco uso, ven-
de-se por bom preço. Ver na R.
Sáo Salvador, 105, ap. 301. '*

(.58__
BICICLETA — Vende-se, aro -38,
em bom estado. Ver k Rua Car-
mo Neto 95, na parte da manha.
Preço barato. (58.334
JAWA — Ano 57, quadro elas-
tico. pouco rodada. Vendo. íf-
clllto ou troco por Lambret».
Álvaro. Rua Itaplru, 1209.-*<«

______
LAMBRETA, ótimo estado. Ven-
do. Cri 37.000,00 ou melhor ofer-
ta. Rua Colina, 26 — Estado d«
SA — Joáo. (61.565
LAMBRETA DE LUXO — D« Cri
85.000,00 por Crt 55.000.00. Tro-
co por carro pequeno. Telefone;
2-4980 (Sousa, em Niterói). .-•

(6002*
LAMBRETA L. D. — VendÓ
nova. . vista Cr* 60.000,00, tôdft
equipada, com acessórios Itália-
nos. emplacada. Tel. 47-5487 pú
22-0708 — Com Ede. (53.328
MOTOCICLETA — Vendo Nor-
ton 500 c.c, 2 cilindros, esta-
do O nova, mais lDformaçfies
pelo .ttl. 42-4429, Sr. Orlando.

(57.548
ROYAL ENFIELD —. Quatro
tempos, telescópio, 350 c. c. Ba-
se 45.0O0.00. Aceita-se televlsáo
como metade. Sargento Gualtè.
— Tel.: 48-4364. (AM 128
VENDO 2 bicicletas. Ver na Ru»
Caçapava n.* 2. Avelino. (58.4-5
VENDE-SE uma Gulllvete com
um mês de uso, toda equipada,
por Cr» 20.000,00. Procurar R&-
berto, amanhã, o dia todo. Rua
Marechal Modestlno n.° 538. '-—
Realengo. (60.133
VENDE-SE uma motocicleta S.
S.A. 250 clllndrada», reformada
e retificada, á Rua Guatemala,
133, quase esquina com a Rua
Montevidéu. Penha. Falar oom
Antônio. («1.512
VENDE-SE B. S. A. Bantah
125 c.c. maquina ÍOO"*., Rua Jò-
sé Rublno 48, fundos — Hlgl.
nopolis. (58.840
VENDE-SE uma lambret» eupe-
requipada, tambetn uma mo*.»*U

Vcleta Monark, 1952.
Mosquelra n.» .1.

Tr»v»M« dò
¦55.889

LAMBRETA r
x RENAULT Z

Troco Jjtmbreta A5Q-D. np>
va 0 quilômetro, por Renault
48, JnvaqUBtro. Ver e traUur
na Rua Ronald de Carvalho
250, loja. çom Sr. Bernardo.
T-l._36-0023. (58.2*7"MOTOCICLETA^

NECKO
Nova, Importada da Alemanha,

vende-se por Cri 34.0O0.t3 ' t,
vista. Tratar á Rua Sá Freira
n.» 58, Sào Crlstovf-O, com o 'Dr.
Delllan. 139.064

C. 130 mil cie entrada, o res- vende-se. 6 cilindros. 4 por
„ tente.a combinar, particular. 4,t»s, «m ótimo estado. A' vis-Vende-se «nn JPSfl, r.ero qul-i 4 pcutas, 6 cilindro», eomple-,poríai. 8 ciltnt)rr**. rádio brl-lt». Cri 160 000 00. Também fa-lrm--ttn. prünin pir» rorlsr, ia ;t*?'-rite novo. Vendo, tvoco e.cln*.l, amdo s?ml otlmo. Arei.oiclllto. Ver » tratar á Ru» .Toa-i_mpl-icado, melhor oferta, „ui Ifaclllto.-Kua Conde d» Bonfim,, troca. Rua Haddoclt Lobo, 82. ouim íalhart». 138 (í«Uelo). .-.,-,...- _--.,.,. ,_ ,....._..-,_ __..... .„..,„ ih («•;»»'•_• -*M- mal» 80%

COMPRO GELADEIRA
(M.SJá1».» 8Í7-D _. Tuue». (o-iíioa ¦_, O. õé. II

(J7.1W1

Televij6es, radlola?, máquinas de costura, de lavar, da
gcrevèr e de qnolnuer espécie, mesmo parada ou defettuo-

Tel. 43-7647. ALBERTO. (61.073
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ATENÇÃO — Com.ro radio-
Tltrnl», radio e , toea-úlscos
mesmo estando parado». Tele-
Ipne^S-CtM. j _(M:*_.

?AT_NOÁÕ...' VÍindo 1 toca-dis»
co» automático marca Garr»rd,'«tado d« novo, por 1.300.00. Rua
Oond» de Bonfim n.° 69, Sr, Cyro.(62.018
ALTA FIDBUDADE — Vende-
<•» no catado d» novo. è: duts
caár»». modelo Janaan, e| trAi

. «Itõ-f«lance». Ver • tratar'i R,
Bi Ferreira. 13, ap. 36, depois

. Bj; 18 horas. í"0'0,?!
ALTA FTDELrDADt — ixtraor-
ctlnárlo »om, com 3 altc-falan-
tas, pre com 6 controlas, 13
Watt», equsllzador d» som 3af-
tjt, multo bem projetado, toe»-
disco» Webster, controlei de,
àr»v»s • agudo». Um dc» mtts
Ksrfslto. Ort 37.000,00, Rua Fl-
Intlredo MsgalhAe», 38, ap. 804,
JU. cama». (AC-61'2
ALTA FIDELIDADE — Vendo —
Wíbeor, modelo portátil, Holl-
days-Coronet, automático, otlmo
•atado. Vendo ainda, amplifica-
dor Hl-Fl 15 Wstt». Preços s
combinar. José cario». Telefone
Í3-7313. (58.667

' '''.viJiai a

'¦•¦Àtm^lSÒf-V

inorcM, J*__gman
nuA^yMçjaA»

NO — JORNAL DO BRASIL — QUARTA-FEIRA, 15 DE OUTUBRO DE 1958

FIDELIDADE 1959
MÓVEIS PAV-CETIM, 15.000,00
so, composta elo duns orlçinnls console-
lu.vlni:, 4 lountro) rotações c/nutoecn-
lvulns com SW c L\V, som maravilhoso." :o. Vendo urgente, atendo até os íl

CopRCRbana n. 1.120, np, 204 — Tel.
(AC-404

6 E 13 — CrS 1.500,00
69 E 13 — CrS 1.900,00
dnde, ílniia comercial. Onrantin de um'
ipecinlluada em T, V. Invlctus e outras
tos o aparelho npós a instalação.
JECA, 250 — TELEFONE 42-9072 (65.B36

DOMPRO
_ vi 

¦

•Arla

1 TV pi meu u»o,
vl»ta, ho]». 34-7584. D. Ro-

TELEVISÃO EMHRSON. 17". por.
tátll. RAdlo junto. Tel. 26-4102.

(49.003

(87.333
ÕR8~2.000.00 por mês — 

~f»lêvi-

¦OM ds» afamadas marca» Admi-
tal, ¦merson, Standard Electric,
JWIacUor etc., II. 17 • 21 polMi»
du, modelo 1858. com 110 graus.
tom d* alta fidelidade, ultramu»
«emas, com garantia por escrito;
Prego longo d» 20 meses sem
Jlidor. Venh» ver o» plano» de
Tenda do Império d»s TelevUOs
— Rua Senhor do» Pas»o«, 109,
1.» andar, bem eiquina da Av
Puto». AtençAcI Cumprimos i
qu» anunciamos, (60,10;1
CR» 36.000,60, TV d» 21 poltgã"
da», mtxlêio 1868, oom controle
remoto, garanti» e aaaUtAnc.a
tAcnloa permanente — Vendo

S 
baixo do preço. Vej» na Rua
«nhor do» Pasto», 108, 1.* »n

tlsr, esquina da Av, Passes. Im

0.

;."'*'

._;_»'

ALTA FIDELIDADE R. C. A.
MOO_LO 59 - QUATRO ROTAÇÕES — 12.000,00

Com garantia, recentemente Importada, controle
eletrônico, desligando totalmente quando termina o
programa. Onze válvulas, várias ondas, pick-up auto-
mático eletrônico, alta fidelidade. Vendo urgente por
oreço muito Inferior ao custo aqui no Rio. Run Ba-
rata Ribeiro, 308 Telefone 37-5432. (AC-463

•iMAWINAS DE B30RBVER -
Vendím-se 2 rte iserltorio por
.•>reeo bsuto. R» 8?nr:lor Dan-
,íir, 71, «obrado sala 1, (5,1.084
MAQUINA DE SOMA 

"lt"—"otlmo

estado, cerni fita, esta em uso ~¦
Vftflo barato, teclado comple-
to. Rui Santana n, 108, com o
8r, Ari, Telefona 28-1700.

(.16,3M
MAGJUINÃ~3INCIBk7 CrS 4.00Õ.C0.

jrtüva, por motivo de vla«cm. Rua
Heuto Cardoso, 83J, ati, 203, Bras
de Pina, (53.410
MAQUINA para pespoutar cal-
çado pralna, vende-ae, por CrS
6.000,00 — Rua Carmo Neto. 115.

