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Aviões da ONU bombardeiam rebeldes no Congo
r.ennnlrlville F.li-nhettniille ^«—f.

JORNAL DO BRASIL — At.
Rto Branco, 110/112,— Tcl.
22-181» — End. Tel. JoitBKA-
.SIL. VENDA AVULSA — OB
e Est. Rio — Cr» 10,00 —
C'r$ 20,00 — Regiões N, NK.
M. Grosso e Goiás — Cr» 20,00Cr* 30,00 — Regiões Leste
(exclusive GB • Est. Rio), Sul
r Brasília — Cr$ 15,00 — .,..
CrS 30,00 — Assinatura* (GB
e Est. Rio) P. simples tem.
CrS ISO0.0» — ano 
Cr$ 3 500,00 — Domiciliar mêsCr$ 300,00 — sem
CrS 1800,00 — ano 
CrV 3 500.00. P. aéreo para N,
NE. RI. Grosso » GoIÃl — sem.
CrS 3 600,00 — ano 
CrS 7 200,00 — IterlOes Leste.
Sul e Brasília — sem
CrV 2 700.000 — ano 
trS 5 400,00. SUCURSAIS —
Brasília — S. Paulo — II. Ho-
rlionte — P. Alegre. — Est.
Jtio — Recife.

TEMrO — Instável.
TEMPERATURA — es-

t ii vel.
viíntos —

fracos.
MÁXIMA — 29.0

nho de Dentro)
¦-aHXIMA lfi;4 (1'r.t^a-

Barão da Taquara).

ACHADOS E
PERDIDOS

de suestc.

(Enjje-

CARTÃO DO DRM 128 412,
do Est. du Otiniinbftra, piv-lencente n Ilrma I. Jullo
Dinlr. & Cin. Ltdn., foi ex-
travltido. Tedc-so a çuoxn o
encontrou entregar nn Uua
General Cnunbnrro n, Uj-C
ou telefonar parn 48-d3!K>.

FORAM PERDIDOS livros
Fiscais e Comerciais da ílr-
ma Jacy IMufralhües e Fim-
tes Ltda. entre Rocha Ml-
..nula c Cidade, dentro de
um coletivo. Gratifica-se
liem a quem achou.

1 OI PERDIDA a carteira
profissional do arquiteto
Oiulio Ccllinl, registrada
no CREA sob o n. 1 533 ü.
— Pede-se a quem a en-;
eontrar o favor de telefo-
nar para 47-2127.
PERDEU-SE a cnrteliã do
< TtEA numero 25HD do en- i
sonhelro arquiteto Heitor
Pinto da Veiga. Pedc-se a
quem a encontrou, devolvo-
la para Hua Desembargador
Alfredo Russel. 185, aparta-
mento 201. Leblon GB.
PERDEU-SE uma carteira
contendo documentos' de
identidade, pertencente ao
("ap. Jaime Silva. Gratifica-
se. Tcl. 34-2400 ou It. Conde
de_Bonilm, 242, cj 6.
PEfiblf RIEÕS DOCUMENTOS— José Al. BlftUCO - S. C. —
Favor lelefunnr p| 57-787».

-J.r, EMPREGOS- ¦
AVXILIARES DE
ESCRITÓRIO
AUXILIAR DK ESCRITÓRIO— Escritório do contabilidade
precisa do moça pnra servi-
cos auxiliarei, Indispensável
escrever ft máquina e ter boa
letra. Trntnr dia 18 (sábado),
na Rua Araújo Porto Alegre
n. 56. grupo 002. dna 8,30 às
12 horas.
AUXILIAR DE CONTABÍlT-
DADE — Conhecida lndustrl t
alimentícia precisa rapaz cn-"tre 20 25 anos com pratica dé
serviços gerais do contitbill-
dado. Salário de acúrdo com
es aptidões. Semana de cinco
dias. Apresentar-se com do-
cumentos un Rua Couto de
Mágnlllaes 141. Falar com o
S.-. Amadeu, dns 9 às 11 ll.
AUXILIAR SE CONTADOR
OU 1ÍICNICO EM CONTAUI-
LIDADE — Prcclsa-se com
prática em escritas comerciais
ni Av. Gcreninrlo Dnntas n.°
I7P — Jncarepnsuá, Sr. Meir
íclcs.
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO
Moço. boa aparência, maior,
desembaraçada, comlssfio e
níuda de exista, 3 mll men-
•ials. Tratnr Estrada do Por-
tola 43, snla 109, Madurelra.
CORRESPONDENTE —• Pre-
clsa-se de mn funcionário, pa-'ra fazer correspondências, co-
merclal e departamento pes-
soai. Run Pedro dc Carvalho.
fUl. — Lins Vasconcelos.
CONTADOR prático — Precl-
sa-se. trabalhar Copnrnbana.
Tratar Siqueira Campos. 43.
snla ti03. 9 ãs 11 horas.
ESTUDANTE DE DIREITO — \Escritório de advocacia prect- í
ha pnra serviço de Fórum. — |
Pretensões pnrn a portnrln
dóste Jornal sob o n. R3-5 486
MÒCÃ pnra escritório, preciso
pnra melo expediente ft tar-
tie. somente bem apresenta-
ve! c dactilógrafa, das 9 ns 12

OU 2.»íelra, Hua Alvnro Al-
vim n. 27, 3.°. s\ 33-A.
PRECISA-SE de nióçn menor,
hoa apresentação, pl ttftbft- :
lhar em escritório, em Oupa- !
fhbana. Tratar tia / -. Presi-i
dente Vargas. 529. 22." nndar, i
aegunda-felra. dn» 9 ds 12 h.;
PRÊCISA-SE de~7unclanArlo
conhecedor de leia traba-
lhistas pnra em tleparta-
mento de pessoal, trabnlhar
eom fichário. admissões, de-
missões e demais serviço.-»
correlato». Cartas pura o n, jH2—1 03S, na portaria dínte
Jornal. !
PRECISA-SE moca confie-
cendo escrlt. mercantil. Rua
F.-o. Serrador. 90-1 301.
SECRETARIA, de preferen
cia menor com aparência -
Paga-se bem. Tratar na Ar
Presidente Vargas. 417, si 30
— Pereira.
.SECRETARIA — Precisa-se
de moça de excelente apa-
vencia, dnctllófrrafa eximia e
muito desembaraçada. Ord.:
16 000. Passar entre li e IS
horas, ou sábado na parteda manha, na Rua Senador
Dantas, 44. l.« andar, sr. 2.

ALFAIATES E
COSTUREIRAS

Haedo
chegará no
dia 6

O Presidente do Uruguai,
Sr. Victor Haedo, chegará ao
Rio no próximo dia 6 de de-
zembro, atendendo a uni
convite feito há dois dias pe-
lo Ministro San Tiago Dan-
tas, no encontro que teve
com o Presidente do Conse-
lho uruguaio em Montevl-
deu.

Goiás: 250
mi!-têm mal
de Chagas

Brasilttt (Sucursal) — Mnls
de 250 mil pessoas, residentes
no Interior de OoiAs, estão
atacadas dn doença de Chagas,
segundo informou ontem o mé-
flico Nilo Gomes, em conferiu-
cia realizada nesta Capital

Depois de «firmar que o Go-
vèrno nfto tomou até o mo-
mento qualquer providência, o
Sr. Nilo Gomes ndinntou que
a incidência do mal tle ChnKfts
poderá ultrapassar t\ da ma-
Inrla.

EUA pedem
apoio à ação
contra Cuba

O Secretário de Estndo noite-
americano, Sr. Dean Rusk. pediu
o npolo rias nações amerirauns a
duaa propostos (dò Peru e da Co-
lômbia), quo preconizam uma
hçao coletiva contra Cuba, acres-
tentando que ":tmbu.<< hs iniciai.;-
vas (levem ler apoind&s e estlmu»
lsdns ".

O Primclro-MlnlJiio Fidel Cas-
tro iluminou em Havana tine o«
Estados "Unidos estão iirepamndn
nova luvasío contra Cuba, "que
podcrld custar n vltia de centena»
de milhares de cubanos".

Em se&ifio secreta que durou
mala de \rtn horas, o Comitê Oe-
ral div OEA resolveu adiar mal*
uma vez a decisão iftbre * pro-
posta, peruana, para que üe realiza
InTPflttRaçílo RÔbre o problema de
Cuba. (Página "j

Goulart
põe M
na ativa

o cx-Minlstro da Aeronáu-
tica, Brigadeiro Grün Moss,
foi revertido ao serviço ativo
ria FAB, por ato do Presidente
João Goulart, que ontem alte-
lou os quadros da Aeronáutl-
ca. Inclusive vários comandos,
através da assinatura dr exo-
iterações, nomeações, reversões
e promoções,

O Brigadeiro Ari Pressler
Belo foi nomeado Subchefe
do Estado-Maior da Aeronáu-
tica e substituído, na Chefia
do Gabinete do Ministro, pelo
Capitão DOOrgal Borges. O
Coronel Faber Cintra substl-
tuiu no Comando da Base rio
Galeão o Coronel Alfredo Gon-
çalves Correia. (Pá?, 4i

Sancionada
a lei do
sábado vago

O Governador da Guana-
bara sancionou ontem o pro-
jeto da Assembléia rance-
lando o expediente aos sá-
b.idos nas repartições esta-
duais, mas a Lei só entrará
em vigor 15 dias após a pu-
bliraçáo. quando estiver re-
gulamentada.

A Lei fixa o horário de 11
ás 17 1i30m para os dias
úteis. A regulamentação de-
terminará o horário nas re-
partições com regime espe-
ciai, tal como hospitais e cs-
colas

ENTRE MINISTROS, TUDO BEM

mmwÊLMm B^1,; 'i: ":i')P;-wBPt '
^B m^-- fifi.fimm maàtk**

HS»S«í? - iiti fi*km\%*Jt^imm mVPi*m\ mV^mmmmmt
WWí-KJk- Hvm g^Sa B'^^ii— -*~*

L ^^iW&ÈÊfammT '¦'^^^ mm^Êm \mm.^^m%SÊW^' m

Wm^fifi\$2à)k*. ^^\\ mm^mm mwí ^mm\ imm

m^mtÊi \%m\ W ''

pWxsBESM nu Wmr' . v jsalw mfmmmmmmfMm \WLmm.vi

mJLÂ. Mmm wmm** ¦•¦•7^m,
¦' JP5P7W^m¦Sm ¦¦¦ ¦¦ W. . 4í«BSi> i

{KÍwsP'P mmmmmmlMLfàítísSr \Jmi mi^.tay w^àCMpirs 3Tvl
kiHalMtegHgjBKKk.y^svfò*l^M^mmmmOenl^mmV9^wUÊm^j<,'3IB^\'- > ^V^flwJQ^vSSP* '«..v/i b1 Mrta -^*bÍf^f^^f^
V^miwiim^ vÃ#SJcsftSSi' s.' • ¦>wi.^v>>itv«5wasvA

Aprovada urgência para aumento na
Guanabara: na pauta sesrunda-feira

Ministro Iioniboho, dn Conpo, visitou o Ministro Ségiii, dtt lltilin. externando

jicsar /ic/»» massacre dos aviadores ilalianos. (Ràdipfolo í Pl)

Brasil é
contra a
violência

Porto Alegre (Correspondente)
— O Ministro San Tlnco Dantas,
em entrevista ruletlvu. ontem.
rm suíi pasgafexn por Porto Ale»
i,ie, disse que o Brasil nAo npoía»
rá t|iial(|tier interveuclo otl vlo-
lénna contra Cuba. embora ln.«.
rime que ísse jwl< tenha deiMuno
rta pratlcnr a tlemociAcla ie|«e.
•çnttttlva e esptfi que os cuba-
noa retornem ao reitlme deraocríi-
tlcn ati-nve» út sua au.otietciml-
nftçüo.

O Cliameler tlls.se qne o Bii>l!
tem, quanto k* dlt;\d\iras de dl*
reltn. a morna poslçko que em
r lacfto a Cuba. No setor de po-
litlca interna, acha ncce«<ari*s
rs reformna da Constituição, mns
si píi ílno. para l&ao, a crl.içAo de
um* Assembléia Constituinte. —
ir*Slna 4i

Conselho dc
Juscelino
pode voltar

Um decreto revigorando o Con-
selho de Desenvolvimento, criado
pelo Governo ECubltsphefc — t
cuja integra o JORNAL DO BRA.
SU. publica em primeira mdo. n»
pt\fflnn 5, Juntamente com um
documento coníldencliU a aer en-
vlado ainda ao Presidente da Rr-
publica por aisessOres seus — po-
dera revogar a Comis?Ao Nacional
<le Planejamento, criada pelo On-
verno Jütilo Quadros e t|Ue o
Con&elho de Ministros queria re-
oríinnirar.

O decreto que rçorgaulza a Co-
missão está pronto há mais de
dez dias, mm náo foi publicado
no Diário Oficial. Neste ínterim,
os assessores do Presidente redl-
miam o decreto o.ue revigora o
Conselho.

Leopnldville. Eliiabethville.
N, Iorque, Roma e Londres
iAP-FP-UPI-JB) — Enquan-
to tropas e aviões das Nações
Unidas cercam e bombardeiam
n regiiio de Quindu — onde sol-
dados amotinados resistem às
ordens do Governo anos a ma-
lança dc 13 aviadores italianos
— o Comanünnte-Geral das
Tropas da ONU no Congo,
General Scan McKeown, disse
que é necessário um contin-
«ente maior para enfrentar ns
violências dos rebeldes.

As declarações do General
McKeinvii loinin feitas ao Sc-
cre.tário Interino da ONU,
UTliant. e à Comissão Con-
sulliv.i tiiittuele organismo, es-
peciiilmriite reunida parn ou-
vir seu relatório. McKeown
dis.se que precisava ter, no ml-
nimo, um batalhão de mil ho-
meiiN, prontos paia entrar
em movimento em caso de
qualquer anormalidade no
Congo.

As Nações Unidas anuncia-
ram que o Presidente Moisés
Tshombe expressara disposição
de entrar em negociações com
o Primeiro-Ministro do Govér-
no Central do Congo, Cyrille
Atloula. Ao mesmo tempo, o
chefe das forças rebeldes de
Qullldü, Coronel Lakassa. pioi-
bin que aviões da ONU e da
Air Congo sobrevoem a região,
tendo dado ordem de disparar
contra os aparelhos iPiig. 2i

Senado vai
debater

Goulart
ainda é pelas

trucidamento reformas
Brasília iSucursal) — A Co-

missão de Relações Exteriores
do Senado vai reunir-se se-
gunda-felra para debater o
caso do trucidamento dos avia-
dores italianos no Congo, e dos
brasileiros que. ali. estão a ser-
viço da ONU. Terça-feira, o
Senador Vivaldo Lima. Presi-
dente da Comissão, ao falar
em plenário sobre o assunto,
dirá que a ONU está sendo
"pusilânime", por não ter solu-

• cionado ainda o problema con-
goles.

O Senador Vivaldo dlrft aln-
da que cabe à ONU. a esta ai-
tura dos acontecimentos, co-
nhecer a autonomia de CaUm-
ga ou unificar o Congo, aindn
que ã íõrça. dadas as conse-
qiiéncias do litígio que se de-
senvolve ali. Na ONU. a dele-
gaçáo do Brasil exigiu a apu-
ração Imediata das responsa-
bilidudes sobre o trucidamento
dos aviadores Italianos

O Governo brasileiro enviou
ao italiano condolências pela
morte dos aviadores no Con-
go. de onde o Comandante da
Esquadrilha brasileira, que ali
sc encontra s serviço da ONU.
informa que os aviadores bra-
sileiros passam bem.

Belo i!uri7 nlr (Sucursal i O
Presidente João Goulart decla-
rou, ontem, cm entrevista co-
letiva, que considera Imperiosa
a realização das reformas d«
base e que acredita que o Con-
Eressp Nacional as fará, por-
que se trata da exi~*'icla do
próprio povo. O Presidente sa-
lientou que os problemas so-.
ciais estão a csiglr providên-
cias enérgicas por parte do Go-
vérno. "a fim dè fie o povo não
se desespere e vá Is revolta"
e dífise que náo acredita em
perigo comunista sc fôr apro-
vádft a reforma agrária e a re-
guIamcntHção da remessa de
lucro».

Durante sua visila a Belo
Horizonte, o Sr. João Goulart
encerrou o Congresso Nacional
de Lavradores e recebeu o dl-
plonia de Cidadão Mineiro, con-
ferido pela Assembléia Lcgis-
lativa e entregue pelo Gover-
nador Magalhães Pinlo. Tan-
to o Presidente como o Govér-
nador sustentaram, em seus dis-
cursos, que a aprovação daí
reformas de base é vital parj
n própria sobrevivência da de-
raocT&cla no Pais (P. 4)

fi

O projeto dc aumento dos
vencimentos dos funciona-
rios do Estado voltou ontem
à Mesa du Assembléia Lo-
Kislativa e foi h pldr.ário,
que aprovou pura êle o rc-
giine de urgência, numa scs-
são de 15 minutos, após a
sessão ordinária, cabendo
aos seus relatores, nas co-
missões técnicas, o prazo de
•43 horas para emitirem pa-
receies.

O projeto irá á ordem do
dia depois de a m a n h ã,
muna sessão em que será
íelta uma tentativa das
Bancadas p a r a aprova-lo,
apesar de existir na pauta
dos trabalhos uma outra
proposição em regime de ur-
gõncia.

O Deputado Gladstone
Chaves de Melo criticou a
Mensagem g o v e rnamental
que dispõe sobre o aumento,
na parte que é atribuído o
vencimento de CrS "202 mil
ao Diretor do Pessoal do
Estado, superior, portanto,
no cio próprio Governador.
Para cobrir os encargos do
aumento, o Deputado Ama-
ral Neto propôs a elevação
do Imposto de Vendas e
Consignações de 4 para 5
por cento. (Pág. 3)

HELICÓPTERO ESCAPOU POR UM FIO

Hí^jiV -"'.'¦'' mi m, ¦ .--.-i-ifii-~i: Y--77 .

FEITOS PARA DAR ,eSHOW»

Após um pequeno slíow
sobre Copacabana, eom ¦-•%¦:'••'.
instintos c parafusos, óilp
aviões a jacto F-100, CO-
nliccidos nos E s t a d o s
l nidos como Tlinntler-
hirds (pássaros do tro-
Vão)', desceram ante iu
no Galeão, completando
uma viagem de apetite-
unia hora o l.~> minutos.
de Aniofagdsta. no Chile,
ao Rio. Os pilotos ame-
riamos — (/ue fazem
demonstrações pelo mun-
do afora com o objetivo
tle despertar os jovetts
para a aviação — volta-
rão a apresentar-se para
os cariocas amanha.
ainda sóbre Copacabana
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Cel. tem
plano para
a Polícia

tr A}fi :.:-,¦

O helicóptero da FAB,

prefixo 77-7.7. n.° «576.

pilotado pelo l.°-Tcncti-
le-Aviador Baranouitsky,
rompeu na manhã dn
ontem a antena da Esta-
ção de Rádio do Ar pon-
dor, deixando a t ôr r *•
sem comunicação com os
navios, até a tarde. O

piloto — segundo versão
oficial — fotografava
correntes marítimas parn
o Instituto Militar de
Engenharia, e sua sotte
foi não estar o rádio
ligado no momento do
choque: se o cabo esti-
vesse eletrizado pela car-
ga de dois e meio hw. o
tanque de gasolina teria

explodido

Bsti pronto de.sde outem o pln-
uo elaborado pelo Corouet C&tfM
Mollnul Cairo'.!, oficial da Artl-
IMnrla t técnico em física nttolear.
para a reforma do Depnríumeato
Federal de Segurança Pública.

O plano, todo feito nos molde?
do FBI, tem por objetivo levantar
o .moral ds policia federal e dur-
lhe condições para atuar, sem
qualquer impedimento de ordem
regional, em todo o território ns-
clonai.

O Coronel Catroll foi quem i-lia-
mou a atcnç&o recentemente do
Presiden*» da República ? Conse-
lr.o de Segurança Nacional adbre
03 verdadeiros objetivos das ex-
l-losôe» atAmlcaa na atmosfera le-
radas a efeito peloi soviético?.
No **u entender, robustecldo mais
tarde eom a revelaçio do antlto-
tvete, oa aoTlítlco» «ataram res-
tando um dlcpofiltlvo para deto-
r..',ín * dlatlncta.ALFAIATE — Preclaa-e* de

tini rapa/ para ajudante. Ed.
Odeon. 4.» andar, aala 411,
Cinelándla,
ALFAIATE — Prectsã-se~dè
tim bom ofliial de paletós,
para trabalhar na loja, Rua
Francisco Sá 33>C ,.„ .,,,, . mii- i i i - '•• .
Ã>ÍA~T»-rr~~ d* --jCOSTUREIRA E AJUDANTE, ('OSffUEIUAS — Dão-se COSTUREIRAS D k o-se OFICIAL DE PALETÓS - Pre-1 PRECISAM-SE ccJttirelras e PRECISA-SE de dois bonsPRECISO de uma uiôca que BARBEIRO — PrecUa-»e para BARBEIRO — rr*ctM-ae pira

~ ii . í <~ . '"'ViíT t"!aííl"ntatl''- Pr«cl«ara-se com .,,,¦, ,s r plltmu sriuiaca- 0»lçaí e Jardluelraa de brlm cl««-»e. E' favor trazer amos- ajudantes prAtlcas, oficina'oficiais de paletós, que tta-, entenda de costura, ajudante !-*l>»]!sar em clube, k noite,'hoje. pas. Cr* 500,00. R. do
..™- ii ..»'*' iA multar c pratica de alta costura Av. i,,.|.., „_,r. s,rf„, rosliiri-?«¦"••• f»''" *" casa. Largo detra. Alfalttaria Jacqne*. Av.lnlta coiturn. urgente. Rua! balhem bem. que saibam pre- adiantada. Só morando no inclusive domingo» e feria-' Livramento J2 (Saúde).
JP, . . a ' 1. m,?r.nÍV R "?.op- i0M- "p' 80V f"™»' ,i„, ,„,.l, o,,r„, ,oivír S*0 Francisco. 33. rom 8r. P Vartía» 435. s| 1101. Pompeu Loureiro 120. Copa- garbivici. Í-A - Marechal Her- Mme. Uarbosa. '¦« f" } 

•'•»*¦ <»><¦"> «*"«' Juv.IdUio. ,„,,.„„,,. „ .„.rt.n,.V™ irabana. Madama Tina í «tnli • i'iiii ul.i queira ruinim- OrERECE-SE ajudante cos- „ ... __ ._ .. ¦;»„.
...... ,,., iihrica de fim- Itur.i. morar no emprego. Tel. j PRECISA-SE caiceiro ia) — i rn„ I'ugiiu»vur». procurar;- —;""¦ jlo« para trabalhar no% 

ICONTRAMESTKE - Fá-;32-9i83. Irr^er «mostra. Ru. Carva-JS? £ií..U»-.iUSíldí5fi-M'' °\l?^C}^:^ -dl.,^H^~i».nRr.n«^r^M..-.jAsteca Rua Buarqu^TtUeeam

mes.
ALFAIATE — Oficial
acabamento de paletó, e um icl
ralcelro. Paao bem. Traça ;raa,aaa Naçóca, 33», «ob. Bon

IlOlltiAUiilRA para mlfson-
para |k», lantejoulas e liranco. prr-

nem urm. que saioam pre- aaianiaua. 90 uuniwn no uicmsive aomingoa e ieria-.LavramenK) h (sauaci.
mangas, para trabalhar,mefmo bairro. Rua Frederico dos. Tratar ua Rua Mario Pe-)nTD^i^>.~^t"-ifTiVir.rrST

Barra do Plrol. K. do Rio. Méier, 10. ap. 502. Irelr». 20-28. daa 14 ... 22 ho- {££¦„ „ „T,.^T.„ ,„..T~
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PEDE TROPAS O COMANDANTE DAS NAÇÕES UNIDAS
.' Naçôe» Unida», 17 (AP-UPI- •*

l
PP-JB) O comandante-ge-
ral das forças da ONU no
Congo, General Sean Mc-
Keown, disse hoje ao Secreta-
rlo-Gcral Interino U Thant. dl-

•nnte da Comissão Consultiva
de 18 nações, que são necexsá-
rios mais soldndos para cn-' frentar violências do tipo da
que custou a viria cios 13 avia-

,dores Italianos.
*_ U Thant convocou a Comia-
-são, -composta fios paises que
têm tropas no Congo ou con-
trlbuiram para a força da
ONU no Congo, para ouvir o
relatório rio Comandante Mc-
Keown e rio delegado das Na-
ções Unidas na Província rio
Catanga, Crulsc 0'Brlen, che-

¦ gados ontem a Novn Iorque.

DEBATE

A Comissão reuniu-se antes
da sessão vespertina do Conse-
lho de Segurança da ONU, que
está debatendo as medidas a
tomar em vista do agravamen-
to da crise no Congo.

A'reunião, a primeira dc que
o Secrctárlo-Gcral interino
V Thant participa juntamente
com a sua Comissão Consulti-
va, foi realizada a portas íc-
ciladas, mas Informantes dig-
nos de crédito revelaram, os
seus pontos principais.

MoKeown afirmou necessl-
lar dc mais tropas no Congo,
frisando que deveria estar etn
condições rie movimentar um
batalhão — aproximadamente
mil homens — em lugar rie• 250 soldados, qunnrio .-.urge um
caso grave em algum ponto rio
Congo.

O Ministro da Defesa india-
no Krishna Menon discutiu a
necessidade de novas tropas,
dizendo que soldados cm gran-
de número poderiam tropeçar
uns com os outros e que a pre-
ferência atual é para os pe-
quenos contingentes.

U Thant, que presidiu a ses-
são. comentou que, por razões
obvias, a Comissão Consultiva
não era o local mais adequado
para discutir problemas mili-
tares.

GIZENGA

McKeowu disse que JA se co-
nhece o papel desempenhado
pelo líder esquerdista Antoine
Gizenga — hertiriro político rio
Primeiro-Ministro assassinado
Patrice Lumumbá — no incitar
os amotinados que assassina-
ram os 13 Italianos.

Gizenga partiu de Stanleyvilla
com destino ignorado, no mo-
mento em que explodiu o mo-
tim, revelou McKcown, O Vice-
Prlinelro-Mintitro congolês, -no
entanto, nâo se encontrava nas
proximidades, quando ocorreu o
assassinio. ,

O Comandante das- Nações
Unidas no Congo, opinou pela
adoção de "medidas enérgicas"
para chegar a um acordo po-
litico no Congo, enquanto o dé-
legado na ONU, Cruíse 0'Brien
dizia que existe ainda esperan-
ça tle chegar a um acordo po-
Iftico entre o Governo Central
e o rie Moisés Tshombe, na
província separatista rie Ca-
tanga.

O representante norte-ameri-
cano na ONU, Adiai Stevenson,
anunciou que apresentará um
projeto de moção sóbre o Con-
go. oposto no que já foi intro-
düzido pelo grupo afro-asiátlco,
apoiado pela URSS. O projeto
está atualmente em discussão
no Comitê dc Segurança.

O delegado soviético conten-
tou-se, no momento, com qua-
lificar de "incidentes localiza-
dos" a matança de KindJ e os
acontecimentos de Albertville,
no norte de Catanga. Acusou,
ao mesmo tempo, ingleses e nor-
te-americanos dc explorarem os
fatos para desviar a atenção
rio Conselho de Segurança das•'ingerências colonialistas em
Catanga".

A perspectiva de ruptura en-
tre Cyrille Adotila e Antoine
Gizenga pode dar curso ilvre e
imediato ao antagonismo este-
oeste, que só pôde ser apazi-
guado muito tempo depois da
morte de Lumumba.

CRISE NA ONU

Uma comissão especial infor-
mou, hoje, não ter conseguido
encontrar uma fórmula para
custear os gastos das operações
pacificadores da ONU. que nti-
raram a organização em grave
crise financeira.

O grupo de 15 paises foi ío-.--
mado na Assembléia-Geral, em
abril. logo que se tornou evi-
dente que os grandes custas cia
operação no Congo e da forca
das Nações Unidas no Oriente
Médio levariam a entidade á,
bancarrota, a não ser que se
tomassem medidas ingentes

A comissão revelou estar
completamente dividida sobre
quase todas as propostas drs-
cutidas e disse francamente q-je
não ei-R possível "achar uma
área de acordo suficientemente
grande para apresentar uma
série de recomendações que se-
jam consideradas pela Assem-
bléia-Geral".

OTAN
quer Berlim

I

livre
r.«ri<. 17 Ar UPI JB) - Os dr-Ifg»dos doa 15 pr»-».* c__e t_r_mA Orgnni.nçío da Trtitdo dnA;:_iiti«> Norte t.»n_i]iin..im htij»ru» conferência «dotando unam-

. M?.™Çn,« » resolução de pedir«iué o" CòíiseTfio as OTAN- "Insis-
tt em que » liberdade e o «i-e.<-
eo s Berlim Ocidental jejum
mantidos, inclusive o ncfíso porterra, água e »r".

A comisiSo mim».- d» conferia-
ela recomendou também que udivisou «lindai na Europa este-
Jam cem «eus efetivo» completo»
at* o dia primeiro de Janeiro ••ejam mantido» com toda a eu»
ftoca depoí» qu» for aliviada ».crlna jj« Berlim. -f.-»1

Atacados por aviões da
ONU rebeldes do Congo

MINUTEMAN

I, e o p o lilville. Elizabethvllle,
Nova liirque, ltnnin t Londres,
17 (AP-UPI-PP-JB) — Aviões
das Nações Unidas atacaram
três centros ocupados pelo
exército congolês e situados
num raio de cem quilômetros
ao sul e a leste de Kindu, on-
de as tropas amotinadas se ne-
gam a obedecer ãs ordens do
Governo central após a matan-
ça dos 13 aviadores Italianos.

Tropas das Nações Unidas
rodearam os aeródromos da re-
gião de Kindu para impedir
qualquer tentativa de fuga dos
80 soldados responsáveis pelo
trucidamento dos italianos.
Soldados ria ONU receberam
ordens também de cercar a
área de Kindu e desarmar os
lü mil homens que formavam
o exército rie Gizenga quando
éste estabeleceu um Governo
apoiado pelos comunistas na
província oriental de Stanley-
ville.

CASTIGO SEVERO

O cerco e o confisco das ar-
mas permitirão "uma investi-
gação justa e severo castigo"
para os oulpados. informou a
ONU. Somente aviões da ONU.
que conduzem tropas malaias
para a Zona dc Kindu, podem
utilizar cs aeródromos da re-
C.!ão.

Em Lcodolpvllic, a ONU en-
carregou o Tenente-Coronel
Bcngt Lindcblad, da Suécia, o
Tenente-Coronel Nil Borchgrc-
vink. da Noruega, e Alex Dun-
can-Smith, da Grã-Bretanha,
para iniciar uma investigarão
sóbre o massacre. O Governo
central do Couro também dc-
sígnarã funcionários para cola-
bor ar na investigação.

GIZENGA

Fontes diplomáticas infor-
maram que Antoine Gizenga,
herdeiro político do extinto
Primeiro-Ministro Patrice Lu-
inumba, foi quem provocou a
rebelião de suas tropas, desa-
fiando o Governo central e a
ONU.

Fotitcs do Governo central
disseram que Gizenga esteve
em Kindu. terça-feira passada,
antes dc saber-se que os italla-
nos haviam sido mortos. O
General Victor Lundulti. ex-
chefe do exército de Gizen-
ga, e o Ministro do Interior
Christopher G'Benye viram
Gizenga em Kindu nesse dia.
e quase imediatamente após fo-
ram expulsos rio povoado pelos
insurretos,

Lundula e G Benye haviam
ido a Kindu para resolver o
motim e obter a libertação dos
aviadores italianos.

O Governo central rio Congo

T.ogliatti
ataca os
chineses

Montou, 17 (AP — FP — JB1
— O Pravda publicou hoje um
ataque de Palmiro Togliatti,
dirigente do Partido Comunista
italiano, contra os comunistas
chineses, assim como suas pa-
lavras de simpatia para com
a Iugoslávia.

As criticas contra os dirlgen-
tes chineses quase nunca sáo
publicadas nos diários de Mos-
cou, devido ao desejo do Krcm-
lin de evitar que os soviéticos
fiquem sabendo que existe uma
opinião divldidR no campo co-
munista.

ALBÂNIA

Togliatti. discursando numa
reunião do PC na Itália, dis-
ttitlu tis acusações do Primei-
ro-Mlnlstro Nikita Kruschev no
recente Congresso do PC sovié-
tico, segundo as quais os lide-
res du Albânia eram stallnistas.
nistas.

Em sua edição cie qulnla-fel-
ra, o Pravda disse que Togliatti
liaviu declarado que a Albânia"não devia ser perdoada, nem
a violação dos níveis do centra-
lismo democrático nem as rela-
ções com a União Soviética e
outros países... Consideramos
errôneo e incorreto o que está
sendo feito pelos comunistas al-
baneses, que estáo parcialmcn-
te apoiados pelos chineses".

IUGOSLÁVIA
Togliatti disse ainda, segun-

rio o órgão oficial do PC sovié-
tico, que "seria errôneo tratar
a Iugoslávia c seu regime como
se fossem inimigos". O.s novos
acontecimentos podem fazer
com que a União Soviética se
ponha de acordo, em. iilguma
medida, com o Presidente Tito,
ria Iugoslávia, acusado há tem-
pos, de revisionista.

Os dirigentes soviéticos e
iugoslavos concordam em que a
critica das chineses à política
soviética só é excedida "pelos
implacáveis fiíaques contra a
Iugoslávia.

STALIN EM PARls

Seguindo o exemplo oriundo
de "muno alto e multo longe",
um subúrbio comunista de Pa-
ris decidiu desestalínizar-se
também. O Conselho Municipal
comunista de Irry Sóbre o Se-
na, subúrbio ao sul da capital
francesa, decidiu ontem mudar
n nome da Rua Rfalin pe-lo de
Rua Lcpine. i*.

tem informes de que Gizenga
saiu dc Stanleyville por via ro-
doviária na semana passada, e
pode. ter chegado a Kindu ura
dia ani es de começarem o.s dis-
túrblos. Nem o Governo congo-
lês, nem as autoridades da
ONU sabem agora onde está
Gizenga. Em círculos elo Govér-
no acrcdlta-se que, se êle não
chegou a dar ordem às tropas
para que se rebelassem, pelo
menos pode ter sido a esperan-
ça de aproveitar-se da indisci-
plina para assegurar sua posi-
çáo.

REPUGNÂNCIA

Foi tão forte a repugnância
causada pela brutal matança
entre as autoridades congolc-
sas, que as veementes objeçóes
que são usuais, quando se pro-
póe desarmar as tropas do Con-
go. náo foram ouvidas agora.
Parece que o Governo aceitou
como inevitáveis e alé deseja-
veis a.s enérgicas medidas pro-
postas pelas Nações Unidas.

Sture Linner, chefe -ria mis-
são da ONU no Congo, infor-
mou á organização mundial que
muitos soldados ébrios. evlden-
temente alertados devido a ru-
mores de que os aviadores ila-
llanos eram pára-quedlstas bel-
gas, caíram sóbre os Italianos
no refeitório rie oficiais da
QNU, golpearam-nos. e trouxe-
ram-nos aos empurrões até, íi-
nalmente. matá-los a tiros. Do-
pois os aviadores íoram esquar-
tejados ante uma multidão cn-
sandcclda.

Linner exigiu que o coman-
dante congolês local íósse npii-
sumario, o comentário desse
comandante, quando soube do
massacre foi: "Ora. você ju sa-
biu como são os soldados".

Chega ju a 90 o numero de
pessoas designadas pela ONU
que morreram ou desaparece-
ram no Congo. O.s desapareci-
dos são considerados mortos,
com exceção de sete pessoas
Na lista de vitimas há 13 ita-
llanos. 43 gnnenses. dois etio-
pes. 14 irlandeses, dois suecos,
sete Indus, dois sudaneses. dois
nigerianos, dois tunlslnos, um
marroquino e uni indonésio.
EXIGE PUNIÇÃO

Km Nova Iorque, o Mi-
nistro rias Relações Exierio-
res da Itália, Antônio Seg-
nl, exigiu hoje de seu colega
congolès a punição dos solda-
dos congoleses responsáveis pe-
Ia "bárbara matança".

Justin Bomboko, Ministro das
Relações Exteriores ria Repú-
bllca do Congo, visitou Segnl. no
alojamento deste no hotel Wal-
dorf Astórla, para apresentar
oficialmente o sentimento de
pesar rie seu Governo pelo mas-
sacre rios italianos cm Kindu,
ocorrido sábado passado.

Os dois Ministros conversa-
ram durante 45 minutos no que

posteriormente um porta-voz
italiano descreveu como entre-
vista "amistosa, porém solene".
Acrescentou que Bomboko esta-
va em completo acordo com
Segui em que as autoridades
congolcsas devem realizar sem
demora uma ampla investiga-
çáo da matança.