_,00-M4
MAqUINA' DE LAVAR ROUPA
THOR nova oom ln«t»l«çAo\ e
garanti», CrS 34.000.00. — RuaJoaquim Pslhsren, 104-A.

(58.278"vênlMAQUINA DE SOMAR

VKNDR-SN UmS máquina resív
u.ulara Natlons.1 com l.ta 211,0.1
Preço base 30.000,0o. Ver A uust
1'lcul 124 C. Mento Ribeiro.

__ (53.30!,
VHINDE-BH uma maquina Slnger
antiga, Tratar ds» 12 hnros om
dante. Rna Domingas Lopes BA.
Madurelra. 1.17.11.1

GUÍLHÕflNA"
Vomle-se guilhotina nlemA

PERFKCTA com 115 cm», de
boca, em peifolto estado, fun-
clonnndo e 1 grampeador • 1
mAqulna de dobrar de 3 dobras.
Rua Mnvilnk Veiga, 13 cnm n
Sr. Padllha. _J81.M5

Motor Marítimo
GMC — 55 HP

Vende-se, novo, com eixo, he-
llco e cilindro de domando —
Arauto. Te!, 102.036

ÍP.ÜÍÜÍ B""0»»1"' Por Crl!i.'nclllta-8e o pagamento. — Sr.10.000.00 ou um» ROA Alem por  ¦-
[CrS 30.000,00. — Vendo anenns104-A. (58.284
I MOTOR MARÍTIMO — Ven-
do um Thornicrnft de 2 cl-
llndros, tipo DB-2, novo —

iValr* de 150 mil cruzeitros,
náo m aceitando contrai ofer-
«as. Tratar com Ferreira. —
Telefone 43-0916. (62.033

yWo da» Talevl»6cs.
CONJUNTO DIAMOND — Par»
montagem, com 7 faixas am-
pilada», na embalagem. CrS ...
J.500.00. Rua Joaquim Palhares.
104-A. (58.283
CAIXAS para rAdlo-vitro'.», 15
modelo» diferentes, imbui» »
p»u marfim, a partir d» Cri ..
800,00 até CrS 8.300.00. Tambem
fazemo» a»rvlçcs _» adaptaçAo.

, Ru» Joaquim PaihSres. 104-A.¦Estado de Si, (58.282
'4JOMPRO 

radio». te'.êvl»0e», eTa-
vadora* » toca-dLsco» parado» ou
defeituoso». Tel. 26-8882. (AC-438

TELEVISÃO — D» 21 pol«„
StrAtford Custom Buld, novl-
nho, americana, Importada, CrS
23.000,00. Itll» Marquês de 8a-
pucal, 28« (58__287
TELEVISÃO — De 21 poleitadãs.
Crt 21.000,00. Florida, móvel
console, tudo original, comple-
tamente nora. Rua Joaquim Pa-
lhares, 112, caas 14. Tel. 48-6074

(J8.Í86
TELÉVÍSÃÕ INviCTÚS 21"_~
Vende-xe urgente por preço de
ocaslAo. Em perfeito estado de
conservaçAo. Ver a qualquer ho-
ra A Av. Ruy Barbosa 460, ap.
1001. (5S649
TRANSISTOR SPÍCATb5!_ jipõ"-
nte, cl aparelho de escuta e an-
tena, usa pilha comum. R. da
Qult»ná»,' 30,j»ala_404. (39.034*rv. 

PORTÃTEÍS de 9" e"Í44.
160.192 amerlcAnao, 1959. por Crj ...• 19.000,00 e. Crs 30.000,00. R. Pi-

nheiro Cunha 8, ap. 201. Tljun».
(58.412

MAQUINAS
DIVERSAS:
ATENÇAj -- Vrvl..o« compre-
sor o. 2 cilindro:, « motor ae
S 11.1'. — Duarte, trl. 48-4098.

(5U.U75

COMPRO A vista 1 TV portAtll
ron»: 37-9006, (AO-543
.GRAVADOR DE SOM marca
JPrenton Ultra HlRh-FIdellt.v"
Som estereofonlco trldlmenslo
nal. 3 alto-falantes, novo. na
embalagem. Custa ua America
260 dólares. Acompanha fita com
* gravações estereofonlco»

TESTE DE VÁLVULAS, «jnerlc»
no, pouco uso. Vendo para deso-
cupar lug»r. Preço 6.500,00 —
Tel.: 32-887», das 8 Aa 14 hora».

(59.629
TELEVISÃO ZEN1TH, pau mar
fim, estado de nova. 17 polega
das, Importada — Vende-«e ur-
gente, ótimo funcionamento. -
Rua Senador Dantas 19. 8.° »n
dar, ao. 807. Clnelandla. Ver
de S A» 18 hora». 159.630
TELEVISÃO conjugado Phllco
21 polegadas, fidelidade, som po-
s»nte, radio grave e agudo», to-
cn-dlseos pequando lonp-plav,
—. Vende-se urgente por menos
da metade do valor. Tel. 22-5700
— Rua Sensdor Dsnta» 19. 8
andar, an, 807 — Clnelandla

OCASIÃO — Vende-se uma mft-
quina de furar, de mesa, aem
uso, motor, de li cavalo; 4 velo-
cidade». Rua SAo Clemente, 41,
Botafotto. (30.08.1

CRS 4.900,00 — Maquina» de co»-
tura iliu- mais af-iiaadui marca*:
Philips, CriM.ey, V.';o.e:il, Stiue.
Minerva, AIÍu, Irkupp, Cro»:u.t,
com a garantia por escrito. Ve-
Ja nosse* planos de venda a lon-
go prazo si -flador. Pronta eu
trega. Veja A Rua Senhor dos
Paseo» li.» 109, 1." andar, esquina
d» Av. P»»»03. Tambem temos
motores adaptáveis a q-.mlque.-inaquln.1. Crt 1.500,00, Aprovei-
te, temo» poucos. (60.200
CAIXA'~RKQÍSTRÃDÒRÃ' NA-
TIONAL como nova. registra
58,90. Vendo barato. Ru» Marcl-
llo_DIaí,_12-A. (61.028
LEICA M3 — Utimo modelo, c.
fot6mei.ro « um filtro, lente Su-
marlt 1:1,5. vende-se urgente por
Crt 38.000,00. Rua do Lavradlo.
48. Tel.: 42-6300, AlC.des.

(54.936
MAQUINA de vlavar roupa, Ben^
dl-:, comp. nova. Vende-ae ou
troco por objetos como *T. V. ou
gravador. Tel. 57-1575._ (AC-725
MAQ. COSTURA portátil? das
modernas, Importada, Vendo por
7.500 crur.. Tel. 46-7847. D. Ma-
ria. 160.207

REGISTRADORA NATIONAL —
Vende-se uma, estado cam ílta.
Detalhe; marcando 59,00. Preço de
ocaslAo, Rua Joaquim Palhares,
701. T«l, 23-0729. (53,635
REGISTRADORA NATIONAL —
Vendo uma, registra 39.90, por
Crt 18.500,00, Rua Buenos Aires
n:_237._l.o,_sala 4^ (01029
REGISTRADORA natíònal
sutomstlD». rsglstra 909.90. Ven-
de-se ra catado de nova. Rua
Eleutsrlo Mo>t», 276. Olorla.
_j (56.944
REMINGTON 1958 — Portátil' —
Vende-se. nova. fabrtcaçAo "Nor-
ge". americana, tipo "Qulet-
Rlter" — Telefone 43-5091, Sr.
Araújo. (02.043

MÁQUINA" BENDIX"
NOVA — Crt 23.0811,00

Lava, enxuga, enxagúa e des
llgf-se automAtlcimente. oom
garantia integral de 5 anos, ven-
do urgente, virtude ter «Ido
tr;usferlcl» osrs SAo Paulo. Rua
Felipe de Oliveira. 4. ap. 403 —
Ed. Túnel Novo — Copacabana.

 (AC-764

iMÃQÜÍNÃS PÁKÀ"
CONFECÇÕES

Vende-ce tima dê cortar Mal-
mln-XXX, tipo faca e uma d»
dua» costuras, ver e trotar A
Rua GrAo Msgrlço, 137 — Penha
Circular. Est6. rua começa na
Rua Lobo Júnior — NAo tenho
telefone. (30.316

MlMEóORAFO — Vende-se um
de marca Rex-Roiary manual em
perfeito estado de fúnclonamen-
to Tratar 4 Av.-.Pres. Vargas,
529, 18." (58.452

ItF.GISTRADORA NATIONAL -
Vende-se uma, como nova, ainda
encapada da oomnanhla, cartAn
e fila, 4 aomsdores, rsgiatra CrS
990,80. Preço A para desconfiar
Rua André Azevedo n.° 113, em
Olaria. (53.072

BRILHANTE x
AUTOMÓVEL

Troco, lindo solttAiio de 3..10
k. perfeito por, *arro em bom
estado que alrva porn. praça, —
Inf. 23-3001_. 162.188

BOLOS, DOCES È
PENSÕES
OPEIlECEM-SE cozinheira • gar-
çom, ptr» preparsrem seus ai»
moços, jantarrs. cocktAlls etc.
Favor chamar Mônaco, pelo tel.
42-6673. (40,339
COMPRAS E
VENDAS DIVERSAS
ATENÇÃO — Nova Iijuaçu. Ven»
de-se, urgente, pel.\ ine.hor ofer-
ta, ' uma geladeira comercial, 8
portas, pouco uso e um moinho
de c«fé\ marca Tupan, nAoper-
ca esta ocaslAo. Ver A Rua An-
tonlo Maurício, 217. Vila Nova,
com Sr. Boatos, a qualquer hora— LotaçAo Nova leAtaçu - Pel-
ford Ro::o, ' (80.0703,coo7o"í.

(61.017

COMPRO RADIOLAS
Geladeiras, televisões, máquinas dc costura, de esure

ver, de lavar e de qualquer espécie, mesmo parada ou
defeituosa- Pano mais 30%. Tel' 43-7647. Alberto. (61.070

Consertos TV - Instalações de
antenas a partir de (>$ 1..500,00

Conserto todas ns marcas, atendo diariamente inclusive
domingos e feriados, todos os bairros. Serviços garantidos.
Telefone 53-0022.^ (57.988

COMPRO TELEVISÃO
¦ ¦ . . i

Radlola, geladeira, máquina de costura, de escrever,
lavar etc, Pago mais 30% que outra firma. Mesmo parado
ou defeituoso. Atendo a domicilio. Tel. 43-7047 — Alberto.

(61.071

ABAJUR DE Pft, novo,
Telefone 47-9837.
ASPIRADOR DE PO' Arno., Ven-
do com todo» o» pertence», ln-
cltwlve carrinho. Urgente, Pre-
co Vinlco Crt 6.000,00, E' novo
Rua Mearlm, 307, ap. 103. Tele-
fone 38-9085. (58.563
ÀNTIQDIDADgS — Compro
qualquer objeto ou móvel an-
tijro. Porcelana», cristais, me-
tais quadro*, tapetes etc. —
Telefones: 52-9517 e 52-9711.

(58.26.1

Outra virgem. Preço
Marcar hora pelo tel.:

GRAVADOR — Vende"-»»
xscem-chegado da Europ»,
rnsrc» Orundlg Stenovet. V«r
,tr»t»r na Rua Araújo Porto
A1f«r» a .70. 3.» andar, talas
?M8,  (54.205.
GRAVADOR — Rever» — Ven-
de-se. novo. Tel. 43-6427. Sr.
rrclta», (48.861
HI-FT — Pr*-Ampllfler "Bogem"
modelo RR 550 com Ttiner ir*-
dlo) AM-FM. 55.000.00, na em-
btlagem. Tel. 57-5308. (63.081

TELEVISÃO 21 poleeadar. pau
marfim, com rsdlo. Vende-se vir-

1- "**}• sente, oor 1P.500.00. Tel. 22-5700.4.1-.1661. Rua senador Dantas n.» 19. 8."
(58.708 una,,-, »,D. B07. Das t As 18 ho-

um r»s — Cine!»ndla. 159.630
d* TELEVISÃO portátil, nova. Cl.E.

Hotpolnt em duas lindas cores.
com U. H. F. Vende-.»e uraen-
'e, 12 polegada», por 20.000.00.
Tel.: 22-3700. Rua Senador Din-
tas 19. 8." andar. ao. 807. Ver
das í As 18 horfs. Clnelandla.

(59,(^(1

TV' EMDRSÒN,-.- W,V -Ü.8. A',1 na
embalagem. PortAtll. duas cõr»s.
Fone 47-7307 — Alberto. (AC 711)1

PARTICULAR — Vend» teltvl-
¦Ao Zenlth 21 polegada», parfel-ta. Copacabana 733, ap. 203.

(AC, 639
RADIO TRANSISTOR, americano
oom wtojo e aparelho de escut».
OcaslAo — Tel. 57-1375. e um
radlovltrola Zenllh. Importada
com toca-dlacos Cobramàtlc. 4
velocidades. (AC-724
RADIÓVITRÕLA — Ven_e-_e~em
móvel d* luxo, claro,, cl toca-dn-
ros automitlco. Por motivo de
viagem. Rua, P»ula Freitas, 50,
ap. 201 — Tel.:, 36-0117. /AC 706
RADIOVTTRptA' PHÍLCO. peT
»»nte, som grave e agudo, lm-

3INGER — Bobina redonda, re-
condicionada, com 3 gaveta», em
perfeito estado de fúnclonamen-
to. Veja A Av. Passos. 25, 1." an-
dar. — N. B.: Em cima da S*-
patarl» Morena. (60.197
TEJSOURA ELÉTRICA,-ame'-
ricana Disco — Vende-se i
Rua Agenor Moreira n. 10.

 _ (50.031
TORNO MECÂNICO — Vende-se
um marca Imor, com 1,50 entre
pontos, completo, com todos oi
pertences em perfeito estado, pormotivo de mudança de negócio
Melhor oferta. Ver • Rua Este-
ves Júnior n. 80. esquina da R.
Ipiranga — Laranjeiras. (6.1501

ASPIRADOR DE Pô G.E. — lm-
portado, na embalagem. Sem
uso, vendo. Rua General Azeve-
do Plmentel 14, ap. 205, ao la-
do da Rua Inhanga. Posto 3.

(AC. 697
vrÊNÇÃb — Vendo com urgèn-
cia. por motivo de viagem, um
fogão Elco, com 4 bocas, com
carrinho e dois bojfies da Kelto-
gás, por apenas CrS 7.0O0.00.
Rua Valírlo, 368, fundes. Com

vè-à»T aparas'"'e" müito""envelôpe o Sr. Cario». Fim da Linha Cs
saco. guarnlçfte» de ferro e valcante-Castelo. (62.151
chumbo, cunhos etc. — Tratar ______ .-
Il Rua Alcinrto Guanabara. 15 ATENÇÃO — Vende-se um cô
— 902 — Adelino. Tel. 22-7331. modo de madeira,.novo, deamon-

(57.066 tavel, ótimo para uma barraca
de pel.ve, tamanho: compr. 3,40
e 2,20 de larg. Base: Crt 12.000,00
ou pela melhor oferta. Ver na
Rua ElttvAo Sllv». 86, c 2, Ca-
chambl, com Pacheco. (AM 101

Tipografia
Vendo Máquina Liberty, for-

mato oficio, cl pedal e motor.
móvel», ravalete faltando 5 ga

MAQUINAS
FOTOGRÁFICAS
PROJETORESE
ÓPTICA

COMPRA-SE TUDO
Máquinas de costura, de escrever, rádios, geladeiras, en-

eeradelras, ventiladores, cristais, porcelana e tudo que re-
presente valor e roupas usadas. Telefonar psra Sr. Abram —

Telefone 43-9232
 (54.981

COMPRA-SE TUDO
Objetos de arte, pratsria, marfim, porcelanas, cristais,

tapetes, máquinas, talheres, llnhos, pinturas antigüidades
etc- Casas completas.
Paga-se bem. Telefonei: 52-9517 e 52-9711(58.261

COMPRO
Aspirador e enceradeira da marca Hectrolux, mesmo

com defeito. Tel. 43-8196 — Sr. WILSON. (57.341

COFRES
Internacional"n

Temo» cofre» em todo» o» t».manho», para usai comercial» •bsncoj, porta»-forte», cofre» rt-*1•Ideada!» de embutir na par«dt» em armário, Todos garantido»contra fogo • roubo, pelo» meiho-ra» preço» — Aproveitem numa!visita à no»«a Espo»lç»o, k Rua'Luis d» Camo»*, 108. M. 3. OSALMEIDA es OIA. Fabricante»'*,distribuidores dead» 1820. Tele-fone 43-6505. (86.731

Compram-se
Rádio» — Vitrolas — Asplrs-dore» — Máquina» d» Costura,etc. Tel. 34-6848. 161.061

FOGAO À CÁS
Vende-se com' 4 bocas, marraOako, (Helloaás), em perfeito es-tado, CrS 7.000,00. Tratar á RuaAmérico da Rocha. 1.349. fundos,

Honórlo Gurgel, com Eduardo,
(U3.»3t

_ü_

CINE PROJETOR 16 m;m, no-
vo, 2 mala „ ótimo som e pi'J>
icçáo — 47-6457. (AC-768.
PROJETOR 16 M;M — Vende-s»
um, rionoro, com capacidade
para 1.600 pes. Tratar pelo tel.
36-1301. Sr. Cario» ou Machado.

(AC. 645

AQUÁRIOS — Vendo, faço, de-
coro' «reformo. Tel. 48-4389.

(AC-777.
BALANÇA Fllleol». automática —
Vendo peaando até 3 quilos, ca-
mo nova, 3.200.00. Rua Estáclo
de Sa. 17 - cas »9. (37.323
COFnE GIOANTE para desocupar
lugar, 2 m altura, peso 1.300 kg.,
uma porta. novo. Traça 11 de
Junho. 131-A. (56.155
COMPP.O 

~»T^'ístiirí 
«r-condiclo-

nado. Fone 37-9006. (AO-547
COFRES — Vendem-se oofras
orensas, arquivos e mal» moveis

MAQUINA DE LAVAR ROUPA
— American», Crs 8.060,00. —
Funcionando .automática. —
Vende-te, na Rua Felipe de OU-
vetra n.° 4, ap. 403. Edlf. Tu-
nel Novo — Copacabana.