Em Roma, estudantes encole-
rizados, gritando "canibais!",
realizaram, hoje, uma manlfes-
tação frente à Câmara dos
Deputados exigindo "vingança"
pelo assassinato dos treze avia-
dores.

Ao mesmo tempo, a Câmara
se reuniu pa. . permitir aos
deputados Interpelar o Govér-
no sóbre as medidas que pre-
tende adotar acerca do que
o Primeiro-Ministro Amintore
Fanfanl. qualificou 

'rie "ma-
tnrçn bestial".

TENSÃO EM ROMA
1 s parlamentares comunistas

Italianos se retiraram hoje. en-
colerizados, de uma tormento-
sa sessáo da Câmara dc. Depu-
tados. em Roma, na qual o
mundo comunista foi acusado
do assassinato dos 13 aviado-
r:« italianos. Em duas ocasiões
íoram trocadas violentas fra-
ses entre os comunistas, os de-
..locrata-cristáos c os fascistas
(Movimento Social Italiano).
O.s comunistas se puseram de
pé c reagiram. Os ordenanç.is
entraram duas vfz.es em plena-
rio pata evitar que os depu-
tados se engalfinhassem.

A algazarra ocorreu depois
de prolongada explicação da
tragédia rio Con.o, frita pelo
Subsecretário rie Relações Ex-' "rlorcs, Cario Russo, que
anunciou o pedido do Governo
italiano à ONU. r ir» que os
re-ponsAvels pelo assassinato
rios 13 aviador fossem iden-
tifleados c castigados.

Igí Gut, lider do grupo rir-
inocrata-crlstAo, disse então á
Câmara, que as forças da ONU
eram inadequadas para contro-
lar a situação no Couro. Pós
a culpa da situação existente
na República congolesa "na-
quelas nações, em particular a
União Soviética, que desejam
manter as Nações Unidas rm
estado dc debilidade perpetua'

CONFUSÃO

Nesse momento, os deputados
comunistas começaram a grl-.
tar. Alguns deixaram suas ca-
riolras o íoram para o centro
da Câmara, como se fossem
lutar. Alguns deputados do
Movimento Social Italiano,
neofascista, abandonaram seus
postos para enfrentar os comu-
nistas. Os ordenanças da Cn-
mara, que sáo treinadas para
farer frente a tais situações.
Interpuseram-se entre os dois
bandos.

França aceitaria colocar
sob proteção marroquina
lidei•es ar«relimos presos

Paris, 17 (FP-UPI-AP-JB) — Três ministros do
Marrocos anunciaram, esta noite, que haviam apre-
sentado ao Presidente Charles De Gaulle um plano
pelo qual o Ministro rebelde argelino Mohammed
Ben Bella seria transferido para uma clínica da
França, alugada pelo Governo marroquino, c quetecnicamente seria denominada território marro-
quino.

Antes de partir para Babai. Hamed Guedina,-uni dos três emissários do Rei Hassam II do Marro-
cos, disse que a sugestão parece ter provocado rea-
ção favorável entre as autoridades de Paris. A quês-tão está sendo estudada pessoalmente pelo General
De Gaulle, acrescentou Guedina, que é Ministro do
Interior e considerado como um dos principais con-
selheiros do Rei Hassam.

LIBERTAÇÃO
"Trata-se, naturalmente, rie

uma solução provisória, pois,
tanto o Rei Hassam II como
o povo Marroquino desejam
ardentemente, que os três mem-
bros do Governo provisório da
República Argelina sejam pos-
tos definitivamente em liber-
dade mediante sua transíeieti-
ria para Rabat", acrescentou
Guediva.

Ocorre lembrar, a respeito.
que o Vice-Presidente da
GPPiA e seus compaulielro.i
foram detidos pelas autorlda-
des francesas, n 22 de outubro
de 1936, quando viajavam a
bordo de um avião marroquino.

Finalmente, depois de atir-
mar que a citada sugestão oü-
ieve anteriormente a aprovação
de Ben Bella. Guediva con-
cluiu que os três hospitaliza-
dos de Garclies náo suspende-
rão seu jejum sc o Governo
francês rejeitar a proposta dos
negociadores matioquinos.

CONTINUA PRESO

Ben Beila continuará como
prisioneiro da França cnqu.in-
to continuarem os atentados
terroristas e os combates na
Argélia, declarou-se nos meios
go\crnanientais franceses, dr-
pois das manifestações dos três
enviados especiais do Rei Uas-
san II, e antes de seu regresso
a Rabat.

Não se exclui, afirmam na-
queles meios, a possibilidade
de que Ben Bella * seus eom-
panheiro» possam «»r transf»-
ridos para uma nova reiídik-

cia. Do lado francês, não exis-
te qualquer inconveniente cm
que um médico e vários enfer-
melros marroquinos continuem
rom o controle medico da saú-
lie dos prisioneiros. O Governo
francês também não se opõe
oâo a entender os meios go-
vernamentuis, A presença de
um representante marroquino
junto aos primeiros, o qual se
encarregaria de garantir sus
constante união com o govér-
no de Rabat.

Reiteram, naqueles meios, que
foram adotadas todas as medi-
dai necessárias para que, quan-
do se reiniciem as negoeiaçôei
com a Frente Argelina de Ll-
bertaçáo Nacional, Ben Bella •
seus companheiros possam par-
ticlpar das mesmas, de forma
extensa.

Finalmente, como ontem a
tarde disse o Ministro da Jus-
tiça. em declaração pelo rádio,"será concedido regime politi-
co mais amplo a totalidade rins
militantes da Frente Argelina
de Libertação Nacional, na-«
prisões francesas, tenclo sido
dadas novas instruções, para
que seja observada essa regra '.

O Governo provisório ria Re-
publica argelina e o Governo da
União Soviética concluíram um"acordo de- cooperação" que
prevê, particularmente, a iócla-
lização e a coletivizaçáo da Ar-
gélia logo que esse pais se tor-
nar Independente, anunciou
hoj« a conferência de parla-
mentares da OTAN, reunida
atualmente em Paris.

Gul continuou seu discurso:"O assassinato no Congo ocor-
reu numa região náo muito
bem controlada pelo Governo
central, sôbrc a qual pesa a
influência de potências comu-
nistas e dc Gizenga, notável
por ser comunista, e inspirador
do ódio cego, incontrolavel c
absoluto, s c m discriminação,
contra todos os brancos."

O Deputado Igl Gul disse que
na mesma zona cm que tomba-
ram os italianos também assas-
.sinados missionários, "e se usou
de incrível violência contra
freiras, como tratando de des-
truir todas as luzes da civili-
zação cristã".

— O massacre dos aviadores
itaiianos — prosseguiu similar,
inspirado de maneira similar.
Os responsáveis devem ser pro-
curados no comunismo mun-
diai. Inspirados peio ódio con-
tra todo europeu, contra tudo
o que é oclrieinalTics póvoa éx-"
coloniais que agora enfrentam
a liberdade na Ásia e na Afrl-
ca. Os italiano, devem meditar
sóbre estes resultados do co-
munismo mundial".

RÉPLICA VIOLENTA

Furicscrs gritos se renovaram
na Câmara quando Gian Cario
Pajetta., orador comunista, le-
vantou-sc para falar. Pajetta
criticou a ONU e perguntou:-O que podemos esperar para o
futuro quando ainda temes um
Franco, um Salazar. etc?"

Filippo Anfuso. Deputado
neofascista, wpondeu gritando
cclcrlcamente. Pajetta replicou:"Vccê ern embaixador nnte Hi-
tlcr quando eu estava no cár-
cere". Pajetta foi um dos co-
munlstas ltaliancs encarcerados
durante o fascismo.

Os comunistas e o» fascistas
se enfrentaram novamente e de
novo feram separades. peles cr-
denanças.

As bandeiras em todo o paisestavam a meio pau em sinal
cie luto pelos aviadores assas-
smados.

HORROR INGLÊS

Em Londres, o Ministro de
Relações Exteriores, Lorde Ho-
me, expressou hoje ao Govêmo
Italiano o horror do povo brita-
nico diante do selvaeem mas-
«acre dos aviadores Italianos.

Era mensagem ao chanceler
italiano Antônio Sean'.. Home
disse: -Smto-me profundamén-
te penalizado em saber que os
homens da força aérea Italiana
capturados em Qulnttl foram
assassinados, segundo se infor-
ma. liste infame sucesso terna
ainda mais urgente uma solução
pacifica para todo o problema
do Ccngo. Tentaremos cense-
guir isso per todas cs meies k
nc.-s.i disposição, Nc».<.is mais
p-ofundas condolências acs fa-
mlllares rios mortos."

Soviéticos
pressionam
Finlândia

Hrlsimiul. 17 IAP-UPI-FP--
JB> — Em um comunicado of;-
ciai que publicou hoje, o Go-
vérno filando- anunciou que a
URSS exige negociações ime-
chatas com as airoririades da
Finlândia, devido ao crescente
penso ce guerra mundial.

A nota governamental afir-
ma que as autoridades mosco-
vitas expressaram grande pre-
ocupação ante os recentes
acontecimentos da Europa sc-
tentrional, pedindo ainda ao
Governo de Hélsinqui para en-
viar sem delongas uma delcaa-
çáo a Moscou, a fim de que fe-
jam iniciados os entendimen-
tos.

INQUIETAÇÃO

A exigência soviética foi co-
munlcada a Ecreo Wuori, Em-
baixador da Finlândia em Mos-
cou. que conferenciou com
Vasslll Kuznetsov, Vice-Chan-
ecler soviético.

Também nas outras capitais
escandinavas a entrevista en-
tre cs do;., estadistas provocou
grande inquietação, pois sabe-
se que Kuznetsov lembrou a
seu Interlocutor que a situação
no Báitico e na Europa seten-
trional em nada melhorou, des-
de fins de outubro, afirmando
que isso se deve aos seguintes
fatores: D a visita de Franz
Joseph Strauss. Ministro da
Defesa da Alemanha Ociden-
tal, a Oslo. capital norueguesa;
21 as manobras da OTAN no
Báitico. previstas para o ú'.ti-
ir.o dia do mês: 31 ò projeto cie
criação de um comando unifi-
cado para ns esquadras da Di-
namarca e da Alemanha oci-
dental."A exigência ontem feita pe-
!a URSS acabou eom as espe-
ranças dos dirigentes finlandc-
ses. de fug:r a entendimentos
de natureza militar, capazes de
afastar o pais de sua posição
rie cuidadosa neutralidade" —
disse o Ministro Karjalaínen.
acrescentando: "Em uma ten-
tativa para evitar esse desft-
cho. o Presidente Urho Kelton-
nen estava, mesmo, pensando
em dissolver a Dieta, para or-
ganizar novas eleições, em qua-
tro a cinco de fevereiro, a qual
*ena precedida por um pleítn
para a escolha de aeu tuce.i-oi.
a quinta it Janeiro.
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Depois de testado com
êxito, entra em fase
operacional o Miniiteman

Cabo Canareral. 17 .AP-FP-JB) — Deixando
enorme esteira de fogo e fumaça, o foguete Minute-
man, de 18 metros de comprimento, foi lançado com
sucesso, hoje. de um abrigo subterrâneo, percorreu-do a distância dc 4 500 quilômetros antes de cair no
Atlântico Sul.

O lançamento foi importante, pois a única ten-
lativa anterior fracassou, quando o enorme engenho
explodiu após abandonar o abrigo subterrâneo. Por
outro lado, o.s Estados Unidos poderão agora utili-
zar o engenho de forma operacional, o que lhes ciará
uma poderosa arma. capaz dc ser disparada a dis-
tância,. pela simples pressão cm um botão.
ESFORÇO TOTAL

O novo tipo dc Muv.iteman r
conservado em posição de tiro
em abrigos especiais rie concre-
to e aço. o que lhes permitirá
resistir a qualquer ataque
nuclear do inimigo, para um
revide esmagador.

O Brigadelro-General Sam
Phillips, da Força Aérea, des-
creveu a prova como coroada
de "absoluto êxito", acresceu-
tando: "Confirmou plenamente
a confiança que tínhamos no
engenho". Um funcionário da
companhia Boeing, que cons-
traiu o Minuteman, disse, cheio
tle alegria: "O dia de Açi>o de
Graças chegou cedo em 1961!".

Em que pese o bom resultado
cio lançamento, há dúvidas de
que a urina possa ser conside-
rada operacional até julho vin-
riouro. embora ti prova bem su-
cedida acelere os experiências
e poupe tremendo tempo, que
seria gasto inevitavelmente se
houvesse qualquer insucesso.

Sabe-se que a Força Aérea
está empenhada em um esforço
sem paralelo, para fortalecer o
poderio do pais no campo dos
foguetes.

Sabe-se que o primeiro dos
três grupos de 50 engenhos dés-
se tipo será colocado em seus
postos de tiro subterrâneos, no
Estado de Montona. próximo da
Base Aéren cie Mnlstrom.

Segundo os projetos governa-
mentais, deverão estar prontos
e:n 1ÍH54 cerca dr seiscentos
Minuteman. sendo que a meta
a atineir cm futuro ainda não
determinado chega á cifra fe-
nomenal de " soo engenhos.

O Minuteman apresenta uma
série dc vantagens, uma das
quais é a nenhuma assistência
rie que necessita em suas bases
subterrâneas. Outro fator que
contribui para torná-lo tuna
arma ideal é a possibilidade de
disparar pelo simples aciona-
mento de um botão, no cenlro
rie operações, colocado a qui-
lòmetros dc distância.

O silo em que os foguetes são
guardados tem trinta metros cie
profundidade. O disparo foi le-
vado a cabo ás 10 h 15 m. ten-
do a oeiva inerte cio engenho
cuido dentro da zona do alvo.

OUTRO PROJETO

Foi anunciado hoje que a
Agencia Nacional de Aeronáu-
tica e Espaço pretende lançar
ao espaço uma sigantesca es-
fera ínfiável. de plástico, a qual
terá diâmetro equivalente & al-
tura de um edificio de tre/.e
pavimentos e que será o enge-
nho de maior tamanho até ho-
Je disparado pelo homem ao es-
paço sideral.

A esfera será disparada na
região das Ilhas Baamas, de-
vendo subir á altitude de I 600
quilômetros, para permitir aa
experiências relativas ao lan-
çamento do satélit» artificial
Eco I.

\ ietname
é perigo,
diz Rnsk

U'ílj/lltl!7.'0n, 17 (AP—JB1 —
A c a m pa n h a determinada e
brutal ria infiltração comunista
no Vietname do Su! é um pe-
rigo para a paz mundial, afir-
mou o Secretár'0 de Estado
norte-americano Dean Ru?k.
em uma entrevista coletiva.

R.isk confirmou as afirma-
ções. hoje, cedo. pelo Secretário
da Defesa. Rcbert McNfwnara,
dizendo que os E-tados Unidos
aceleraram a entrega de equi-
pamento militar ao Governo cio
Vietname do Sul e cs:áo, ao
mesmo tempo, em consulta com
esse e outros governos aliados
a respeito da maneira de fazer
írente á ameaça comunista.

OFERECIMENTO

Continua de pé o oferecimen-
to feito nelos Estados Unidos d?
criar uma força nuclear na
OTAN. revelou ainda o Sc:re-
tário de Estado norte-america-
no. mas seu manejo militar e
polltlcu ê da mMor complexl-
.-'ade e dificuldade

McNamara, acusando os viet-
namcs.s do Norte dc Incremen-
tar sua Implacável campanha
de Infiltração comunista, havia
dito que as discussões sôbrc
i-.nla pqsslvel ajuda adicional aos
vletnamcses do S-,;l já come-
çr.ram.

Quanto ás manobras mílita-
res provocadas pela crise de
Berlun, o Secretário da Defesa
afirmou que "não temos atual-
mente planos rie convocar um
número considerável, adicional.
rte homens cia Guarda Nacio-
nal. ou da reserva, para o ser-
viço ativo".

McNamara anunciou que o
poderio norte-americano au-
tnentou en1! 300 míl homens,
srndo 45 mll na Europa, e que
o número de tropas a ser fixa-
«lo para o ano próximo será de
mais c"e 929 mil homens. O or-
çamento militar pcierá ser su-
perior. a 50 bilhões dc dólares.

Disse ainda que as cidades
norte-americanas têm " pelo
menos as mesmas probabüida-
des" que o* centros millta-
rts de serem "alvo 

de bombas,
« que n8o concorda com a opl-
n!»o de alguns, de que apenas
o» objetivos militares seriam al-
ve>dos em caso de ataque. J

Divergem
Kennedy e
x4denauer •

Washington e. Londres, 11
i.AP-FP-UPI-JBi — O Presi-
dente John F. Kennedy e o
Chanceler da Alemanha Oci-
dental, Konrad Adenauer, pa-
reciam hoje estar cm aftudo de-
sacòrdo sobre ate que ponto
as potências ocidentais devem
pressionar a União Soviética
para que elimine o muro que
separa o setor oriental do se-
tor ocidental de Berlim.

Espera-se, por outro lado,
que o Presidente Kennedy con-
tinuará seus ataques aos nor-
tc-americanos extremistas que
insistem em que as divergén-
cias entre os Estados Unidos a
a União Soviética somente po-
dem solucionar-se mediante a.

. guerra. Kennedy discursará no
Arizona durante o banquete
comemorativo dos 50 anos de
serviço ao Congresso prestados
pelo Senador Eearl Hayden,
que tem atualmente 81 anos.

CONSULTAS

Importantes consultas scrãj
realizadas nas próximas sema-
nas eiitrc os governos direta-
mente Interessados na questão
de Berlim, declarou hoje o Se-
cretário de Estado, Dean Rusk,
em entrevista coletiva à Im-
prensa.

Acrescentou que tinha espe-
rança de que o muro de Ber-
Íim náo ficará como uma marca
permanente na paisagem euro-
péia, e que náo compreendia a
razão da União Soviética em
deixar subsistir esse monumen-
to representativo do fracasso
comunista.

P.uí!» recusou, entretanto,
subscrever a opinião de Adc-
naucr de que a eliminaç.io da
barreira deve ser cond.ção em
qualquer acordo sóbre Bcriim.
o que colocou o estadista ale- .
mão cm desacordo com Ken-
ncdy.

ADENAUER

O Primeiro-Ministro Adenau-
er deve chegar domingo a
Washington para conversar com
o Presidente Kennedy sóbre a.
politica que deveriam seguir as
potências ocidentais em qual-
quer negociações com a URSS
para solucionar a crise de Ber-
Íim.

Adenauer definiu ontem, em
Bona, durante entrevista com
um grupo de jornalistas norte-
americanos, problema do
muro comunista, sóbre o qual
também conversará com Ken-
neriy.

Dean Rusk disse aos jorna-
listas, em Washington, que o
Presidente Kennedy sustenta-
ra conversações intensas, e de
grande amplitude, com Ade-
nane» e outros altos funcio-
nários alemães. Existe a espe-
rança de _ que éstes encontro.»
harmonizem as atitudes dos
dois países.

MACMILLAN

Tudo pareceu Indicar ho.»e.
em Londres, que o Primeiro-
Ministro Harold Macmillan
ira a Bona em dezembro para
conferenciar com o Chanceler
Konrad Adenauer sóbre vários
problemas Internacionais e,
particularmente, sóbre Berlim.

O Ministério das Reiaçòes
E\tenores britânico e a Casa
do Almir anta do, residência
temporária dc Macmillan. ma-
niféstaram que ainda náo se
fizeram os arranjos finais.
Porta-vozes de ambos os lu-
gares, entretanto, deixaram a
impressão de que a visita se
realizará.

Desde 1957. Macmillan e
Adenauer se reuniram oito vé-
zes. Em sua última reunião,
çm 23 e 24 de fevereiro do
ano passado. Macmillan foi o
anfitrião. Parece lógico que
desta vez o Primeiro-Ministro
britânico viaje à Alemanha
Ocidental.

ESCARAMUÇAS

Três agentes aduaneiros e
um policial de Berlim ociden-
tal conseguiram, hoje à noite.
arrancar literalmente das
mãos da Policia Popular (co-
munista i um refugiado da zo-
na comunista que entrou por
engano no setor oriental.

O fugitivo, que reside há
poucos dias no- setor ooidental
rie Berlim, franqueou sem dú-
vida por lnadvertência a linha
branca que marca'o limite de
Berlim Oeste no ponto detran-
sito da Fnedrlehstrasse.

Imediatamente os Yopoa,
comunistas, detiveram-no, pro-
vocando por isso estridentes
gritos rio interessado. Os íis-
cais ocidentais acudlram em
ajuda e. depois de confusa re-
frega. conseguiram conduzir o
refugiado ao setor norte-ame-
ricano, sem que fosse feito
qualquer disparo rie arma de
fogo.

TIROS

A Policia comunista abria
fogo no setor fronteiriço para
deter um refugiado que pro-
curava fugir.

No departamento policial do
setor ocidental, se disse que os
comunistas disparnram quatro
raiadas" de metralhadoras con-
tra um homem que tentava
cruzar a fronteira para entrar
no setor norte-americano do
distrito de Neukoeller.

O homem nfio íoi atingido,
porém, detido pouco depois por
quatro guardas comunistas.se-
gundo declarou a Polícia oci-
dental.

O refugiado tentou fugir en-
coberto pela escuridão da ma-
drugada.
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Classificação: 32 artigos e parágrafos inconstitucionais
Brasília (Sucursal) — O Su- gims dispositivos chegaram ^-—' -I V_^Brasília iSucursal' — O Su-

premo Tribunal Federal conxi
derou, cm sua sessão de ontem,
Inconstitucional- 23 artigos e 9
parágrafos tln Lei de Classifica-
çâo dc Cargos do Fiineionnli.-
mo Público Civil do Estado da
Guanabara.

Um artigo e um parágrafo
resultaram com a. votação em-
pata da por quatro votos. O de-
.«empate se dará sexta-feira,
quando terá prosseguimento o
julgamento da representação da
Frocuradoria-Gcral do Estado
da Guanabara sóbre a Rec.as-
sifícação.
VOTOS

Com os votas proferidos an-
teriormente. pelo. Ministros
Pedro Chaves. Vilis-Boas e
Henrique ITAvíla. considerando
constitucional todu a lei, ai-

giiii.s dispositivos chegaram a
julgamento final, o Ministro
Vitor Nunes Leal reconsiderou
cinco votos e o Ministro Ari
Franco reconsiderou dois, o
que modificou parcialmente a
situação do julgamento.

Por .seis votos contra dois fo
ram Julgado.*: inconstitucionais
OS Artigos 99, 12fi, 129, 134, 140,
143. 145, 14G, 154, 155. 160. 161
e 162. c seu.-; parágrafos Io, 2,
3, 5. 6, 167. 169. 176 e 177. Po-
ram julgados tam.cm incons-
tltucionnis o 5 único do Artigo
10. o 8 1.° do Artigo 147 c o
S único do Artigo 154.

Por cinco votos contra três
foram consideradas inconstitu-
cionais o.s Artigos 66, 72, 125,
128, 170; 171. 202, 203 e 206.
O § 3.° do Artigo 17 e o Artigo
184 tiveram a votação empata-
da a quatro votos.

<;<,_•_. ^ „ »__„„ EMEL E IRCE ACUSADAg. cio imposto de vendas para
EM RELATÓRIO SECRETO

Juraei diz epie Manifesto
dos Governadores atingiu
objetivos sem divulgação

Salvador (Correspondente) — O GovernadorJuraei Magalhães informou que, apesar de não tersido divulgado, os objetivos do Manifesto dos Gover-nadores foram amplamente alcançados com os pro-nunciamentos individuais dc cada Governador quesubscreveu o documento.
Revelou o Governador Juraei que o Manifestodeixou dc ser divulgado por não ter o GovernadorMagalhães Pinto concordado com a sua divulgação.

CLIMA

Disse o Governador Juraei
Magalhães que os pronuncia-
mentos isolados dos Governa-
dores criaram um clima capaz
de propiciar as reformas de
base que o Pais reclama para
o seu desenvolvimento sócio-
econômico.

— Essas reformas são neces-
sáriás para que seja superada.¦icm violação da ordem, a pre-sente conjutura política nacio-
nal — declarou o Governador
Juraei.

CENTRO

O Governador Juraei acha"imbecilidade dizer que o Ma-
ntfesto agrupava forças dc dl-
rcita", afirmando que nüo se
filia a qualquer força direttis-

Agricultura
diz que

am meios

t.. e que 6 'homem do centro".
O Governador considera "um
absurdo a polarifcaçfio em di-
rcita e esquerda".

A direita — disse — deve
ser tão combalida como a es-
qtierda. porque as soluções dc-
vem vir do centro. Acha queo Primeiro-Ministro Tancredo
Neves está certo ao dizer queestamos no centro com ten-
dência evidentemente para a
esquerda contra os privilégios
da atual organização social. O
Governador Juraei manifes-
lou-sc satisfeito com o trata-
mento que recebeu do Presi-
dente Goulart e do Primeiro-
Ministro Tancredo Neves, du-
rante a sua recente viagem ao
_io e São Paulo.

alimentar o funcionalismo
O Líder do Governo, Sr. Amaral Neto, apresen-

tou, ontem, à Assembléia Legislativa, projeto de lei
subindo de quatro para cinco por cento o Imposto
de Vendas e Consignações pafa fazer face ao au-
mento de vencimentos do funcionalismo da Guana-
bara.

O projeto, que está encontrando resistências
dentro da própria bancada udenista; deverá ser apre-
ciado em regime de urgência a ser requerido pelo Lí-
der do Governo com apoio da bancada do PSD.
EMENDAS sumiria a responsabilidade de

votar um aumento à. base de
uma reccitr. que a Assembléia
nno poderá assegurar ao Exe-
cutlvo.

A fórmula de aumentar o
Imposto de Vendas c Consigna-
ções dc quatro para cinco por
cento não está encontrando
boa acolhida de parte da
maioria dos deputados pela
repercussão que fatalmente
terá sóbre o custo de vida.

O Lider do Governo está
aguardando, apenas, a votação
do projeto da isenção do Im-
posto do Café para encami-
nhar ã Mesa requerimento de
urgência paro o projeto do au-
mento do funcionalismo . base
da majoração do Imposto dn
Vendas e Consignações com o
argumento de que no Estado
do Rio asse imposto c dc quo-
tro c meio por cento e cm São
Paulo rie cinco por cento.

Até ontem, a mensagem do
Governo já havia recebido cer-
ca de 300 emendas destinadas
a corrigir injustiças, segundo
manifestações de seus autores.
Mas desde já sabe-se que a
orientação do Governo ao «eu
líder 6 combater cm massa as
emendas, podendo concordar,
no máximo, com mela dúzia
delas já examinadas pelo Ga-
binete do Governador, ontem,
em reunião de que participa-
ram os Secretários dc Finan-
ças o Administração.

As resistências maiores á
mensagem do Governo se loca-
Unam na bancada do Governo,
onde os Deputados Aliomar
Baleeiro e Sandra Cavalcanti
.lá manifestaram a disposição
do não votar o aumento nas
condições proposta.s. A Depu-
tada Sandra Cavalcanti só ad-
mite votar a mensagem se vin-
culada ao Código Tributário,
hipótese praticamente afasta-
du das cogitações do lider da
Maioria. Também o Deputado
Sami Jorge, do bloco da Maio-
riu. votará contra a nicnsa-
gem.

CRÍTICA

A Deputada Sandra Cavai-
i.nti criticou a mensagem, du-
ramente. em conversa que teve,
ontem, com o Líder Amar.il
Neto, sustentando que náo As-

FNM foi
entregue a
ex-deputado

Brasília (Da Sucursal* — O
Sr. Alcides Carneiro, ex-depu-
tudo pela Paraíba, foi nonica-
do. ontem. Presidente da Fá-
brica Nacional de Motores.

COISAS DA POLÍTICA

Questão agrária coloca-se ante
a Câmara em termos de desafio

Krasilu (Sucursal) — ü Mi-
nistro Armando Monteiro rie-
nunciou a penúria de meios de
que dispõe o Ministério tía
Agricultura para o desempe-
nho dos seus objetivos funda-
mentais, quais sejam o nu-
mento da produtividade e a
humani_ição rio homem do
t.impo.

Disse o Ministro Armando
Monteiro que o Ministério da
Agricultura Jamais recebeu o
tratamento prioritário a que
indiscutivelmente faz Jus, pela
própria essencialidade das atri-
bllições que lhe compete de-
sempenhar no processo desen-
volvimentista do P.its.

.NECESSIDADE

Afirmou o Ministro que há
impei íosa necessidade de nr-
rançar o Ministério da Ajjrl-
cultura do marasmo em que .se
estiola a sua antiquada estm-
tura. Essas declarações foram
feitas, ontem, na. Câmara Fe-
deral, durante a justificativa
que deu aos deputados sobre o
projeto do Conselho de Minis-
tros que institui o Fundo Agro-
pecuário.

O Ministro Armando Mon-
leiro íc. um apelo nos depu-
tados. no sentido de que o
projeto tenha rápida tramita-
ção, possibilitando que as ver-
bas neles consignadas possam
ser incluídas no Orçamento de
1062.

O Fundo Agropecuário visa a
desenvolver a produção pecuá-
ria e agrícola, e a dinamizar o
Ministério da Agricultura, sim-
pllíicando a atuação rios seus
órgãos técnicos. O Fundo se
destina ainda a realizar pes-
quisas, experimentação e es-
tensão da produtividade agro-
pecuária, fazendo com que a
agricultura e a pecuária te-
ririam expressão econômica, com
vista.-, no abastecimento inter-
lio e ao comércio de expor-
tação.

Ação vai
interpelar
San Tiago

Brasília (Sucursal) -
Deputado Dlrceu Cardoso anunciou ontem na Câmara que 8Ação Parlamentar vai interne-
lar o Ministro San Tiago Dan-
tas, sóbre as razões por que oBrasil votou contra a moção
aprovada na OEA. a respeito
dos perigos da infiltração co-
munista no Continente.

Declarou o deputado queapenfl. dois países votaram
contra a proposição aprovada
pela OEA. salientando que o
Ministro do Exterior, em face
do pronunciamento do Brasil,•'deverá expressar claramente
se a nossa poslçgo continua
favorável ao bloco ocidental".

O

A questão agrária vai ser posta
perante a Câmara cm termos de de-
safio à sua capacidade para susten-
iar o regime parlamentar e fazê-loinstrumento das reformas de estrutu-
ra que estão servindo de fundamentoà idéia da convocação de uma Cons-
ütuinte. A oportunidade desse desa-
fio acaba de ser aberta com a inicia-
Uva do Sr. Aurélio Viana, propondouma emenda à Constituição para per-mitir que as desapropriações por in-
terêsse social se façam, com indeniza-
ção em títulos da~ dívida pública; e
vai ser alargada quando o plenário
fôr chamado a votar um requerimen-
io que começou a circular, pleiteando
para a emenda do deputado alagoano
o mesmo tratamento dispensado à re-
forma. dc. que resultou, em setembro
deste ano, a instituição de sistema
parlamentar de Governo.

Com. a formulação da emenda
Aurélio Viana, a questão agrária sai
da esfera da demagogia cm que tem
sido colocada desde o Sr. Jânio Qua-dros, para. exigir de cada um dos
deputados uma definição precisa do
seu pensamento e uma demonstração
inequívoca de sua vontade de resol-
ver dc fato o grande problema. Na
vigência do parágrafo 1G do Artigo
141 da Constituição, que só admite as
desapropriações 'com 

pagamento do
justo valor da propriedade, em di-
nheiro vivo, e efetuado previamente,
qualquer lei agrária que se viesse a
votar serviria apenas para pôr água
na fervura do desespero das popula-
çóes rurais, adiando para um poucomais tarde o agravamento irremediá-
vel da crise crônica que se dese Ia
atacar. »

A emenda em st, entretanto, lar-
gada va Mesa da Câmara como uma
proposição qualquer, não bastaria
para caracterizar um novo estado de
espírito nem para marcar as respon-
sabilidades que com o sistema parla-mentor de Governo se concentraram
no Congresso. O mecanismo regimen-
tal seria suficiente para travar a re-
forma, mantendo-a em suspenso, mais
uma vez, como tema de comícios em
1962 ou como um dos fundamentosda. campanha em. favor da Constituiu-
te, isto é. como lastro para o esforço
dc mistificação de que tem sido víti-
ma constante a opinião popular.
Quando em setembro, para dar solit-
cão à crise c salvar-se a si mesmo, o
Congresso teve a inspiração do parla-mentarismo. adotou um mecanismo
regimental dc emergência que lhe
permitiu mudar de regime em poucomais dc 4S horas. Agora vai ser cha-
mado a agir com a mesma brevidade,
vigilância c lucidez, para permitir quese altere de novo a Constituição c se
faça. afinal, a tantas vezes reclama-
da c prometida reforma agrária.

O requerimento começou a cir-
cular ontem na Câmara c na próxi-ma semana deverá ser entregue à
Mesa. com um número considerável
dc assinaturas. Dele farão os setores
mais avançados do Congresso o seudesafio aos que cultivam a reforma
agrária como tema de dixcur&o de so-

bremesa e de comício; e também aos
que se servem dela para desmorali-
zar simplesmente o Poder Legislait-
vo, aderindo dentro dele aos que o ata-
cam sem nada fazer para que ele faça
por onde não seja atacado.

Êste é o sentido exato do rcquerl-
mento, como da emenda Aurélio Via-
na. Voiando-os cm tempo útil, o Con-
gresso terá completado o seu proces-so dc recuperação. Congelando-os, co-
mo já féz com tantas outras propo-siçôes semelhantes, terá justificadoas profecias dos que não acreditam na
sua longevidade c prevêm sua morte
sem pranto nem. vela da opinião po-
pular.

(Pilo dias

O Ministro da Agricultura, falan-do ontem mesmo perante a Câmara,
falou num prazo de oito dias, dentro
do qual poderia receber e encaminhar
o projeto da chamada Comissão dc
Alto Nível nomeada pelo Sr. Jânio
Quadros para estudar uma solução
para o problema da reforma agrária.

O Poder Executivo continua a fa-lar da questão agrária cm termos de
urgência, enquanto o Congresso dorme,
ou resiste.

Lei Complementar

Com o reinicio da discussão _ vo-
tação do Orçamento pela Câmara, fi-cará adiado por algum tempo o cho-
que entre as duas correntes formadasna Câmara em torno da Lei Comple-
mentar. Mais precisamente: em torno
do dispositivo do projeto da Comissão
Especial que estabelece limitações do
poder de nomear conferido ao Presiden-
te da Republica pelo Ato Adicio-
nal n.° 4.

A corrente contrária a qualquer
nova limitação às atribuições do Sr.
João Goulart prepara-se para travar a
batalha da supressão do dispositivo,
embora sinta que a maioria da Câmara
deseje afirmar-se diante do Presidente
da República, fortalecendo o Gabinete.

Em. relação a essa batalha, os Srs.
Tancredo Neves e João Goulart estão
agindo com prudência, não estimulan-
do o primeiro a manutenção do dispo-
sitivo, enquanto o segundo adverte a
deputados que não esperem compensa-
ções cm vantagens de qualquer nature-
za à fidelidade demonstrada ao Pre-
sidente da República.
Reforma eleitoral

Os Srs. Ernáni Sátiro e Martins
Rodrigues, representando o primeiro a
UDN e o segundo o PSD, estabeleceram
ontem os primeiros contatos visandé a
constituição de uma comissão mista,
dc stiladores e deputados, para a ela-
boração de um projeto de lei eleitoral
a ser discutido brevemente pela Cá-
m ara.

Na próxima segunda-feira, o Se-
cretário-Gcral da UDN e o cx-Ministro
da Justiça retomarão os contatos ini-
ciados ontem no Senado para a organi-
zação da comissão mista, que.será com-
posta dc oito membros, quatro de cada
Casa do Congresso.

As firmas EMEL e IRCE são
apontadas em relatório confl-
dcncial do Diretor tle Rotas
Aéreas, Brigadeiro Joelmir
Campos de Ararlpe Macedo,
como responsáveis pela venda
de material contra-indicado à
reparliçáo e cuja. entrega não
Íoi feita no prazo devido, ape-
sar de terem sido pagos SO".;.
do total da operação, estipu-
lado em Cri 30 milhões.

No relatório, o Diretor de
Rotas Aéreas observa também
que os 33 grupos geradores en-
comendados às empresas apre-
santavam "grave deficiência",
por serem monofásicos, c uti-
lixavam um motor inteiramen-
te importado, "quando a Iridüs-
tria nacional já está produzln-
do excelentes motores, que sa-
tisfazem plenamente à finall-
dade cm vista". •-

O QUE SAO

As duas empresas, cujos for-
necimentos serão objeto dc in-
quérito mandado instaurar pelo
Ministro da Aeronáutica, con-
tam com vários oficiais refor-
mndos da FAB entre seus nelo-
nistas e se dedicam _ expio-
ração do comércio dc repre-
sentaçõe. . engenharia, con s-
truções e compra e venda de
materiais de construção, bene-
ílclamcnto dc materiais e rea-
lização de estudos e projetos.

A IRCE teve o seu contrato
social registrado em 4 de ou-
tubro de 1054. tendo inicial-
mente apenas dois sócia. Qua-
tro anos depois, a êlcs se jun-
taram outros sócios, entre êlcs
o Sr. Geraldo Gula de Aqui-
no. oficial da reserva di. FAB
Seu capital, a princípio de CrS
500 mll. foi elevado a Cr$ .!
milhões, em 1058. e a Cri 5 mi-
lhões e 300 mil em 31 de julho
de 1.1.

A EMEL foi constituída em
11 de maio de 10i>„. com o ca-
pitai dc CrS 1 milhão e 30 mil,
dos quais CrS 030 mil sub. _ri-
tos por cx-oficiais da FAB: o
mesmo Geraldo Guia de Aquino

¦ CrS 330 min. Antônio Carrri-
ra (CrS 250 mil) e Sctembrlno
de Olivein. Palma (Cr$ 50
min . Em 1969, a empresa ele-
vou seu capital para CrS 3 mi-
lhões. admitindo na sociedade
um outro oficia! reformado: o
Sr. Colombo Guardiã Filho,
detentor de CrS 50 mil cm
ações A 1 de setembro de
1961. a EMEL elevou novamen-
ie seu capital, que passou a CrS
3 milhões C 300 mll, igualando
ii ria IRCE.

A partir de 13 de julho rie
ii.59, a IRCE. que funcionava
na Avenida Rio Branco. 114,
13°, sala 13_. passou a funcio-
nar na mesma sede da EMEL:
Rua Newton Prado, 65, em São
Cristóvão.

O RELATÓRIO

O relatório confidencial do
Brigadeiro Joelmir Araripe foi
anexado a uma circular. Igual-
mente confidencial, em que éle
denunciou as transações com a
EMEL como um atentado "con-
tra 03 interesses da Diretoria
de Rotas e contra a própria
economia do Pais".

Seu texto, segundo fotocópia
autenticada pelo Tabelião
Mftnlio Correia Giudice (Rua
iio Rosário. 145>, é o seguinte:

< ÍIRCULAR CONFIDENCIAL

Rio de Janeiro. 02
outubro dc 1961.

de

1. Esta Direção recebeu dn.
firma EMEL, com o Oficio
n.° 35.03.61, de 28/9/61, uma
longa exposição dc motivos re-
latlva ao desenvolvimento e à.
aquisição de grupos geradores
de pequena potência. Na refe-
rida exposição, a firma citada
relata uma série de fatos e ne-
gocinções havidos entre a mes-
ma e órgãos subordinados a
esta Diretoria, fazendo ane-
xar farta documentação a res-
peito.

Argumentando a seu modo.
a firma reivindica para si uma
aquisição de 54 grupos gerado-
ves além dos 33 que já lhe fo-
ram encomendados e ainda
não entregues.

2. Esta Direção, que estava
totalmente alheia ao assunto,
não pode aceitar como lato
consumado uma aquisição de
tamanho vulto e que, it seu
ver, ateuta contra os interesses
da Diretoria do Rotas e contra
a própria economia do pais,
pois quo as motores previstos
seriam totalmente importados
da Alemanha, quando a indiis-
tria nacional já está capacita-
da para suprir equipamentos
equivalentes de excelentes qua-
lidades.

3. Tendo em vista as boas
relações comerciais que de lon-
ga data vêm sendo mantidas
entre esta Diretoria e a firma
EMEL, e a fim de evitar que
interpretações menos exatas
possam ser veiculadas, quer no
âmbito da Diretoria dc Rotas,
quer fora dela. houve por bem
esta Dircção-Gcral fazer algu-
mas considerações á margem
ria já citada exposição de mo-
tivos da firma EMEL, e tirar
das mesmas algumas conclu-
.soes. n titulo de ensinamentos.
Estas considerações constam do
anexo.

Maj. Brie. Eng.- Joelmir
Campos tle Araripe Macedo. —
Dirctor-Geral de Rotas Aéreas.

CONFIDENCIAL
CONSIDERAÇÕES A MAR-
GEM DE UMA EXPOSIÇÃO
ÜE MOTIVOS" DA EMEL

1. Em 16 de outubro de 1959,
o Assistente do Matcrial.ià épo-
ca o Ten. Cel. Av. Engenheiro
Djalma Furtado Lima» dirigiu
um ofício diretamente à IRCE
•Of. n. 196 AM» i_.ir_.n_j
-¦»•¦* _. ._?-,.-' » >•

fabricado pela referida íiini.
um Grupo Gerador t(c potência
entre 7,5 e 10 KWA. para utili-
zação em instalações de N_OB's
isolados c VOR's do pl.ino
CONTRAF. A redução usada
não foi a mais conveniente,
pois em se tratando de assunto
em que a interessaria era a Di-
retorla de Rotas (e parece es-
tar subentendido que o Dire-

. tor-Gcral não estava alheio no
mesmo), colocou a solicitação
em termos pessoais, o que nfto
é normal em correspondência
oficial rio tipo em causa: assim
se expressou o Assistente do
Material:"Como é do vosso conheci-
mento, esta Assistência esta in-
terc.tsada em Grupos Gerado-
res etc, etc."

Houve por bem. entretanto, o
Assistente do Material termi-
nar 6 seu ofício re_salvando
qualquer responsabilidade íi-
uanecira para a Diretoria de
Rotas Aéreas, decorrente do es-
tudo encomendado _ IRCE.

Cabe aqui, desde logo, ressal-
tar a transgressão disciplinar
de uma correspondência exter-
na ter sido encaminhada, com
a denominação de "Oficio".sem
a, assinatura do Diretor-Gcral
ou seu substituto legal.

2. Em 5 de novembro do
mesmo nno. a IRCE respondeu
diretamente ao Assistente do
Material (Ref. 59'1107). infer-
mando que estava apta para
produzir o protótipo de Grupo
Diesel elétrico entre 7,5 e 10
KWA; e acrescentou:"As custas deste protótipo
correrão inteiramente por nos-
sa conta, sem qualquer ônus
para essa Diretoria."

3. O terceiro documento cio
anexo à "Exposição de Motí-
vos" encaminhada pe.a EMEL
ao DOR i.N" N.° 35.09.61) é
uni oficio da OTTO DE_T_
N.° F-429-591 à IRCE que bem
evidencia cs prejuízos morais e
materiais impostos à Diretoria
de Retas e no Ministério dn
Aeronáutica, ã sombra dc pa-
dronizações efêmeras e pèssi-
mamente conduzidas. Vejamos
o que está consignado no fecho
da citaria com. pcndènoia:"O referido Grupo de

Emergência será destinado
ao Ministério da Acronáu-
tica. com o objetivo de con-
seguir a padronização por
êsse Ministério, desses Gru-
pos com moíore. OTTO
DEUTZ. Por esta razão.
combinamos também que a
nossa Companhia não ofe-
rec-eri diretamente no Mi-
nistério ila Aeronáutica,
nem a outra» empresas ou
firmas que pretendam ote-
i-cer motores àquele, órgão
governamental. Coiiscguln-
do W. SS. que o Minis-
tério da Aeronáutica acei-
te a padronização distes
pequenas Grupos de Emer-
g&ndfl cont os motores
DEUTZ. cataremos dispôs-
tes a, desde logo, continuar
fazendo uso de ua inter-
mediação junto ao Minis-
Irrlo da Aeronáutica, por
mais 5 anos."

O assunto é tão claro e tão
deplorável que dispensa co-
mentiu, os,

4. No dia 9 dc nu.ço de 1960
o mesmo Assistente do Mate-
rial encomendou ã IRCE um
novo estudo de um Grupo Ge-
ísdor, monofásico. de 6 KW,
cuja "performance" fôsse igual
ou superior ú tio Grupo Wiite
em uso no SPV.

5. Alega a IRCE que. cm la-
ce da solicitação referida acima,
deu inicio d fabricação do pro-

tótipo Usando motor DEUTZ
H-16 acoplado n um gerador
CARMOS, obedecendo às espe-
cificações do Laboratório.

Malgrado a evidente desori-
entação, é íor.v de dúvida que a
construção do protótipo ficou
por conta e risco da IRCE. Esta
alega ter gasto a importância
dc Cr$ 386 080,00 na sua cons-
trução. relacionando as despe-
sas; é interessante notar os
preces do motor e do gerador:
a) motor DEUTZ

(1200 rpm) .. CrS 162 000.00
bl gerador CAR-

MOS 12.5 KVA CrS 98 000.00
6. Em 10 de junho, a IRCE

sugeriu a substituição do to-
tor DEUTZ original por outro
rio mesmo fabricante, tipo
A2I.-514; este tipo é refrigera-
do a ar. porém .sua fabricação
no Brasil era apenas uma cogi-
tação remota, sem data preíi-
xada (ainda hoje o referido
motor não está sendo produ/.:-
do no Pais). A IRCE reaíir-
mou cs termos de sua carta n.°
59 '1107. de 5 dc novembro de
1959, do que as custas do novo
protótipo correriam inteira-
mente por sua conta.

Cabe. nesta oportunidade a
pergunta: por que motivo a
IRCE resolveu arcar com tais
despesas, se o DGR nio havia
ainda se pronunciado pela aqui-
siçáo dos grupas geradores? Se
os estudos eram dc interesse
da DR (que poderia ela própria
executar, pois possui técnicos e
oficinas para isto), deveriam os
mesmos ser por ela custeados.
Nada mais regular e honesto.

7. Em 13 de setembro de 1960
o mesmo oficial que iniciou ns
negociações com a IRCE. co-
munícou a aceitação das su-
gestões apresentadas na carta
Ref. 60.602. O custo do 2.°
protótipo, segundo discrimina-
cão feita pela IRCE, ficou em
CrS 593 320,00; os dois Itens
principais custaram, rr.specti-
vãmente:
a) motor DEUTZ

A2L-514 UDOO
i-pnt)  Ci. 327 000,00

b) gerador CAR-
MOS 125 KVA Cr$ 129 0W.00
8. Em 27 de dezembro tie

1960 (Ref. 1109 60>. a EMEL (e
nià mais IRCE» comunicou ao
Assistente do Material encon-
trar-jè pronto o 3. protótipo t

pedia a vinda de técnicos a íim
de executar o.s ensaios.

9. Em 20 de março de 1961
o novo Assistente do Material
(Ten. Cel. Av. Pedro Augusto
Valente do Couto) oficiou à-
EMEL nos seguintes termos
(oficio n.° 97.'AM):"Em atenção à carta da

refercnci_r informamos a
V.S. que de acordo com o
Relatório Técnico remetido
á esto. Assistência, pela Se-
ção competente, ficou con-
cluido que o material em
questão é contra-indicado
para os serviços desta Di-
retoria."

A esta altura, o Diretor-Ge-
ral de Rotas já era o atual; to-
riavia. os fatos em causa ja-
mais foram levados ao seu co-
nhecimonto.

10. Malgrado a conclusão
transcrita acima, o fato c que
desde 1960. pelos Empenhes
n. . 11 c 14, já haviam sido
encomendados à IRCE 33 Gru-
pos Geradores de 12,5 KVA:
estes Grupos que. pelo Térmò
t_ Ajuste assinado, já estão
com 80% do preço total pagos,até a presente data náo foram
entregues, estando com o prazocontratual esgotado. Não fo-
ram, por outro lado. homolo-
gados e muito menos padroni-_idos na rede do SPV. O custo
total da encomenda ascende a
cerca de CrS 30 000000.00.

11. Concomitantemcnte, hou-
ve outros entendimentos entre
o AM e a IRCE a fim de quedereminadas modificações fôs-
sem introduzidas no protótipocomo por exemplo a de j>ólc_rotativos em lugar de fixos, quea firma alega ter acarretado a

dores e automação de lodo
o Brasil."

CONCLUSÕES A TIRAR

1.. Escalões subordinados da
DR vinham realizando enten-
dimentos diretos com firmas
fabricantes de equipamentos,
assumindo em nome da Dire-
torla certos compromissos (ain-
da que de ordem moral) que
somente o DGR tem qualifica-
ção legal para tanto.

2.*) No período focalizado,
houve erros e desorientação em
determinados setores da DR, ou
omissão de outros mais catego-
rizados, no tocante à. politica
do material de interesse para a
rede do SPV;

3.*) firmas fornecedoras de
material vinham mantendo com
a DR certos entendimentos di-
retos, à guisa de colaboração,
que, longo de propiciar vanta-
gens para ambas as partes,
acarretaram desentendimentos
e prejuízos de vulto; a corres-
pondència trocada entre o AM e
a IRCE (posteriormente com a
EMEL. bem atestam a comple-
ta desorientação técnica, em
matéria de desenvolvimento de
protótipos:

4.*) preceitos regulamentarei
consagrados na Administração
Pública vinham sendo negli-
genciados. como por exemplo o
estabelecimento de monopólios
dc fornecimentos e constituição
de intermediários absolutamen-
te inadmissíveis, pois não tra-
duzem qualquer imposição dc
ordem técnica ou econômica e
multo menos estimuladora da
indústria nacional, que não te-
rá expressão se ficar exclusiva-
mente na dependência de en-

aquisição de mnis outro gera- comcndas esporádicas da Dire-
dor novo de custo elevado (Cr$ ,nrin rtl> Pnt<": *"'-*-{"*-
190 000,00.

12. A certa altura da "Ex-
posição de Motivas-, declaraa EMEL: "Já na. atual admi-
nistraçfto, solicitamos a npro-vação final do nosso protótipouma vez que Já aprovado' o
Quadro, já aprovado o motor
já estando o protótipo com ge-rador de pólos rotativos, demoso mesmo como terminado."

De fato, o DGR já era on'ual: porém, o assunto ateentão continuava ainda, de seuinteiro desconhecimento. Cabiaa essa aifcura ser alertado polniirma interessada (já que osescalfiea subordinados da DRnüo o haviam feito) dás anor-mn lidados inúmeras havidas.
13. Cabe aqui um novo pa-rentes. : os 33 grupos geradoresadquiridos com motores impor-

-ado-. apresentam uma gravedeficiência, -por serem monoíási-
co>. o que restringirá conside-
ravolmente sun utilização e
comprometerá obviamente asua padronização; muls uma
prova de que a política de pa-dronização de equipamentos le-
varia a efeito pela DR, peiomenos nestes últimos nnos. tem
sido tumultuaria, perdulária ealtamente inconveniente, paraa DR e mm a própria econo-
mia nacional

14. em 12 de agóso de 1961.
a EMEL encaminhou à DR
uma proposta de fornecimento
de 54 Grupos Geradores GD-
10, ainda equipados com moto-
rea DEUTZ A2L-514 importa-
dos. O :ji--ço unitário propostoíoi de CrS 1 147 000.00 acrescido

,do imposto cie consumo; a en-
comenda ascenderia, assim, a
cerca de 62 milhões de cruzei-
xos.

15. De acordo com a nova
orientação estabelecida poloatual DGR, os investimentos de
maior vulto, interessando o
SPV. são levados à sua decisão.
Assim, a aquisição dos 54 gru-
1»is propostos pela IRCE. além
dos 33 adquiridos na Admints-
tração anterior, foi levada ao
DGR pelo seu Chefe de Gabi-
netc a íim de ser apreciada e
aprovada, se fosse o caso. Pro-
cedendo a um superficial exa-
me. o DGR constatou que:

1.°) as unidades propostas uti-
lizavam um motor inteiramen-
te importado, quando a indús-
tria nacional já está produziu-
do excelentes motores que sa-
tisfazem plenamente à finali-
dade em vista:

2.°) o protocolo respectivo nfio
foi ainda aprovado e, conse-
qüentemente. o novo equipa-
monto ainda náo foi objeto de
padronização na rede do SPV
i malgrado tenha a DR enco-
mandado 33 unidades seme-
ihautes em 1960):

3.°) a firma proponente, já
tondo recebido 80--;- da enco-
meuria anterior, está em atraso
com n entrega do material.

16. Em face dos fatos referi-
dos acima, decidiu o DGR náo
aprovar a aquisição proposta,
principalmente por ferir iron-
talmcnte interesses da Direto-
ria e da própria economia na-
cionnl (importação desnecessá-
ria ds equipamentos que encon-
tram sucedâneos fabricados no
Pais); aa oportunidade, baixou
em Boletim as linhas mestras
da politica de material a ser
observada pela DR na atual
Administração (Boletim n.° 200,
de 25,9'61). com relação à pro-
leçáo à industria nacional.

17. A EMEL. alongando-se
em sua "Exposição de Motivas",
relata outros fatos que, de ne-
nhum modo. envolvem respon-
sabilidades para a DR. Chega,
assim, a uma conclusão eviden-
temente paradoxal e descabida,
ao afirmar:

"Conclui que. tendo em
vista os estudos e trabalhos
para a confecção deste
Grupo Gerador, iniciados
em 1959. tinha a nossa fir-
ma a certeza de que nos
seria dada a encomenda dos
54 Grupos e, como é com-
preensível, inverteu gran-
de capital nas suas instala-
ções em Petrópolis. onde
possui hQjÇ uma das maio-
res e mais aparelhadas fã-
bricas para Grupos Gera-

toria de Rotas Aéreas:
5.*) necessidade de restabe-

lecer os canais hierárquicos ná
Administração e'a rigorosa ob-
servãncía das normas regula-
mentares. sem prejuízo do ne-
cessário espirito de iniciativa
das chefias subordinadas.

Maj. Brig. Eng.° Joelmir
Campos de Araripe Macedo —
Diretor Geral de Rotas Aéreas.

FAB desiste
cie avião
argentino

O Serviço de Eusc&j « Sair.
ratmo d» FAB considerou «nc*--
r_lts ontem . _ buscas qu« vtnsi
promovendo na tentativa dt !c-
callzar o «vllo «rnentlno d* prt.-
ít*o I,.-GSF

As buscas, que duraram _u:t
d« tria boraj, foram re&llzadn*
c-m í _:c(.pteros H-19, ne." tre-
cites rie fbatubs • Bairro Alto.

Aprovados
diretores
na SVOP

O Governador Carlos La.e.ia
aceitou ontem cinco nomes pav».
diretores de Departamentos d»
Secretaria de Vlaçío « Obraj Pu-
btlcas. propostos pelo Secretária
Raimundo Carvalho .Veto, em
__-í*rèiici*. realizada no Palácio
Guanaba...

O Sr. Carvalho Neto havia de-
clarado que se o Governador nio
atendesse às suns Indicações, re-
nunclarla ao cargo. Os cinco nc-
mes aprovados náo íoram revê-
lados.

Quem perde
o Rio quer
recompensa

Xitrroi (Sucursal) — Um pedi-
di> de reeo—pensa ao Eatado dj
P.io jiela. perda, do antigo Muni-
etplo Neutro, ex-DIstríto Federal,
a-.ua! Estado da Onanabara. íoi
feito, ontem, ao Governo Federal.
durante o encerramento do
V Cousr.S-O >"H*mln-ns_i d» Mu-
nlclplos, e ser& formalizado na
próilm* semana. A recompensa
íic.irá a crltírlo do Governo.

O Ccnsre_so aprovou ainda *.
tese de regulamentação do jôso
do blclio no País. elaborando Um
anteprojeto de lei que. sfri rub-
metido i CAmara Federal. Um
documento, que será enviado ao
Oaslneie, Informa que as divida*
dos Estados com os Municípios
constituem séria tmeaça »¦_• re*
c'._t democrático.

Sudene só

gastará no
transporte

A Sudene informou que vai
aplicar Crt 70 milhôe* _o
transporte e armazenagem de
alimentos doados pelo Govêr-
no dos EUA. e nâo na compra,
conforme íoi noticiado.

Segundo informou • Sudene.
estes alimentos foram coloca-
dos A disposição do ríordeste
pelos EUA. e sua compra lm-
portaria em cerca de CT$ 30ü
mtlhôes. Os alimentos, em con-
serva, serão estocados para a
eventualidade de uma sícu.
devendo testar para um. po-
pulaçdo de 500 mil pessoas, por
um período de seis meses.

v
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1_J JL C.CÍ1JSií íge apuração do assassínio de aviadores no Congo
Goulart reverte Grun Moss
ao serviço ativo e altera_

comandos na Aeronáutica
O Presidente da República assinou ato ontem

revertendo ao serviço ativo da FAB o Brigadeiro Ga-
briel Grtin Moss, do Quadro de Oficiais Aviadores do
Corpo de Oficiais da Aeronáutica, a contar de 8 de
setembro deste ano, quando foi exonerado do cargo
de Ministro da Aeronáutica. .

Entre outras alterações nos quadros da Aero-
náutica, o Presidente exonerou o Brigadeiro Ari Pres-
ser Belo das funções de Chefe de Gabinete do Mi-
nistro Clóvis Travassos e nomeou-o Subchefe do Es-
tado-Maior da Aeronáutica. Para substitui-lo, inte-
rinamente, na Chefia do Gabinete ministerial, foi
nomeado o Capitão-Aviador Doorgal Borges.
GALEÃO

O Coronel-Aviador Alfredo
Gonçalves Correu íoi exonera-
do das funções de Comandou-
te da Bnse Aérec do Galeão e
substituído pelo Coronel-Avia-
dor FStíêr Cintra. O Coronel-
Aviador-engenliolro Agoniar da
Rocha Santos, que exercia inte-
rinamente as funções de Sub-
inspetor na Inspetorin Geral
da Aeronáutica 'oi exonerado e
substituído pelo Biigadclro-cn-
genhetro Osvaldo __allouslcr, o
qual, por sua vez. íoi exonera-
do da Dirctorin-Gcrnl de Ma-
terlal.

O Major -Brigndclro-cn ge-
nheiro Cassimiro Montenegro
Filho foi exonerado tín Direto-
ria-Gcral do Centro Técnico da
Aeronáutica c nomeado Dire-
tor-Gcral do Material.

GEIMA

Por necessidade dc serviço, o
Presidente exonerou o Major-
Brigadeiro Antônio Guedes Mu-
niz das funções de representai!-
fe do Departamento de Assun-
tos Econômicos da Comissão tie
Altos Estudos e Planejamentos,
junto ao Grupo Executivo da
Indústria do Material Acro-
náutico. Para substitui-lo, no
cargo, íoi nomeado o Brlgariei-
ro-engcnhclro José Vicente de
Faria Lima.

Pnra o lugar tle suplente do
representante, foi nomeado o
Tei_onte-Coronel-Aviador-enge-
.lheiro Luís Carlos dos Santos
Vieira, cm substituição ao Bri-
.'.iidcli'o-cngenlieiro Júlio Ame-
rico dos Reis, que foi exonera-
do. O Presidente exonerou ain-
da o Coronel-Aviador Epanll-
nondas Chagas das funções que
exercia junto no Corpo Perma-
nente da Escola Superior de
Guerra.

BASES

O Tcnenlc-Coronrl-Avlador
Nascimento Nunes Leal Júnior
íoi nomeado para o Comando
do Destacamento da Base Ae-
rea de Santos e o Coronel-Avia-
dor Carlos Moreira do Oliveira
Lima parn o Comando da Base
Aérea de Bolem.

O Coronel-Aviador Alfredo
Gonçalves Corrêa é o novo Di-
retor cio Parque Industrial Cen-

Ministro
desmente
notícia

O Secretário-Geral Adjunto
do Itamarati para Assuntos da
Europa Oriental e Ásia, Minis-
Iro Paulo Lei*o cie Moura, cm
declarações feitas ontem ao
JORNAL DO BRASIL, desmen-
tlu a noticia, divulgada por um
vespertino carioca, dc que íó-
ra realizada uma reunlfio no
Itamarati, para tratar do rea-
tamento das relações diploma-
ticas entre o Brasil e a URSS.

Depois de afirmar que estra-
nhou ter o Jornal lhe atribuído
tais informações, o Ministro
Leão de Moura adiantou que
declarara apenas que a exc-
cução rio reatamento é da com-
peténcia exclusiva do Ministro
San Tiago Dantos. Segundo in-
formou, realizou-se no Rama-
rati apenas uma reunião nor-
mal do Cebrus (Comissão Bra-¦ 'if'**" E-_________e »•'" Intercflm-

trai Especializado de Viatura..
e Maquinaria».

ATIVA

Foram também revertidos ao
serviço ai Ivo, Juntamente com
o cx-Ministro Crun Moss, o
Major- Brigadeiro Armando
Perdigão, a contar dc 21 de se-
tembro de 1961: o Tenentc-Co-
ronel Rui Qulrino Simões, a
contar de 27 cie setembro tam-
bém deste ano; o Tenentc-Co-
ronel Ernesto Paranhor, Tnbor-
da, a contar da mesma cinta; e
o Brigndelro José Vicente Fa-
ria Lima. a partir de 19 de se-
lembro, todos do Quadro de
Oficiais-Aviadorcs do Corpo de
Oficiais da Aeronáutica, por
haver cessado o motivo pelo
qual se achavam agregados.

O Tenente-Coronel Luis Ma-
ciei Júnior foi agregado no
Quadro de Oficinis-Aviadores a
contar de 23 de outubro.

MÉDICOS

O Presidente promoveu n
Prlmeiros-Tencntcs-mérilcos —
lnclulndo-os nn Qundro rie Ofi-
ciais Médicos do Corpo de Ofi-
ciais cin Aeronáutica — os Se-
gundos-Tcnentes médicos esta-
ginrios:

José Ibsen Rodrigues cie Al-
meida, Isnltino do Espirito San-
to Ferreira da Costa, Frederico
WlUlans de Barcelos Bnumnnn,
Jorge Ferreira Gomes, Roberto
Lúcio Caetano dn Silva. Lln-
coln Ribeiro da Costa, Rodol-
fo Fernandes Trindade. José
Fernando Cavalcante, Klyoci
Arnknkl, Alfredo Monteiro dn
Silva Filho. Osvaldo Bastos
Braga. Abrnhnm Abtbol. Da-
v 1 cl Mari Ins Duque. Manuel
Claudlllo cie Pontes, Pedro Nél-
son Prettl. Almir Camargo Snr-
dinhn. Isnc Samuel Benchtmol,
Vinicio de Faria, Wilian Mane,
Messildo Morado Luttcrbnch,
José Paulo Pereira c Joel Vivas
de Sousa.

Crítica a Tancredo faz
3 deputados discutirem
com troca de palavrões

Brasília (Da Sucursal) — Os Deputados Miguel
Bahuri, Abraão Moura e Lamartine Távora troca-
ram insultos e palavrões, no plenário, no momento
cm que o Deputado Anísio Rocha formulava críti-
cas ao Ministro Tancredo Neves. O orador estava
sendo aparteado pelo Sr. último de Carvalho — quedisse ter votado pelo parlamentarismo sob pressãodas forças armadas — quando o Sr. Miguel Bahuri
criticou os que rejeitaram o novo regime, sendo cn-
táo insultado pelos Srs. Abraão Moura e Lamartine
Távora.

O incidente deixou de ter maiores proporções
devido à intervenção de terceiros e à ação enérgica
do Presidente da Câmara, Sr. Sérgio Magalhães. O
Deputado Anísio Rocha prosseguiu em seu discurso,
passando a criticar o Senado, que chamou de "órgão
de baixa produtividade e fértil na manipulação de
trens de alegria, c concursos de nível primário, ex-
clusivamente para arranjar emp;*cgos e sinecuras
para afilhados, apaniguados c arrcglados de certos
Catões".
CRITICAS PROCEDEM

Continuou o Sr. Anísio Ro-
cha, afirmando que n Imprensa
nno deixa cie ter razão qunndo
critica n ínltn dc íunclonninen-
to do Congresso, e particular-
mente do Senado, já que as
noticias "tom algumn proce-
dência'".

— Quando verbernmos a m_
conduta do Senado — conti-
miou o Sr. Anísio Rocha —
nosso pensamento está longe
dc atingir a figuras respeita-
veis, como Pedro LudOVico,

Comércio
com URSS
em janeiro

As comissões brasileira c ro-
viética, encarregadas da ex-
cução do Intercâmbio comei-
ciai Brasil—-URSS. marcaram
reunido nn Guanabara para o
míj de janeiro de 1902, visando
no balanço iinunl dos trabalhos
e _ troca de Idéias parn sua
maior tncrcmentaç&o,

A Comissão Executiva brnsi-
leira c a Missão Comer, ini Tc. -
mnncilte da URSS no Brasil
iniciarão as conversações den-
tro de duns semanas, no Itama-
rati, parn a elaboração cia
agenda d.i reunião de janeiro
com a Comissão Executiva so-
viétien, que virá especialmente
rie Moscou.

Abdel Aziz Isliak di/ que
os belgas são responsáveis
pelo assassínio de Lumumba

Salvador (Correspondente. — O Presidente da
Associação Africana do Cairo, Sr. Abdel Aziz Ishak,
confirmou ontem, nesta Capital, que o Premicr Lu-
mumba teve conhecimento, através de um dos seus
irmãos, dc que ia ser morto, dois meses antes de ter
sido assassinado, c culpou os belgas como os respon-
sáveis pelo crime.

Declarou o Sr. Ishak que o.s africanos envolvi-
dos no crime, como Tshombe, são meros titeres dos
imperialistas belgas, inclusive os que entregaram
Lumumba à morte.
RESPONSÁVEL

O Sr. Ishak é também asses-
sor do Ministério do Extenor
de Darau. Presidente da Socie-
dnde de Cultura Africana, c foi
um dos mais atuantes colnbo-
radores do Governo de Lumum-
bn, no Conso. Declarou que o
fato dc Lumumba ter sido ns-
sassinado pelos belgas é clarls-
slmo na Africn, e sobre isso nno
paira a menor dúvidn.

Disse o Sr. Ishak que o prin-
cipal responsável prio crime fei
o cx-Secretário-Õeral Ham-
mnrskjceld em virtude de éle
nfto ter cumprido ns instruções

-uiii-liio de—Segurança—da

Pena Boto critica política
exterior do Brasil e acusa
Goulart de cripto comuni sta

Roma (UPI-JB) — O Almirante da Reserva Car-
los Pena Boto, de _8 anos de idade, ex-Comandante-
Chefe da Armada do Brasil, féz ontem a advertência
de que o seu País está desenvolvendo uma políticaexterior perigosamente esquerdista e acusou o Go-
vêrno do Presidente João Goulart de ser criptocomu-
nista.

Afirmou ainda o Almirante Pena Boto que a po-lítica exterior do seu País se encaminha unicamente
a levar o Brasil ao campo neutralista para, em se-
guida, convertê-lo em um país do bloco comunista.
CONFERÊNCIA

O Almirante Pena noto se
encontra nesta Capital como
Presidente da Confedernçfio
interamericana de Defesa do
Continente contra o Comunis-
mo. para assistir ao II Con-
gresso Internacional da Con-
leríncia sobre a guerra poli-
tica soviética, que se Inaugura
hoje.

E Me uma das destacadas
personalidades anticomunistas
ocidentais a participar da Con-
íerêncla. Outras personalida-
des que participarão da Con-
íerêncla sfto os senadores nor-
te-nmerleanos James Enstlnnd,
Thomas Dodd e KennethKea-
líng. o ex-Presidente do Con-
selho de Ministros tia Bélgica.
Sr. _*ul v. n Zeêíindd e os
ex-Presidentes do Governo
francês, René Pleven, Antoine

Pina.', Maurice Fnure c Mau-
ríce Schumann.

O Almirante Pena Boto. que
também é Presidente dn Cru-
znda Anticomunista Brasileira,
declarou também que os atuais
governantes do seu pnis sò-
mente querem a paz do mun-
do "a qualquer preço, ainda
que seja com o preço da ii-
herdade".

Afirmou o Almirante Pena
Boto oue os governantes do
Brasil "estão repetindo ns
mesmas idéins extcrloriz»das
por Moscou sobre a coexistén-
cia pneifien", dcvtndo-se isto
— esclareceu — n que o Go-
vérno chefiado por Goulart "é
decididamente criptocomunis-
ta". O Almirante Boto disse
não acreditar.que Goulart se-
Ja comunista, "V sim "algo
mais perigoso, um simpatizai!-
te ou ciipiocomunlsu"..

ONU. que eram de preservar a
unidade e n Integridade do Cen-
go. Declarou que Hnmmarsk-
jceld reverteu a situação lutei-
ramente. com o desejo dc ll-
vrnr-se de Lumumba. sem ten-
tnr sequer conhecê-lo.

AGRAVOU

Disse ainda que Hiimmnr.k-
Jocld agravou a crise congolesa.
reconhecendo tãcltamentc o Go-
vêrno scpnrfltlstn de Cntnngn,
mantendo acordos e passando
em revista suas tropas. Ham-
ninrskjorld — continuou — opôs
obstáculos n Lumumba, inter dl-
tando-lhe os aeroportos c ne-¦ ggtKto-Hie até microfone, pmi
falai ao povo.

Ressaltou que o Imperialismo
domina ns organizações inter-
nacionais, fazendo des dirlgen-
te. africano* simples bonecos,
Acentuou que as lutas na Aíri-
ca para n libertação sfio tílo
conscientes que os europeus es-
tnbelecem Estudes fictícios pa-
rn ludibriar os nfricnnos- Citou
n França como um exemplo
dessa mancha européia de cn-
ganar os africanos.

REPRESÁLIA

O Sr. Abdel Aziz Ishsk di.se
que mantêm em sun cítso os
três filhos de Lumumba. ccmo
se fossem seus próprio! filhos.
Informou que alguns dias antes
de ser assassinado, Lumumba
lhe pediu que tomasse conta das
crianças, levando-as. sob distar-
ce, paia fora do Congo.

Afirmou que a luta africana
é contra o imperialismo, o que
leva os Estados Unidcs a npcin -
rem os seus aliados ocidentais,
combatendo o nacionalismo nfri-
cano. Diante disso — frisou —
cs nfrícnncs. como represália,
procuram receber a J ú d a da
URSS. Mas niio hã qualquer
indicio dc sovletlznção na Aíri-
ca — afirmou o Sr. Ishak.

Disse que sfto da OTAN as
armas que e-.tfio matando cs
africanes na Argélia. Afirmou
que o General De Oaulle man-
tém uma política imperiallsta
ns Africn. coordenado com in-
glêses e portugueses. O Sr.
Abdel Azlr. Ishak veio a Balva-
dor. a convite do Centro dc E-s-
tudes Afro-Orlentaís da Untnr-
.«idade da Bahia, pam fazerlsãi-
ferêne'..-_ sobra os probiemss
africano*.

Aluislo de Carvalho. Jarbas
Maranhão, Filinto Miillcr, Me-
neses Pimentel. Lima Teixeira,
Gilberto Marinho e outros que
ilustram aquela Casa, mas, tão
somente, reafirmar nossas cri-
licns anteriores aos processos
adotados pelos Senadores Mou-
rn Andrade c Cunha Melo, c a
seu porta-voz, que atende pelo
nome dc Hcribnldo Vieira.

FIGURAS DE MUSEU

Este último — disse ainda
o Deputado Anísio Rocha —
que já empregou todos OS seus
familiares naquela Cnsn do
Congresso, ern o menos Indica-
dn pnrn responder _s nossas
ncusnções, felti>::, aliás, com cs-
plrlto construtivo"0 com o pro-
põsito de colaborar para o bom
nome dn nossa Câmara Alta.

Assim não quiseram com-
preender os Cunha Melo, rom-
penetrados daquele espirito ia-
rlsaíco, sem o menor conteúdo,
sem a menor grandeza — con-
cluiu o Sr. Anísio Rocha — pois
são dignos discípulos dc Catão;
pensando Impressionar a opi-
nião pública com o emprego dc
soflsmas c vanglorias, Cunha
Melo c Hcribnldo gastaram
inutilmente o seu latim, pois a
Nação já está farta de certas
onlelénclns, que deviam cslnr
guardadas em um museu.

Garagistas
em grçve
dc protesto

Dando Inicio n um* grrve <i<
pi-utc-tiu con trn o decreto do Go-
vcnií-dur Cur loa Lacerda, que f%»
tabeleceu o limito cie CrJ 13,00
por quilômetro pnra pagamento
tios mo t o ris t ius, oa ganiftlstrta Mft*
r!o Munir.» e Alvn.ro do.*. Santos
fecharam eima RArusens ou terá
ilcpou tins ia hor».'.

Os Br» MiVrlo Munir» e Alva-
ro dos Snmox, prop.let__.o_ des
garagens tltuad&s ua Rua Oluis
Cordeiro a." 1. e Prnç.i da Ban-
deira. 231, tomaram a medida cm
rcpresãlla à nç«o da Policia, q-i.
tentou impedir n cobrança d»
Crs 15.00 doa motori-.us ile tfiVfr,
depois cie denúncia íelta |:cm
Presidente do Sindicato doi Co.i-
dutore* de Velou tos Autônomos,
Sr, J-tlmo Wi.Unce Nunes, no Sr,
Hcüo ValcUcer, Assessor Traba-
Hllstn do -InvCrno do E",tadc.

Ontem à noite, o Sr. Jaime
WiUli.ce levou no conhecimento
do Cheíe de Policia a do Diretor
do Departamento de Policia Ic-
lftlca e Social o movimento im-
ciado pelos s_rn(_st__.

O Governo enviou Instruções
íi rielagação brasileira na onu,
no sentido de que exija ligo-
rosa apuração dos fatos que
culminaram com o trucida-
mento rie treze aviadores ita-
llanos a serviço das Nações
U n i cl a s, no Congo, e severa
punição pnrn os responsáveis.