LA__I__ TmÕ_5~rn.-rca '•SlmpÍTx'r-Tsue'- 1Í-LL_ÍÍ_EX 1:3,5 - Vendo,:|Í__ML_: (55 C63
MOTOK DIESEL JENBAC1! — co. maquina de furar com trM nova. na caixa, com 2 filtre» —CADEIRA BARBEIRO — Vende-
Vendo, modelo Jwloa de 10 II.P. |velocidades e maquina, de »o:-"rcl.: 42_-5575. 137.948 Rr v)mn nova. nSo foi usada, tipo
novo. na cntbalaucm. Preço mul-idsr elétrica, vende-ie pela me-1ÍSTr""n£~CÍnÍXIA PORTÁTIL. 5* — Ver * Rua Domingos Lopes
to abolxo di tahela, com garin-llhoe oferts »—' — ¦»«« »"«i:lfc*'A "b U"'MA ,u" ••'¦¦ -»-  * °..-'..-,

tia. Trl : 42-5575. (57.9<7 Caneca.
_-.— —_-— , ... -»_-— (iQ «ÍWr)
MAQUINA de lavnr roupa, Wes-;___ ~:j' !""* Senador_Vergueiro, 55. na nUClADAS — Ofere-emo» para

(59.H5 pronta «ntrega. n.° 28: 2.40 x~ 0.76 — Estrangeira. CrS 280.00" "6 —
rruüelro» p,

ROLLEIFLEX — Vende-se, ab-
salutamente nov». FotAmetro
embutido, último tipo. Sr. RI-
cardo. Rua Vitcr Metreles. 5-B „.,„. .,.,_„„,„ r ,„,.,„ ,„„-..,— EstaçSo R:achuelo. Das 12 ju; de MCrltorlo. Comprrtr.os cofrfs
16 horas, (54_893 i,»»,ia,, Teofllo Otonl, 120. Trl

Vendo. «-4548.
-. U

i.l, iniiri i";-» S*„T TELA DE CINEMA PORTÁTIL. ¦>» — vrr a nu» uonungos i~pes
r«,V -r^iYluí FreMvendo um» nova? para projeção'". 812 - Madurelra. (33.323

_»_. jci. •i*oi','.,8,„!|![ie 10 mlllmetroE. Ve.- e tratar »CHÃP4S OALVANÍZADAS COR-

tínhlínVe-Laündromat.Vmericana.lTÒbÒS OS SANTOS — Vende-',irarástm do Edifício.
modelo L-55. como nova, toda.te uma máquina de solda eU-|;,u.^_.
automatlcn
bnra
Tel

v.i.-r-i.iniu'.: imiti s, nnir..ic>tii„,, i *_*-*-**_#•.! v__» umi a w^ — * -..»•«• - ;s»' «;»_«• uw á'i»"n.«w» \ • . T31 '»•«»•* ^ntrsjsa, li." *í». d.H
leio L-55. como nova, toda,te uma máquina de solda ei4-1:__—~-i<iv 'riir^nrfn^ nmérieí«hÍv.V6 — Estrangeira, CrS 21
miatlea, tlava e seca», vendo: trlca Welfc. Também um esmeril_JÍ_*"__f n»n À- Hm/eli is m ,n ncr chapj — N.» 2B 2 x 0.7
uo. Rua Alre» Saldanha, 34. Chicote. Motor 3;4, par» tov. ,,',h , mioulna foto«r„lP.'VoU» "'donda. 235 rruüelro
: 47-0933 - Copacabana. | cupar lugar. Rua Clrne Maia,:^'«"^ .{{irca^uoriS. tudol6"»!»»- ?™.efon' SJ-'5"- _j(AA-396

MAQUINA SINOER INDUSTRIAL
Vende-se uma em perfeito

142. Ponto do bonde José Bonl- ,)fla mín_or oferta, n» Rua Acre
fliclo (36.930 n. 47, 12.° andar,
VBNDEM-SE blelas com bronzl-

(56.722.
'''^ '(59.'025!CARABINA PARA CACA Ven-

dn uma 16, alomll, com 2 canos,
Krupp - Laufstahl. tipa 4«co, de" ',,' ,' _i—  .estado. Tratar pelo tel.: 58-5101. na Caterpllar, para trator D7 e VENDE-SE uma maquina foto-JKrupp - Lauf«ahl. ti

TV 17". console. Mnclon»mento|com Snbino, ,,,', ,. 4, _« horas. D8 — Av. Churchlll n. 129. çr. I unifica juseta - XV - II.». lente;cfto. e»tojo de couro
100T-. Preço Crt 15.000.CO. Fcn-j " ,íi Ili 803. Telefone 22-4594. (55.980|Te.__ir f.a.P e um projetor dc! tuche*. »endo 100 car
47-7307 — Alberto. (AC 7__I<, . ,, , „-¦¦¦'¦—¦;—~~- Urír^Sí^^ima^eiliaTSútrado"- 

"slides" para filme 35 m.m. — tipos de ohumbo. A'

Provavelmente em sua casa
haverá um verdadeiro tesouro
de guardados inúteis, e que
pode ser rapidamente conver-
tido em dinheiro.
Faça essa conversão peta for*
ma mais simples e prática..
um anúncio classificado no.
JORNAL DO BRASIL.

C.lí_W MANCOS.;.
tnvflhrit.m-

^:, JUVENTUDE
;'m| ALEXANDRF

•'< 3

¦ Mlloii
IsVICOtUI Itl I
IçsMtd

f êl dftep*recc«- t
CVITrVOS su Tnwt

*5l
(CM

MOEDAS
2f 84M — SJOOO

Medalha», condecorações, pra-
taria* etc. Compro. R. Araújo
Porto Alegre, 70, i/ 681.

. (62.IM

Modas antigas
Compro qualquer quantidadeAttndo a domicilio
Rua Araújo Porto Alegre, 70

s. «01
TaUfonc 42-5141

162.201

(C 3.260
LUSTRE DK CRISTAL DA
BOHEMIA — Vende-»». Tratar
pelo tel. 37-7674. (62.209

IMAQUINAS DE CÒSTORA õi__.| VENDE-SE um» caixa registrado-
TV ZBNITH, 17". de ma». fiu^"AQumAS de COSTURA s.n- 

NlltltmV., om perfeito e»tado.donamento. PL.co «^«W-gár^Sg^J^ 
^^SSsSjSS P«n?Alberto — Fone 47- Í307.

(AC 716
TELEVISÃO 21" — Vende-se lm-
nort»'d«. console, em ótimo es-
t»do. 23 mil. Tel. 37-5533. com
Pereira. (AO 712
TV. INVICTOS 21" — Crs ....
13.000,00. em estado de nov», —
óttmo fu»:lnnannento. Vende-
se urgente, na Ru» Felipe de
Ollvelr» n. 4. ap. 403. Edifício
Túnel Novo — Copscabana.

(AC-761

jiortada com 4 falx«a de onda» TELEVISÃO
-r Vende-se urgente estado exl modelo 195'

12.000.O0. Telefo-

Todas garantidas — Larao de
Catumbl, 93, fundos. (56.973

MAQ. ESCREVER "Olvmpla" —
Perf., ótima para escrit., 7.000.00
— Instituto — Av. Mar. Flori»-
ao n. 22. 1.° andar. (58359

vier, 628, Te'., 28-4141. 153.421
VÊNDE-SE um» maquina de la-
var Bendlx Economat. CrS
22.000,on. End. _rav. Gulmarilse
Natal. 13. ap. 203. Tel. 57-5.W4

. • - ¦ ,s (AC-068
MAQ"_ÍN7rRÍGÍSTRADÕRA'~N!r.!VEND_-SE um maquina de PÍ
tlonal. 9D9.90. flt» e cudSo ne- cotar a nedal, 80 de boca. um-
ladeiri. b.icôVs copa. mesÃ. «r-1 f 

•• '»'»:««¦«¦¦ *!££&£gK**.

___"_,'• veír_ 
"nt"*f0r b»1:n-i"Si"- Ru.TC_r__í.Md. Morí".ç»s etc. Vendo urgente. — Av.ijgg (5j 39:

58.315't;

Tratar na Av. Henrique Vaiado-
res. 28-terreo. ^Lf6*

CINEMA
Vende-se barst!» Imo um» ca-

tina completa par» cinema
35mm. — Entreja Imediata -
Tel. 42-1560. Ajrttune». "l^i3

FI L M E S
16 jnm

obtido- Novos, franceses, mu-

liAROR.vróKin — Aparelhos
e utensílios para laboratório

e" r5o"c»"r-]—• Vende-se par» desocupar
rreqados cl í lugar. Aluga-se também o lo

.,.-„. j--.,» Tf„T^" 8,0l)(r';cal para indústria ou laboracru«.ros. 4,-,463, Lula, a no!te |tórIo"' _ RuB M,„IMm c«
'±_ü_*Uro n. «7, fundos, até às 12COMPRAM-SE TUDO - GUAK-:horaa. (C-lS.4gJ

TREM LI0NEL
Vendo conjunto mais Impor-

tante no Brasil. Preço de oca»
sito. Ver das 20 às 21 horas; '
Rua Aquldabl 1646, cata I, Boca
do Mato. (57.629

VBNDO URGENTE por motivo
de vlagetn sala de Jantar com
relógio d» mesa e abajur de pi,
CrS 10.000,00. Rua Adalberto
Aranha 13, »p 401. TIJuca.

(58.387
VBNDK-SE 1 geladeira Norge, 2
quadro» íranceee», 2 gr»nde» Jar-ras de cobre. Av. N. S. de Co-
pacaban», 7 - ap. 401: (AC-660

Telefones
Preciso telefones 22. 32. 42. 33,

37. 37, 36. 27 e 47. Carta» para
58.206 na portaria dest» Jornal.