O .Ministro Snn Tiago Dan-
ins enviou telegrama no Clinn-
celer da Itália, Sr. Antônio
Sc _ni, apresentando ns suas
condolências e as do Governo
brasileiro e instruiu a delega-
çfto nn ONU pnrn que dirija
nota a Secretarla-Geral mn-
nlfestando seu posar pelo de-
«aparecimento cios pilotos ita-
llanos
REPULSA

Nns instruções enviadas I.
delegação na ONU, o Ministro
Snn Tingo Dantas pede que se
destaque, no telegrama it Sc-
cretarla-Geral dt Organização,
a "repulsa do Governo brasi-
leiro pelo Iráglco aconteclmen-
to, já que os aviadores se pres-
lavam a elevado e humano de-
ver de paz".

O telegrama e n V1 a d o, no
Chanceler Segui tem o se. uin-
te teor:"Em nome do Governo bra-
sileiro e no meu próprio, apre-
sento a V. Exn. ns mnls slncc-
rns condolências pela trágica
morte dos avladoros italianos
no Con.;o, tombados no cum-
primento de nobre e humanl-
tinia missão de pnz. Nesta ho-
ra de pesar, V. Exn. pode es-
tnr certo de que nos associa-
mos Inteiramente o dc corn-
ção com o Governo e povo cin
Itália."
FAB NO CONGO

O trucidamento por forças
fiéis a Antoine Qlzenga dos Í3
aviadores italianos não deverá
ter qualquer Influência com
relação aos aviadores brasilei-
ros que estão n serviço da ONU
no Congo. Pelo menos ató a
tarde de ontem, funcionário.
do Hamarati nada sabiam sô-
bre possíveis providências n se-
rem tomadas pelas autoridades
brasileiras

O assunto, segundo BC co-
mentou, é mais da competência
do Estado Maior da Aeronáu-
tien, a quem caber.. Julnar se
é ou não aconselhável _ ma-
nutenção dc um contigente dc
aviadores brasileiros no Congo.
ESTÃO BEM

O Gabinete do Ministro da
Aeronáutica Informou, ontem ã
noite, que os aviadores brasi-
lelros Integrantes do contln-
gente ria ONU estão bcm. a !)00
quilômetros tie Klvu, localida-
tie a n d c ocorreu o massacre
dos 13 militares Italianos

O Comandante da Esquadrl-
lha. Major Hélio Costa Cam-
pos, léz um apelo ás famílias
rios pilotos brasileiros pnra que
se tranqüilizem. O contingente
ilrverA regressar em meados de
janeiro

Limites
Brasil-
Paraguai

Chegou ontem _ Guanabara
a delegação paraguaia A 23.*
Conferência iln Comissão Misia
Brnsil-Paragual Dcmnrcadorn
de Limites, cujos trabalhos se-
rão abertos segunda-feira, ás 16
horas, no Itamarati.

a delegação, chefiada pelo
Presidente da Comissão Nacio-
nnl de Limites cio Paraguai,
General Mílciades Ramos Gi-
méncz, é composta do Capl-
tão Emílio Meza Gurrcro e Sc-
cretârio IretlOO Rodligue.. A
seção brasileira dn Comissão
Mista será chefiada pelo Coro-
nei Francisco A.ambuja, cheíe
dn Comissão Brasileira Demnr-
endorn de Limites.

Tradição gaúcha faz parte
da educação do brasileiro._»

diz San Tiago cm P. Alegre
Porto Alegre. Buenos Aires (FP-UPI-AN-JB) —

O Ministro San Tiago Dantas — que ontem passou
por Porto Alegre, onde recebeu do Governador Leo-
nel Brizola um revólver fabricado pela Taurus, du-

-44m44X_____a_npanhacla legalidade — afirmou, na As-
..cmbl__aL_-gi_Tãl^
Rio Grande do Sul fazem parte da educação cívica
de todos os brasileiros".

Enquanto um porta-voz da Embaixada do Bra-
sil em Buenos Aires afirmava que o encontro entre
os Chanceleres Dantas e Cárcano satisfez plenamen-
te c chegou a superar as expectativas, o jornal ofi-
cioso Democracia dizia que. "na realidade, o que os
Ministros do Exterior do Brasil e da Argentina as-
sina ram é, cm síntese, a ratificação _ o aperfeiçoa-
mento daqueles princípios que os Presidentes Qua-
dros c Frondizi puseram em vigência".
URSS E BRASIL

Em entrevista que concedeu á
Imprensa gaúcha, o Chanceler
Snn Tlngo Dantas disse que mio
há preocupação do Governo em
retardar ou apressa!' o reata-
mento das relações com a União
.Soviética, cujo pro.esso segue
os trâmites normais. Inquirido
a respeito do momento nacio-
nal, disse que todos os c.quc-
mas são Insatisfatórios:

— Do ponto-de-vista do Di-
reito Constitucional, não cabe
a promulgação cie uma nova
Constituição cm país como o
nosso, onde há poder const:-
tuicio. Acho que o Congresso
Naciona: poderá, dentro do* têr-
mos constltuclonnis. fazer re-
formas pioíunJns, pois o regime
está desatualizado e desprepa-
rado pnra o que a nossa situa-
ção so.ial reclama. A bandeira
da reforma constitucional será,
a meu .ver. a grande, bandeira
das eleições de 1963.
ATO ADICIONAL

Acentuou o Minittro das Re-
laçoes Exteriores qua o Ate

Adicional representou uma re-
lormn muito impe: feita, ditada
por um estado de crise, pelo
Lime propósito da maioria de
encontrar um caminho entre o
golpe de Estado c a guerra ci-
vil. O Ato Adicional, disse, foi
um mecanismo Jurídico Inven-
t.tdo na emergência cie uma
opção entre aquelas duas alter-
nativas: o golpe de Estado ou
a guerra civil.

— O que nfto se deve esque-
cer — concluiu o Chanceler —
c que o atual Governo, seja e'.e
parlamentarista ou fosse presl-
denclallsta, está sob o peso de
tuna herança terrifica, a heran-
ça da ínüação. Tanto o Govêr-
no do Sr. Juscelino Kubitschek.
como o do Sr. Jftnlo Quadros,
deixaram para o PreíiJcnte
João Goulart o terrível encaiío
de pagar suas contas para com
a Nação. O Governo do Sr. João
Ooulart terá de ser um Oovér-
no heróico. Dele depende o
reequilibrio econômico do Bra-
sil c a ._¦-__¦_ das classes popu-
lares cont_«r* a especulação, a
_tsva!.r!_*çl.o dos saiáiios e a
miséria.

PRESIDENTE PRECONIZA A
REFORMA CONSTITUCIONAL

Belo llurl/iiiitc lAN-JB) —O
Presidente Joáo Ooulart suge-
riu. ontem, no encerrar o Con-
gresso Nacional rie Lavradores,
nesta Capital, rue a Constitui-
ção deve ser alterada para que
se faça n reforma agrária, ao
afirmar que seu atual texto,
embora reconhi a a função r,o-
ciai dn propriedade, ao admitir
a ciesaproprinãço por Interesse .
social. "Impossibilita o aplica-
ção prática desse principio, ao
estabelecer que tôdn e qualquer
desapropriação se foca pela
prévia e justa Indenização cm
dinheiro".

O Presidente, que compare-
ceu à reunião em companhia
do Primeiro-Ministro Tancredo
Neves e do Ministro da Agrl-
cultura, Sr. Armando Monteiro
Filho, acentuou que "o Brasil
reclama uma reforma agrária
que possibilite uma revisão
das relações jurldico-econômicas
entre os que trabalham a'ter-
ra e os que detêm a proprieda-
de rural, para que se possa 11-
liertar a produção de seus se-
culares entraves e proporcione
maior produtividade ao agri-
cultor".

Durante sun permanência em
Belo Horizonte, o Sr. João
Goulart recebeu o titulo de Cl-
darião Mineiro, conferido pela
Assembléia Legislativa do Es-
tado e cujo diploma lhe foi cn-
negue pelo Governador Maga-
lháes Pinto, em sessão solene
cio Legislativo. No discurso que
então proferiu, o Governador
nssegurou que Minas Gerais
nfio faltará no Presidente c no
Governo dn República.

Respondendo à saudação do
Governador e do Deputado
Wilson Modesto Ribeiro, que
falou em nome cia Assembléia,
o Presidente voltou a Insistir
na necessidade cln = reformas de
bnse e advertiu 0.1 "eternos des-
contentes" dc que "o Governo
dn República conta com n
maioria maciça das forças vivas
da Nação, das suas gloriosns
Forças Armadas e, por Isso, nfto
se atemoriza diante de agita-
ções pré-fabricndns de minorias
inconformadas".

PROCESSO ULTRAPASSADO

Ao encerrar o Congresso de
Lavradores, o Presidente de-
cin rou que as reivindicações dos
trabalhadores agrícolas não se
opõem as reivindicações dor,
trabalhadores dn cid.ulr e ns?i-
nalou que o crescimento eco-
nómico do Pais náu deve ser
dificultado por uma agricultu-
i_ atrasada, que cinda empre-
ga em larga escala estilos de
produçáo que remontam a épo-
cns Ju ultrapassadas. Frisou,
porém, que nem toda a estiu-
tura agricola brasileira é atra-
sade: "ha setores importantes
que JA apresentam Índices elc-
v.idt.s cie produtividade e que
constituem exemplos de boa
aplicação técnica nn exploração
rie nossas terras"."Devemos, contudo, -- acres-
rentou — reconhecer e procla-
mar que a ausência cie uma
reestruturação a g r á r l a está
embaraçando n marcha do pro-
gresso da nossa Pátria: sem
uma agricultura progressista
não teremos uma economia nn-
cional equilibrada.

O processo agrícola brasilei-
ro não atende mnls ás neces-
sldades c!o crescimento dn eco-
nomia geral do Pais.

Devemos ter sempre presen-
h' que a maioria cio povo bra-
sileiro está vinculada às nti-
vidades do campo: sesícnta «
três por cento da população
brasileira depende da ngricul-
tura para viver. E as estatisti-
ca.s nlnda Incompletas que pos-
suimos nos mostram que. des
doze milhões do agricultores
brasileiros, ciez. milhões cultl-
vam terra que não lhes per-
tence.

A luta em favor do acesso à
terra dos que nela trabalham
de sol a sol é, assim, uma dns
reivindicações mais sentidas c
mais legítimas. O seu atendi-
mento constitui elemento de
fundamental importância na
consolidação cios direitos cie-
mocráticos".

PALAVRAS E SONO

Adiante, observou o Presl-
ciente que Õ cie .. nuci.lu liidui-
trial do País criou novas opor-
tunldades rie trabalho, provo-
cando imenso deslocamento da
população rural parn ns cida-
des e que rssa atração perma-
necerú irresistível enquanto ns
condições de vicia rio campo fo-
rem precárias e. em muitos ch-
sos, piores do que nas favelas
urbana.. Após acentuar que"tais contradições entre n ngri-
cultura e a indústria tendem
mesmo ao agravamento, se nSo
forem de^rie logo aplicados re-
médios adequados para corrigi-
Ias", acrescentou o Sr. João
Goulart;"A questão da terra no Brasil
deve ser resolvida, evidente-
mente, de acordo com as ca-
racterisUcas próprias de cada
região. Não há. nem pode ha-
ver. uma fórmula salvadora,
um remédio milagroso, parn
umn realidade tão diversificada
de um pais que é um continen-
te. pela sun extensão e pela
multiplicidade de seus recln-
mos :Ie desenvolvimento.

NAo vejo razões pnra delxnr
dr afirmar que n reforma agia-
ria é unia das reformns que o
Pais reclama, pnra dar plena
expansão às suas forças produ-
Uvas adormecidas.

Há pessoas que se assustam
com palavras. O surpreendente,
no entanto, è que não perdem
o sono diante do panorama so-
ciai rio Pais, onde um povo po-
bre luta para viver cm um ter-
ritório potencialmente pode-
roso.

O Brasil reclama uma refor-
ma agrária que possibilite uma
revisão dss relaçòm jurídicas e
econômicas entre os que traba-
lham a terra • os que detém a

propriedade rural, pnra que se
possa libertar a produção agrl-
cola elc seus seculares entraves,

e proporcione maior produtlvl-
dnde no agricultor, assèguran-
rio-lhe justa pnrticlpação das
riquezas, parn dotar o Pais dc

umn r.grlcultura moderna, ra-
cional e mecanizada, de alto
rendimento produtivo.

Evidentemente, no Brasil, uma
lel agrária deve possuir enrac-
icristicas dc maleabilidade, pn-
ra acomodá-la às variadas con-
dições nnclor.nls e de modo a
respeitar as unidades dc produ-
çáo bcm organizadas, de bom
rendimento, sem levar em con-
tu a sun extensão.

PELAS REFORMAS

Em seguida, lembrou o Pre-
sidente que a Igreja Cntólica,
através do pronunciamento cia-
ro e coletivo de seus Bispos, tem
proclamado que o Brasil preci-
sa urgentemente cuidar as
enormes coletividades que vi-
vem como marginais da socie-
dade brasileira, paru acentuar,
adiante, a necessidade rie se re-
formar a Constituição, no que
tange à desapropriação por in-
terésse social.

Manifestando sua crença dc
que é dever do Governo esti-
mular todas as iniciativas que
se preocupam com a questão
agrária nacional, pois o au-
mento da produção e a eleva-
ção do padrão de vida do tra-
balhador rural constituem eta-
pa fundamental para os desti-
nos do Pais. ressaltou que em
quase todos os seus pronuncia-
mentos públicos tem batalhado
por uma política dinâmica, "que
dé solução aos problemas de
base, inclusive o da reforma
agrária, pr.rn que se possa es-
tabeiecer a Justiça social, ga-
rantir ns liberdades, distribuir
melhor as riquezas e os rendi-
mentos e dar a todos os brasi-
lelros condições dignas de exis-
tência cie acordo com nossos
ideais de fraternidade cristã'*.

Ao concluir, acentuou que "a
organização do trabalhador ru-
rnl é pedra angular do regime
democrático" e que os congres-
-si.stas poderiam levar a seus
companheiros do interior, Jun-
to com sua calorosa saudação
e sua mensagem de confiança
nos destinos do Pais. a certeza
de que tudo fará para que "os
trabalhadores rurais brasileiros
passam em breve ver transfor-
mr dns cm realidade ns suas
Justas reivindicações".

CONTRA A
PSICOSE

Na Assembléia Legislativa
do Estndo, após proceder ii
entrega do diploma, no Presl-
ciente, o Governador Maga-

lhfies Pinto, aludiu ns tnicil-
ções de lutas pela liberdade
de seu Estado e sublinhou "que
e preciso vencer a psicose ria
crise, que está contribuindo
parn minar ns instituições cie-
mocrátlcas, criando atmosfera
de pessimismo, que nenhum
proveito pixierá trazer n nossa
vocação para o progresso".

Assinalando que, embora nno
procure disfarçar ns dlficul-
dades — cabia-lhe afirmar sua
confiança ua futuro do Pais —,
o Governador declarou que os
problemas dr ordem econômi-
co-flnancelra, que estão apro-
vocar crises sociais, constituem
obstáculos que "saberemos su-
peru ;• com determinação,
apoiados nn capacidade rcali-
zadorae no patriotismo dopo-
vo brasileiro".

"O desnivelamcnto entre ns
diversas categorias sociais e as
proftttulas disparidades reglo-
nais. quu cada dia mais se
acentuam — acrescentou —
revelam a preméncia dc re-
formas, exigem alterações ur-
gentes das estruturas econômi-
cas e no mecanismo admlnls-
trntlvo, medidas na defesa do
bem-e.íar cio povo. traduzidas
no combate à inflação, na rc-
forma agrária, na lei regula-
dora da remessa de lucros pa-

ra o exterior, na lei antitruste.
ua taxação dos lucros extra-
ordinárias, na nacionalização
progressiva das empresas con-
cessionárias dos serviços pú-
blicos. Consideramos essas me-
elidas fundamentais à própria
sobrevivência rio regime demo-

ci iilicn

Jofio Goulart que ê.sc é o úni-
pp caminho para "a consolida-
ção e o fortnlcclmento do re-
glme. desse regime democrático
que o povo brasileiro Já defen-
deu e mostrou estar disposto a
defender em qualquer oportu-
nidade c s<! necessário até com
armas na mão".

Apó-s fa-er a advertência aos•eternas descontentes", decla-
rou que o nflvo Govémo rssu-
mlu o Poder cm situação que
todos conhecem, pois o proces-
so inflacionárío, que vlniia de
longo tempo, foi agravado pela
crise dc agosto. O Conselho de
Ministros, segundo disse, está
procurando, por todos os meios,
combater ésse processo infla-
cionário. corn a adoção de vá-
rias medidas e com o objetl-
VO de evitar que subam mais os
preços, como informara à Cá-
mara o Sr. Tancredo Neves.

BINÔMIO PRIORITÁRIO

Frisou, cm seguida, que o
Governo poderá c deverá ir até
á intervenção no domínio eco-
nómico se fór nece.«_ário, como
faculta n ConstItefição e perml-
te n lei, parn defender os min-
gundos salários das classes me-
nos favorecidas c para coibir a
ambição das nçambarcadores
de qualquer espécie e dos cri-
mlnosos contra n economia po-
pular. Anunciou, então, que a
luta contra a inflação e contra

nuinento do custo dc vida
constituem o binômio priorltá-
rio dns preocupações governa-
mentais, mas ressaltando que
não é possível estancar dc um
riia para o outro ns fontes da
inflação: o Governo, porém,
vem-se empenhando paru evi-
tar choques e abalos flnancei-
ros de conseqüências lmprcvlsi-
veis para o Pais e para o povo.

"Essa luta, é claro — ncres-
centou —, exige esforço e com-
preens&o dc todo.. sobretudo
daqueles mnls favorecidos da
fortuna. O povo é quem menos
tem a oferecer em termos de
sacrifício, porque é o mais atln-
gido pelo aumento do preço da.s
utilidades essenciais. Estamos
certos de que, nesta hora, não
nos faltara nem o apoio nem
n colaboração das elites eco-
nõmlcas do Pais, a cujo alto
senso político e a cujo patno-
Usino íormtilo um caloroso apê-
lo, no sentido cie ajudar o Paia
a vencer as grandes dlficulda-
des que enfrentamos. Está em
jogo a própria sobrevivência da
Nação "

JA ERA MINEIRO
Antes de encerrar siu dis-

curso, o Presidente exaltou o
Primeiro-Ministro Tancredo
Neves, os Ministras Gnbriel
Passos e San Tiago Dantas,
como filhos cie Minas Gerais, e
agradeceu ao Governador Ma-
galhães Pinto por ter sanciona-
do o pronunciamento da As-
sembléia Legislativa. Fêz refe-
rência lisonjelra também ao ex-
Presidente Juscelino Kubits-
chek e. agradecendo o título,
disse que se orgulha de ser mi-
neiro, de agora em diante. "Ha-
via quem dissesse que eu já o
era, pela minha atuação poli-
tica nacional" — frisou, com
bom-humor.

Ao concluir, o Presidente
proferiu, cie improviso, novas
palavras de agradecimento à
.saudação do Governador Ma-
galha es Pinto, assegurando que
éle e Iodos os mineiros podem
estar certos cie quo o Governo
Federal tudo fará para parti-
cipar do processo de desenvol-
vimento de Minas.

CONTRA O LATIFÚNDIO

A sessão cie encerrnmento do
Congresso de Lavradores con-
tou com n presença cie mais de
cinco mil pessoas — das quais

500 camponeses — e teve co-
mo pnlco a Secretaria de 8aú-
dc do Estado, tomatia por gran-
de número de faixas. O Pri-
melfo-Minlstro Fidel Castro
mandou uma mensagem grava-
da nos delegados.

Por proposta da delegação
paulista, o Congresso aprovou
a lese de reforma agrária ime-
dlata com a conseqüente liqui-
dacsi) do latifúndio ntrnvés ri»

Podeis estar certo. Senhor
Presidente — concluiu o Sr.
Magalhães Pinto —, de que
não faltaremos n V. Ex.* e ao
Governo da Repúblita. E. «o
manifestar a confiança dos
mineiros, queremos assinalar
que depositamos em V. Ex.*
as nossas mnls caras espernn-
ças. confiados un realização
de um trabalho lúcido e cons-
trutivo. reclamado pnra que o
Pais alcance melhores dlns.
São esses os nossos votos mnis
sinceros e a certeza rie que
os Podêres federais nío falfn-
rão também a Minas, na ho-
rn em que nos empenhamos
cm dinamizar a potenclnlída-
de do Estado e valorizar o ho-
mem. através dn realização de
vigoraso progrnma contra a
miséria, a doença e a igno-
láncln "

ADVERTÊNCIA

Ao responder à saudação do
Governador, o Presidente de-
clarou que . "ura homem de
coração aberto e sem ressenti-
mentos". interessado em dar o
braço a todos que desejam iu-
tar pelo desenvolvimento do
Pais e pela solução de seus pre-
blcmns econômicos: Jamais re-
cusou a colaboração dc nin-
guém. mesmo dos mais ranço-
rosos adversários, quando se
trata de atender ãs reivindica-
ções do progresso e da pra«pe-
ridade nacionais.

Frisando que "todos podemos
marchar Juntos para a realiza-
çáo de um Governo de pai. e
acima de tudo. de um Governo
de justiça íociil", afirmou o 8r,

proposição que será encami-
nhada uo Parlamento, com apê-
ln para que a transforme em
lei De acordo com o projeto.
as terras devolutas e as terras
geinlunclns serão entregues gra-
tultnnicnte aas camponeses, en-
auanto em .OO cidades as ter-
ras seriam desnproprinrias para
a venda a prazo aas lavradores.
sem juros.

Diplomata
aprova voto
de deputado

O Cl-fíe Uo Departamento Cul-
rural . d* ::'.:.'im>;.'i>> do It&ma-
rstl, Mlnlttro Lauro Escorei, de-
clarou ontem, qu« considera"conitrutlro" o voto do Deputado
Nelson Carneiro ua Comlssto d»
Justiça da C_m»r_. recomendando
» re.eiçAo da» uotaa revertais !,
.. 6 • 7. ak_'.n___.. pelo Braall •
BOllTla. em 19SS. "poli di ; ••¦-
blUdiule ao Oov.mo braatlelro dt
negociar com o Oovírno bollrla-
no a transforma;r dt> notas em
Trarndoa".

Se;-.::. Informou o Mlolatro
Lauro í___ri_, o voto do Sr. Nel-
ton Carneiro n»o rejeita o con-
teudo du nota» reversal». "dei-
aantki uma poria aberta para fu-
turai nts<-*'. . '' entr» ot doi»
Oovernoa". Acrescentou que o
problema do» limite» • do apro-
veltamento do petróleo bolirlano.
d» que tratam at notai rtvertal»."a_ poderia er resolvido atraré»
rt» Tratado." e nlo de simples no-
tas. que Independem da aprova-
çio da Ccngresío".



Jornal do Brasil, Sábado, 18-11-61. ifi Cad.
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/« Viãcfio, Si. Carvalho Neto, quo. acabai tom »> i
í/o /ii» mim cidade cti.xuia ¦

Hospital suspende atividades por falta de água
¦"- O Hospital dos Servidores do JL V—'

. Secretário
problema tlns inundações pnra jnzer

Secretário de Viação diz_»

que resolve já problemas
do lixo e das inundações_»

O nôvo Secretário de Viação c Obras. Professor
Carvalho Neto, assegurou ontem ao JORNAL DO
BRASIL que alé o princípio de 1962 estarão solucio-
nados os problemas do lixo c das inundações, queêle considera os maiores da Guanabara.

O Sr. Carvalho Neto anunciou que vai promo-ver concursos para admissão de engenheiros e ar-
quitetos à Secretaria, a reforma do Código de Obras
para simplificação da burocracia e a construção dedois grandes parques para recreação e embelczamen-
to da Cidade.
LIXO

Acha o Secretário de Viação
que o principal aspecto cio pro-
blema dn limpeza da Cidade é
a destituição do lixo. que nte
hoje tem sido Innçiulo nn bala
de Guanabara, no." mangues e
em terrenos baldio... Segundo
informou, o Governo já obteve
recursos junto no BID para n
construção de usinas de trans-
íormnção e Inclneraçfio do lixo.

Uma autarquia, a set criada,
superintenderá os serviços. No
momento, estão sendo tomadas
providências para abertura de
concorrência internacional vi-
«ando à construção e instalação
das usinas.

Pnra completa solução da co-
leta do lixo nos edifícios c Íim-
peza dos logradouros públicos,
o Sr. Carvalho Neto pretende
tomai' quatro medidas: meca-
nização dos serviços, reorgani-
zação racionai do trabalho, nu-
mento da frota de veículos e da
equipe tle trabalhadores. Atra-
véa de uma campanha educa-
tiva. n Secretaria pedirá n co-
liberação do povo para efici-
éncia do plano.

CONCUI.SOS

A realização de concursos pa-
ra admitir engenheiros e nrqut*

- tetos resulta dn necessidade do
dotar a Secretaria de Viação de
um número suficiente de pes-
soai técnico. No momento, a
deficiência da maioria dos de-
parlamentos é ria ordem de
50re, havendo necessidade de
cerca üe 35ü profissionais.

As normas para realização
rios concursos Já estão sendo
estudadas pela Secretaria e o
Sr. Carvalho Neto acredita que,
dentre em breve, as inscrições
sejam abertas.

CÓDIGO DE OBRAS

Com a reforma do Código de
Obras, que o Sr. Carvalho Ne-
_> considera indispensável pa-ra desburocratizar as reparti-
çíies da sua Secretaria, espeei-
almente o Departamento de
Edificações, os processos de li-
cenças serão simplificados ao""-TraxÍTTnrr—

— Dentro do pensamento e
das diretrizes do Governador
Caríos Lacerda -- rllsse o Se-
rretãrlo — procurarri facilitar
* concessão de licenças parnconstrução e outras obras.

PARQUES

Outro ponto rio programa do
Sr. Carvalho Neto é a amplia-

Jornalistas
vão à rua
pelo aumento

A assembléia de ontem
do Sindicato dos Jornalistas
Profissionais da Guanabara
decidiu levar a rua a sua
campanha do aumento de 00
por cento nos salários da
classe.

A partir de segunda-feira,
os transeuntes vão encon-
trar cartazes alusivos ao au-
mento de salários dos lorna-
listas nas vizinhanças das
redações e suas agências.
Está programada
uma passeata.

ção d 0 melhoramento dn com-
po.siçáo paisagística da Cidade,
cuja base — segundo disse —
estu na organização de um hor-
lo florestal adequado, nn mo-
dernização do equipamento lm-
prescindirei no transplante de
árvores de maior porte e nn
manutenção de Jardins públi-
COS.

— Estudaremos « criação rie
dois grandes parques de natu-
reza regional, um na Quinta tia
Bon vlstn. cu.ln restauração
.será Iniciada de pronto, c outro
Integrado pelo Jardim Botânico
e adjacências, tendo como cen-
tro a Lagoa Rorirlro dc Freitas.

Anunciou o Sr. Carvalho Neto
que vnl pôr em execução Ime-
riiaiamente n estudo completo
parn saneamento cia lanou, fei-
to pelo engenheiro Dollc Mala.
Serão construídos cais. dcsob.s-
truldo o canal que n comu-
nica com o mar e tomarias
outras providências pnrn evilnr
a dlzlmaçáo anunl dos peixes.

ENTROSAM EN TO

Finalizando, disse o Sr. Cnr-
valho Neto que seu objetivo e
entrosar, do melhor modo pos-nivel, n Secretaria dc Viação
com outros órgãos rin adminis-
tração. Com a Secretaria de
Educação, por exemplo, pro-
curará reformar e melhorar ns
instalações das unidades esco-
lares e construir parques ln-
fantis.

Também ns favelas merece-
rão atenção rio .Secretário de
Viação. Nesse sentido, serão to-
madas providências parn me-
lhoria das suas condições hi-
giênlcas e. futuramente, de sua
urbanização.

Findea a crise, preços dc
subiram em ale

70, na Bolsa dc Cereais
gêneros
100%

Após a crise politico-militar, a Bolsa de Cereais
do Estado da Guanabara registrou acentuadas ele-
vações de preços nas transações dos atacadistas para
ps varejistas, em alguns casos da ordem de quase
100'.; : a batata saltou de CrS 1 400 para CrS 2 000
e a farinha de mandioca passou de CrS 900 para
CrS 1 000, por saca. O feijão e o arroz tiveram au-
mentos de 30-;; e até dc mais de 50%.

Dados dos boletins de colações da Bolsa de Cc-
reais, relativos ao período dc 12 dc setembro a 17 de
novembro, revelam também que as cotações do fei-
jão sc elevaram dc CrS 3 200 para CrS 5 mil; do fei-
jão manteiga, dc CrS 2 900 para CrS 4 400; do feijão
cavalo claro, de CrS 2 600 para CrS 4 500. A banha,
porém, acusou reduções de CrS 100 até CrS 750, por
caixa, devido ao excesso de produção.
AS COTAÇÕES

Revelam ainda os dados dn
BòLsa que, nesse . período, os
salgados (lombo, toucinho e
costela) tiveram uma queda de
CrS 5 n CrS 20 cm quilo. A
cnine-scca, entretanto, regis-
trou um aumento da ordem
de CrS 5. Dos diversos tipos
cie feijão, apenas o feijão pri-
to mineiro se manteve establ-
llzado.

Quanto ao arroz, o menor
acréscimo se registrou em re-
lução ao tipo amarelão de Ml-
interna (RJ), que passou de
CrS 2 250 parn CrS 2 300. por
saca. O maior numento foi o
rio arroz amarcl&o tipo extra.
<ie Minas Gerais. São Paulo e
Goiás, que estava n CrS 2 200'
2 250 o passou n CrS 2 050' CrS
Í.50. por saca. O menor preço,
hn dois meses, ern o do stip-*-
rior Japonês, que estava n
CrS 1 700 e alcançou a coUiç&o
oe CrS 2 150.

Lançada a
_?

campanha
tle habitação

Com a finalidade de posslbl-
liinr a aquisição da casn prú-
prin aos ;,cu.s associados, uo
prazo máximo de 30 meses «.
mediante a contribuição men-
sal de 1 . sóbre o valor rio
imóvel, foi lançada ontem nn
Ouanabara a Campanha Na-
cional de Habitação, etn as-
sembléln-gcral realizada no
auditório rio Ministério do
Trabalho.

A reunião, qtic foi presidiria
pelo Dlretor-E x e ç u 11 v o ria
Campanha, Sr. Romeu Avelnr,
compareceram o Sr. Heitor
Calmon, Presidente dn Orgn-
nização rias Entidades Não
Governamentais; M o nsenhor
Barreto dc Alencar. Professor
João Pinto e o representante
do Sindicato dos Motoristas
Governamentais.

O Sr. U o m e u de Avelar
anunciou n construção dns pri-
melraa unidades dn Campanha
nn Ouanabara: «0 apartamen-
tos na Ilha do Governador,
que deverão ser entregues no
prazo de 13 meses. O represou-
tante do Sindicato rios Moto-
rlstns Governamentais prome-
teu providenciar n Inscrição
dos seus 20 mll sócios nn Cnm-
panha. a Campanha Nacional
cie Habitação, que conta com o
apoio rio Governo Federal, será
lançada em seguida em São
Pnulo, sob os auspícios do Go-
vernador Carvalho Pinto.

LEITE NA PAUTA

Fontes Usadas ã Confederação
Rurni Brasileira anunciaram,
ontem, que o Presidente dn
entidade. Sr. Íris Melnberg,
encaminhara ã Cofap, na pró-
xlma segunda-feira, o pedido
oficial cie aumento do leite.

Segundo as informações, os
pecuaristas vão pleitear n li-
beração pura e simples dos
preços ou, caso não sejam
atendidos, a imediata revisão
do tabelamcnto em vigor, com
numento proporcional n eleva-
ção do custo de vida, e o tabe-
lamento para OS derivados rio
leite in natural queijos, re-
queijões, manteiga, leite con-
densado, leite em pó ele.

Os pecuaristas, que ainda
não fixaram o quantum do au-
mento pretendido, afirmam que
ca lie ao Governo verificar o
problema, utiliznndo-sc dç
dados da Fundação Getúlio
Vargas.

Sindicatos
contra Lei
Complementar

lllrlsc.itr,. «Inrllcnl? dn Ounni.-
bira e«t»o trtloiiluntlo um mo-
vimrnto r»ntr.\ o anteprojeto da
I-t-l Compl.mpiit.ir n.n 1 que Ju!-
i:sm violar n Lei Omínlci 'n
Prgrldíncllt So.-lnl, por r.lclr r|ii(i
cs nrçanunio* (los Instituto» ve-
nli-on n constar do Orçamento
Oernl da UrtlSo, pnra (IUcumUo
r íiprovnçl-A do Congr-*-0 Nn-
clonai.

Oi simll.-atoâ Hilo lutortnrm-
elo que yAo defender » ír.e _¦»
Departamento Nsctoiml d.\ pre.
rlUtncl.l Uoclsl. q-.ie conslrl ..,
laiprôprli a medida por vários
motivo., liirtiisirp por ferir n.s
fttrlbxiiçflea do sistema colealurto
quo remi (llrUinrto iodos os IAP_.

Tecelôes
aceitam
os 40%

Mudança de número telefônico
MONTEIRO, ARANHA -

Engenharia, Comércio e Indústria S. A.
comunica aos fregueses e amigos que, a partirda próximn segunda-feira, dia 20 de novembro,
o número da mesa telefônica do seu escritório
central passará a ser

_£X_-_E_____LiL__
Rio. 17-novembro-1961

ip

Os tiiibnlliadore» nn Iudilstrla
de Flflçio e Tecelagem do Estado
da Guanabara, em n. .emliliMa on-
tem tcoli:-:\(!,i na urde do slndl-
ento, resolveram nreltnr n propôs-ia patronal de um niunonto <ie•SO-.. «.dite Rjlilrlii rcsul.ar.ic do
Último «cftrdo firmado e:n 11 de
novembro de CO.

O ncórdo deverá Ber _Asln«.tio
seKUilda-felrn, na sede do Slnril-
ento das Industrias e poaterlor-mente remetido no Trlbunul He-
r.lonnl do Trabalho paia liomolo-
liiiçAn. Somente o.s trabalhadores
do setor de lll foram bcnelicl.tli.s
com a vlgtncla n partir tln 1 do
novembro iiltlmo. fi-and.i os dr-
mais setores com vl^ncu a par-Ur de 10 dc novembro.

Km declarnçilc» ao JOlt.NAI. UO
BRASIL, o Presidenta do sindica-
to. Sr. Felix Cnrdor-o de SA. In*
formou inie deverá «cr cuvlaUo
ao Presidente Jo&o Qoiilnr' e ao
Primeiro-.Ministro ruic-clo Ne-
ves. um memorial tcMirc o ai uai
custo de vida dos :n.baihi-iotea
na Industria rio Flnçío - Tece-
Inffem.

Brasil
vende
'üil^us

O Hospital dos Servidores do
Estado Buspendeu suas aüvlda-
des totalmente, ontem, cm con-
seqüência dn falta absoluta de
acua, após dois dias dc seca
parcial e longos meses de crise.
Setenta operações foram sus-
pensas e 1 500 doentes deixaram
de ser atendidos nos ambulató-
rios do USE devido á crise, de-
flnlda pelo Diretor do Hospital.
Dr. Raimundo de Brito, como"slttiaçíío (le calamidade pú-
blica".

o abastecimento de íipua da
Cidade ficou seriamente afeta-
do durante todo o dia e a noite
de ontem, por forca de tiini.s um
acidente na adutora de Ribel-
ráo das Lajes. Além do Centro
urbano, foram prejudicados o.s
B a i r r o s de Laranjeiras, Fia-
mengo. Botnfofio c Copacabana
e vasta porção da Zona Norte,
O Governo do Estado Informou
qiie a 1!0 de dezembro liaveni
intua para todos.

ACIDENTE

Sentindo o Departamento dc
Águas, a adutora cie Ribeirão
das Lajes Já entrou em plena
carga, pois turmas de engenhei-
ros conseguiram reparar um
tampão que se desprendeu, na
noite de quinta-feira, na altura
do quilômetro 37 da Rio—São
Paulo. O acidente provocou um
desperdício de 1Ü0 milhões de
litros, nas IB horas em que a
adutora esteve afetada. O De-
parlamento acredita que o
abastecimento e.slará norninli-
_ado nus próximas horas.

O engenheiro Hugo de Matos.
encarregado das obras da suba-
dutora Jnqucs—Acari, assegu-
rou no Governador Carlos La-
cerda, ontem, que a obra esia-
rã concluída até 20 dc de/.em-
bro, dc forma n garantir mais
200 milhões de litros de úeua
A Cidade, a partir daquela da-
ta. Esse reforço será lançado na
elevatória de Acari c encaml-
nlinilo ii Cidade através da
adutora Ribeirão das Lajes.