(33.296

TELEFONE
Pasís-se comercial ou reslden-

dal. diretamente no nome ds
Interessado. Carta» p. anunclsn-
te. Ar. Franklin Roosevelt. 3»,
»p. 302. (59674

VSNDEM-SE um quarto "Para-
. ná", moderno, 1 e»tante-«ofá, c!

LUSTRE DE CRISTAL — Ven- livro», louça», bateria, talher»», 1
DE ESTE ANUNCIO — Moquln 1
do costura, geladeiras, enceradel-
ras, ndlos. tooa-d!»cos, televl-
sóos, movei». blrl-lo:as, tudo u»i-
elo. Tel.: 52-0022. (37.251 ap. 101 — Praça da Bandeira.|«» Slnger. cômoda com tampo-srr-, (46.J74,<f» mármore etc. Tel».: 37-7028,SM,,tl '42-7662 » 36-2032, Dinorah.

do um de 6 brc.cn», urgente, c.-t,»rm»rio de Jacarandá esculpido
1.800.00. Rua do Matoso, .256,1» m6o, radlovltrola GE.. mAqul-

CAHABDIA — Cal. 22. Salntl
Etlonne autora., pente 10 tiro»'MAQUINA DE PONTEAR' LAN
— CrS 10.080,00. Ru» Senador!DIS — Facas, forma» de «»nd»
Vergueiro 200, ap. 1304, dos 19111a» • chinelos. Vendem-se ba
As 22 hora». (36967 roto. Tel. 29-3192, Sr.

portátil Admira
nov», 14 polegadas.[Suburbana, 3.301-n. .........

cépclonal, por 12.000.00. Telefo- com vidro raybon. Vendo a vis-  _ _ [VENDE-SE um» maquino de cor
ne 42-4724 — Ruo Evrolsto diUa por C"* 30.000.00. Ver » tratar MAQUINA DE SOLDAR ELÉ.TRI- '«r frios, em Perfelt
Veiga 47. «.• andar. ap. 607 -» Rua Sensdor Vergueiro. 55. CA — Vende-se uma em perfcl- Jrat»r ,<••? ? .*• '2 .orí?' JR"11 Hnc; P çnnnrn<; Vpnrln ldo :
Clnelandla. (59,630 Ga-anom do IWIficlo. (59.14r,!to estado, marca Tranweld. com arc.n',r»1, E-ÍJ,!rl,0,„a),"t(, n,r/;0_,0; e bunurub- veilUU. !c!nv

T.-vrTÍ!e:Klngr.mnort_d». 21- 
'¦ ««"¦ 

£™ 
«r yj*-^*»*\ m^^Jtm.W-.VIM . . t«^4 Q ^

console, ril tubo novo. funcionai {g£?S;íffi£r 
"'lífetnlelrn". ÍPS"^5 

Vm m','t0r 1mfrCü H'
mento 100% e um nlis fldellda-:Rlm 1P,rl,"8» ~ L,ra")5lrn.sA.„, 

H'„Gn' marln,,°' ' _ Ui»**?. Ha
rie "Aga" com possante rAdlo. !.-i?» 110 H.P.. raneça quente. PriUSo1
falsas, loca-dlíco •"n|prcn.'<', trfí) MAQUINA Undervvood, portátil.jCr.Juji.» 137. (62,_0M
vel. unidade O. E. dois olto-fa-i ventlc->.e uma por Crt 8.000,00, VKNDÊ-SE uma máquina 3'nge-

RADIÓVITRÕLA com long-pl»y(lantes. uma peca. Umo vitrola: em perfeito estado, quase noya.Untlgá né de ferro conservada

COFRE — Grande, americano,
de segredo, 1,75x75x00. Vende-se.
Rua do Senado 13, loja
CANETAS
res negocio

300 a Crs ,11,ira, marca Bsr- ,

(56.972
VENDEM-SE um refrigera
dor a querosene Gelomatic, 2
poltronas, um dirft de ferro

MOVEIS — Vendem-«e »»la rao-lliatldo e diversos materiais p'deriva, cór nogueira clara, 01:0 fazenda leiteira. Ver na R.
"""" '"_ *- ¦¦ -- ;S

RADIÓVITRÕLA — Vende-se 1,
com toca-dlsco» "AGA". de 3 ve-
locldode» e aparelho de gravar
«m disco*. Tratar pelo telefone
37-7674. (62.208

pa r
portaria

 !.?£:_ i!"'.¦•"•¦ 1»--' «v i"ii.o i-am tam-,sareento Silva Nnne« n •,"i'25W^^a»rV_^^
- —-- »o centro cór ciar». Clii-oenda- '*> **•* "-01, lel- "-«SS.

' ~-_T* iclay, vacuum. de f»bricaç«o '« * l'.m» estante p»u mí.ríim
n SQS62 ! cbrcoslovacs, artigo de prlmnr»iT<*cfone 23-8320. Um cofre d

''qualldíde. — Rua Joaquim Ps-íporede em p;rtelto estisdo.

(5í.6.1fi.

Joaquim Ps-i
158.285

• VENDEM-SE engradados com pa-

d,,,, 
,„, , - - .—¦•• .«-.- • l.ia, tamanho mídlo. Casa^Sptl

eS t-P instas...104.A, (jSSJíaSj  (35.463 __., Ru» da Alfândega, 14„
ICQC„1 !^CONSULTÓRIO MÉDICO —ÍMúVEL conjugado, m«rflm. crl«-!_ (57.297\pVDO_.|vende-se '" " """"

Proietor cinema so-í_,^_s.net& „_±^?!EEE ^5S.«h£_S-I_____í esne. awr. «.„.. - dia
lornal

TELEFONE
Transfiro comete1-! e para re-

aideneta. Cartas p vi 38.300 na
portaria dest» Jornal. (58.300

SERVIÇOS
PROFISSIONAIS
DIVERSOS
ATENÇÃO! — Executam-s» «er-
viço» de limpe»»» em geral, em
apartamentos e escritórios. Te-
lefone 42-5775. L??.:1.5?
CASAS — Lindas, lhe construi-
mos com material de 1» a 3.750
mensais. Rua Senador Dantas 71,
plantas 55,00. (58.714

f

CONSTRUÇÃO — Se V. S. tem
terreno construa sua casa com
5°° de sinal, inicio Imediato —
50° • financiados — Avenida Rio
Branco, 144, 3,c andar, sala 303.
TI. 42-0154. Alberto. (57.981

2 agulho» permanentes. 3 ròts-l"Webster" portátil, 3 velocidadesiPflo tr:. 28-3225. com C»rnelro.ipCr cr« 800000 Ruo Maior Dae-
ç6e», o rstíio com três faixas d» e automático. Vende-se urgente (34.856 mon 42 ai 

' 
101 pr?ci MiitA nnrn ai rimara filmar ír0 'itqveado. Pncilita-se o pa- 

"Hoover".
ondas, médias, curtas e longas , Tel. 57-157.1. (AC-723Í mÃwTnTT5Ê^OSTÍ)RA_VH3o: ,62Òõll CJITiera Tlimar „mento — Tel. 43-5691; Sr. Uot^Ao ei
í.™M.í\r:,n^PSl.;f^i0r-^»1'1VENbE.SE 

"radlovltrola " 
mVrca | RELU^p^ mm, prOJetOr fÍXO ;^r»»jo

mobiliário' n' con- É*ÍÍ\T?i.b"ÍÍ5í: m^"-,i caàel™s'IVENDE-SE uma Instalação com"-!CAMINHÕES para trabalhar
lédlco. composto delS"™,™ "J!?J?V-^2S_ -£!í^ /?:!£•«.'» de.bsrbearia.^Trat.rià R.jaterro, no Morro Sto. Ante

U peças, estado de novo, fer- 'cerodelrá aspirador conjugado' Urgente.'compl. um gnipo es-'
e noite.

em
Antônio,

Procurar no local
(57.237 o enc«rrcg»do d» Firma Dt»s fã

tenda técnica. Preço de CrS
6.800.00. Tambem
pr.iso. Vej
n.» 23. I.»
ma da Sapotarl» Morena

venHeoin.- »'fonelux. toca-dlscos VM.. 3 ro-1 namlca, nova, na embalagem —'mpj co-ún!ctamente nova do-: 't- -<r ¦„^,,„„. .....""'"'" *•-— "---- .—-llO mil cruas, 45-3651. (5B__031; cr» 18.Ó0CÍÍS . ctwtò Cr. SB.obo.cSii aUl-OmatlCO, 35 mm, COMPRO TUDO: geladeira,, ro-
.- iciio.ns, * oi r- u u> ti", ni.i c] v\ iiií\ t dça n» Avenida _as«'os ."«<»«• long-play. Preço de oca-|_

andar. N. B.: Em cl-!t;ft0' At' Mpm *' s*> *0' sobrado.U
natarl» Morens. (37.334 *

RADIÓVITRÕLA de m»»a, nov».
3.500.00: outr» móvel. 6.500,00.
Ridlo PllfttO cabeíeirs, novo,
1.800,00. Rua dos Invalido». 61.
aõbr. — Júlio. (56.970
RADIO TRANSISTOR, de bolso.
novo. marca Vlctor. c' estojo de
eouro « dl«p. pi ouvido». Vendo
urgente. Crs 5.000.00. R. Assem-
blila, 36. 11.». »| 1.10S. Telefone
32-4815. ( 54.140
RADIÓVITRÕLA — Vendê-se
uma em côr. marfim, automttl-
co psra 12 disco» t em long-plav.
Rara ocoslOo — Regente Fello
n. 73-A. l, ,(58408

RADIO TRANSISTOR 7 — Ven-
do, seta ueo. Tel.: 47-9637.

(61.046

1106, cu tels. 32-9!II
(55.403

.MAQUINA DE LAVAR — Vende- — Ver nn Praia de Botafogo. 400
•"* -se por motivo de mudança, Han-ie tratar na Av. Almirante Bnr-

íííO.193 vxivrkv'ü-k ««i tv t? f »» mi*.'':a 55, cm ffitudo do nova, ftKUL roflo. 97.
SnrJ.?ro n» 804 ao n" "or Cr* 17-000,00; Ve» a B. MlnVJe 22-8326
?m i.,,!i Si ?'m to (Viveiros de Castro. 79, ap. 6re:Lg»jri«. ag102. Jocsr*. Tel.: 29-3657 | ,, '.;. „.• VF.NDE-SE usu maquina de cai-

162.214|P£_L___2?__ Li^jJ!0 tura Sln?-.-. das «ntlcu, 5 gsvc-tAQU»NAS DE ESCnEVER —'tas, c«-c e horda, b-bln* rrdon-
Vendem-se diversas ,a .partii dej^a. Ru» Mo^we',1. em frente aoVENDE-SE uma TV. Invlctus.

2!", por CrS 20:000,00. R. Quln-
tao, 445. (60.128

VF.NÒE-SE uma tclevlofto Phllco
americana e «ma rcdlovltrola
lonrr-playnR. Ver e tratar na
Rua Csmoos ds Pu n. 78, np,
303 — Telefone 48-6631.
VENDE-SE uma radlola. nova
msrea "Kadette", toca-dlscos
33. 45 e 78 rotações. Preço CrS
7.000.00 — Tel. 22-7396 — Cha-
mar Custodio, na 3.* seçío.

154.924

Crs 4.500.00.
11. solo 5.

B«.\ do Mercs^n r.•'
(40.t»:o

MAQUINAS DE COSTURA I«-
DUSTRIAIS — Vnndem-s» trts,
Slnwr 400W1 « trfs nu-.qvorns
24-10. Rosorlo, 155, «loja.

156.407

n.° IR. no pi>rtnfin 15 do Maraca-
nA — Dc:ia Alice. (34.853
VENDUiS? ~~Ümo mAqulna de
cost«r\ Minerva, uor motivo de
v!a«em. — nus Senhor do M».
tozlnho, 345. — EMAclo de SS.

(46.232

, .......... si,*« h> «|iu i-.-i~ - 
__ 

~~ ¦ i , - i '--¦

.... - em bom estado. Vende- VENDE-SE uma .farmacl» * um
IR* rui se barato. Tel. 57-1575. (AC-726 «rro de marca Prefect, por mo-

?SX5Wí;7J7rTIr_S 5,-4, ; !,lvo d« »logem. Ver o Ru» Pln-""""" »""*DES - Vendo pela to Guedea. 63-A. TIJuc». (62.086
, um» telev;sío:„-rrr_r~_r= , , ———

. »••# -.,,, i" ••"¦•'. iui.-~ui«'i», iii.iiimii«, oe t>fi^»iii u.x... 17". Uma gelo-,% £""«--5C uma bicicleta Mercury
tUDO TV 21 lavar, escrever, costurar, colcçOes delra Frlgldalre. nova. Uma mo-;P,Jr* •"JSl!'*- Rro 2«- um "P1"

, - de Urros, televlrâo etc. Atendo tonet» I.S.O.. nova. Tudo nor1™;1, ST"? "m r»<!10 Philips
altO-ralanfC a domicilio. Pago mais 30c-r rtue Preço de ocosláo. Trotar c| Jor-

outra firma, mesmo parados nu!Be: R,,a Evarlsto da Vel.ò. 33 -
Vendem-se marca "Reverc",(defeituosos. Atendo a domicIllo.|s*'?_iii2.^ 

"elefcme 52-6786,
ainda ua embalngem original jTel. 43-7647 — Alberto. (61.073'PISTOLa" alemã Wolthêr-Bobv
dos EE.UU. Telefone: 27-4871.' crs sòo.ob por mis. fognò 4 bo- ."h.-''^»"" ?íf«oia "i*mí Wb!

(54 871icos' ">™°- Mtúf». fechado, 2 bo- lí^S/i.8'" 5'_Ç.T«S.,»»*,1
tijae». entrega do g«s automitl- íí_ífíÍ»t.r*<í,Í7n-.?.'P-l;- Ru*-^

mod. 938. p»ro d»socup»r lugar.
Rua Visconde d» Piraja n.» 11,
ap, 401. Ipsnema. (62.101

RADIO-VITROLA — CrS 7.500,00— Vendo uma com toca-dl»cos
automático Thorena. som d» ai-
ta»íldelldad». Ru» Joaquim Pa
lhtre», 112, cas» 14. Tel. 48-6974
.¦' 

(56.28!

RÁDIOS — Srs. técnico»! — Ven'-
do bsratlsslmo. 4 chassis, no es-
tado, por CrS 550.00. 4 rádios pa-rado». s! caixa, por CrS 1.650, um
Phlllra, Matador parado, por CrS
6IW.0O. Rua Conde d» Bonfim. 81 I
«!___•• (58.342 j
RADIÓVITRÕLA movíl tipo»..1
j)»r» disco aut. 12 discos, Qor-
•rd, ra-dlo Oeloao 4 faixas. —
Urjente. Rua Santa FUomena.i
10. Praça da Bsodeir». Telefone:

RADIÓVITRÕLA com tocã-diácos]
Colonial, com pouco u»o. CrS8.000.00. Vende-»* p»ra deso-!cupar lugar. Ruo do Catete. 137 i•obrado. (50.274!
RADIO baroto. pegando toda-»1Europa, transformador » toma- i
da para toca-dlscos — Vendo em I
ótimo eatado. Rua Matoso n. 13.é| II — Praça da Bandeira.

(53909
RADIÓVITRÕLA Douglas, 38, tõ~-
ca 15 discos de tftda» rotaçfie,. —
Móvel Chlpendale. ótimo estado,
psra fino gceto em som. Aceite
xAdio de mesa a parte. 15.000.00.
Rua Matoso 13 ef II. Te!. 34-6748

(53.810
TELEVISÕES PHÍLCO. Phit-
llpt, General Electric, R. C.
A. Victor, Standard Electric,
. tromberg Carlton, Emerson,
Semp, etc. No seu próprio In-
lerèsse, não compre, sem an-
les verificar nossos preços,
que são realmente os mel lio-
res da praça, ótimos desrnn-

Ílos 

a vista, ou a praso nem
«ros • sem mais despesas —

. lupla garantia: rins fabri-
cantes e das Loja» Oamnns,
Fua Irruruslana n. H, pró-
xlmo ao Lar»o da Carioca.(40.372

VENDE-SE um T, V. Seupe 21
po!o<íadas. urf-nte, _.otivo re,l-
dlr em BrWHa. Ru» C»pit»o Re-
tende, 345, M*ler. Tol. 49-7674.

(58,123
VEWDE-SB por motivo de via-
gera um r»dtovltrol» Chlpendsle,
pick-up long-ploy. Ver na parte
do tira,-. Av. N. S. Copacaba-
no 37!. .1?. 6f)7. C5.329

CAIXAS
Para radiovitrola, te-
nho grande sorti.-
mento. MARQUES, à
Rua Uruguaiana, 11,
2.° andar, por cima
da sapataria. (60106

ca, 2 vezes por mts, sem pedlaoe sem telefonemas. Entregam»
também no Estsdo do Rio, a
prazo, sem fladcr. Veja hoj», k _.

-.-„, -««>.«, rt. i.it. i . s R -1 Senhor <!°s PaíHO» 109. l.»ium bureau Pslermo. por 3.000,
l:ííÍ^A--~„Ç?m.I52,-í'«ífSSii3 a 3,nnn"-. esquina da Av. Pav.cs. |«m flchsrlo com 140 gavet»». pof

ANIMAIS
AVÍCULTVRA

Clemente, 107, essa XI. — Tel.
?8-1452. (59.067

VENDEM-SE ormaçães par» far-¦mAcla c/ vitrina» e um» caixa¦reglst. National (slemll. —
s |Tel 47-2653, 9 à» 18 horas

PRENSA DF. COPIAS — Vende-
se um» de ferro batido, por 1.500,

Casa dos Compressores Império Ltdc.

_s____a._______SfRÍYÍL Rua Bencditi-•_
nos, 21, 1.° and.
Rio. Tel.: 23-5274

Compressores

para pinturas
CC 1.310

j litros dlarloi. Tel. 22-3344.
1 V1 713 ENCERADEIRA. 3 escova», Lux ICHOCADEIRA — Vende-se uma, | _ vendo umo" cem poucei me-elétrica, com capacldRdo_portt;scs de uso, por :!,500 cruaclrós,

'60.191 3.000. Junto» ou aenerados. Ru»
Conde d» Bonfim, 271. Tijuco,

200 ovos. Fobrlcaç&o Sâo Paulo,"SCAL". Preço CrS 5.000.00. Rua
Bueno d» raiva n. 51. Méler.