O engenheiro prestou a infor-
mação durante a inspeção que
o Governador féz às obras que
n Sursan está executando com
vistas à melhoria do abasteci-
mento da Cidade. O Sr. Cario-
Lacerda visitou também a cs-
tação de tratamento do Ouun-
du, onde esta sendo construído
o túnel—canal que os técnicas
acreditam scJb ii solução para
o problema do abastecimento dc
ãsrua. O contrato Inicial da
obra. no valor de CrS 1 bilhão
e 400 milhões, foi firmado nn
administração do Sr, Sette CA-
mara, O túnel, porém, sõ fterã
concluído dentro de clnco anos
e custará CrS B bilhoc-s.

Indiciado
Ramagem no
easo Elimir

O depoimento prestado on-
tem á tarde no 0." Distrito pelo
almoxarlfa Alberto Francisco
da Cosia, do Ministério da Edu-
cação, levou a Policia a indi-
ciar o Procurador Fernando
Ramagem como niiressor do
Procurador EJinar Wilson de
Aguiar Campos, matador do
Procurador Hilo Bastos, carac-
terlzando n tese de legitima de-
fesa.

O alinoxaiife — que prendeu
o criminoso, quando populares
já se preparavam para lincha-
lo — disse que testemunhou du-
pia agressão: de Hilo c de Ra-
magem contra o assassino que.
durante alKUm tempo, esteve
caído ne chão. atracado com
sua vitima, por bnlxo. c sendo
chutado pelo outro, que estava
dc pé.

O Delegado Carlos Navarro
rle Andrade disse que. desde a
véspera. JA esperava Indiciar o
Procurador Fernando Rama-
cem e que o depoimento do Sr.
Alberto Francisco da Costa
trouxe a motivação.

Contou o altnoxarlfe que aca-
liara de despedir-se dc um ami-
KO na Avenida Graça Aranha.
quando, no entrar pelo pátio
do Ministério da Educação, ou-
viu dois disparos, aos quais, a
principio, não ligou imporlãn-
cia. por supor que se tratasse
de bombas junlnns. Com a cor-
rerla de populares para o local
dos disparos, seguiu-os e viu
ués hamens que brigavam.

Esclareceu o Sr. Alberto
Francisco da Costa que não co-
nhecla nenhum deles, mas velo
a saber depois que o que estava
;>or baixo cru o Procurador El-
mar e. por cima, o Procurador
Hilo. O Procurador Ramagem,
de pé, chutnvr. o Procurador
Elmar. JA ferido. Hilo levan-
tou-se e ainda quis brignr.
quando Elmar .-e levantou JA•:rni nrma no coldre. Enquanto
Hilo caia para morrer. Rama-
gem continuava a •* —edlr El-
mar que, a essa altura, foi pré-
so pelo depoente e afastado da
multidão revoltada.

Juntamente com um porleiro
do Ministério, o almoxarife le-
vou Elmar para a sala dn ad-
mlnisiração do prédio, seguido
rie Ramagem, que persistia
nn agressáo.

Finanças cobrará impostos
de transmissão atrasados
que chegam a 620 milhões

Ü Departamento cia Rência dc Transmissão, cia
Secretaria de Finanças, iniciou uma campanha paraa arrecadação dc impostos causa mortis e intervivos,
através de um levantamento feito nos últimos 5 anos,
com dividas que chegam à casa dos CrS C20 milhões.

Segundo informou o Dirctoi-Substituto, Sr. Otá-
vio Crlstianl, o montante cie promessas de venda efe-
tuadas e cujas transações não foram ultimadas sobe
a CrS 500 milhões, enquanto que o imposto de trans-
missão causa mortis chega a CrS 120 milhões, acres-
cidos dos juros.

Mudança de número telefônico
COMPANHIA TÉCNICA BRASILEIRA

comunica aos fregueses e
da próxima segunda-feira,
passará n atender pelos

amigos que, a partirdia 20 rie novembro,
seguintes telefones:

52-2601
23-8210 (centro telefônico)

Sfiiuii'lo Informac-M u.lrin!. t'.n
Mlnlftirlo de Obrns » Serviços
Pübllcoj iln A.j-eiittiin. o Brrwll ...-
nortuit para nquíle pais. mis últi-
mas mNf, nini.. ónlViii.. do que n
AlFnutahn e. a Inglaterra.

EiiTianto o Ilnsil feclioit cnn-
tratoi para » t .mrt.içSo dr 5.10
oniini.. » Alemanha compromr-
tou-i>f a enirrsar izi e n Inala-
tpiii. nppnn* 3Í-.

VANTAGENS
Disse o Sr. Otávio Crlstianl

que o Departamento da Renda
dará vantagens aos que paga-
rem .vus impostos de tran.i-
missão causa mortis e inter-
vivos ati o próximo dia 15 de
dezembro, Afirmou que serão
aceitos pagamentos em apoll-
ces par» 3U"- do Imposto cau-
sa mortis, Incluindo Juros mo-
rntórlos e muitas para a abei-
tura de inventario fora do
prazo.

O imposto de transmissão
Intervivos — caso seja pago

Não aparecem
premiados no
"Sweepstake55

Segundo informou a Tcsou-
riria da Loteria Federal, ainda
nâo apareceram o.s ganhadores
do Grande Prêmio Cruzeiro cio
Sul. donos dos bilhetes 34 449
e 17 1153, contemplados com Cr$
30 ,-nllliôes e CrS 10 mlllióes.

Adiantou 0 tesouraria que
não recebeu até agora ordem~p.ua 

.W
mios seja feito por intermédio
de bancos particulares. Os
quarlo e quinto prêmios, de CrS
3 milhões e CrS 2 milhões, fo-
ram panos ontem à tarde aos
Srs. Manuel de Melo Mala e
Jacõ Fcldman.

até o dia 15 dc dezembro —
serii cobrado sobre o valor que
tinha o Imóvel na época da
promessa de venda. Caso pago
ate o dia 31 de dezembro, a
guia de conhecimento do im-
posto terá validade por 5 anos,
quando o prazo normal e de
um mio.

Disse ainda o Sr. Otávio
Crlstianl que o não pagamen-
to do imposto causa mortis
implicará na cobrança execu-
tiva. com n destituição do ln-
vcntarlante, de acordo com a
lei que rege a matéria.

Ex-Vereador
(tá surra
cm Prefeito

Salvador (Traniprt.~-JB1 — C
c\-Vc!-e»ilür Cirllo Qonçaivta d«
Oliveira, em campnnhlíi tíe 10 ca-
p.-insjii.. Invadiu ontem n Oimara
Municipal <lo Município de Cn-
maçar!, itnimciamlo que nll roltn-
v:i pnra liquidar com todos os vp-
rcadoru que. no riln 11 último,
casaaram-llK o mandato, pelo í»:o
dc que éle nüo reside em Cr.nia-
çart.

i- .-vereador disparai] os pri-
metros Mios roíiTra o i'rèlei.., lie.--
m(-„ciie:. de Sons», errando o eivo
;ior trf.s »è7es. po fim tlns qu.*!.,
puvoii de um rebenque tie cou:o,
rspanrnndo-o, st* deixi-lo dí1.--.--
rordado. O DíleglKJo de Polida
do Município, k írente de uma
tropa, ctiejou a tempo de evitar
unia clinclim. o ex-Tereador e os
«eus capaiuna escaparam A prlsío.

Assessoria dc Goulart em
extinção da

5

Planejamento
sigilo preparacomissão de

Brasília —"(Sucursal! — Um
documento confidencial que
ainda não foi entregue ao Pre-
sidente da Republica conclui
que "o atual Governo pode ca-
pltallzar o dinamismo do Pre-
sidente Kubitschek e o refor-
raifimo do Presidente J ft n 1 o
Quadros, captando, asslrri, o
apoio da urande maioria da
população brasileira, bem como
a simpatia da opinião pública.
desde que se empenhe a coorde-
naçfto central nn definição das
diretrizes da política econômica
através de um órgão de plane-
Jamenlo cappz cie traduzir em
planos viáveis aquelas dlretn-
zes."

A Comissão Nacional de Pia-
nejamento. cuja reestruturação
íoi oficialmente anunciada tm
ultima reunião do Gabinete,
poderá, assim, ser revogada, ca-
so seja pòslo em vigor o decre-
to que restabelece o Conselho
de Desenvolvimen lo- criado no
Oovcrno Kubitschek. O do-
cumeuto. que íoi elaborado por

_ assessores do Sr. João Goulart.
esta acompanhado dc antepro-
Jeto. que rcestrutura o Conse*
lho, cuja presidência poderá ser
exercida por pessoa de inteira
confiança do Chefe da Nação.

SATURAÇÃO

Depois «e observar que "o de-
.-.envolvimento econômico deve
constituir a bandeira que em-
polcrue aquela parte da popula-
ção naturalmente otimista e
/.inãmic-a". o documento refe-
re-íe ás reformas de base que
o Pais reclama, e indira que
outro objetivo será o da Justiça
Social, para sensibilizar as cias-
ses média e operária, preocupa-
das com a.s reformas de fundo
moral e a contenção do custo
de Vida, parn convencer c , pes-
slmlstas.

"Chegamos a um ponto —
frisam os assessores presidên-
ciais — em que nâo é mais pos-
sível continuar o sistema que
prevaleceu durante longo tem-
po. O Presidente Juscelino
Kubitschek deu grande passo
no sentido do planejamento.
Náo foi. entretanto, capaz de
lev.tr a cabo a reforma insti-
tuclonal e a adaptação da má-
quina administrativa para ope-
rar dentro de um piano global.
O Presidente Jânio Quadros
por sua vez. deu grande passo
no sentido de quebrar ns resis-
tínclas institucionais c poiiíi-
eus que Impediam a realização
de reformas — institucionais
ou administrativas. Muitos pre-
conceitos foram, dessa íorma,
quebrados e hoje o Governo
tem mais liberdade de ação.

"O Presidente Jânio Quadros
(lescurou-sc, entretanto, do pia-
nejamento da ação adminis-
tratlva, perdendo a máquina o
pouco de unidade adquirida
durante o Governo Kubitschek.
Para a tarefa de restaurar a
confiança do povo brasileiro
em si mesmo c no futuro do
Brasil, será necessário, eviden-
temente, cuidar de seu cscla-
recünento, através de campa-
nhas bem organizadas, utili-
tando-se todas as oportunlda-
ries e todos os veículos de pu-
blicldade á disposição do Oo-
vérno."

NA PRATICA

• Na prática, tais disposições
podem se exercer através da
Comissão Nacional de Planeja-
mento, criada no Governo Já-
nio Quadros (mas que nunca
chegou a funcionar) ou por in-
termédio do Conselho de De-
senvolvimento. órgão sempre
vinculado ao Presidente da Re-
pública.

Ao mesmo tempo em que o
Conselho de Ministros Insistia
em instalar a Comissão Nacio-
nal dc Planejamento, a Presi-
(iéncla da República trabalha-
vn para revogar o Conselho
de Desenvolvimento. O decreto
que reorganizou a CNP está
assinado hú mais de dez dias,
mas até agora nfto foi publica-
do no Diário Oficial. Nesse
meio tempo c, cm segredo
assessores do Presidente João
Goulart completaram n reda-
ção do nôvo decreto, cujo tex-
to. na integra, é o seguinte:

Considerando:

1) que é notória a inconve-
í-lèncln, sob todos os aspectos,
da duplicação de órgãos para o
exercido das mesmas funções:

3) que por decreto de agõs-
to de lOfil foi criada a Comis-
sáo Nacional de Planejamento
com as mesmas funções do
Conselho de Desenvolvimento,
Já existente;

3i que o Conselho de De-
senvolvimento. órgão criado
pelo Decreto n.a 3S 744, rie 1 de
fevereiro rir 1956, regnlamen-

Rio, 17-novembro-1961
CP

também

O Sindicato está Informa-
rio de que permanecerá em

k 
assembléia permanente até
sexta-feira guando será to-
mada a drrisâo final

Mudança de número telefônico
"VIDRARIAS CISPER"

Companhia Industrial São Paulo e Rio
comunica hos fregueses e amidos que, a partirda práxima segunda-feira dia 20 de novembro,o número da mesa telefônica do sou escritóriocentral passará a ser

2 3-8210
Rio. lT-novpm'oro-1961 >*.

DECORADORES!
mais beleza ambiente com
fl TINTA QUE "RESPIRA"!

1 Ideai ulfravinil
^-*u^m*^mm'mmm^'''''^'KmMmmmm»i, *mmkmmmmmmmmmmmmm*m*-mmsmmsme--—tvjuf^

tado pelo Decreto n.° 38 906,
de IG de março de 105G e reor-
ganlzado pelo Decreto -13 395.
dc 13 de maio de 1958, nSo foi
extinto nem modificado nas
suas atribuições;

4) que a mencionada Comis-
são Nacional de Planejamento,
por diversos motivos, náo che-
gou a Instalar-se;

5) que era necessário adap-
tar qualquer órgão dc planeja-
mento seja o Conselho de De-
senvolvimento, seja a Comis-
síio Nacional de Planejamento,
ao novo regime político intro-
duzldo no País pelo Ato Adi-
cional. o Conselho de Ministros
decreta:

Art. 1." — O Conselho de
Desenvolvimento passa a ter a
seguinte estrutura:

a) Comissão de Po'.H!ca E:o-
nómica CCopec);

b) Comissão Técnica de Pia-
nejamento iCotcp) ;

ci Secretarla-Qeral.
Art. 2." — A Comissão de Po-

litica Econômica será, presidida
pelo Primeiro-Ministro c intc-
grada pelos Ministros da Agri-
cultura, do Trabalho c Previ-
ciência Social, da Viação e Obras
Públicas, da Indústria c Co-
mércio, das Minas e Energia:
peios Presidentes do Banco do
Bra:.:!, do Banco Nacional do
Desenvolvimento Econômico e
cio Instituto Brasileiro de Geo-
grafia c Estatística; pelo Dire-
t o r dn Superintendência da
Moeda e do Crédito e o Secreta-
rio do Conselho dc Desenvolvi-
mento.

Art. 3." — A Comissão Téc-
nica dc Planejamento será pre-
sidica peio Secrctário-Gcral do
Conselho de Desenvolvimento c
integrada pelos chefes dos Dc-
parlamentos da Secretaria-Ge-
ral c pelo Sccretarlo-Geral do
Conselho Nacional de Estatis-
tica.

Art. 4." — A Secretarla-Geral
será constituída dc:

a> Departamento de Plane-
jamento;

b> Departamento dos Estude»
Espaciais;

ci Divisão de Administração.
Parágrafo I — Os Departa-

mentos de Planejamento e d»
Estudos Especiais serão dirigi-
dos por chefes de departamen-
to, especializados cm progra-
mação;

Parágrafo 2 — Será matéria
rie regulamento a criação nos
órgãos da Secretarla-Geral, ds
tantas divisões c subdivisões
quanto as exigidas ]>c!a espe-
clall/ação dos -problemas, ._
juízo da comissão técnica dn
planejamento.

Compete ii Comissão de Po-
litica Econômica:

a' definir a política econô-
mlca em termos adequados _
sua Imediata produção cm pia-
nejamento:

b* aprovar as planos anualj
e plurlenals e outros documen-
tos elaborados pelos órgãos tec-
nlcos do Conselho dc Dcscn-
volvimento, e encaminhá-lo ao
Conselho de Ministros:

ci apreciar o relatório anual
da Comissão Técnica de Pia-
nejamento.

Art. 6 — Compile à Comissão
Técnica de Planejamento:

a* preparar o programa da
trabalho das departamentos
dos critérios o normas para sua
execução e aprovar o orçainen-
to do Conselho de Desenvolvi-
mento preparado pela Secreta-
ria-Geral;

b) preparar normas e critf-
rios para a colaboração dos ôr-
gâos dc planejamento, dos mi-
nistértos e de outras reparti-
çÔes e atividades públicas e
seinipúblicas, com o Conselho
de Desenvolvimento-

e> Apresentar relatório anual
sôbre os trabalhos de planeja-
mento e estudos e sôbre os mé-
todos adotados ou recomenda-
das para os mesmos.

Art. 7 — Compete ft Secre-
tarla-Geral, através dos seus
departamentos c da divisão de
administração:

a) preparar os planos dc dc-
senvolvimento anual e plurie-
nal, nos contas básicas da na-
ção e demais estudos especiali-
aadOS que se fizerem necessá-
rios:

b' acompanhar e controlar a
execução dos referidos planos,
em cooperação com o» demais
órgãos do serviço ptfbüco ou
entidades privadas responsa-
veis pela mesma:

c> prover de serviços tdml-
..'¦¦-.r-ntivos a tórins as ativlda-
des do Conselho de Desenvoi-
vimento;

d) preparar o orçamento
anual do Conselho do Desen-
voi vimento.

Art. VI — A estruturação
interna dos órgãos do Conselho
do desenvolvimento menciona-
dos bem como as normas de
seu funcionamento, serão esta-
belecldas por regulamntqs a ser
aprovado dentro do 15 dias.

Art. 9° — Fica extinta a Co-
missão Nacional de Planeja-
mento.

Art. 10 — Os Grupas d«
Trabalho, Grupos executivos
è órgãos similares criados ou
cm íunclonaniciito no Conselho
de Desenvolvimento passarão
à Jurisdição dos ministros com-
petentes, inclusive no que res-
peita ao custeio das suas ati-
vidades.

Parágrafo único — O Pessoal
administrativo « «.uxJliar em
íunçõ«s no Conselho de Desen-
volr.mento será aproveitado pe-
lá Secretaria Geral de ocôrdo
com suas aptidões a juizo da
Cotep.

Art. II — Os ôrgSos públicos
¦ slmipúbltcos, autarquias e so-
ciedades de economia mista dc-
veria oferecer toda & coopera-
çáo que ae ftzer necessária aos
trabalhos do Conselho de De-
senvolvimento partlc.ilanr.ente
atendendo com a máxima pTiP-
ridach" às re<£U«íçôes de ;*r« ... ;
que íorem feitas pela Secreta-
ria Geral.

»¦ *..-_h™.¦*•&___.*%..-_%__ *£¦/•¦'
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UM CK.W E ERRO
Em primeiro lugar, fo-

ram os governos menores
cia América Central —na-
turalmente não nos refe-
rimos a um grande peque-
no pais, como o 6 Costa
Rica —, apresentando-se
como prováveis vitimas cie
planos cie invasão. Em se-
unida veio a tentativa cio
Peru, de provocar uma
r c u n i ã o de chanceleres
americanos para discutir
o caso de Cuba. Seguiu-se
o parto da motntanha dos
documentos que provavam
a conspiração cubana con-
tra o Governo de Frondizi.
Depois, o rompimento de
Caracas com Havana.

Nada disso, entretanto,
impediu a declaração fir-
muda anteontem em Bue-
nos Aires pelos chancele-
res do Brasil c da Argen-
tiha. Nessa declaração,
censura-se claramente o
desrespeito doGovér n o
cubano pelos princípios da
democracia representai i-
va e as provocações dc
Fidel Castro relacionadas
com os asilados políticos
refugiados em várias em-
baixadas em Havana, no-
tadamente na do Brasil.
Censura-se, também, a In-
gerência de potências ex-
tracontinentais nos assim-
íos do .Hemisfério. A"
mesmo tempo, to d a vi a,
os dois Ministros afirmam,
taxativamente: Brasil e
Argentina, cm n e n h u m
momento, declinarão tíe
sua posição de defesa dos
princípios da náo-ínler-
venção nos assuntos in-
lemos e externos dos Ks-
lados e cia livre aulode-
terminação dos povos; as-
sinahiram que e necessá-
rio preservar cuidadosa-
mente a unidade conti-
venial e que devem ser In-
tensificados os contatos
entre os governos ameri-
c a n o s p a ra coordenar
qualquer decisão ou pro-
iiunciamciito dos organis-
mos regionais.

Essas palavras contém
inconfundível censura á
ação intempestiva empre-
curtida recentemente pelo
Peru e depois pela Colôm-
bia no sentido de provo-
car uipa manifestação du
Organização dos Estados
Americanos em relação ao
caso cubano. Peru e Co-
lõmbia, com efeito, sur-
preenderam as d e m A i s
repúblicas iimás com seus
súbitos a pelo s, feitos à
maneira dos livrc-atirado-
res, c| u a s e clandestina-
mente, sem nem por som-
bra contarem com o apoio
das três nações natural-
mente líderes da América
Latina: México, Argentina
e Brasil.

Era O que parecia, até
ontem ã noite. As agèn-
cias telegráficas, entre-
tanto, nos mandam novi-
dades. Afinal de contas,
tudo indica, agora, que
Peru e Colômbia tinham o
npoio de, pelo menos, umn
grande nação líder ^déste
Hemisfério: os Estados
Unidos. Pois o próprio Se-
cretário de Estado Dean
Rusk, vinte e quatro horas
apôs a assinatura da de-
claração conjunta de Bue-
nos Aires, apoia pública e
expressamente as inicia-
tivas do Peru e da ColOm-
bia e apela diretamente
para os países latino-
americanos no sentido cie
que façam o mesmo.

A palavra do Secretário
de Estado é de molde a
cindir definitivamente as
nações latino-americanas
no que se refere ao pro-
blema cie uuoa. Volta 
cena, ao que parece, o ma-
niqueísmo tíe John Pôster
Dulles: quem não está co-
nosco está contra nós. De
um golpe, desse modo,
põf-se em xeque o paci-
ertjte trabalho das chan-
celarlas mais responsa-
veis da América Latina —
a nossa, a mexicana, a ar-
gentina, a chilena, entre
outras — no sentido de
manter as portas abertas
ã volta dc Cupa a comu-
nidade hemisférica.

Tributária
A ênfase dada pelo Conselho dc Mi-

nistros às finalidades econòmico-sociais vi-
sadas com a reforma tributária proposta ao
Congresso não esconde, nem reduz de im-
portância, o objetivo financeiro da elimi-
nação do deficit dc caixa do Tesouro, âpon-
tado como a causa principal das excessivas
emissões de papel-moeda. É necessário fixar
desde logo este aspecto, para que não haja
ilusões. Isto, sem dúvida, sem prejuízo do
reconhecimento dc aspectos positivos c ía-
zendo reserva a alguns aspectos que, opor-
tunamente, merecerão comentários mais cs-
pecíf icos.

Poder-sc-ia dizer que o longo capítulo
dc introdução à justificativa não traz qual-
quer contribuição nova ao diagnóstico da
situação, a não ser no tocante aos valores
retificados ou novamente estimados. Afir-
inações semelhantes temos lido em súcessi-
vos documentos elaborados na área do Exe-
cutivo c do Legislativo, bem como procedeu-
tes dc fontes privadas. Isto nos dá a segu-
rança de que, pelo menos, não temos respei-
to humano quando nos voltamos para den-
tro de nós mesmos num esforço dc autocrí-
tica. Pecamos, realmente, é na escolha dos
caminhos, da forma dc resolver, muito mais
pela falta de hábito de manipular os instru-
mentos cie mensurarão dos fenômenos do
que pela capacidade de determinar o.s obje-
tivos a alcançar.

Reconhece o Conselho de Ministros quea União é a maior responsável pela inflação,
tanto pela condução da política de crédito
quanto pelo financiamento inflacionário dos
seus deficits dc caixa, documentando com a
afirmação de que. nos últimos anos, esses
deficits já ultrapassaram de 25'.- da recei-*
ta o são quase integralmente cobertos pelaemissão de papel-moeda. Estima o deficit
potencial do Tesouro, para 19(52, cm
torno de 200 bilhões de cruzeiros, isto
sem levar em conta a insuficiência de
recursos para os investimentos progra-mados nos setores do petróleo, da cner-
gia elétrica, ferroviário e da marinha
mercante. Admite a quase irrcversibilidade
da despesa e fixa a coexistência, com o Or-
çamento Federal, de nada menos dc G5 ou-
tros orçamentos de órgãos descentralizados
c sociedades de economia mista que. direta
ou indiretamente, interessam á caixa cio
Tesouro. Se a despesa é, de fato. irreversi-
vel, outro caminho não resta a não ser o
da ampliação da receita, inclusive porquea despesa sofreu ponderáveis aumentos em
19(51 sem que se lhe desse, a necessária con-
traparlida. E é precisamente para atender
u este objetivo, utilitário e material, quese promove, de fato, a reforma tributária:
o resto é acessório.

Dentre o.s vários setores a serem refor-
mados, há algumas observações a fazer,
sobretudo, na parte relativa ao Imposto de
Consumo, onde o Conselho dc Ministros es-
pera poder mobilizar recursos adicionais da
ordem de 45 bilhões de cruzeiros, mediante
aplicação oci valorem e cujos efeitos serão
sensíveis na formação dos preços. Invoca-
se. como suporte, a legislação tributária dc
países desenvolvidos, onde os problemas di-
ferem daqueles que sc oferecem cm merca-
dos como o brasileiro. No fundo, a própria
justificativa lembra que. no caso dos tribu-
tos ad valorou, a receita tributária é rea-
justada naturalmente, em função dos pre-
ços. com o que se processa a correção auto-
mática do impacto inflacionário. Acontece,
porém, que este reajustamento já não é su-
ticiente face aos encargos do Tesouro, o
que leva o Governo a abrir caminho a
frente da própria inflação, através do regi-
me tributário. No caso do Imposto de Ren-
da, o que se pretende anula os critérios de
utilidade social da última reforma, que te-
riam implicado numa deficiência de arreca- '
clação.

O que admira, numa análise de con-
junto, é não se ter cogitado, até agora, da
instituição do orçamento cie capital num
país em que os dispêndios de capilal repre-
.sentam, no conjunto de tôda a despesa fe-
deral, nada menos dc 28,4'i. São recursos
aplicados na execução*cie programações se-
tonais as mais diversas, estabelecidas cm
esfialas as mais várias, cujos recursos são
mobilizados nas áreas mais distintas e onde
as flutuações incidem precisamente em
itens prioritários da infra-estrutura, tais
como o energético, transportes, comunica-
ções, obras de correção das condições natu-
rais, indústria siderúrgica, extração e co-
mercialização de minérios. Tudo isso tra-
fado no plano federal, sem levar em conta
o.s planos regionais. Que o Conselho inclua,
em seu rol de reformas c com vistas, in-
clusive. a. correção do deficit, a du política
orçamentária. Esta deveria, inclusive, an-
teceder a própria reforma tributária.

Não duvidamos que o
Sr. Dean Rusk consiga na
OEA a maioria simples cie
que necessita para convo-
car a reunião de chance-
leres em que segue insis-
tlndo. Consola-nos, entre-
tanto, que pelo menos o
Brasil e a Argentina náo
o seguem nesse erro. Os
dois-paises, em nenhum
mt>Mento, destinarão ãf
sua posição.

UM PASSO
ADIANTE

A Comissão de Justiça d.i
Câmara dos Deputados (vo-
tação secreta) acaba de dar
um passo adiante, em mn-
teria cie correta interpreta-
ção prática cio instituto dn
i iu unidade parlamentar',
concedeu licença para que
.seja processado o Deputado
Gualberto Moreira (PTN --•
Sáo Paulo i. acusado de pe-
culato, emprego irregular de
verbas e corrupção passiva.
A votação irá, agora, a Pie-
nário, para que sc decida,
em definitivo, quanto á íor-
malização da autorização.
Ê possível que. em Plenário,
sofra o pedido de licença
uni processo de deformação
por melindre falsamente fe-
rido. o. .que- certamente" oca-
siónarà o resultado nega-
tivo.

De qualquer maneira, e

auspicioso que, diante de
uma solicitação legal e ju-
riclicamente enunciada,
formulada pela 10." Vara de
Sorocaba, revele a Câmara
dos Deputados bastante
sensibilidade — ao menos
num de .seus setores mais
importantes, que é a Co-
missão de Justiça — para
que se apure a verdade, em
processo regular. A iniunl-
dado (e há muilo que sus-
tentamos tal ponto-dc-vls-
ta» não é uma regra abso-
luta: só poderá subsistir no
exercício específico do mau-
dato, quando o deputado
seja cerceado ou atacado
na sua liberdade de repre-
sentante político, como tal.
No caso. o Deputado Guai-
berto Moreira, sob acusação
de órgão competente da
Justiça, náo esta sendo cer-
ceado como deputado —
mas acusado como cldarião
q u e. supostamente, violou
regras e normas jurídicas.

0 GENERAL E
(j ALMIRANTE

Êsle jornal publica hoje,
na primeira página de seu
segundo caderno, um expo-
-sé da corrente aliança, ve-
rifieada nos Estados Unidos,
entre as forcas tia extrema
direita civil e militar. Con-
tra o perigo dessa aliança
têm-se unido figuras, anta-
gônlcas em outros contes-
tos, como as dos Presiden-
tes Eisenhower e Kennedy:
contra ela se levantam, fe-
lizmente, as forças atuari-
tes da democracia norte-
americana, as mesmas quo
personiflcou o Presiden-
te Truman ao demitir su-
máriamente o rebelado Ge-
neral MacArthur.

O protótipo do dlreltísmo
militar norte-americano, no
momento, é o G e n o r a 1
Edwin Wallcei-, que se no-
tabilizou pela maneira pe-
culiar com que politizava
suas tropas, na Alemanha,
para o combate ao comu-
nismo. Para o General Wal-
kcr, textualmente, já esta-
mos em guerra, cada lio-
mem é um soldado, e o Go-
vêrno americano está mina-
do pelos comunistas, que
reduzem, por dentro, â im-
potência, o colosso norte-
americano.

Em suma, uma versão
norte-americana do brasi-
leiro, Sr. Pena Boto. Este,
ontem raesnjo (vide noticia
em outro local desta edi-
ção), declarava, em Rema,
que o Brasil caminha pariu comunismo e que o
atual Governo brasileiro
e •'decididamente crlptoco-
munista".

Há, entretanto, uma dl-
/crença entre os dois lide-
res-, verdadeiros flagelos de
Moscou: o General Walker,
da ativa, antes de empe-
nbar-se definitivamente na
defesa de .suas teses, voltou
aos Estados Unidos e demí-
tiu-se do Exercito, após
trinta anos de serviço, rc-
cusando-se inclusive a acei-
tar a pensão e as vanta-
gens a que tinha direito.
O Sr. Pena Boto. entretan-
to. almirante da reserva.
prossegue recebendo pen-soes e auferindo vantagens,
tranqüilamente, e sai do
Brasil para conspirar con-
tra o bom nome do Brasil.

REABERTURA DOS
CONCURSOS

O nosso híbrido parlamen-
turismo esta mesmo necessi-
lado de uma vasta ação dc-
ciaratória: num aspecto bá-
.sico como este do provimen-
io dos cargos c dos váijbs
complementos que acompa-
nliam a movimentação de
pessoal, não se sabe ao certo
a quem compete o ato espe-
cifico, se ao Presidente da
República, se ao Primeiro-
Ministro. A observação vem
a tona pelo fato dê o Sr.
João Goulart haver suspen-
dido os concursos públicos
nos IAPs. Houve reclama-
cões. gritos, choro e ranger
de dentes — mas ainda se
discute a preliminar do ato.
As opiniões se dividem, uns
intendendo que o ato é per-
icilamente legal, que a com-
potência é mesmo do Sr.
Presidente da República, que
a terá por mecanismo lm-
plieito, já que o poder dc
nomear é seu. e quem no-
meia...; outras, mais rlgo-
rosos, entendem que não,
que o ato do Sr. João Gou-
lart é nulo, porquanto o Pre-
.sidente da República tem
apenas o poder de nomear,
não o de estabelecer as con-
dições preliminares para o
ingresso no Serviço Público
Federal. Vê-se que a disputa
fará correr rios de tinta, e
que nimcii se chegará a um
acordo, por via administra-
tiva. Por isto mesmo é que
o Deputado Adauto Cardoso.
patrono dos reclamantes, so-
licitou pronunciamento ju-
diclário ao Supremo Tribu-
nal Federal que. â sua vez,
vai ter ocasião de esclarecer
unia das dúvidas perdurai!-
tes do novo regime. Em tudo
isto é de lamentar — e já
fora da preliminar da com-
petencia — que a negativa
para os concursos públicos
esteia na linha da velha
tradição negativa brasileira,
de fazer com que os funcio-
nários públicos entrem para
a Administração por debaixo
do pano: o horror ao con-
curso público, a obsessão
ilegalissima de efetivar in-
terinos (uma das manobras
mais vergonhosas que man-
chom o Serviço Público Fe-
deral) e o vèzo primário de
escamotear • princípio má-
ximo da Constituição de
1946 — espinha dorsal da
Carta Magna — o cia igual-
dade de todos perante a lei,
convergem para a total de-
síntegrnç&o das tarefas bu-
rocráiicas a cargo do Estado.
Ainda mais quando há lei
expressa para isto, afora,
naturalmente a própria
Constituição fArt. 180. As
preliminares, como se vê,
não atingem o cerne da
questão, que 6 monótona e
melancólica.

A intervenção do Estado
nn economia açucareira foi
iniciada em 1931 ante a
ameaça de colapso dêste
importante setor agrnindus-
frial. A principio exercida
a titulo precário, com vis-
tas ao restabelecimento do
equilíbrio estatístico entre
o.s fatores cie produção e
consumo, tornou-se efetiva
a partir dc 1933. De todas
as incursões do Estado no
setor econômico esta foi
uma das mais felizes: atin-
giu o objetivo primordial (le
evitar o colapso, restabelc-
ceu o equilíbrio estatístico,
criou condições que permi-
tiram o uso progressivo da
capacidade ociosa das fá-
líricas, criou condições que
levaram á ampliação da ca-
pacidade de produção e de-
volveu ao Brasil a condição
dc exportador regular, sl-

t nando o aojicar entre os
produtos mais importantes
na pauta do comércio ex-
terior. Náo obstante, a eco-
nomia do complexo agroin-
dustrial canavieiro tem pro-
blemas. como bem o de-
monstra o decreto aprova-
do quinta-feira última pelo
Conselho de Ministros e que
cria o Func.o dc Consolida-
cão e Fomento da Agroin-
dústria Canavieira, decreto
este que dá nova estrutura
ao Fundo que fora criado
meses atrás, ainda no Go-
vêrno Jânio Quadros e que

A nossa vcnerável rede ja
:\ p a rece no primeiro do-
cunicnto relatifo no Brasil.
Lá está na Carta de Peio
Vaz de Caminha. Vão os
conquistadores brancos visi-
tar a aldeia dos índios, e eis
como Caminha a descreve"Segundo eles diziam, foram
bcm uma légua e mela a
uma povoação de ca.sas, em
que haveria nove ou dez ca-
sas, as quais diziam que
eram tão compridas cada
uma como esta nau capita-
nea: e eram de madeira, e
das ilhargas de tábuas, r
cobertas de palha de razoa-
da altura, e todas em uma
só casa. sem nenhum repflr-
tluiento; tinham de dentro
muitos esteios e de esteio
a esteio uma rede atada pe-
los cabos em cada e.>tei0,
altas, cm que dormiam: r
debaixo, para se aquenta-
rem, faziam seus fogos."

Objeto de uso Inipreseln-
divel para o índio, foi logo
a rede um objeto também
imprescindível para o bran-
co, que tão bem procura as-
similar tantos hábitos dos
selvagens. Em Sáo Paulo,
por exemplo, a difusão da
rede foi imensa. Todo mun-
do só dormia em rede. Ser-
gio Buarque de Holanda
nlurie a uma determinada
cama que existia em São
Paulo no Século XVIII: a de
Gonçalo Pires. Mas acres-
centa: "Em verdade, não era
essa cama a única existente
na época em São Paulo.
Existia ainda n de Gaspar
Cunha e de sua mulher Isa-
bel Sobrinha."

Como em Sao Paulo, n
rede é, no Nordeste, um ele-

entrava em choque com os
princípios du própria estru-
tura de politica econômica
que vinha sendo instituída
no País.

O aspecto mais lmportan-
te a notar é que não houve
até itRora um esforço nu
sentido de adaptar a poli-
tica de defesa do açúcar â
dinâmica do próprio desen-
volviiifcnto industrial. O que
se pretendo, porém, através
do decreto recém-aprovado,
é a criação de uma estru-
tura financeira nuto-stifi-
ciente, paralelamente com a
execução dc programas a
curto prazo, médio e longo
prazo, com o objetivo iuclu-
sive de consolidar setores da
própria atividade econôml-
ca, sltuando-se neste parti-
cuiar o caso especifico das
regiões menos desenvolvi-
das, com menção específica
aos Estados do Nordeste.
O açúcar continua sendo o
ponto de apoio das eco-
nomias de Pernambuco, Ala-
goas e Sergipe e sua evo-
lução tem sido limitada no
primeiro desses Estados, que
é o segundo produtor mais
importante no Pais, en-
quanto reuride no terceiro
e acusa índices satisfatórios
de expansão no segundo.

Mas nem a expansão no-
tada cm Alagoas exclui a
fração açucareira desse Es-
tado da gama de problemas
econômicos c financeiros.

A rede

mento Insubstituível de vida.
Segundo Gardner, a rede é,
à noite, a cama preferida
por ser muito fresca — o que
éle, que durante três anos
não dormiu em outra coisa,
pode atestar; e é durante o
dia. o substituto da catieira
ou do sofá...