IAM 106
QATOS ANQORA ,|PERSIA> —
Vendem-se tré» gatinho», cinza»
azulados, dois maolios e uma 16-

ímea. Preço dos mache» CrS ._,.
I.500.CO coda um e do fêmea CrS
1.200,00. Rua Tavares Ferreira,
49-A. Rocho. (59.503
POLICIAL mestiço, com 4 me-
ses, vende-ae por CrS 500,00. R.is
Tenreiro Aranha n.» 152-A. Tel.
37-8«97_ (AC 7J_1
PORCO CARUNCHO E COMUM.
Vendem-se. Trotar tel. 48-9330.

(58.416

MÁQUINAS
DE COSTURA

5 CAVETAS NOVAS

Çr$ 3.500
-.¦estJaçt^ea
mensais

Cr$ 350

T. V. ZENITH. 17 pol. Cri .. .30 000.00 _ Buarque de Ma.cedo n, 36. »p. jok ^53.937
TV AMERICANAS. TernõT 87 ÍÕ.12. 14. 17 • 21 polegadas, por-tttll e mesa. Últimos modelos.Vendemos. Rua Barata Ribeiro.463, esquino. Plg. Magalhães. Tr-
lefone: 57-6229. (AC-546
TELEVP3ÀO ZSNTTH 17 põiêcã-da*, tAda novs. cem por cento

COMPRO
1 Televisão

Gravadores, tian Ií:o:»« etc,
novo» ou usado», mesmo defel-
tuo»o« ou parados. Tel. 38-5415
— Edson, hoje a qualquer ho-
ra_ (58.374

Hl-Fl
Vendo por preço de ocasllloHl-Fl • americano, composto de:toc»-di»cos Oarrard RC 98 L,agulha de diamante Falrchlld,

pré-ampliflcador Heat-Kit, »m-
pllflcador Heat-Klt de 25 watts,alto-falante Unlverslty Trl-AxlRl.Informaçôe» pelo tel.: 37-3731.

Com garantia de 10 a 20 anos. Das afamadas mun-us mun-
dialmenie conhecidas : 1'hllips, Croslev, Elmaii. Vis/orrlli,
7AK-7.ni e Singer 15/30. A PRAZO com e SEM ENTRADA.
Preços especiais para vendas à vista. Venda atacado e
varejo. VENDEMOS PARA O ESTADO DO RIO. Entreg_ rá-
nlda. — SOBRADO TELE-RIO — Ru» Buenos Aires nM.
!.• andar (C 10.749

MAQUINAS
de escrever t calcular

aluguel • venda
Etcolhê entr» 100 cfoi
mtlhom modtloi » >u» prtttrldê
Prtçoi e/e grene/e oohco e ti mm
Ivívti eondiçõts d* pjesmenlo tem dlliculdidti,

ICO IMPORTAÇÃO L1DJL
funddd» cm 1940

TELEVISÃO 21"
20.000,00 Com rádio

Vende-se urgente, estado de!
nov», com magnífica Imagem, I
funcionando perfeitamente. tVl.j
37-6334. Ver de 12 a» 20 horas.
Rua Duvivler, 18, ap. 302 — Co-
pacaban», (56.394

8. lodilgo Silvo. 42 4* |Elq 7 a» Seleir.bra
trU. SJ-OOSl • 524489

VE>JDEM-SE plntoíwllgo» da Vir
ginl». Cr$ 5.000,00. Tel. 32-1749.

 J36.260
VENDÊNJ-SÉ Cocitcr Spanlel pre-
ta?, macho e femeaa. um mê«
Idade, multo bonitos. Tel. 36-2461

(53.092
VENDEM-SE cachorros Pastor
Alernüo. Rio Cajil, 247, Penha.

(39.066

Tratar com
Correia, 25,Metro.

Moaclr Raimundoc»sa em írente o
(AC-751

'JNCERADBIRAS a CrS 2900,00.
Liquidação total, somente k vis-
ta, EScctrolux, Cltlluz, Arno. Lus-
trene Volito etc. Todas novas
equipado» com a garantia. Otl-
mo negócio para revendedor. NSo
percam, vol acabar. Ruo Buenos
Aires, 246, là andar. Entrega a
domicilio. (57.340

ENCERADEIRA Citllux com es-
polhador de círa. por 2.500 cruz.
1 geladeira 9 pis americana, 20
mil cruz. Tel. 34-7344. (60.208
ENOERADEIRA Arno cora espa
lhador de cera. . romi>'.etament«
nova, ainda no embalagem orlg:-
nal; Vendo por 4.000.00. Campo
de S&o Cristóvão 204, aparro-
mento 102. 138.271

JÓIAS, OURO E
PRATA
BRILHANTE CHAMPANHE, vcn-
dc-se com 8',i quilates, pela mo-
lhor oferta. Av. N. S. de Copa-
cubano ri. 71, ap. 201. (00J97
JÓIAS FINAS — Vendas a pra-
tõ. Atendemos a domicilio. Tel.
49-0949. (57.889

COMPRO
JÓIAS
NOVAS E USADAS

Platina, Brilhante, Ouro
etc, Pugo o real valor. Rua

(36.714

(AA-321
VENDEM-SE 3 toolete» p»ra c«-
belelrelro. Preço de ocosUo k R.
Cindido Mendes 101 (Lapa). Te-
lefone: 52-1608. (55.933

SORVETBIRA — Compr»-se em
bom estado. »té Crs 30.000.00.
Tel,: 42-5086, (39,310
REVÓLVER H.O.. 38 tfuplo, nf-
quelado, madreoírol*. preço Crs6.000,00. Fone 47-518S, ati às 12
hor»«, com Alberto. (AC 715

VENDE-SE — Sala de Jantír. 1
dormitório, 1 r»dio-vltro!«. pau
marfim. 1 máquina Slnger. Ruo
Aníbal Benívolo, 96. Tel. 42-5657

(36.371

TELEFONE — P»Ma-se ou tro-
co-se por residencial. Carta» R.
Francisco Serrador, 90  po--
torlo. (59.680
TELEFONE 30 — Compro um',
pago até 20 mil crii7»!ros. Car-
ta para 60.196, na portaria dfs»
te Jornal, (60,196

ENCICLOPÉDIA BRITÂNICA —
Vende-se uma coleção nova, edl-
çao 1958. Preço excepcional —
22-2295. Dr. Eduardo. (AC-157
ELECTROLUX — Motivo de via-
sem, vende*se uma ótima,ence-
radelra com garantia, toda equl-
puni, CrS 2.500,00. Rua Campos
Sales 143. 9.° andar, ap. 901 —
TlJuca.JTel.: 34-6631_. I_ã0418
FOGÃO — Vende-se um Cosmo-
poltta, moderno. 3 bocas, forno.
iras da rua, esmaltado de bronco,
metade do preço. Esta novo —
Telefone 58-063J_^ (38.614|
FEÍRANTES — vViídéni-se 4
caixas de madeira de embalagem
de maquinas, forradas com do-
bradlçe» no tamanho 1,33x1,04
por 0,60,. próprio psra felrantea.
Rim Visconde de Inhaúma n.°
84, l.o airdar s| 1. Ver depois
do«_14 horas. (57.843
FOGÕES CÕ_IERCÍÃIS o gas"^-
Vendem-se dois, sendo um de
oito bocas, para casa de grande
movimento e um de seis bocas,
para penoso ou bar. Trata.- dos

,. .. . .„„ _„ , 19 Ss 14 horas. Rua Marquês de
do Ouvidor n.* 169, 7.' andar,isopueol 157. Tel.: 23-4646, cha-
sala 703. Tel. 43-2312 — *sq. 1 m^ir^r._Alonso___ (58369
da Rua Urugualana. — Sr. GUILHOTINA

TELEFONE 33/43. comercial, pre-ciso urgente. Gratifico multo
bem. Cortas para 58.628, na por-taria deste Jornal. (58.628
T 'EÍÈS PERSAS, usado».--em
hsm tado. feitos a mâo — Ven-
dem-se Junto» ou «eparados —
Ocaslio. Rua do Rosário n." 145.
sobrado. (38.264
URGENTE! BOTAFOGO -• vên^
dem-se. por motivo de mudança,
umo sala de Jantar, nor 7 ml!
cruzeiros e um dormitório, po>10 ml! cruzeiros, multo bem con-
serrado e mais peças avulsas co-
mo lustres, conso'e, discoteca —.
Trotar no Ru» D. Marlono, 91,
ap. 403, Tel. 26-9564. (35.380

VENDE-SE a preço de ocasião
uma TV Zenlth 21", último
modelo, estantes, maquina fo-
tograflea, guarda-roupa de
solteiro, brinquedos, louca» etc.
Tratar á Rna Silveira Martins,
132. ap. 708. Catete. (58.087
VENDE-SE transformador de vol-
t.i7.em, «utomotlco Atlas e mo'L«
(oío de voronda e' 2 cidclros.
me30, mais cadeira de balanço do
mesmo felrlo. R. C.vnltao Reze
íe, 345, Méler. Tel. 49-7674

(58 124

Paz. (56.443/
•CARPINTARIA EM GERAL —
iAcelt»-se qualquer tipo de ser-
viço. Tel. 22-9258. Dia».