Dormida de Índios, a rede
passa, com efeito, a ser dor-
mida de brancos. I-,' como os
brancos a ela sc adaptam,
como a amam. como a ado-
ram! Há, nesse sentido, um
depoimento muito curioso —
o do Padre Rui Pereira, o
amablllssimo jesuíta, aquele
doce homem para o qual u
Brasil era o paraíso lia ter-
ra. Éle expressava a sua In-
fintta felicidade de viver no
Brasil, e meditava: "Dir-
me-ão: que vida pode ter
um homem dormindo em
uma rede. pendurado no ar
como rédea de uvas ? Digo
que é isto cá tão grande
coisa que, tendo cu cama de
colchões, e aconselhando-ine
o médico que dormisse na
rede. a achei tal que nunca
mais pude ver cama. nem
descansar noite que nela
não dormisse, cm compara-
ção do descanso que nas
redes acho."

Ainda hoje será assim. Se
o Nordeste, em geral, adotou
a cama como um móvel de
uso constante — nem por
isso baniu a rede. E há re-
piões nordestinas, sobretudo
no interior, em que a rede
continua a ser durante a
noite a cama cm quc.se dor-
me e durante o dia o sofá

Pelo visto, alem das influ-
èncias da deficiente estru-
tura agrária, a agrolndús-
trin canavieira sofre, no
Nordeste, os efeitos da des-
capitalização imposta por
sucessivas perdas reais ou
pressentidas no campo eco-
nõmico. Perdas que resul-
tam do baixo rendimento
agrícola e do baixo índice
de aproveitamento indus-
trial. Uma fração agroin-
dustrial que representa cêr-
ca de 70'ó da renda daque-
les Estados, ferida por fa-
tóres cujas raízes parecem
estar lançadas»em profun-
didade, terá, forçosamente,
conseqüências no pia-
no social.

Para a execução de um
programa amplo e largo,
porém, impõe-se num pri-
meiro plano o estabeleci-
mento de garantias de es-
coamento e isto leva à pri-
meira destínação dos recur-
sos do nôvo Fundo: a ex-
portação. E a produção açu-
ca reira dc pelo menos dois
Estados do Nordeste — Per-
nambuco e Alagoas — tem
nos mercados externos a
maior razão de ser de sua
existência, tendo em vista
que perdeu, desde multo, a
predominância que desfru-
tava no abastecimento de
importantes centros consu-
midores do Sul do Pais.

Múcio Leão

ou a cadeira em que se re-
pousa.

Além de lugar de dormir,
a rede era também veiculo
de transporte. Ainda hoje,
no interior será usada — ora
para transporte de enfermos
cu até de mortos, como a vi-
mos pessoalmente tanta vez,
em localidades pernambuea-
nas; ofa para conduzir pes-
soas importantes, que não
desejam cansar os pés.

Kostcr, que tanto se diver-
iiu com as coisas brasileiras,
conta um episódio curioso,
ligado á rede como meio de
transporte. Achava-se ele
enfermo no engenho, e ten-
cio de ir para o Recife, teve
de recorrer a uma rede, que
ria conduzida por negros.
Ao atravessarem Olinda.
uma preta perguntou sc ali
ia algum morto. Respondeu
um dos carregadores: "Não
é um morto que levamos
aqui: é o diabo, que vai den-
tro da rede." Depois voltou-
se para Kostcr e perguntou:"Náo é mesmo, patrão ?" Ao
que Koster respondeu: "Ê,
sim". A boa mulher conti-
nuou seu caminho, ben-
zendo-se e excomungando:"Ave Maria ! Deus vos cie-
íenda!"

Motivo de constante sau-
dade para os nortistas ou
nordestinos q u e emigram
para o Sul. para os sulistas
que saíram do Pais. a rede
é uma constante fonte cie
inspiração do brasileiro. Lá
está celebrada na emoliente
c quente poesia de Gonçal-
ves Crespo. Lá está nas dc-
líciosas trovas rie Adelmar
Tavares.
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Interrogar doente ciência e arte
Peregrino Júnior

Perguntai- — ao contrário do
que geralmente se supõe — e
muito mais difícil do que res-
ponder. E o oficio de médico
exige a conjugação diária c di-
urna do verba perguntar. Pre-
cisamos aprender, nntes de nn-
da. mais do que o uso sutil e
correto do verbo perguntar, a
arte de empregá-lo com sttbc-
ilorln.

Em lição inaugural, na Fa-
culdade de Medicina de Paris,
o Prof. Garcli), falando a neu-
rologistns, alertou-lhes o espi-
rito para a Importância da
nnamnese. no exame de qual-
quer doente. -O interrogatório
— dia éle — é a peça princi-
pai ua montagem tle um ciiag-
místico: nunca será cxcc.-.mvo o "
tempo que o medico a èle con-
.sagre. Interrogar de modo ade-
qttado e inteligente é uma nr-
te — e nem todos os médicos
a dominam de medo suficiente.
Uns pecam por excesso — sâo
cansativos e enfadonhos; ou-
tros, por omissão — são apres-
sadas e desatentos." A exata
medida — acrescentamos nós —
c que define a categoria do ver-
dttdclro médico, lúcido e com-
petente. Depois, ha o problema
da discrição. Embora, segun-
do o axioma wlldtnno, nunca
sejam indiscretas ns perguntas,
mas ns respostas, o médico de-
ve ter muito cuidado para fugir
ns perguntas brutais ou hurnt-
llinntes, a fim de impedir as
respostas chocantes ou c:ns-
tratUjedora.s... Tudo isso exi-
ge muita discrição, muita sa-
gaçidade, em suma. polidez e
inteligência, virtudes que nem
sempre se nos deparam com fa-
cilida de...

O Dr. Ulisses Lemos Torres
tem um capitulo útil. no seu
último livro, sóbre o assunto. E
o Prof. Jairo Ramos — com
a dupla autoridade de mestre
de Medicina e grande clinico
— dedica todos os «nos umn
*erl» dt aulai, so «eu curao da

Faculdade de S. Paulo, k lm-
poTtftncin e aos segredos da
nuamnese. Ê sutil, nlém dc di-
ficil, a arte de interrogar do-
entes: requer tato. sagacidade.
Incides. Em alguns casos, 80r'.
do diagnóstico depende dc umn
bca nnamnese: a história do
doente, se bem contada e !n-
terpretada, contém a Chave do
segredo. O meu mestre, o Prof.
Áustregésilo, dava particular
atenção ao problema — e tinlia
um esquema, para disciplinar o
tiab.V.ho dos seus discípulos:
Historia Mórbida Pessoal; 1 lis-
tória Mórbida Familiar; Ms-
tória ila Doença Atual. E co-
meçava sempre com perguntas
sacramentais: — llã quanto
Irnipn está doente? Como eo-
meçou a doença? Que esta
sentindo ajora? Com essas per-
guntas elementares e prévias,
ficavam traçados desde logo
três itinerários: o do tempo —
e o médico saberia se a enfer-
midade era aguda ou crônica;
o da localização cia doença (um
velho médico da minha terra
perguntava: — Onde dói a dor?
Se tem febre não me netue...)
e. por fim. o da queixa maior
do cliente, permitindo a pes-
quisa do motivo que leva o en-
fêrmo ã consulta. Existem
muitas caminhos que conduzem
ao diagnóstico. Mas não lia
dúvida que, conhecendo a hls-
tória mórbida familiar e a hls-
tória mórbida pessoal do pro-
prio doente, e de posse de da-
dos exatos sóbre ft doença que
o faz procurar o médico, — ès-
te pode orientar conveniente-
mente seu exame clinico, que
então será objetivo, claro e cor-
reto. Por fim. as exames com-
plementarea (o nunca esquecer
que são complementarei) com-
pletarão a avaliação clinica d»
caso. facilitando a formulação
do diagnóstico e prescrição do
tratamento. Entretanto, diga-
se a verdade, sem \_oa anamne-
se. sem Interrogatório paciente,
límpido e adequado, nunca te

caminhará com segurança, em
nenhuma especialidade médica,
para o diagnóstico e o trata-
mento. que são as tarefas pri-
maclais do nosso oficio.

Segundo o Prof. Garcin, por
mais que a Medicina progrida, o
interrogatório não perde a lm-
portância. Nada o substitui. E
èle, em verdade, encerra o ma-
pa da mina dc muitos mlsté-
rios da medicina clínica. O po-
vo diz: — Cuiiversiindo r que »
ítrntr se entende... E é con-
versando que o medico entende
o seu cliente... De resto, nes-
sa arte tle lidar rom os doen-
tes — npesar da nossa moder-
na superstição dos exames la-
boratorlals, tão úteis, na ver-
(i-iit.-., mas ¦"¦"ípre asa-jj-grjoa— o médico está mais ou me-
nos na m e s m a siláiação de
Trousseau, em 1865, naqueles
frios salões Ilustres do Hotel
Dicu, diante do Sena e da No-
tre Dame, oscilando entre as dl-
fleuldades da atitude clínica,
que éle resumiu numa frase pi-
toresca: "A inteligência do mé-
cuco estoura às vezes de obe-
sidnde, mas morre de estéril!-
dade..." £ preciso, cm matéria
df anamnese, evitar a caque-
xla das informações, sem es-
quecer de evitar também a
obesidade dos dados super-
fluos, que conduz à morte pur
esterilidade...

O médico de hoje. mais do
que o do tempo tle Trousseau,
dada a larga cópia de recursos
semióíicos de que dispõe, está
todos os dias correndo o risco
tíe estourar de pletora. para às
vezes morrer, em seguida, rie
inanição... Este o drama de-
certo mais melancólico da eli-
nica do nosso tempo: réplica
bossa nova do suplício de Tãn-
talo: o médico se afoga num
oceano de exames, sem conse-
guir a-s Informações essenciais
que o levem a bom porto, para
salvação dele e — o que é mais
importante — do »eu cliente.-.

Uma velha
novidade: |
Unaiimno

Josué Montello

Já assinalei, há tempos,
nesta mesma coluna, a
sensação de presença jiSs-
ca que nos transmite Una-
muno, náo obstante a cir-
cunstáncia de estar reco-
lliido â pa~ dc seu jazigo
desde 1936.

Nenhuma outra figura
literária, na Espanha dc
nosso tempo, Suscita mais
veemente controvér-
sia. Polêmico em vida.
continua polêmico depois
de morto — c é isto que
assegura a prodigiosa vi-
talidade póstuma dc seu
nome combativo.

Dir-se-ia que éle não
deixou de mandar as suas
cartas dc exílio ou que
ainda continua a dar li-
ções em Salamanca. Foi
atn vão que. ainda jovem,
lhe deram como campo de
ação uma língua morta:
o grego. Unamuno encon-
trou meios, ai inesmo. pa-
ra o seu oficio de agitador
literário.

Há quatro ou cinco anos
saiu cm Madri um livro
asperamente contundente
contra êle. Qualquer coi-
sa assim como um desa-
fio pessoal ã ira do morto.
Ainda bem que, ao abrir a
maioria dc seus livros, deli
salta o escritor distribuiu-
do golpes nos seus oposl-
tores.

Mês passado, percorreu*-
do as livrarias dc Buenos
Aires em busca de Como
se hace una novela, ali
editado cm 1927. não cn-
con trei essa obra famosa
do mestre, mas descobri
algo de extraordinária im-
portância para a compre-
cnsão exatamente do li-
rro que cu procurava. Rc-
firo-me ao magistral es-
tudo dc Armando F. Zu-
bizarreta. Unamuno en su"NI v o 1 a", publicado ano
passado cm Madri.

Ziibi:arrcta ê um jovem
critico peruano que fèz os
seus estudos cm Salarnan-
ca. Ali, sc não encontrou
mais o tnestre. pôde ainda
recolher a m em Orla de
sua figura c compulsar-
lhe os papéis. Dai a tese
dc doutorado que êle lhe
inspirou: mn estudo meti"-
culoso cm torno dc Como
se hace una novela, livra
que Julián Marias consi-
dera como '-'genial e frus-
trado". mas a que atribui
o relevo dc "chave dc tôda
a sun obra."

A leitura das quatrocen-
las páginas compactas do
trabalho cie Armando F.
Zubi.arrcta não tem ave-
nas o mérito de nos levar
a surpreender Unamuno
por ângulos ainda não fo-
calixados na vasta biblio-
grafia uiiamuniami: nela-
ra-nos o seu pensamento,
descendo à filiação mais
profunda dc suas idéias e-
convicções, no plano da
filosofia c da estética lt-
terária, c dc tal modo que
não se pode apreciar mais
o mestre de Salamanca
sem ter como guia eluci-
datlvo o estudo do critico
peruano.

Embora tenha èle pre-
tendido dar a seu livro.
quase que dc modo exclu-
sito, um tratamento cien-
iificO. a verdade ê que o
escritor se superpõe a esse
limite, analisando Una-
muno como êle deve ser
analisado, isto é: em boif
forma literária.

E eu penso que. nos últi-
mos tempos, nenhum ou-
tro estudo supera o dc Zu-
btzarreta na bibliografia
espanhola: vale. mesmo
como um modelo do que
pode ser a critica iiterá-
ria como ciência, sem per-
der a sua condição rie
obra dc arte.

Kennedy
eni
Phoenix
Phoenix, 17 fUPD — O Pre-

sidente Kennedy chegou, hoje.
aqui. por via aérea, de Seattle,
para falar em um banquete
que se oferece em homenagem
ao Senador democrata Car-1
Hay den. esperando-se que
aproveitará a oportunidade pa-
ra continuar censurando aqut-
les extremistas noríc-amerl-
canos que insistem cm que a
alternativa "guerra ou capitu-
lação" é a única fórmula que
cfc Eslados Unidos tém para
solucionar suas* divergências
com a União Soviética.

Entre as quatro mil pessoas
que se haviam congregado no
aeroporto, ao descer o avião
presidencial, havia grupos que
levavam cartazes saudando o
Presidente, enquanto outros
proclamavam, também em car-
tazes, sua desaprovação da po-
lítica do Governo.

**. ---v---
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EUA pedem apoio para uma ação contra Cuba
FIDEL VIOLENTO

Fidel Castro pronunciou vio-
lento ataque contra c. Presi-
dente dn Venezuela. Rômulo
Betiincourt. que rompeu relR-
çòex diplomática, com Cubn na
semana passada. Castro disse
que Betancourl . "um minera-
vel Instrumento do imperalls-
mo ianque" c que o romplmen-
to com Cubn rrn "um «to ser-
vil o covarde"

Agora que o imperallsmo
ianque esta tratando de lançar
uma nova Invasão que poderia
custar as vidas do centenas de
milhares de cubanos, esto vil
titero (Betancourtl nio dir.
uma palavra — acentuou o
Primeiro-Ministro de Cuba.

Washington e Flórida. 17 (AP
— JB) — O Secretário de Es-
tado norte-americano. Dean
Rusk. pediu hoje o apoio das
nações americana., para as
duas propostas que preconizam
uma ação coletiva contra Cubn.
enquanto cm Havana, o Pri-
metro-Mlnlstro Fidel Castro de-
clarava que os Estados Unidos
estão preparando nova Invasão"que poderia custar ns vidas
de centenas de milhares de
cuba nos.

"Com respeito n Cuba •—
disse em Washington o Secre-
lário de Estado — o Peru e n
Colômbia tomaram lmportan-
tes iniciallvns nn Organização
dos Estados Americanos, com o
objetivo de dar expressão, em
forma conveniente e com ação
adequada, a dois aspectos do
problema cubano, um dando

ênfase ao problema do.s direitos
humanos e A. situação do pro-
prio povo cubano, e o outro
dando ênfase ao impacto de tal
situação _0bre a posição geral
do Hemisfério"."Acreditamos — finalizou
Rusk — que ambas as. Inlcintt-
vta deviam ser apoiadas e esti-
inulada.s, e esperamos que a
OEA considere com seriedade r
responsabilidade éste problema
altamente Importante."

Ridicularizou Be.ancourt por
ter pésto em alerta as suas
Forças Armadas contra a ame-
aça representada pelo Ex. rcito
cubnuo, dizendo que o Exército
de seu país nunca, seria, usado
contra um pais Irmão, mas que"tiremos, os cubanos, de nos
armar até os dentes porque nos
ameaça o país mais poderoso
do mundo capitalista".

A.MIOOS DE CUBA

A Rftdlo de Havana anunciou
que os norte-americanos que
vivem em Cuba escreveram ao
Presidente Kennedy protestai)-
do pelos "novos planos pnra ln-
vndlr Cuba". A rádio disse que
os norte-americanos se agrupa-
ram numa organização chama-
dn Amigos de Cuba Nâo se dl-
vulgou o n ú ra e r o de seus
membros

O discurso de Fidel Castro
contra Betancotirt foi difundi-
do por onda curta durante a
noite de ontem, e pela manhã,
somente, o povo cubano come-
çou a tomar conhecimento de
trechos rio mesmo pela emlsso-
ra de Havana.

Violência e volta dos
Trujillo modifica a
posição norte-americana

Washington, 17 (AP-JB) — Os novos atos deviolência ocorridos na República Dominicana e avolta dos irmãos do ex-ditador Trujillo — Hector eArizmendi —, que se encontravam em exílio volun-
tário nas Bermudas, determinaram a reviravolta na
posição norte-americana em relação àquele país.Os Estados Unidos, que solicitaram à OEA asuspensão dc algumas sanções impostas à Repúbli-
ca Dominicana, pediram agora que esta adiasse, in-definidamente, a votação sobre o assunto. Os lide-res da Oposição dominicana se haviam manifestado
contra o pedido, alegando que tal medida apoiariao atual Governo e provocaria novos atos de repres-
são aos grupos opositores.
CONSEQÜÊNCIAS

Com efeito. Informou-se que.
logo após a solicitação dos Es-
lados Unidos à OEA, ocorre-
ram atos rie terrorismo naque-
le pais. Um rtia depois. Hector
e Arizmendi. que haviam ciei-

ONU vai à
crise, diz
Stevenson

Nova Iorqur, 17 (UPI-JBl —
O Embaixador dos Estados
Unidos. Adiai Stevenson. féz
unia advertência hoje, em uma
cerimônia realizada na Fa-
culdade de Direito da Univer-
sidade Fordham. no sentido de
que as Nações Unidas estilo à
beira de uma crise financeira
que poderá significar o fim da
organização.

O chefe da delegaçSo norte-
americana na ONU pediu nos
membros da* organização que
se esforcem para dar uma so-
lução ao problema, assim co-
mo aos demais, que a ator-
incutam, uma vez que enfren-
tam o desafio comunista, que
busca o domínio mundial.

AMOR A PAZ
Stevenson disse que pelo

amor à paz. bem como pelo
amor a liberdade, os norte-
americanos devem erigir uma
comunidade rie nações com l.a-
se no direito infernncional.
Expressou confiança em que
isto será conseguido.."Quando chegar o dia, en-
lão. poderemos dizer verdadei-
ramente que um., coinunlda-
de mundial começou a viver

• umn comunidade sólida bas-
tante para que o.s comunis-
ta.1 não a possam romper, e
ii qual poderão, por fim, ade-
rir,, tanto de fato como na
forma" — disse o diplomata.

O embaixador disse que as
Nações Unidas sobreviveram _
crise causada pela morte rio
.Secreta rlo-Geral Hammnrsk-
'oeld. e acrescentou que a
União Soviética tentou Impor
uma neomodação "trolka" 

pa-ra substituir Hammnrskjoeld,
mas. gradualmente foi rerien-
dn durante os seis meses de
negociações e concordou com
a nomeação rie apenas um
chefe executivo. U. Thant. da
Birmânia.

xado a ilha em meio a uma
grave crise, retornavam.

Sua volta, sustenta a oposi-' ção, é uma prova de que ns
sanções políticas e econômicas
impostas pela OEA .são a única
defesa., do povo dominicano,
contra «ovas repressões ou ou-
tra ditadura dos Trujillo.

As sanções foram aplicadas
quando se demonstrou a par-
tlcipaçáo do ditador Trujillo
em um compiot para assassinar
d Presidente Betancourt. da
Venezuela. Além de ura rompi-
mento coletivo de relações dl-
plomàtlcas, rieterminou-se um»
proibição de exportações d*
material bélico para a Repúbli-
ca Dominicana.

A 4 de Janeiro passado, esten-
deram-se as sanções «os pro-
dutos petrolíferos, caminhões e
provisões. Estas são as que os
Estados Unidos desejam ellmi-
nar.

Todavia, desconhecem-se as
motivos por que os Trujillo vol-
taram ao pais. Presume-se que
também o fizeram a fim de vi-
sitar a mãe, dc 06 nnos. que se
encontra doente. Entretanto,
círculos desta capital e fontes
diplomáticas temem que possa
provocar o reverso de uma ler.-
ta tendência no sentido da li-
bertnção do Governo da ilha.
OPINIÕES

Opinaram alguns diplomatas
latino-americanos que, ali, nio
<x-orreu libertação de qualquer
tipo. José Antônio Maj-obre,
embaixador venezuelano nas
Estados Unidos e na OEA, dis-
se: "O Governo ria Venezueln é
de opinião que nfto se verificou
qualquer modificação na estru-
tura do atual Governo doml-
rtlcano, que permita supor-se
que ene deixou do constituir
uma ameRça à paz e íl segu-
rança do Continente. E obriga
as suspeitas, agora confirma-
das. de que agentes da dliadu-
ra tentaram valer-se da boa fé
da OEA".

Depois de tomar conheclmen-
to ria sollcltaçáo norte-ameri-
cana. apresentada quinta-feira
passarinhe que se adiasse a vo-
tação sobre a suspensão parci.l
dns sanções, a Comissão rie
Sanções dn OEA nomeou um
grupo de três nações -- Méxl-
ro. Colômbia e Honduras —
para que mantenham vlgilín-
cia acerca da situação doiniuí-
cana

Há mais do
que eoniimismo,
diz Maríu

PANAMENHOS QUEREM TER
Dalas, Texas, 17 (AP-JB) —

1 ul/, Mufioz Marln, Governador
de Porto Rico, declarou hoje
que o desenvolvimento das so-
ciedades democráticas na Ame-
rica Latina nfto deve ser dlfi-
cultado por "qualquer obsessflo
por Fidel Castro e Cuba".

Para Mtiíioz Marln, os Esta-
dos U ix l d o s "não deveriam
apoiar um governo tirânico.
apenas porque apresenta graves
denúncias contra Castro, ou se
mostra em alarma constante rie
que a alternativa par* o regime
cubano é a ditadura comu-
nista".

COMUNISMO

Em discurso pronunciado nn
Convenção de Diretores da As-
koclated Press, disse Marln que
o grito rie alarma de tais
paises se transformou no
recurso incansável desses go-
vemos na Amérlcn. que tôm n
democracia em elevado con-
celto.

Os Estados Unidos nio se
deveriam afastar desses gover-
nos que nfto representam, exa-
tamente. o modelo da drmocra-
cia norte-nmerleana. Alguns
deles, no Inicio ou mesmo per-
manentemente, estarão recor-
rendo a medidas socialistas
num esforço para reestruturar
suas economias ou levar a
efeito serviços públicos neces-
eirlos.

Mufioz Marín disse, ainda,
que nfto se pode esperar — tal
como declarou o Presidente
Kennedy — que todas ns na-
ções adotem sistemas seme-
lhantes, "porque a Igualdade 6
o carcereiro da liberdade e o
Inimigo do desenvolvimento".

LIBERDADE

O denominador comum do
mundo livre é a liberdade —
prosseguiu — inclusive a liber-
dade rie adotar qualquer siste-
ma econômico c social que o
povo de qualquer país, a qual-
quer época, acredite que ntenda
a suas necessidades.

Para Marln, a maioria das li-
deres que surgem, presantemen-
te. nn América Latina, são es-
querdlstas, de certa forma. "De-
sejam grandes reformas, porque
6eu_ povos necessitam Brandes
reformns. O ponto crucial .:
buscam eles essas reformas em
térmas de liberdade política. 11-
herdade humana e respeito à
dignidade humana, ou não?"

Continuando, o governador
porto-riquenho disse que mui-
to» lideres sul-americanas "que-
rem a reforma de que seus po-ros necessitam, nos térmas que
todos os amantes riu liberdade,
nos Estados Unidos, acatam.
Parece que o sentimento neral
nos Estados Unidos é de que o
comunismo é o único pio-
blemn".

PROBLEMAS

Nesse sentido, referiu-se Ma-
rln a outros problemas, mais
sraves que o comunismo, que
devem ser solucionados antes
mesmo que o comunismo passaser banido. "Rases 

problemas
sfio a pobreza, o analfabetismo,
a doença e n tirania. Contra
eles devemos usar armas tais
como a reforma agrária, proje-tos de habitação, medidas paraeliminar o desemprego, para ln-
crementar a educação, a saúde
pública".

E continuou — Para trazer
progresso e eqüidade social ft
América do Sul, a ajuda norte-
americana esti fadada a rie-
sempenhar um papel crucial —
e podemos dizer preponderante— Para levar a esperança aos
povos da América Latina há
necessidade dc se promover um
esforço dinâmico, urgente, de
grandes proporções, para de-
monstrar. egora, que a Aliança
para o Progresso pode levar
modificações a suas vida»,

Demitido
o Governo

TODA SOBERANIA NO CANAL do Pe™
Cidade do Panam*. 17 (AP-

JB) — Por unanimidade, a As-
sembléla Nncional do Panamá
pediu, no findar o dia de on-
tem. a anulação de todos 0.1
tratados firmados com os Es-
tados Unidos, sobre o Canal do
Panamá, os quais seriam suba-
lltuidos por um único o nôvo
instrumento, o qual reafirma-
rln a soberania do paLs sôbrc a
zona. até o presente controla-
da pelo Governo norte-ameri-
cano.

A moção íol apresentada por
doze deputados. oUtondo ime-
dlfttamente o apoio integral
do.s demais. O projeto apresen-
ta ainda urna lista dc 13 pon-
tos que contém as aspirações
mínimas dos panamenhos.

CONCORDÂNCIA

A açfio rla Assembléia foi le-
vaila a cnbo _4 horas apôs a
divulgação do texto ela corres-
pendência trocada entre o Pre-
sidente Chlari e seu colega
norte-americano, John Kenne-
dy, onde foi abordada a neces-
sidade rie assinatura cio um
nôvo trntado.

SOBREVIVENTE

A iniciativa partiu do Presl-
dente Chlari, o qual. cm missl-
va dc oito rie setembro disse ao
Chefe do Estado norte-ameri-
cano que os dois países deve-
riam fazer um esforço para
solucionar suas velhas dlver-
gèncias quanto ao Canal do
Panamá.

Em resposta de dois de no-
vembro, Kenncdx anunciou a
Chiar! que concorda com a to-
tal o franca discussão da pen-
riência entre as duas nações,
acrescentando ainda que os
Estados Unidos estão dispostos
a iniciar os entendimentos sô-
bre o assunto em 19(12,' depois
de cuidadoso reexame de Mias
necessidades atuais e futuras
quanto no Canal do Panamá.

DOA-VONTADI.

"A caria do Chefe de Esta-
do norte-americano", disse a
Assembléia, "evidencia a boa-
vontade cio Governo rio gran-
rie pais, de chegar a acordos
satisfatórios quanto ao canal
quo cruza o nosso território".

A resolução leglílativa pediu
a total substituição des do-

.iimonfcs firmados em 1903.
193(1 e 1953, por um tratado que
estabeleça de maneira clara a
soberania panamenha sobre o
canal, atendendo, ainda. ás as-
plrações mínimas do pa!_.

13 PONTOS

As reivindicações apresenta-
das peles legisladores sflo as se-
guintes: 1) Eliminar a clãiisnla
dc perpctuldadc dn permanên-
cia des norte-americanos, n-
xnndo-.e data definida para a
devolução do canal e de suns
Instalações co Panami: 2) par-
tilhfi Justa des benefícios dc-
correntes do uso do canal. An-
terioimente. a Chancelaria ja
havia dito que o Panamá desc-
Ja receber quantia superior acs
qiin.^e ciois bilhões de dólares
que lhe são paeco anualmente
dr-s Estados Unidas. Os legisla-
dores pediram que o pais rece-
ba vinte por cento da renda
bruta proporcionada pelo canal,
desde que estabelecido o teto
mínimo de cinco milhões por
nno: 3) o estabelecimento de
tribunais mistos, depois de total
revisão da legislação que discl-
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itlànlico.

Anunciada como definitiva Lans a
a vitória do candidato
da

caminho da
oposição nas Filipinas pacificação

Tito
visita
Nasser

Manilha, Filipinas, 17 (AP-UPI-JB) — Ouadèn-
cio Guária, Presidente da Junta Eleitoral, anunciou
hoje oficialmente a vitória de Diósdado Macapagal,
sóbre o Presidente Carlos Garcia, esclarecendo quea quantidade dc votos ainda por contar não afetará
a posição do futuro Chefe dc Estado das Filipinas.

Também Gil Puyat, companheiro de chapa deGarcia e candidato à ViccrPrcsidència do pais, foiderrotado pelo liberal Emmanuel Peláez, que acom-
panhava Macapagal na luta pela conquista dos ele-vados postos.

O Presidente Garcia voltará a esta Capital, ama-nhã. para manifestar-se oficialmente sobre a vitó-ria de seu contendor, que tinha uma dianteira de
quase 650 000 sufrágios.

Indicou que os comunistas
concordaram em que Thant
deveria ter liberdade pnra no-
menções, e que a Assembléia-
Oeral sancionou por uiinnlnii-
dade tal passo."Assim, uma grande crise
passou — pelo menos até abril
rie 19G3 — disse Stevenson —
más uma segunda crise está
praticamente, sobre nós: a cri-
sé financeira".

Stevenson afirmou que a
operação Congo está. exgotan-
rio o tesouro das Nações Uni-
rias á médin de 10 milhões porméíi e que ns contas por pa-gnr tía org_nr_nç_o. JA soma-
vam 100 bilhões de dólares.

Em fins rie março de 190_. otesouro das Nações Unidas
estará vazio e o credito daentidade, exausto, disse."Como o bloro romunLsta
e os promotores da secessão
rie Cntnnga e outros quaisquer
que encontram nas Nações
Unidas um obstáculo para .«eussonhos — quantos devem estaramiardando e torcendo por talmomento", rilsse.

Por fim. Stevenson disse queo fato real é que «e os mim-bros náo pagam ai Nações
Unidas, nâo a teráo".

Adesao

* R-CT-do, 17 r..p-.p..T_i _ o-rM!__nt. Tito n_.tn. hoj. rt.»v!_n 110r» „ c.l.o, . fim de ron.í»-.nrl_. com o Pr.ai_.nu a»-mtl Nm*. • * cm o . i-fmlfr J„.¦>c_h»rl»l K.hrii. __ indi*. «,-_r«o» ,m»l.. mom.ntovM probI»m*_liit-rnn cional».
Oi debate» serio r.nlttâdos non»lro • d*eor._rá_ do convi-»feito por N«n.ipr rs do!» out. o»lid.ru.
Acr.'dlM-r,c ciu? serio (Ii-ba-i-ds« ».« !_ipi*.vt6._ n-tt N.h.-il co-íh.u dursnt» > s-in recente _n-trsvlata com o Pr»«ldfm« Kcntif-

<ly, du» Kstsdr» Unido*. «Obr» a

agitada na
Turquia

Antnra. Turqul», 17 (FP-.IB) —
A rWKjIuçá.o «dotsd» p«lo Portldo
dn Justiça, de pedir n colsborsç.o
de Ismct Inon-.i pnrn r, r.rm.çAo
do uuvo Oov.rno turco, produziu
Brande tftrVMCtnela n» fscçto da
Psrtldo, em Einüiu». onde o tln-
troçsdo Ooverno do rinado Adnsni
M»nd«M con-.nrs com iliti.o
r.timtru d» spslionsdi» psnl-dlrloe.

.ra um moviraen-.o eolstivo de
ptotesto. virlos tlementos d* prti»do Psrtldo út Ju« _ç» sísstsrsm-
se ds» sues fileira», poli nso de-
selam, sbsolutsmente. colaboisr
coni Inon.i par» a formação ds
um Oablnete "de vlndits".

A »eç«o loca! do .partido citado
dirigiu uma strle d» talecramaa

«ua dlreçlo-geral. afirmando
que o acordo rom Jnonu vlolsrl»
os eatatutos da or_anU*.âo.

Todavia, no _st_;la do F»i-tido da Justiça considera-a* quapuhllcaçlo do protocolo qu» de-
fine sua polltsca de .-..;< com
o Psrtldo Píepybllcsno do Povo
aerl* ütll p»r« encerrar a ». --
Cio reinante ua ...-¦¦ loeal d» Es-
mtrns-.

altuaçio mundial. Juntamente
rnm Tito, no nip.mo avt.o. partiuHtt.sk K»(tal5. Tinbtltador egípcio
na rspltsl Iugoslava

TKMA»

A» confsrènclai entre o» tr*í
-üriginttn cozneçurta r.o domin-
ro. Inlclalnisnu aoredltava-s»
qU« Kwame Nlenims. Presidem»
fl» G»nj, tsníWm tomarl» part»no» debate», irts s visita da
Kslnha KllsabsU. II. da In.Iater-
rs. » seu ps!s. Impediu o se-.i
sfasísmento de Acra.

StRundo obaerv.dores de Uri-
frado. noa últimos doi» meses a
attueçlo mundial spieseinou pou-ra» TsrlaçCe». A elel.lo de 11
Thant. da BlrmAnta. psra o rar-
go de Secretirlo-Oeral da OSV
foi enearsda r*'o» países neu-
trallstas como um ê.lto. embora
reconheçam qu» a reunião de
I!e!_.»do nio conseguiu qu» os
dirigente» das Brande» potência»
m.tdasaem d» stüude. Contrirls-
ii.e*n*e ii l«o. ot_ ohMrTAt!or.t
«flrnism que s» irrande» potén-cis» eietcem pte«lo tôbre o» pat-se» neutro.

Tlnslmente. «firmam qu» o Oo-
eenio de Belgrado »_ti preocupa-
do ant» a nece«ldad» d» .er en-
eontrada uma fdnntila qu» lm-
p»ca a formaçio de blooo» e
uni*»» «eenfttntc»». a» qual» eon-
rrlbuetn par» o enfraquecimento
•rersôcnlco • fln»nc#lro Ao_ pai-

EQUILÍBRIO

Segundo as últimas apura-
ções. os candidatos A Vice-Pre-
std.nela hnrinm obtido até
hoje os seguintes resultados:
Emmanuel Fclácz — 2 _i.. 367
votos; Sérgio Osrmena Júnior,
do Partido Independente
- 0G..518 sufrágios. Aleni dis-
so, a apuração das resultados
para a Assembléia Nacional
revela que os nacionalistas, os
quais ocupavam o Governo,
continuarão com a maioria,
pois conquistaram aproxima-'
(lamente 72 assentos, enquanto
que o.s liberais conseguiriam
apenas 31 e os Independentes
apenas uma cadeira.-frê^íi forma, fica patente
que o futuro Presidente Dlós-
dario Macapagal terá. que go-
vernar com a oposição dev» na-
elonalLstas, os quais terfto a
maioria no Legislativo. Con-
quanto os liberais tenham con-
qulstado menos assentos do
que os nacionalistas, sua mino-
rla. de certa forma, ___, mais
equilibrada. Os nacionalistas,
como é natural, poderfto bio-
queàr qualquer propasta apre-
sentada por Macapagal, que
por outro lado. terá seus pode-res aumentados através rios dl-
reltos discricionários, rte des-
tlnar fundos governamentais
para uma série de finalidades,
de acordo com a lel fillplna.

E nenhum legislador deseja
umn luta aberta com o Chefe
de Estado, o qual poderia ar-
riilná-lo. cortando todas as
verbas para os distritos por éle
representados na Assembléia.

Além disso, em vista da
frouxa rilsrlpllna partidária
observada nos três partidos
que controlam a r.açio, o Pre-
aident* Garcia nfto teria fôr-
ça para íaier aprovar certas
propostas Importantes dos na-
«¦loniltsías, à despeito da maio-
na que mantém. í.-i»:::-.en>.

rnbe mencionar a pequena dl-
ferenç.a de programa e rie orl-
entnção entre os nacionalistas
e liberais, o que dA margem a
freqüentes mudanças rie parti-
rio entre os legisladores.

A natureza das propostas
feitas por Macapagal. bem co-
mo a Insistência com que éle
a.s apresente, poderá ter gran-
de influência para a adminls-
tração.

Afirma-se que pretende eli-
minar a política de favoreci-
mento de certas grupos finan-
cclros. passando a encarar as
obras públicas de acordo com
um rígido programa de priori-
rindes. Teme-se. contudo, que

________rienf»ç_o— não—encontre^
apoio em qualquer dos parti-dos que lutem no Congresso,
pois os fundos conseguidos
pela política de favor consU-
tuiram. sempre, os principais
meios da reeleição dos denu-
tados.

Aumentou
a população
venezuelana

Caracas, 17 .UPli — O De-
partamento de Estatística do j
Ministério de Fomento mun-
ciou. oficialmente, que a popu-
laçào ds Venezuel., em feverel-
ro de ÍWSI. quando teve lugar o
rece.-iseamento nacional, era de
7 S23 099 habitante», cifra que
representa um atunento de *9.4
por cento dos últimos dez anos

O recenseamento anterior foi
realizado em novembro de 1950.
quando o país contsv» com ..
ft 03i Ma habitantes.

Vlentlane, 17 (AP —. FP —
JB) — O Príncipe Souvnnna
-houma. neutrallstn, aceitou
hoie o convite do Pricipe Boum
Oumll., ocldentallsta. para rea-
líznr cm Vlentlane, em compa-
nhia do Príncipe Souphauou-
vong, do Pnthet Laus. umn re-
união no dia 24 — anunciou
pela Radio Vlentiana o Coman-
dante tins Forças do Governo
Real, General Phomi -Josavan.

Souvanna Phouma, designado
para Premier do novo governo
de coalisáo, abandonou sua cxl-
gêncla de quo os trfs príncipes
rivais se reunissem na Planície
dos Jarros, controlada pelas re-
bcldes. e aceitou a capital do
Governo Real como sede da
conferência, em atitude que"transformou completamente a
atmosfera", segundo o comeu-
tnrio do Oeneral Nosavan.

NOVA ORIENTAÇÃO

Não houve noticias de que o
líder do Pathet Laus. prô-co-
munlsta, vlrA também & re-
untAo.Ede acredltar.no entan-
to, que o Príncipe Souphanou-
vong tenha aprovado a decisão,
umn vez que mantém seu quar-
tel-gencral na Planície dos
Jarros, em comum com seu
melo-lrmfto Souvanna.

__JD_-Comls.s-lo de armistício do
Laus preveniu na semana pas-
sada que nova guerra civil po-
deria romper, a Hienas que os
três príncipes rivais concordas-
.sem Imediatamente em formar
um governo de unlfto nacional.

A situação tornou a se agra-
var ontem quando o Príncipe
Hoiun Oumll.. Premier do go-
vérno ocldentallsta, mais uma
ves rejeitou o pedido de Sou-
vanna de que comparecesse h
Planície das Jarros para as
conferências.

Boum Oumilz afirmou que
Souvanna nío poderia garantir
«ua segurança no bastl&o re-
belde.

pllna o uso do canal; 4) reco-
nhecimento do espanhol como
um dos idiomas oficiais na zo-
na: 5) colaboração das autori-
dades do canal, para cumpri-
mento das leis panamenhas;
61 estabelecimento da Jurlsdi-
efio panamenha sobre os portos
situados nn... extremidades do
canal; 7) hasteamento da ban-
deira do Panamá em todos os
edlfícics públicas da zona. liem
como nas barcos em trânsito,
di u. o dns estampllhas pana-
menhas na faixa do cantil; 9)
elimlnaçüo do reconhecimento
a cônsules estrangeiros, para-serviço na zona do canal; 10>
Igualdade no tratamento des
operários norte-americanos e
panamenhos no canal: li» ín-
clu..ão dc uma cláusula de ar-
biti-airem, para solução de
quaisquer divergências que sur-
Jam entre o Panamá c c.s Es-
tados Unidos: em manifestação
nnt-Ticr. n Chancelaria do P.i-
nntná hnvla discordado da es-
colha do Tribunal Internncio-
nnl de Justiçn, para solução
ri...; controvérsias entre as duas
nações; 12) cooperação do Go-
vêrno dos Estadas Unidos na
defesa da população civil da
zona do canal, ante a posslbi-
lidade de ataques nucleares: 13)
regulamentação das atividades
comerciais na faixa do canal,
através dc um tratado comer-
ciai que assegure ao Panamá o
pleno c total aproveitamento
dos beneficio, porventura deri-
vades da operação da via.

Náufrago
sobrevivente
suicida-se

Miami, Flórida, 17 <AP-FP-
JB. — Abrindo a.s veias do pes-
coco e ria coxa esquerda com
uma navalha, suicidou-se hoje,
num albergue de Mlaml. o Cn-
pltáo Julinn Harvey, do lato
de recreio Blue Belle, que nau-
fragou domingo passado no
Atlântico, próximo ás Baamas,
com seis pessoas a bordo.

Harvey, rie 45 anos, Capitáo
da Força Aérea, e uma meni-
na de 14 anos, Terry Jo Du-
perrault. foram os únicos so-
bre vi ven tes do naufrágio. Terry
c.stá hospitalizada em estado
grave.
DESAPARECIDOS

Ainda não foram encontra-
dos os corpos rins demais passa-
geiros do late: a mãe, o pai e
dois irmãos de Terry. Esta íoi
recolhida por um cargueiro, dc
uma balsa de salvamento, e
conriu-ida ao hospital de
Miami.

Lima, 17 (UPI—JB) — O Pie-
sidente Prado aceitou oficial-
mente, hoje, a renúncia apre-
sentada pelo Primeiro-Ministro
e titular da Fazenda, Pedro
Beitrán, designando o segundo
Vlce-Presldcnte da República,
engenheiro Carlos Moreyra y Pa»
Solda, para substltul-lo na pre-
-idéncia do Conselho da Mi-
nlstras.

Como de praxe, todos o» mem-
bros do Gnblnete acompanha-
ram Beitrán em sua renúncia.
Nos meios políticos, porém,
adianta-se que somente dois
deixarão suas pastas: o Minis-
tro da Saúde Pública, Rodrigo
Franco Guerra, e o da Educa-
ção, Alfonso Vlllanueva Pinil-
los, que apresentarão suas can-
diclnturas no Parlamento, nas
próximas eleições gerais.

NÔVO GABINETE

Informa-se t a m b é m que o
atual Ministro da Agricultura,
engenheiro Alex Zarak, ocupa-
rá a Pasta ria Fazenda, como
prova rie que se manterá a po-lítica de estabilidade econômica
apresentada por Beitrán.

Beitrán desempenhou os car-
gos dc Primeiro-Ministro e ti-
tular da Fazenda, desde Julho
dc 1959. Ao que parece, deixou
suas funções oficiais para cn-
trai- plenamente nas atividades
políticas, que culminarão, cm
junho do 1962, com a eleição do
Presidente da República.

O nôvo Gabinete provável-
mente prestará juramento se-
gunria ou terça-feira da próxi-
ma semana. Para ocupar a Pas-
ta da Saúde Pública, aponta-se
o atual Diretor-Geral desse Mi-
nistério, Alfredo Lynch, e para
a da Educação. Ario Accvedo.
ex-Decano ria Faculdade de Ci-
ências da Universidade de San
Marcos e atual Diretor do Hos-
pitai de Polícia, com graduação
de Coronel cie Saúde.

Galvão
expidso do
Marrocos

Casablanca, 17 (rP-JB) — Por
ter nido expulso do Marrocos, on-
d» organizou o seqüestro de um
• 'lin português, com posterior
lucursAo sobre Lisboa, o revolu-
ctonArlo luBlumo, Cnpttio Her.ri-
que Oalv.o, foi hoje obrigado a
embarcar pam Dncar. «m um
aviso da Alr France. Acompanha-
vam-no sua secretária e alguns
companheiros d» aventura.

Oalvio chegará is primeira» ho-
r.s de nmanhi a Dncar, onds aa
autoridades locais provivelmem»
tomar.o Idêntica medida i ado-
tada rm Marrocos1, e\pulfiando-o
do território senegalêa.

Japão pediu aos soviéticos
devolução de territórios
ocupados durante a guerra

Tóquio, 17 (AP-UPI-FP-JB) — O Japão pediuà União Soviética a devolução de seus territórios his-
tóricos — as ilhas de Kunashiri e Etorofu, na cadeiadas Kurilas Meridionais — ocupadas pelos soviéticosao final da guerra.

A exigência se íèz em nota entregue ontem aMoscou, em resposta a uma comunicação soviéticadatada de 25 de setembro, em que o Kremlin, afir-mava que os problemas territoriais nipo-soviéticos
íoram já solucionados pelos tratados internacionais.
O CASO

A UHSS se apoderou do Ar-
qulpílago das Kurilas. prome-
tendo devolver as Ilhas (meno-
resi de Habomal e Shlkotan.
junto a Hokkaido. quando se
firmasse o tratado de'feaz.
Kunashiri e Etorofu sáo as
maiores ilhas do grupo e íoram
reconhecidas como território ni-
põnico. pelo governo dos czares.

URSS e Japão já emitiram
uma declaração conjunta, co-
locando ponto final ao estado
rie guerra, mas nunca assina-
ram um tratado de pa_, devido
à disputa sóbre territórios.
A NOTA

Na nota que o Premier Ike-
ria entregou ao Governo sovié-
tico, o Japão assinalou que:

1) O único documento assi-
nado por ambos os países c a
declaração comum de 1955, des-
tinada exclusivamente a pôr
termo à guerra;

li Náo participou do acôr-
do de Yalta, que estipulava a
devolução das Kurilas à Unlfto
Soviética;

3) A Declaração de Pois-
dam, aceita pelo Japão, náo
menciona o Acordo de Yalta;

.1 Renunciou, no tratado de
pas de SSo Francisco, a seus
direitos sobre as Kurilas, mas
nesse tratado, que nfto íol as-
sinado pela Unlfto SovléUca,
nfto é citado o país a favor do
qual se íéz a cessão — a União
Soviética, portanto, náo deve
reivindicar direitos sobre essas
ilhas.

DIREITOS

Ikeda assinalou que o Japão
Jamais renunciou a seu direito
a Kunashiri e Etorofu que, dis-
se, estavam ocupadas somente
por japoneses antes de termi-
nar a guerra.

Agora todos os residentes
japoneses íoram expulsos e não
podem sequer visitar as tumbas
de seus antepassados.

O Governo Japonês não
pode manter-se indiferente ..n-
tc o fato de que a União So-
viética envia um número crês-
cente de cidadãos soviéticos pa-ra e.siabeleccr-se nestas ilhas —
acrescentou.

Alemães
detidos po
espiona gem

r

.Vo.coi.. 1" .FP.—Dois tu-
ristas alemães, Válter Vau-
mai_l. de 27 <anos), e Peter
Sonntag de 22, foram detidos
detido à "espionagem em íet-
vor dos Estados Unldos",-"-_i
27 de setembro último, numa
loca lidade desconhecida, da
URSS, segundo revela nota dl-
rígida, hoje, pelas autoridades
soviéticas ao Encarregado de
Negócios da Alemanha Fede-
ral, nesta capital, anunciam ds
íonte informada.

bem no i^Kfe
t CIDADE MARAVILHOSA...

:#. **- J_U
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Torcsínhü Mofçttgo Pitigliatti

O Sr. Roberto Assunção está tomado
cio maior entusiasmo, no sentido tle proee-
der a diferentes reformas na Chancelaria,
em Paris- Já recuperou inteiramente uma
cave abandonada, onde instalará uma café-
teria para os funcionários, biblioteca e ar-
quivo.

Também íez distribuição mais racional
dos diversos gabinetes, de acordo com a na-
tureza dc cada serviço, situando, como e
óbvio, o gabinete do Ministro Conselheiro da
Embaixada junto ao do Embaixador, ambos
sobre a Avenuc Montalgne.

CAFÉ

O Sr. Paulo Carneiro Ribeiro, o mais
novo dos diretores do I. B. C, é solteiro e
passou o menos divertido dos seus aniver-
sárlos: trabalhou o dia inteiro e, á, rioltinha,
quando fazia planos para a comemoração,
foi obrigado a viajar com urgência para
Londrina, onde o esperavam problemas li. a-
dos ao café.

"BOÜTIQUE"

Vai aparecer na Pua Toneleros a mala
completa bmitlque para a juventude. A mãe
deixa a filha, diz para que tipo de reunião
deseja vê-la preparada e volta depois, quan-
cio a encontrará vestida, penteada e ma-
quitada; de acordo eom a ocasião. Será tam-
bem salão de chá. com fundo musical Mai-
son Kose, nome que, aliás, achamos meio
fora de moda.
»
CASAMENTO

O Sr. e Sr* Bandeira de Melo recebem,
hoje. para jantar de gravata preta, come-
morando o primeiro auiversário de casa-
mento.

P.UA CHAMADA NOEL

Promovida pelo Clube de Senhoras do
Brasil, será realizada nos dias 7, 8. 3 e 10
próximoa. no Shopping Center cie Copaca-
bana, cedido pelo Sr. Arnon dc Melo. festa
intitulada Uma Rua Chamada Noel. onde
centenas de instituições que se dedicam à
caridade instalarão bazares de prendas ou
atrações de Natal, para angariar fundos
PHra suas obras.

As instituições que ainda nao se insere-
veram poderão fazé-lo na Rua Siqueira
Campos. 139.

A inauguração está prevista para o dia
7. as 20 horas, com a presença da Sr.* Te-
resa Goulart e o acontecimento está sendo
organizado pelas S_*s, Embaixatri**. Lia do
Sardi, Leda Color de Melo, Lourdes Archer
de Melo, Vera Balagucr, Marise Graça Cou-
to. ..adir Barbosa, Rosi Archer.

CHA-CHA-CHA

Com o intuito de arrecadar fundos para
uma instituição de caridade que ajuda por
ocasião do Natal, certa senhora imaginou
promover uma noite de chá-chá-chá, no
Black Horsc. Falou eom algumas de suas

Pedro Muller

amigas e. no mesmo dia. a lotação estava
esgotada 6 havia fila de candidatos à desis-
tência. Uma segunda noite está iemlo cosi-
fada.

DECORADORES

Marcada para o dia 1 de dezembro. As
21 horns, no Copacabana Palace, a 5.* Expo-
siçâo do Clube dos Decoradores do Rio, em
beneficio da Assistência aos Lázaros.

A GRANDE OLIMPÍADA

Sob o patrocínio do Embaixador da
Itália, Sr. Mario dl Stefano, foi apresen-
tado, ontem, em avnnt-premicre o sessão
única, às 10 horas, na A. B .1., A Grande
Olimpíada, filme cedido pilo Comitê Olim-
pico Italiano, cm beneficio da Casa Sâo Luis
para a Velhice e do Comitê Asslstcncial
Italiano.

MÁGICA TOLA

Enquanto uma cúpula política já supe-
rada permanece agindo em termos de "ha-

bilidade" a que ninguém mais engana, o
Brasil vive uma das suas crises mais graves.

DEBUTANTES

Na noite das debulantes da revista
Chuvisco, foram muito elogiadas as irmãs
Sueli e Tânia da Rocha Spiegcl. vestidas de
maneira elegante e própria pura a ocasião.

IAPC

Não podemos acreditar na sinceridade
dos pronunciamentos governamentais que Be
manifestam preocupados com o bem-estar
do povo, enquanto estiverem fechados (cri-
ando capim nas calçadas) os mll e duzentos
apartamentos do IAPC. em Colégio, no Es-
tado da Guanabara. O povo já tentou inva-
di-Ios uma vez. E seria bom que a direção
da autarquia tomasse alguma medida paru
entregá-los, pois. do contrário, seremos os
primeiros a aconselhar ao povo que os tomo
no peito.

NOTICIAS DO "PARIS-MATCH *

POR GENTILEZA DA AIIl FRANCE:

— Sondagens católicas feitas cm Paris:
41% dos, fiéis aprovam a coleta, durante o
ofício; AC';, a missa & noite: 82';. recla-
iriam a classe única para casamentos e eu-
terros.

— Está marcada para breve a expe-
rlfncia com o primeiro avião francês de
decolagem vertical.

— No caso de destruição atômica cia
Casa Branca, um governo americano, desig-
nado por Kennedy, assumirá o Poder.

— O homem do futuro terá que usar
um paletó de aço inoxidável eom pilhas que
desprendem energia solar para aquecê-lo.
durante o inverno.

— Por acreditar numa coaspiraçüo
militar, Nasser tem ativado o rodízio d»
militares.

li -- Uma americana em cada três tinge
os cabelos. Despesa anual: 55 milhões de
dólares.

7 — A cárie dentária é contagiosa, de-
clarou um médico dc Filadélfia que estuda
uma vacina nnticárle.

DftCIO AVELAR PALMA
INFORMA DE PETRÓPOLIS

1) No janlar do Cluoe 85. entre os pre-
sentes, o Sr. e Sr.* Robério de Albuquerque
Lima, Sr. e Sr.* Miguel Dalle, Sr. e Sr.*
Fernando Aires da Mota.

2) Dia 23, na Cultura Artística, con-
certo da cantora Maria de Lourdes Cru:*.
Lopes.

3) A Sr.* Hcienc dos Guimarães Pon-
gean tomando chá com os Henri Laje.

4* O Sr. e Sr.* Manuel Romão Del Rio
no bar do Hotel Qultandlnha.

5) O Sr. e Sr.* Rodrigo de Araújo Mo-
reira estão comunicando o nascimento de
sua primeira filha-

tí) O Sr. e Sr.» João Tavares passando
o fim de semana no Sitio Sonho Azul.

7i Para breve o casamento da Srt.*
Noelba Gomes Simões com o advogado
Ernesto Galdlno da Costa.

8) O Sr. e Sr.* David Rubstein de via-
gem marcada para os Estados Unidos da
América do Norte.

Igreja russa
no Concilio
Mundial

Nova Deli. 17 (UPI) — O
Presidente da Universidade de
Harvard, Nathan Pusey, decla-
rou. hoje, que a esperada ad-
missão da Igreja Ortodoxa
Russa no Concilio Mundial das
Igrejas seria um dos fatos mais
importantes da reunião de
três semanas do Concilio, ora
reunido aqui.

Pusey, membro da Comissão
Central do Concilio, que for-
mula a parte politica, falou
aos jornalistas após a primei-
ra sessão da Comissão. A As-
sembléia do Concilio, com mais
de (100 delegados, iniciará seus
trabalhos no próximo domingo.

Médicos
nazistas em
J ulgamento

Doente
o Rei
Sand

Muenster, A 1 e m a .n h a. 17
(UPI) — Começou, hoje, o jul-
ga mento contra três antigos
médicos de campos de concen-
tmção nazista acusados de
cumplicidade na matança de
numerosas pessoas recolhidas
no chamado "moinho da mor-
te" de Sachsenhausen, duran-
te o regime hltlerlano.

Os processados são Heiz
Bnumkoetter. de 49 anos, Alois
Gaberle, de 54 e Otto Odíim,
de 62.

No julgamento, que se espera
não termine até o mês dc ja-
neiro, comparecerão ante o trl-
biinal mais dc 100 testemunhas.

Belruie. T.ibano, 17 (UPI) —
O Rei Saiui de Arábia Saudl-
ta, acha-se gravemente cnfêr-
mo de úlcera e possivelmente
será submetido a uma inter-
venção cirúrgica — segundo se
Informou hoje, aqui em meios
fidedignos.

O monarca de 60 anos de
idade, ingressou ontem no Hos-
pitai da Companhia Petrolífera
Arnbe-nortc-a m cr ica n a du
Dhahariui e o Dr. John L. Wil-
son, diretor do Departamento
de Cirurgia da Universidade
norte-americana de B e i rute,
ali chegou, por via aérea, pa-
ra examiná-lo.

A ESTRÉIA DE UM BRASILEIRO
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O maestro Artur Bosman*. briga tle nascimento, regerei hoie, às 16 h .10 m. pela primeira ter.
como brasileiro naturalizado, a Orquestra Sinfônica Brasileira, no Teatro do Rio cie Janeiro.
Além de obras suas — forno La Kiir, rapsódia sinfônica, I)ua. Dançai, e A Sabedoria e o Uri-
tino, poema sinfônico, segundo Maeterlinck — o maestro Bosmans regerá Reais Vagos de Ai*
lificio, de Uaendel, em primeira audição, no Uio. Atuará como solista o pianista rernanda
l*>pes. executando, de ScJtumann, o 1'onrérto para Piano r Orqueitm. O maestro Rosmans '
i „,•-,!,,i do Prriiú.o Cisar Franck. n maior bvirvt musical belga, • reside há muitos unas; em

Belo Horisont»

O Senador "Afonso Arlno», em
discurso pronunciado no dia 1
deste mes nn. ONU, afirmou <nir>
"a rmnpciisUo dns experiência* nu-
oleaíes e altamente desejável",
acrescentando que "» (Iclnwiç.o
do nrusll e de oplnlüo que ela de-
ve _er obtida imediatamente, ikm'
qualquer melo, dentro ou íora do
quadro dia Nacoe.i Unidas".

Frisou o chefe da delegnç.o bra*
sllelr» Junto As Nnçoes Untdns que
as experiências nucleares "só po-
dem Intensificar a deterioração
das relações internacionais o çciir-
retar Imensa perda de prestigio
dos paises detentores, que sô po-
derl.m agora amargar o ressenti-
mento, contemplar a ira dos po-
vos pacíficos, que constituem a,
Imens» maioria, d» humnnldnde".
O Discunso

Eis i> íntegra do discurso pio-
nunclado pelo Sr. Afonso Arincs:"Senbor Presidente,

Para a deleicnçAo do Brasil nno
existe, em nod-n agenda, questão
mais Importante que a cessação
dns experiências nucleares, nem
entendido, a qU-8tío do desarma-
mento (terol e completo se revés-
te. ü primeira vlfltà, de uma iiIk-
nUlciçíO maior, pois poderia Big-
niflcnr 0 ilm da terrível nmeii.a
à íi vi n t (tevrmo.. tarar face todoa
oa dlos, è do extraordlaArfo drj.-
goste do energlaa «***¦ dt» rí_ci.raoa q\ií
ixxiprium ner nio proveitosamente
UttllZtUloa rm caférft plVOÍflCft', fio-
bretudo no que. dia ret-pcito no
desenvolvimento dns rèfiÍBea xne-
nos favorecidas (Io mundo,

Todavia, Senhor Presidente, co-
mo re.snltel quando da primeira
nr.errençSo nesta Comlssio. a so-
luçío do problema do dc.nrnin-
mento serA necessAnnmenie longa
e comple.a, e. por conseqUenrln,
devemo-nos consagrar no mais
urcente, Al*m disso, um acArdo
nobre as eiperlcncln*. nucleares só
poderia facilitar a conslderaçSo do
desarmamento nuclear e, portan-
to, do desarmamento geral, fina-
lidade últimi. dc nossos trabalhos.

Nào resta dúvida que a era nu-
c.enr, que 4 a nosatl, determinou
runseqllônclna aem precedentes no
que concerne As lutas armadas. A
consciência geneiallrada de tal sl-
ttiaçío, Senbor Presidenta, se tra-
dua no simples fato de que as cri-
ses internacionais "de nos?o tem-
po, por niaiS* explosiva.. (|iie elas
se tenham apresentado, nfto con-
du&lran. a solUÇÔefl armado.**-. Não
devemos subestimar o perico d«
guerra, mas podamos noa permi-
tir a consideraçfio de que. em ep«-
chs blsiórlcas anterlore*. situações
como a de Ilerlim. por exemplo,
teriam provavelmente condurldo
a*, grandeü potências em opoalçfto
a choque.*:, os quais, nté o presen-
te. t.m sido evitados. E os eniba-
tes foram evitados precisamente
porque os dirigentes responsáveis
dos dois campos nâo se Iludam
qunnto As auaa Incalculáveis con-
seqüência.. Se. portnnto, segun-
do todas as aparências, os enge-
nlios nucleares deram umtv conli-
guraçfto inédita 4 velha queatio
dos armamentos, parece evidente
à Delecncfto do Ilrasll que * silbre
esse aspecto particular de um pro-
blema geral que (leremos concen-
trar nossa atehçao imediata.

A suspensno das experiências
nucleares * altamente desejável
tanto do ponto-de-vistft do rela-
..amento dn tensAo político, como
no qu» dis respeito no bem-estar
tísico • do futuro da humanidade
inteira, • a DelegAçao do IiroMl e
de oplnlüo que ela deve ter obtida
imediatamente, por qualquer melo,
dentro ou for» do quadro das Na-
ções Unidos.

Sem insistir, por asora, sobre os
efeitos dns precipitações radioati-
v.is. das quais me ocuparei mais
adiante, penso nfto ser nece._i.rlo
rcs-nltar o perigo que representa
% continuação das experiências.
Elas tó podem provocar entre as
atuais potências nucleares uma
dls-iemlnnçfto ainda mnls ampla
dos engenhos em questão, poisas-
bemos hoje que vArlos países, em
rn-.ifto seja de suas alianças, seja,
de seus proeressos tecnológicos «
científicos, estfo em condições de
dispor, dentro em breve, de tais
armas. KlM sõ podem intensificar
a deterioração das relações inter-
nacionais e, eu me permito Insls-
tir sobre esse último ponto, acnr-
retar Imenso perda dc prestigio
das pní.es detentores que — lon-
ge de se tornarem, como o exerci-
cio pacifico de seus recursos e de
sua potência o Justificaria, os
guias do mundo inteiro em busca
d>> dias melhores — só poderiam
agora amargar o ressentimento,
contemplar o ira dos povos pacíii-
cos. que constituem a Imensa
maioria da humanidade.

Senhor Presidente, gostaria nno-
ra de insistir sobre o perigo que
representa para todos os homens
. continuação das experiências
nucleares, principalmente desde a
multipllcaç&o do número das ex-
plosões e de sua intensidade.

A Comissão Política Especial
vem de adotar, por unanimidade,
uma resoluçfto que. manifestando
a preocupaç&o causada pelo nu-
mento dos níveis da precipitação
radioativa em vftrlas partes do
mundo, em virtude da descarga
renovada dos produtos de fissão e,
temen.o que uma ciposlçfto pro-
long.ida da humanWnile aos níveis
crescentes de prcctpttaç.o radio-
ativa constitua ameaça cada ve?.
maior para os gerações atuais e
futuras, "declara que o preocupa-
çfto pelo futuro da humanidade
bem como os princípios lundu-
mentais do Direito Internacional
Impõem o todos os Kstados res-
poiuabllldades quanto aos atos
qv.e, provocando o aumento de
precipitação radioativa, poderiam
ter conseqüências biológicas ne-
insta* para o-s gerações existentes
r futuras dos povos de outros Es-
tsxlos". E isso. Senhor Presidente,
sem falar das cerações existentes
r, futuras dos próprios países que
leall.am tais experiências.

Gostaríamos de acreditar por vê-
_-e_. Senhor Presidente, que dispo-
ínos, em realidade, de uma mnr-
t,em de segurança ainda bastante
larga, e que. conseqüentemente, os
aumentos dos níveis de precipita-
çfto radioativa, em virtude dos
experiências nucleares. c_!> negll-
genclavels e nfto constituiriam pe-
rigo real para a humanidade.

Mas ogota os Jatos mudaram
bastante, desde o primeiro relato-
rio da Comissão Cientifico paro o
estudo dos efeitos das radiações
ionl7.antes. publicado em 1S5S. Que
lemos nos nas conclusões desse
relatório? (Do.. A 38.8).

' No parágrafo 5A das conclusões:
"\ contaminação radioativa do
melo. resultante da» explosões de
armas nucleares, contribui pera
aumentar c.wia ve.* mais os nl-
veis de lrradtaç.o no mundo, o
que ocasiona novo. riscos e. em
lar,;» margem, desconhecidos pe-,
laa populações presentes e flltu-
ras; pela suo própria natureza,
tala riscos ««capam ao contrô-
> das pessoas expostas. O Co-
mltê conclui qu» todas as me-
<ililug que rL*.em a re_u_lr so
mínimo a lrrsdlaçfto das popu-
laçòes humanss contribulrfto pa-
ra salvaguardsr a aaude do ho-
mera.

Tais medidas deveriam con«ls*
tir, d* um lado em evitar toda
l.radtaçâo Inútil devida a pratl-
ci* mêdiras, a operações indus-
trlais ou » outros usos da enrr-
Bla nuclear paia ftna pacifico» e.
de outro, em pOt fim m conta-
¦mtnéÇio do meio devido a expio-

• • -* miclearei.

O Comitê nfto Ignoro qu» o
COiltrolt eílea?, de todas essas
fontes de lrradlaçAo supõe decl-
soes nacionais e Internacionais
que nfto entram no quadro dês-
kps trabalhas. Mas. Benhor Pre-
•Identie, ee Osse último «speto
escapa A competência do Comi-
tê Cientifico, êle se Inscreve c*ln-
ramente no llmblto de no«í» Co.
mlat&o, que se encontra reunido
precisamente para éese fim.

Devo n_s_nalar além dteio. Se-
nhor Presidente, que o projeto
apresentado pela índio no «elo do
Comitê Cientifico, e relativo O
redação desse panlgrnfo 54, de-
oioravft: "Os dado* físicos e blo-
lógicos contidos no relatório con-
duzem - seguinte conclusAo: tô-
da elevaçAo geral do nível do con-
tamluaçfto radioativa no mundo
deve cer Impedido wn razfto do*
efeitos nocivos que elo teria, e.
tõtla operaçSo passível do provo-
cnr tftl elevnefto deve* ser evitada.
As experiências de engenhos nu-
<-Ieares ftfto, no momento atual,
a principal dessas ca*u»as". r. ..'.
rcdaçfto, apoiada pelo BrasU, Es-
t.idou Unidos. Trança • Japflo foi,
Infelizmente, rejeitada pelo maio-
rio do Comitê.

Gostaria de citar «cora algu-
mas conclusões do relatório do
Comitê Cientifico: "Um cresci-
mento, ainda que Içnto, flu ra-
dloatlvldadfl no mundo, provoca-
<.io por experiências nucleares, ou
por qualquer outra causa, pode-
ria. a lonj;o prü_.o, causar dano
«;ireclAvel a um srande nume-
ro de «-.(.res humana1'., nntes que
p.. pudesse estabelecer oom pre-
cla&ò que Nís-c dono è devido a
lrr.-dlaçllo. Tal eit.ulo tíe coles*
extue que a humanidade nja cem
tanta prudência quanto a impor-
tftncia das efeitos nocivos tem
sido. talve.-, subestlmacin". (.36).

Desde fiase relatório. Senhor
Presidente, nada velo modificar
tala conclusões essenciais. No cur-
no da 10.» SeAsüo do Comitê (ter-
minada em 13 de setembro úl-
timoi, numerosos representantes
— entre esses o do Brasil — ex-
pressarnm Vivas preocupações cau-
sadaa pel&s novas experiências
nucleares. Porem, por motivos
quo nndo têm de cientifico, essa
preocupaç&o nfto fli*ura mais no
iTlatórlo Interno do Comitê (A/
.8811. que ndota rcdaçfto essa/.
vaga e anódina. O que m? passou,
todavia, de.Kle a puhUraçAo do
primeiro relatório tio Comitê nfto
c. Senhor Presidente, a constata-
çfto de que as temores Iniciais
eram infundados ou exagerados,

flrjn nn contrario, numerosos
Estados alegaram motivos de *e-
gurauça que nfto poderiam lm-
pressionar a nós. pacifistas, que
sofremos e sofreremos os efeitos
biofísicos (enquanto esperamos
talve;1. 03 efeitos diretos! das ex-
plosões nucleares. ÊaftAS EttadOS
puseram fim 1, moratória, preci-
rio sem dúvida, mais tranqulllsra-
dora atê certo ponto, e se pu«e-
iam. novamente, n contaminar a
biosfera. Em virtude dns reaçõe*
em cndela. precisamos agora (e-
mer a renerolir.açío da tal» expe-
rlêncla» e o envenenamento
cumulativo de nosso planeta, que
nos impedirá, mesmo «e a pai-
mundial * mantida pelo equlli-
brio do terror, de UtlUlBU* para
fins pacíficos os recursos lne.-
r.otftvcls do enerRlo nuclear, pelo
temor rie aumentar as níveis d»
radioatividade J\ excessivos.

Senhor I're,iidente, sabemos que
antes do relatório do Comitê, isto
ê, de KH3 atê o nioratorium d»
1. J3. a potência de tõdn» as ex-
plosões reunidas eqüivali» n opro-
xtmadamente SO megátons. Ora.
os rxperlênclas reallrado* desde o
reinicio dos experimentos flescar-
regaram uma energia superior a
100 mer: o tons. Enconiromo-no»
iiKora diante de um abismo fa-
tal que Importo evitar.

Desejo atro» formular o* pro-
t estos da Deleuaçfto do Brasil, no
que dl:*, respeito o recente expio-
sâo de uma bomba soviética de
50 megátons» seguida ainda, nos
Últimos dias. de outros experièn-
das, nfto obstante o npêlo oolen»
formulado pela Assemblêia-Oeral,
numa demonstraçfto sem prece-
deu', es*

O Mlnl-iro das Helaçòe* Ext»-
Mores do Brasil. Sr. San Tiago
Dantas, a iate propósito íê_. a 31
de outubro Ultimo, a seguinte o"e-
claraçio: "'Depois da detonaçio dA
bomba de .0 megaton* na atmos-
fero. o que constitui um tardo-
delro atentado contra o futuro do
nofiso ecpêctc. o proiilema das ex-
perlínclas nucleares tem de en-
:rar nutnn nova fue. Até nsurn,
a optnifto dominante era a d© que
OS Estados detentores destes tlpas
de técnica, em crau mal* aran-
ç.uio, deveriam a'os:er-.*.e volv.nta-
:;.u„ente de reoll:'.ar experiência*
cujo rtvc.iltr.do é a proff.e».tva con-
lamlrvr.çfto da biosfera. O ma-õ.ro
de tal apelo fonruindo pela gran-
ü" maioria das Kst.vdos a, Unlfto
Soviética e a decisAo des:,» polên-
cia (Te realizar ev.a expcrlêucla,
em desafio o opinião mundial, nos
obrigam a concluir pela necessl-
d.ide de que a ONU efetue uma
revisão do problemo, a fim de
proscrever tal» experiências de
forma absoluta e capitulá-la*" como
crime coutra a hnm»nida<Ve, %
exemplo do que se ti.', cem o tre-
nocidlo. Esta tese deveria ser opre-
sentada o rn.:.* cedo i»__ivel N
oplnlfto publica de to<ios os poises,
pois a repetição de fato* como o
de oniem nfto pode deixar de 11-
mltar, no futuro, » pceslbllldade
mesma de u 1111 sar a energia
nuclear para Xlns pacíficos."

Parece indi-pensive'., Senhor
Presidente, que nesta novo Pas»
a Orgaulzatio d-s N.çôe* unidos
deve proscrever absolutamente as
explosões atômicas. A Dele-,',aç_3
do Brasil e.itá disposto a apoiar
todas o* projetos de resoluçfto eus-
celivei* do contribuir por« dlml-
nutr ft tensão internacional e Ta-
'.-er-nat avançar, mesmo len-
tamente. no caminho do desâr-
rn.mrnto. Pouco Importa que tsls
projetos õejam de origem oclden-
tal, de oripem orlenual ou "nfto
comprometida". Parece-nos, ao
contrario, que a As-sem-lela-Geral
daria lamentável exemplo se con-
«luzlsse seus trabalhos, nfto se-
gundo um espirito imparcial, • a
bem dl.er técnico, ao tratar de
u._i assunto**, mas Julgando as
várias propostas com tw^e em c:l-
trrl« políticos t demagóalcos. Pro-
ciamamas todos aqút que o* ob-
Jctivos que temeu em ment« *lo
comuns. Se isto é verdadeiro, de-
vemos excluir completamente a
exploraçfto dos conoeltoe (Te p^s »m
beneficio de tentativas d» euerro
fria ou de ctmpetlçío qu» nio
enganam a ninguém. Dito isto,
temos diante de nós. pelo menos
por enquanto, quatro projeto* d»
resoluçfto:

li Tra:»-»e de um projeto apre-
sentado pela* Delei»ções da Etló-
pi», Oano. Ouiné, Ma*.t. Marroco»,
Nigéria. Hepubllc» Arab» Unida *
Sudfto, que ped» a todos es Esta*
coa se abstenhas. U» efetuar ou
tie preparar ensaios com t-noas
nucleares ou balística» na África:
d» eliminar e d» »l_ster-_e de ins-
tnlar bases da toda a espécie eu
plataformas de lançamento com o
f:m de experimentar, armatenir
ou transpertar tala armas, e final-
mente, corjvt-". todos ca Estados
a con.lciirar • a raeçieltir o Con*

Hnents africano comu urna zona
neutro dctuuclearlzadu.

A Delenaçfto do llrnsll, Senlior
Presidente, apoiara o projeto npre-
sentado à nossa consldcraçAo. O
projeto contém referência A re-
i-oluçAo de 20 de novembro de
ISjf) r.ôbre a quesifio dns explosões
atômicas írancrSas no Saara e
ao desejo geral dos povos ofrlca-
nos de ser seus próprios senhores
e de nfto participar nos lutas Idoo-
lóRleas ou outros que separam os
grandes blocos de nações. A De-
legnçno do Ilrasll é de oplnlfto que
o neutrnllzoçfto nuclear de um
Continente como a Afrlco só pode
contribuir paro reforçar as ten-
ciências (le par. que olndo exls-
tem no mundo • pelo menos o
suprimir uma causo de frlcçõe*
internacionais. A êste respeito,
desejo assinalar que a América
Latina, de fato. se nfto de direito,
JamAis serviu de área para tais
experiências e estou certo de que,
qualquer que seja o grau dc evo-
luçío técnica no qual possam che-
gar os países que a integram, a
energia nuclear só xerft utilizado
entre nós para fins excluslvamcn-
te pnclllcos.