(53.954
CONSTRUÇÕES E RECONSTRÜ-
COES EM GERAL — Biscates d»
pedreiro, ladrllhelro e pintura —
Mio de obra — Tel. 38-0151, Mo-
galhaes.  (34.911
DA-SE trabalho daotllograíi* —
Endereçar envelope para fazer,
em css». Av. 28 de Setembro nf
174. Vlia Isabel. (54.378
ENFERMEIRA OU DAMA DE
COMPANIA — Chsmar Dulce, te-
lefone 49-3369, dss 12 horas em
diante. (55.996
LUSTRADOR PROFISSIONAL —
Lustro móveis a domicilio o pe-v-
quenos conserto». Tel. 54-1906
— Remi. (55.252
LTMADOR — Oferece-se um p
limar peça» em casa. Cartas p|
59.509, na portaria deste Jornal.

(59.509
LUSTRADOR — Lustro quslquer
eítilo ds sustais, » domicilio, tr»-
ballw» Jtrtsatqg. por preços mn-
d_M_-R*ead_» 30-0811. E'.so Nerl.

tfCV F7T-. ?.; 56.290
,TJ6T__a»_Bl - Oons

OF_R*ÇO o

sldeneUr Jcsaeníl

Oonsertam-er."tipo d»
Antônio.

(50.453
¦acus serviços rtp

Chamar pelv
fim minha r*-

iia Batista. Rua
?EN1TH TRANSOCEANIO norta- Aliitldes LrJbq. 82 — Rio Com-
tll, 7 faixas de onda» ouftas e'PT|fh..'._- ; uit-i 1^2-856
lonca» e 1 Mullard 4 faixas, no-1pROpRIarTÀlRIOS — Oferecemosvc*. 1 guarda-roupa 2 nnrta* : r""r*"»».*?£?ry? "„' ._,_,..
me... c 4 cadeira.» rte bsmbu e r'<»»'¦,2*5fiSSl,, ',„ 

,. 
™,,I

tormioa. I cama de solteiro cl ceBt» _í*___5W_Í2í,rl>i;*0 
"" """.

ro!ch»o rir molis. está nulo per- prop»U<_rt8»w,J»0»Beiue nas repai-f
feito. Preto de tudo'C-s ..... tlo_*__iR^WeM____como nas cons-
pn.0OO.0O. Rna General Vensnclo!truç«-e____f____»lll»-''.. Te!. 52-5653.
FI~r».v 50Ü-40!. iSB-^r-^M!»»!. Okwmtãf a combinar.(61.053

(60.005'RENÊ ou ELSON.

Telcspeacker
Vende-se, por menos da me-tade do preço, um conjunto em

MÁQUINAS DE COSTURA A LONGO PRAZO
SEM ENTRADA - A VISTA: Cr$ 3.000,00

Vemie-se, sue
(58.45'ôi'ca, perfeito estsdo, bóco 45, com

liuiVna «obrc.falente ¦ - - "
do Senado 15, loja.

VENDE-SE fos»o GaebrÂ», com
3 meses de uso, por 6.000 cru-
zelros. Trotar pelo tel. 58-5112.
da» 9 a» 18 horas. Completo.

(57.987
VENDEM-SE duas cadeira» de
engraxate, por 5.000.00. — Ver e
trotar, Rua Morlnlc Veiga 13, 1>
andar, procurar Nelsou barbeiro.
d»s 14 heras em diante. (61.003
VENDE-SE aspirador de pó Elec
trolttx do último tipo. quase no-
vo e uma méquina fotográfica
americano de 6.500,00 por 2.000.
Rua do» Inválidos, 61, sobr. —
Júlio. (38.989
VENDE-SE uma sinuca tipo
apartamento. Nova, à Ar. Copa-
cabana 75, ap. 204. (AC. 652
VELOCÍPEDES — MÕtlvo dTlnt.
donça de ramo — Vendo um lote
de 

"15 
velocípedes, pelo metade do

Trator R. |preço da fabrica. Rua Leandro
(60.507 [Martins. 80. (61.567

GRADES DE FERRO — Vendem-
se 4 psra Jonelas. Tel. 36-0430.
Av. Atlântica, 1186, ap. 40.1.

(58.5.12

LEIA COM ATENÇÃO
central,-por Çr$ 3-000,00 é impossível

GELADEIRA — Vende-se Leo-
MAQUINAS DE COSTURA dc cinco gavetas, bobina Jg^ ^ .o^»ó 

"esboço-!
Tel. 36-0430. Ar. Atlan

VENDEM-SE — Objetos de
arte, em porcelana, bronxe —
marfim, cristal etc. Rico ser-
rico para jantar,, outro para
chá e café, toalhas, lençóis

BEBA TRÊS
COROAS

Exija no bar e no lar o
aperltlvo 'que conserva aml-
go» velho» e faz amigos no-
vos. O melhor aperltlvo

¦INTURA» S R_fÕ
-no*. 'SldÉ 1lM

rei. 3»>»l_.'"

Compra-se tudo
Máquinas d» costura, de es-

çxever, ridlos. geladeira», ence-
ndelra», venttladorea, cristais,
porcelana» e tudo qu» represen-
te va!or e roupas.

PAGA-SE BEM
Tel. 32-7369

rr;TiflK»_»i»\_ro
obrai parajMfk"43-4148. — SUlJm
P.itIW
r»s «H; jssjsy,jstps_tmòTSli.av' Hjeatvy¦o c*W «QssM.aaa1
P-eç»W.lU»1IÍ_l.' ^«l1
r/-.\cml. MM| »•
::-oi&'lM^s»»vtM<

pintdbIíp e- ««vi
DRElfO —
vlntext»

RMAS - Con-
noite, Geral-
Escobtr. 23.

«:' (59.137

(49.868

GOP.OS DE
PAPEL

Rua República do Líbano. 66
Tels.: 22-8119 e 43-9185

(60.182

HMAS de re-J
40T.. Tenho

tar. Telefone
de». 156.97»

ae p|'plntu-
irtamentos. •

irvlço perfel-
amento. —

indo-se refe-.
iefonar par»

o Sr. Necyr.
(57,889

JÇO DE PS-
Preço bastante con-
taqueaçao dos aexis

imóvel», tendo atendido err con-
t!ne'.t». com a mailma atenção..
O Uttereeaado ügar para e«m
numero: 24-8374, chamar o Sr.
Jos* de Marísc. (53,390

m

COFRE CHUBB
Nfto perca seu precioso tempo com anúncios junkerimpossíveis, vá com este a TELE-RIO e com ore uma máquina Philips, de 5'gavetas, bo-it'ca

bina central ' """"" '  ' '" '" " 
Acajbamos

iley. Croílux

, va com este a tele-hio e com ore uma maquina Fltuips, üe s gavetns, DO- tlca, use. (58*331
,il mori. 1957, com assistência tecnica trratuita dc CrS 8.500.00 por CrS 5.500,00, .'.T.nrrei ^.-. r.i.,nn .-n".de receber o maior sortlmcnto de máquinas Philips. Pfaff. Grlt.lncr. Cros- deíse^conv-iio Mré» o" formo»s. Imocrial. Princesa. Olímpio, Vltorplll c outras marcas, para a grande camj, »i?lm, pedaços d» »o;«. rreçnl<i mil crueeiree. , R-.i» JoSoipetíelto estr.rto » tndo revisstln Panha d? preços baixos. Faca hoje mesmo uma visita a TELE-RIO f verifique a rea ,-..„_ ,¦--...>.,Caetano !«3 (perto d» r.-es!den-|Rti» Mayrinck Velgs n.« 13, coniíUdade. TELE-RIO CUMPRE O QUE ANUNCIA — Rua Gonçalves Ledo n. 66 testa ruaiRua Carmo .t» v.rge.). 137.317 o Sr. Padllha. na Praçs, TiradenUa). (C ».131<da manha.'

!¦¦¦:¦¦¦¦:¦*_"?:__._. '
"

â
Vi

Vende-se. preço d» ocaslto, um
... , .de duaa porta». Ver à Av. Pre».colchas em hnho, renda e ri- vorga». 435. 13.», »ala 1304-A.

cos bordados, f.iqueirn. ban- (33.424
dejas, salvas,hattelasem pra-| iT\CDC
ta, cristofle etc; pintura dei LUrKt

modern*"s. coleções de Uvrosj INTERNACIONAL
psra desocupar :ugor. Ver ai' outros artiros. Tudo de, y«nde-se. preço de ocasião um.LÜIt, oficina na Ru» Baráo d»

Neto 85. na " — • ocaslio — Rua do Rosário n.lri, ttua» port»». Ver à Av. Pre».iUba, 62. Praç» da Bandeira.
(51.3251 HS — Sobrado. (58.161 varga» 435, 13.», sala 1304-A. (54.44*

PROJETISTA FREE LANCER — Es-
peciatista em lojas, bares, es-'
critorios, auto seleção, móveis,
orçamenlos, etc. Oferece seus-
serviços. Tel.: 46-5609 - Fer»
nando. (55.103
SUA GELADEIRA PAROU? Tc»
lefone uara 28-4014. qu» «er*
bem «tendido. Consertamos s«-
ladeiras comerciais e domeetlcaa,
câmara» frigoríficas, bebedoiimt
ros de agu» gelada » ar condi*
cionado. pintamos qualquer tipo
de seUdelr» a Duco ou «tntetl-
co — Sob » direção técnica d»

SES» ' ........................