2) Nfto discutirei por enquanto
o segundo projeto apresentado pe-
Ias Delegações do Cellfto. Etiópia.
dana. Guiné, Indonésia, Liblu.
Nigéria, Somália. Tunísia e Su-
dão. relativo à interdlç&o do em-
prego de armas nucleares e ter-
monuolearés para fins bélicos.
porque parece A Delegaç&o cio Bra-
Bll que é_e probíemn. embora es-
treltnmente ligado nos pontos 72
r 73 da Ordem do Dln, dos quais
nos ocupamos no momento, deve-
ria Ber debatido melhor no qua-
dro dw quest&o do desarmamento.

.1) O terceiro.projeto, de origem
Indiana, e apresentado também
pelos Delegações da Etlópln, Oa-
na, Nepal, Repúblico Árabe Uni-
da e lu.onlftvl*. deploro que ns
explosões nucleares tenham sido
retomados, dirige um npêlo às po-
tcncln* nucleares para que se ate-
tenham de efetuar nova* explosões.
A espera de que sejam assinados
acordos Internoclonnls sobre os
testas atômicos ou desarmamento,
n pede aa mesma* potências que
celebrem o mnls cedo possível
acordos nesse sentido.

El* nl. Senhor Presidente, um
projeto que o Ilraal) nfto pode se-
nfto subscrever, pelos motivos que
expus no prtmelro parle dn ml-
nho Intervençfto. Devemos assina-
lur, no entanto, que o suspensão
voluntária das experiências, se
nfto fór imediatamente seguida da
conclusio de acordos com forco
Jurídico obrigatória, nfto consti-
tul uma garantia suficiente para
a humanidade, como ficou com-
provado com as experiências írr.n-
ce*ns no Snnrn. efetuadas quando
o moratória ainda era. respeitada
pela* três potências principais
nucleares, assim como também *»
recente reinicio das explosões,
numa escala de uma amplitude
aludo Ueí-onheclda.

A aprovoçío do projeto de reso-
luçío do índio, acrescido da emeii-
da latino-americana, parece-nos
ulll. pois constituirá mais uma
pi ovo de que a opinifto publico
mundial rejeita com tildas as suns
força* a continuação das expenén-
cl>* nucleares. Mas nfto nos de-
vemos Iludir sóbre a eflcé.clo dos
npelos da Assembléln-Oenü, como
ficou demonstrado com os fatos
que acabei de mencionar e que
vi»r»m provar que nossas resolu-
çóe* (P14-X. 10U-XI. 1H8-X11.
1332-X II I, H02-XIV, 1377 e
I.78-XV) deixaram d» ter qual-
quer efeito prfttico a partir do
momento em qu» uma das po-
tendo* nucleare» Julgava que sua
seiruranç» OU que as exigências
da suo política de guerra fria tor-
na.Tam.-aa mais importonte» que
o* interesses d» maior part* da
bu mau Idade.

Nossas recomendações, nfto noa
esqueçamos nunca, nfto criam
obrigações Jurídica* e nfto podem
wr íonten de responsabilidade po-
io as potências Interessadas. Ou-
trusslm. nfto originariam um fator
es-cncial e necessário ao sucesso
de soluções voluntárias e nfto con-
troladas: a confiança na boa-r*
das partes.

41 Chegamos, pois. Senhor lJre-
«Idente. ao Unlco meio verdadel-
ramente eficaz de obier-se a sus-
pensfto daa experiência* nucleares.
Isto é. a lnsütuiçfto de um novo
mecanismo Jurídico, compatível
cem o Carta, quo estabeleça or-
giinlsmoa 0 mecanismos c.peeiíl-
ramente destinados o controlar a
mispen.Ao do* experiências núcleo-
res, através de métodos puramen-
te preventivos, e. na medida do
possível, (le caráter rotineiro.

O Único melo dc criar um tal
organismo é a conclusão de um
instrumento internacional. Ne-tc
sentido, a* característica* princi-
pais do projeto de resolução an-
glo-americano (A/C l/L 2801 nos
parecem corretas. O projeto de
tratado ao qual éle se refere prevê
lealmente o estabelecimento de
um mecanismo adequado de ve-
riflcaçfto permanente do observo-
çfto da suspensão das experiências
nucleares, e teria um efetivo pre-
ventlvo e.ica::.

O tratado daria os poderes ue-
ce-sArlos o uma Comlssio de Con-
trõle e a um administrador que,
em virtude rio autonomia e de
suas relações com ns partes con-
tratantes, poderiam ser conslde-
rados como superestatais, embora
eftreltamento confinados 00 ob-
jctlvo em vista. O tratado serio
tecnicamente independente à so-
luçfto do problema de regulamen-
taçfto e de reduçfto dos armamen-
t03. Pretender que o primeiro
dependa da questfto do desarma-
mento geral e completo serio atra-
nar de maneiro imprevisível ê) re-
gulamento de um caso de extie-
ma urgência.

As objeçóe* <io União Soviética,
se-rundo «.« quais o órgfto de cou-
:rõ'_e estaria desprovido de impar-
clalldade, nfto nes parecem ncel-
tavela, Tais argumento'. *ie foto,
poderiam ser pronunciados contra
todos os outro* mecanismos des-
f.nado* a reunir as opiniões c os
esforçou em favor do po/. Ê da.
essência de todos ca ori»nismos
Internacionais que .eus funciona-
sio* gozem de uma ivre.unçfto de
imparcialidade • boa-íé no exer-
ciclo de suas funções. Sem uma
tal convlcçio, êsies organismos
nfto poderiam preencher nenhuma.
tarefa Importante. Nosso próprio
Organização, cujo fim principal e
dc salvaguardar a paz. e a segu-
rança internacional;, p o r d e r i o
qualquer sentido. Rejeitamos uma
tol atitude, cujo conseqüência cc-
rio a pcrx*a de tôda. • qaulquer
esperança.

Mas uio devemos eoquecer, Se-
nhor Presidente, que nosso reco-
mendaçfto «obre êíse assunto nfto
terá qualquer forço obrigatório.
Cabe fts B***>ude» potências enten-
der-fT. Que e'.as saibam, no en-
tinto, que nfto ganham nado In-
vocando interesse, qu» segundo
nos nuU se compreendem, tíe de-
fesa nacional. Os pai*es pacíficos
<io mundo nfto st deixarão en-
K«nor.

A fabtlciçio de arm»* r.uclea-
re* lntrodurtu nas relações inter-
nacionais — além de ter tornado
caduca a definicio clássica de
guerra — elementos novos cujo
tmportAncla deve ser ressaltada. A
tecnologia modem» concentro
«eus benefíe'__ nas mios de três
ou quatro poise» altamente desen-
volvido», enquanto que comporti-
lha teus riscos entra todoa os pai-

se* do mundo. Alguns paises se
beneficiam, enquanto a urande
maioria dua nações, a Imenso
maioria das naçòw., sofre as con-
seqüências, f;, ao que me parece,
um lato novo ua Ulatórto.

Antes 8a ero termonuclear, os
preparativos militares tinham
evidentemente conseqüências so-
ciais, econômicas e políticas que
nfto se limitavam fts fronteira*
dos países onde esses preparatl-
vos tinham lngar. No ero termo-
nuclear, as experiências — fase de
preparação da guerra — JA sio
a guerra, pois põem em perigo
tôda a humanidade. CorH efeito,
Senhor Presidente, Senhores, nfto
escondamos essa terrível verdade:
neste mesmo momento a guerra
termonuclear existe, Já estamos
em estado de guerra. Repito: a
HUerra. entre os potências nuclea-
res dc um lado c o resto da hu-
mnnldade do outro. Já começou.

Km terceiro lugar, lembramos
que a guerra Já começada sob
nossos olhos não ameaça sòmen-
te nossas próprios vidas e ss de
nossos filhos, mas também o íu-
turo dc tôda a humanidade e a
preservação de todos os valores
morais c espirituais criados pelo
homem através da historia. A
guerra termonuclear pode pro-
duzír (e oa relatório;. do3 clentls-
tas o demonstram) gerações m-
tetras de homens mutilados »
sleljndoe, cujo face nio refletlrft
mais a dc DeuS, à imagem de
quem' — segundo mlnlia rellitiúo
-- a criatura humana foi cria-
di. Chcsamos assim, Senhores.
p;la força diabólica do progresso
cientifico aplicado ao ódio entre
«K nações, ó de.truiçfto dos tro-
ços de origem divino do homem.
Sorí. talve?.. um sinal profundo
r misterioso do História de que
ai clvlll-açõcs surgidas neste pia-
nÔta desapareçam no momento
mesmo em que se conseguira
.pagar estes traços.

Senhor Presidente.
Nosso dever, aqui. nos Moções

Unidos, é de pòr fim imediata-
mente i guerra entre ns potén-
elas nucleares e a humanidade.
Dos povoados mais longínquos do
meu pais. operários, professores,
políticos, pessoas de todos as
classes e orlücns. me dlii.em
todo (Ua. desde minha chegada a
Novo Iorque, apelos emocionantes
a fim dc que, e;n nome do povo
biasllêlro. eu vos faça saber de
suo profunda Inquietude diante
do n m c a c o dns experiências
nucleares. Creio falar, a èsie res-
peito, em nome (le 63 milhões de
brasileiros de todos os matizes
poiltlcos."

Leme tem
garagem
na calcada._»

Os .moradores cia Run Rl-
beiro da Costa, no Lem;,
reclamam contra uma ga-
ragem improvisada na cal-
cada do prédio de mune-
ro 214, na qual foram uti-
lizadas barras de ferro que
já machucaram várias
crianças.

Dizem os queixosos que os
moradores do prédio n." 214.
em sua maioria estranpei-
ros, recebem mal as quei-
xas dc seus vizinhos, conti-
miando a deixar seus carros
estacionados na calçada.

Áeronaxitas
investigam
o desastre

O Presidente do Sindicato cios
Aeronautas, Comandante Pau-
ln de Santana Machado, dc-
clarou ontem que. "apesar de
todas os dificuldades criadas
pelo Comandante da 2.J Zona
Aérea, Brigadeiro João Adil de
Oliveira", um técnico da elas-
se conseguiu realizar inquérito
sobre o acidente do DC-7 da
Panair, em Recife, oncie morre-
ram 52 pessoas.

O Comandante Santana M«-
chado disse que o público to-
mará conhecimento desse in-
quérito, nos próximos dias,
através do Conpresso Nacional.
Em nome do Sindicato dos Ar-
tonautas. o Comandante San-
tana lançou seu protesto con-
tra a atitude do Brigadeiro
Adil de Oliveira, "por não ter

0 permitido, arbitrariamente, que
um aviador civil, indicado ppla
11AC. participasse da Comissão
de Inquérito como membro ofi-
ciai".

Esclareceu o Comandante
Paula de Santana Machado que
o Brigadeiro João Adil de OU-
veira. com a sua atitude, '*de-
•.obedeceu às determinações do
Estado-Malor da Aeronáutica e
da Diretoria cie Aeronáutica Ci-
vil".

Em greve os
carreteiros -

de Santos
São Paulo 1 Sucursal. — Os

NOTAS í
RELIGIOSAS " 4,
CREMAÇAO ü

Talvez por estarmos no mis
coi.sagrado às devoções cm re-
gozijo das almas OU porque o
assunto constitui uma das pre-
ocupações atuais do Governo
Estadual, algumas pessoas nos.
perguntam por que. em rei*,
tias inumnções. 1180 se usa a
cremaçâo des corpo*. Seria, dl- I
zem, a solução para o problema
espacial dos cemitérios

A questão, para nós católicos.
obedientes aos preceitos da
Igreja, se apresenta sob o as-
pecto legal, moral e também
sentimental. Está definida. A
cremaçâo des corpos _ expres- '
samente proibida ao Direito
Canõnico. "Os corpos dos fiéis
defuntos tém de sepultar-se. re-
provada a cremaçâo. Se alguém
mandar, de qualquer forma, qué
o seu corpo seja queimado, é
ilícito cumprir essa vontade: e"
se houver disposto cm contrato
testamento ou outro ato qual-
quer. tenha-se como incxi«ten*
te" fCanon 1203 33 1.° e 2."'. 

'

E outra disposição do Código '

priva da sepultura eclesiástica .
os que ho.trcrem-determinnrtn
a cremaçâo do seu corpo.

Ksse ê o impedimento lega!
oposto pela Igreja. Há. porém,
o aspecto moral e o seníimen-
tal.. Um nes informa de que
é paga a prática da cremaçfio.
Na Grécia primitiva, havia a
inclnenição. descrita em Ho-
mero. Mas o cristianismo abo-
Jiu a cremaçâo. Os cristãos,
tomando por modelo a _ cpultu-
ra de Nosso Senlior Jesus Cris-
to.e em sinal de respeito ao
cofpo que a alma habita, nao
admite a destruição voluntá-
ria dos cadáveres.

Os partidários da cremaçâo
também apresentam considera-
ções e argumentos apoiados nn
higiene, Ma.*, cm contraparti-
da. os Juristas censuram a lm-
possibilidade das perícias medi-
co-legais que decidem. nSo ra-
vo, causas de grande relevân-
c!a judiciária.

Em alguns paises. fo! adoia-
d;i a cremaçâo: não, porém,
entre católicos. Na França, no
século passado, houve um mo-
vlmento favorável. Instalaram,
inclusive o crematóriõ. M a ..7
a execução foi reprovada. En-
tre nós, o assunto cstôve por
algum tempo em cogitações.
NSo encontrou, porém, aceita-
ção. A fidelidade aos preceitos
legais da Igreja, Juntaram-se vf
motivos de ordem sentimental,
tão Justes c tflo respeitáveis

DIALOGAÇAO

A Sagrada Consagração dos
Ritos concedeu acs Bispos do
Peru a faculdade de "permitir.
acs fiéis cristãos que possam
recitar, nas missas rezadas, em

¦ lingua espanhola, as tradições
literais dos textos litúrgicos:
Confiteor. Glória. Credo. Sane-
tus-Benedictum, Pater no.ter.
Agnus Dei e Domine non '-upi
orgnus. contanto oue o sare*-.
dote faça a celebração ímícá- 

'

mente em lingua latina e o po-
vo responda em latim às sau-
dações e admoestações do mes--
mo"*. Favor idêntico -Já íôia
concedido ao episeopado nrgen-
tino (REB).
TRABALHO MISSIONÁRIO

D. Jobst. vigário apostólico
dc Kimberlay 1 Austrália Ocl-
dental) compreu mais de 20o
mil hectares de terra semi-ári-
da para nela estabelecer cs abo-
rígenes e ensinando-lhes o
cultivo da lavoura e criação
de gado- A compra importou
cm 50 mil libras e foi produto
de uma coleta. Antes dc se
instalarem definitivamente os
nativos aprenderão os métodos
de amanhar ns terras e criar
o gado. (REB'.

Empossado
na FNJ novo
Presidente

O Sr. dumeretndo Cabral d»
Vasconcelos tomou posse, ontem,
do cargo de Presidente da Fe-
dern.&o Nacional de Jornalista.*,
para o qual foi eleito, ria vis-
ppr;..

O novo Presidente da FXJ tal
saudado pelo Coronel Rei Novajj,
representante do Governador de
Goiás, que conclamou os Jorna-
listas a luta pela solu.80 dos
problemas brasileiros, destacando
o dos garimpeiros do Brasil
Central. £>,

ií_r '

Promotor
no inquérito
do SAM

O Procurador-Geral da Ouaril-
bara. Sr. Sus_e_lnd de MentíoV-
c,\-, indicou um Promotor Pübti-
co para acompanhar o inquérito
Bôbr» a rebeliáo r.o SAM, qua
provocou a morte do menor Se?-
glo Nascimento.

O Inquérito, que est. tendo
conduzido pelo Delegado e o "Es-

.•rlv»o do _¦».<" Distrito Poltelul.
flcarft paralisado ate segunda-
feira, quando o Promotor se
apresentarA.

Investimentos
Um projeto de lei que
prejudicará o Pais

Automóveis
Cacex e Alfândega írregu-
lares

Aceso o sinal de perigo

carreteiros que t r a nsportam , „ .... »,„„•„„„•
cargas pesadas entre S. Paulo 

- Política nacionsi

e Santos entraram em greve na
manhã de ontem, estacionando I Internacional
seus caminhões no bairro Sa- Berlim hora zeio
boó, impedindo a estrada, e »r-_j_„
formando piquetes a ilm de j ' < •>v

parar todos os veículos de car- j
ga que trafegam na Serra dc
Santos.

Os motoristas trabalham no
regime de empreitada e reivin-
dicam.n elevação das taxas de
íretes de CrS 520 para CrS 700.
Embora não tenha havido qual-
quer incidente a cidade de San-
tos está bem policiada, e os 1

grevistas permitem o trânsito;
apenas dos caminhões que;
transportam carne congeiada.

O Congresso de Buenos
Aires

Personalidades
Zarur. a LBV * a Rádio
Mundial

são alguns dos assuntos que
você cucontrará em PN des-
ta semana., além de inúmeras
outras informações, condensa-
das, ifidispensáveis aos "Ho-
meus que Dirigem".

P N
_Va. bancas de
jornais CrS 40,00

(P
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Cacau novamente presente Reinicio cia
na Bolsa de Nova Iorque: Conferência
lucro de 78 a 91 pontos do Açúcar

Nova Iorque, 17 (UPI-AP-JB) — O mercado a
termo do cacau fechou, hoje, em alta de 23 a 41 pon-
tos, sendo vendidos 586 lotes, depois de um período
temporário de incerteza inicial.

O mercado firmou-se até o fechamento, termi-
nando cm torno dos melhores níveis da jornada.

Para a semana que hoje expira, o mercado do
cacau apontou uni lucro líquido de 78 a 91 pontos.

A força do mercado se ajustou às informações
constantes de uma safra africana menor, bem como
informações de que as principais fábricas de choco-
late estão interessadas em adquirir partidas do pro-
duto, não reveladas, em data próxima.
COTAÇÕES

As cotações do cacau, paia
m.rega imediata, em centavos
cie. dólar norte-americano, por
libra (453.6 gramas), FOB, ao
fechamento da Bolsa, foram:

13 contratos,
guintes:

e foram as se-

AcOfft 
BahiaKquador ...
Dominicano

24, .li
23,85
24,10
23.CO

dezembro  39,75
julho  40,85
setembro  40,95

O Robusta, para entrega»
futuras, fechou a 35 pontos de
alta, sendo vendido um con-
trato, com as cotações:

dezembro  n.li
março  17,25

No mercado a termo rio nçú-
cai-, o contrato mundial mime-
ro 

*9 
fechou, hoje. entre- um

ponto de baixa e outro de altn,
sendo vendidos cinco lotes. O
mundial número 8 fechou en-
tre, sem alterações c um ponto
cie alta, sendo vendidos dois
lotes. O nacional número 7 fe-
rhou entre inalterado e alta
cie dois pontos, sendo vendidos
37 lotes.

A parte de tini relativo sur-
to de atividade, no mercado de
entrega imediata, toda a situa-
ção açucarclra continua sen-
do Insôssa.

Os crus mundiais estiveram
inativos, porém os crus nacio-
nais apontaram situação me-
nos abundante, em janeiro,
posto que, o açúcar disponível,
para venda no resto do ano
atual, já está inteiramente co-
locndo, disseram as corretores.

Os crus que chegaram cm
janeiro, foram oferecidos a 6.40
centavos, Isto ç, nove pomos
mais que a base nlunl da cn-
trega imediata.

café:
As rotações do contrato B,

para entregas futuras, fechou
rie 5 pontos de baixa a 9 de
alia, e foram as seguintes:

dezembro  34.20
março  34,36
maio  34,25
setembro  33.75

As do M. também para rn-
tregas futuras, fechou de 1 a 25
pontos de alta, sendo vendidos

ALGODÃO

O mercado a termo do algo-
dão esteve, hoje, sob pressão
da abertura, ao fechamento-

Au fechamento, a lista estava
¦em baixa de 4 a 20 pontos, com

as entregas da nova safra bnt-
xanrio a novos níveis de quedn
nesta temporada. Abrira entre
baixa de 11 pontos e alta de 1.

O mercado do algodão a ter-
mo de Nova Orléans- fechou
em baixn de 4 a 22 pontos.

O algodão, para entregas fu-
turas. abriu. hoje. sem altera-
ções ,em relação ao fechamen-
to anterior, e com as seguintes
cotações:

dezembro 34.35
marco 35,0!)
maio 35,44,
julho 35,12
outubro 33.90
dezembro 33,90
março 34.11
maio 34,13

ZINCO

As cotações do zinco, para
entregas futuras, fecharam sem
alterações, sendo vendido um
contrato,
maio  10.60. oferecido.

CHUMBO

As cotações rio chumbo, para
entregas futuras, fecharam ln-
variáveis, sendo vendido um
contrato,
maio  9.W, oferecido.

Movimento
MOEDAS de títulos em

NI e LondresDÓLAR
Venda CrS 312,00
Compra CrS 302,00
LIBRA
Venda CrS .878,00
Compra CrS 850,00
CAMBIO LIVRE

Abriu ontem, o mercado de cAm-
hio financeiro, eom os Bancos par-
ti cul area vendendo o dólar * CrS
312,00 f comprando - Crí :10_,00 e
n libra a CrS 878.00 . a CrS 8-0,00
respectivamente. No merendo co-
mercial o dólar vigorou pnrn lm-
portaç-o a CrS 318.00 e a libra a
( rt. 895.00 e para exportação a CS
::OB.OO e n CrJ 807,00 rer-pccllvn-
mente. O Banco cio Brasil, colou
c, dólar psra lmportaçiio a c:i$
307,00 • parn exportação a ^r*
:;(J0.00. Durante o dln. o elolnr paru ,
Importação no mercado comercial
passou tv Vigorar a Cr$ ..15,00 o a
libra a CrS C.7,00 e pnra expu, -
tacao a CrS 30-.00 e a Ci$ Bjü.OO
respectivamente. No merendo uni-
mini o dolrtr vigorou com vende-
dores a CrS 348.00 e compradores
n CrS 343.00. No mercado de cíun-
bio neRro o dô.nr resulou para
venda a CrS 345.00 e para compra
a CrS 340,00.

Fechou innllesndo.

MERCADO riNANC ElrtO

Ok bancos psrtlculsre» a.n»:»[_
p* seguintes taxas;

Venda: Compra

noiar '... 315 PO 302 00
Libra' _"P. 00 850.00
Franco francês ., Í3.54 61.50
Franco beiça . . •.,_" 6.07
Franco auiço .... 72,13 6í>,S_.
Lira 0.501 0,4.7
Shllllng 12.10 11.70
íiscudo 10.!»+ 10.:¦?
Marco -77,91 75.40
Florim 86.60 rrj.a:!

MERCADO COMERCIAL

O.» banco» particular.*, • lixaram
»» .epiilntts taxa» p.ir» impcr-.a-
ç*o t fxporuçfto;

Venda: Compra

l.:b:a  865.00 867.00
Dólar  318.00 308.00
Franco francis, .. 64,7(1 62.12
Franco beija .... 6,-9 6.1P
Pranto auiço  "._,.'i? 71.21
I-lra.  0.512 0.4M
-hll_.ng  12,31 114)3
F.ícudo  11,15 10.80
Mai co  73,43 "6.03
Florim  88,27 85,S0

ESPECIAL

O Banco do Bran:, p*r» com-
pras relativa* ai exportações tíi
caie, forneceu as ae.-Jlii.e» ___»_:

LI.tr:

Libra .44.6S0
Dólar 300.00
Franco franc.» 61,110
Franco belga  6.0283
Frinco suíço  «9.39.
Coroa suera  S8.030
Ccroa d Ir. .»._n,i»Q.M._» .... 41.410
Libra Irlandesa .. 802,417
Eicudo 10.500
Pf.<o arpentino
Pe-o uru/ualo
Lira 
Marco 

3.600
37.000
0.48JJ

75.000
ecroa- n_rue_ni-.il  42.135
Flanai 153.280
SWItlnjF  11.655

O Banco «o Brvl! cotou * dfl-
iar-convênlo a Cr» 3C0.C0, par» os
demais convênio» o dôinr rego-
lou a Crs 285.00

O dólar fiscal par» o correm»
mts .'oi lixado em ;s5.95.

Nova Iorque, 17 , AP-JB'! —
Mercado de Valores se mos-

trou mesclado, cotn ativas ope-
rações, ao início da sessão.

As ações mais importante»
mostraram pouca, alterações.
Consolidated Edison avançou

7 8. n 84 3'8: Westlnghouse
Electric subiu 1 8, ate 39 5'8;
Bellileliein não se alterou, per-
maiieceiido em 40 7 8. ÍRiia!-
mente a General Motors, cm
â. 3 4.

U. S. Steek baixou 1 8 a
7f, 7 8 c- General Dynamics 1 ~,
ale 'JG.

Southern Califórnia Edison
subiu I 3 4. ate llll 3 4; East-
man Kodak perdeu um ponto,
a 110.

Obtiveram pequenos ganhos
American Telcphone. Douglas
Airciaít. Dupont, Kord e Good-
Year, enquanto que baixaram,
levemente. Chrysler, Illinois
Centis. American Tobacco e
Sears Roebuck.

BOLSA .DE LONDRES

Hoje houve perdas, na maior
parte das sessões ria Bolsa lon-
drlna.

Alguns informes anuais «.ri-
versos cie empresas contribui-
iam pnra a queda geral.

Os bônus c!n Governo estive-
iam tranqüilos, mas firmes

Os ouros melhoraram após
abertura débil. Os cobres cstl-
veiam fracos. Os pctrõleos lo-
pra ram pouco apoio e baixaram
ainda mais.

Ingresso da
Grã-Bretanha
no MCE
Londres .BNSi — A Gra-Bina-

nha iniciou oficialmente negocia-
çÔM pnrn insicssar no Me:curió
Comum Europeu.

O Sr. Kdwírri Hra.1.. Lorde do
Hélo Privado, é o chefe da delega-
çâo brltAnlca. composta de 50 pei-
«oiis. Nas conversações participam
o. sri* pnísp!. do Mercado Comum

França. Alemanha Ocidental,
ltilln e as tre» nacOe» do Benelux

cada uma delas representada
por acu respectivo Ministro dn»
Relações Exteriores.

Secundo fonte» chegadas á eon-
l>rrn<-.í.. m, conversações duraríu.
dol» dias, depois do que aa 1 eno-
ilações pros_eK_lr„o entre os fun-
cionários doa sete países, havendo,
em «e<tuld». um breve Intervalo,
ou outra reunião ministerial, de-
pendendo do pioicreíso alcançado.

Depois da «essto,' um parta-voabritânico disse que os delegados*
estiveram perfeitamente _ von;a-
de e que fora uma reunião bas-
tante movimentada, acrescentan-
do qu» oa Sei» haviam augrrldo
nova íeunllo. a íun de elaborar „
programa daa lutura» reuniões.
Disse êle. ainda, que o represen-
tante da Alemanha Ocidental re-
cordara a Importante contri_.t'ça_
britânica à Europa « expressou
em nome dos Seis o» voto» de
que as negociações eôbre a Ineo.-
poraçao do Reino Unido no Mei -
(ado Caulim constituíssem uniarontr!iutç*.o maior r mais arroja-
da paia a umao européia.

<.;'•

Londres, 17 ifim — A Contf-
rência Internacional do Açúcar,
organizada sob os auspícios ds»
Nações Uniria*;, iclnlfhui.. provi.-
velmente, os seus trabalhos rm
Genebra n 7 de dezembro pióxl-
mo, com o objetivo de tentar re-
Bolver a sltuaçftu nlnda na reu*
nino de outubro último.

Para facilitar o estalieleiSmcn-
to de tim eventual çbmprpmissa,
o Dlretor-Geral do Cui-t.*].).- In-
terniiclonal do Açúcar, Sr, li. E.
Ktedman, est A visitando dlveiaus
capitais, em particular Hi.vana e
Washington,

O lltiulo, que púe em foco o
fuluro do acordo lutei nacional

para ,i eslablll/.açllo doa preços
niiiucll.il» do açúcar, surgiu em
faca das reivindicações de Cuba
Ks»» pais exlRe um consld»i_v»l
numento da sua cota do expor-
taçfto, Isso para compensai' ft per-cia do mercado norte-americano.

Sotelca proporcionará ao
País economia de divisas da
ordem de US$ 10 milhões

A construção da usina termelétrica planejada
pela S".telca, em Santa Catarina, proporcionará uma
economia de divisas de, aproximadamente, 10 mi-
lhões de dólares anuais, o que vale dizer que, em
apenas um ano, o empreendimento compensará o
dispêndio cambial de sua instalação, sem levar em
conta o efeito, na economia local da produção de'
energia elétrica, que é o Jim específico visado, desem-
penhandp papel preponderante no Plano dc Eletri-
íicaçãa do Estado.

Estas declarações foram feitas pelo Sr. Hélio
Abreu, ex-Diretor das Centrais Elétricas de Santa
Catarina (Celesc), c que veio ao Rio tratar de as-
suntos ligados á construção da usina da Sociedade
Termelétrica de Capivari (Sotelca).

União Sul-
Africana vai
vender acúcair

í.oiícfres, 17 (UPn — A Gi.l-
Bretanha concordou cm com-
prnr na ' Unido Sul-Africana
150 000. toneladas dc açiicar por
ano, qíinnóo a República deixe
de pertencer ao Acordo Açuca-
retro do CommonwcaH.., em
íins do nno em curso,

O Ministro da Agricultura tio
Reino Único, Ch.l_top.ier Soa-
mes, fêz o anúncio na Câmara
cios Comuns,

O PLANO E A SOTELCA

Expondo a posição da Sotel-
ca no Plano de Eletrificação de
Santa Catarina, disse:

"A eletrificação do Estado de
Banta Catarina está prevista
consoante o aproveitamento do
potencial energético dos Rios
Cliiipecòziuho U.O 000 kw), no
extremo sul; Rio Uruguai (es-
licito do Rio Uruguai — 
200 000 kw), na fronteira cen-
Iro-ocste com o Rio Qrande do
Sul; do Rio Canoas (desvio do
Rio Desqulte para o Itnjai —
200 000 kw), no. alto Vale do
Ita.fni c com a construção de
usinas termoeliitricas. na bacia
carvoeira do Sul do Estado. De
Forte que, pela interligação dos
sistemas, toda Santa Catarina
será eletrificada "

Acrescenta, nlnda. o Sr. Hélio
Abreu, que a Sotelca lem papel
preponderante na esquematiza-
ção do Plano dc Eletrificação

BOLSAS E COTAÇÕES
MERCADORIAS

CAFÉ

o mercado de caí* disponível,
continuava Ainda ontem, paraü-
sado * sem cotação, Foram despa-
chadaa paia embarquei 02 77!» hn-
caa d* caie.

C:,J 1 044 106.J0,
seguir.

Ti >

VENDAS EFETUADAS

A pol* ri» l n...n

Do ílpo 3
tsçlo:

COTAÇC-KS

tljio >•

..'1 D. Bmll'. port.
Antigos 

500 ldcm 

Emp.

¦em co-
Obrigações

PAUTA SEMANAL 19.-.J

Cr» 4S.0O
F.Míido do Rio — c.-af«

comum 
Estado de Minu --

caí* comum .. •
Caí* fino
listado do l'nr»n_ —

Caí-* comum
Idem, ílno 

I.Ibernçlo em 16 df novembro:

ríii Reaparelhamento
5: ldcm 1053 

Ilill Iclcm
WJ T. Nsc 1939 — Oliiu I

Cl* .10,00
Cl* 79,3.1

Cr» 70.00
Cr» 79,35

Crl

770
E.O

SliO
730
760

144

Kstrida d« Rn_a|»m

Minai
Paraná 
E. do Rto 
8. TkuIo 
E. Símio ...'

l.rnpoldlm

S 4V\
1 MWt

300' .30
:«o

!M Orau II — lr; 3/ lm-
posto 

S3 Grau III — t',; d« Ci»
3 000

f-sUdit-Ii — A pli.

9 Maranliío 
H Mina* 193. pl. — 1 «

fi-írln 
IR lelrni -- 3.1 _.r\» ....

rn ldcm — 3.» serio .
733 8. Paulo Uniformizada»!

Ex/J, .-,

..- Mliuli lp»l«

.12 Lei «0 — P A 
00 ldcm

6910 ldcm
100 Emp. 1917 Nom
103 Pref dc n Hoil.onta .

Bancos
Total

r>cMl« n 1.» infs 
Dcsda o 1 ° (lc Julho
Idem, ano passado
Entrad,» por- caminhão
Desde o i.° de Julho

EMBARQUES

Rm 16 do corrente:

Europa
América do Non» 

io ui

98 -16S
l 2t% 300

9 Sil
tti 09,'

J 119
3 7.10

Aro*-.
Bon.3R8 Boavlsta — C

100 ldcm
(10 Itrasll 

10.0 Nacional dt Mmaj Ge-
SA\S

Companhia*.

1030

9.'.
-S

'.'3

«03
607
610
130
:?o

:soo
:900
1530

340

300

Total 10 S!.9

Iicsdc o 1 •' do me* 71 59í
Ilcide o l.o de Julho ... 069 309
Idem. ano passado .... 2_(l 407
Exlniíncla 317 301
ldcm, nno pua-do 245 234

ALGODÃO
V

f_*_e mercado eatfva a.ntja on-
tem, firme e com as cotaçde*
inalterada.».. Entraram 112 lardo»
do nio Qrande cio Norte r saíram
350. ficando cm deposito 39 790
ditos.

COTAÇÕES
Por 10 quilos

i."-OO Amírlca Fabril . .
900 Pioí.ie»so Industrial —

Nom 330
93 Panai! do Brasil 300
50 Agropecuária s. Helena 1000

139 Amo — Pref 1300
I05O Brasllclia de G(l.s 323
1000 Carioca Industrial ... 200

19 Brahma Ord 870
500 ldcm Pref 840

6100 Idem 848
407 ldcm 830

23 Idem 860
31 Idem 870

500 Idem C. Div .,.. 850
1 SOO Cerro A_ul Agrope-

cuarla .. 1970
3 Cigarro» Sousa Cmi —
port 5650

34Í ldcm 5GK0
25 Cimento Aratu 3S00

2632 Docas dc Sanlos poit. 103
120 Edllôra Delta .36300
140 Ferro Brasileiro 2400

QUALIDADES!

libra l.niu»

Seridó — tipos 3-4
libra .Mecll»

Sertôei — tipos 3-4

Cearil — tipo» 3-4

Fibra Curta

Mata» — tipo 3
Paullsu — tipo 5 .

Prói. Fut.

1 830 a 3 000

1 800 a 1 850

1 750 a 1 SOO

I 330 a 1 600
1 700 a l 750

AÇÚCAR

O mercado dèsi. produto run-
.-iodou ainda ontem, estável « com
a* preço» inalterado.». Entraram
550 sao-.. do Kítadd do Rio e aai-
iam 15 000. llcando em depósito
125 506 ditos.

COTAÇÕES

2000
390
IIPI
200

1000
2900
1350
305
270
200
250

4750
4 SOO

1050

QUALIDADES: Tnr 10 quilos

Branco Cristal  Crt
Masca vi nho  Cx$

970,00
913,00

Títulos
Ainda ontem, a Bolsa df Tlm*

los, apresentou tim movimento
ativo de*trabalho, poi!» os toma*
dores de títulos tinham ordens
para a compra e venda de papéis
mnls em evidência, Corn efeito os
negócios realizados foram desen-
volvidos, notndamrn.e em papéis
da dívida particular. O total de
titulo», vendidos durante os pre-
rCícs somou 53 238. na Importan-
na de Cr» 57 104 003,00. Permnnc-
ceiam estáveis e inalteradas ns
apólices dn Unifto, as ObrlgaçCea
do Tesouro Nacional, as de Guer-
ra e do Reparelhamento Econôml-
co. As Estaduais e Municipais re-
unlaram calmas • Inalteradas. As
açôcs de Bancos jicrmanecernm
estacionaria.*. As açôcs da UcIro
Mineira. Sid. Mannesmann, Vala
do Itlo Doce portador. Lojas Ame-
ricas. Paulista de Forca • Luz.
Ferro Brasileiro. Brahma e Amo
í estilaram em boa posição e com
oa preços em alta. Aí da Mesbla,
Kibon. Máquinas Piratinln.a. Itos-
co e Vale do Hlo Doce notutnatl-
vas ficaram calmas e em baixa,
com as demais inalteradas. Foram
vendidas letras de importação dó
Banco do Brasil, na Importância
rie Cri 3 096 360,00. Venderam-í»
letras de cambio da» Cia». Fldes «
Finco 8. A , no valor vendável d»

l

li3 Fiat Lux
2i_:i Kibon Ord

200 Iclcm 
500 ldcm Pref
130 Klaus Edward Frankol

Acusilca e ótica 
300 I/oJas Amerlranas ....
loo Máquinas Plratlnlnga
223 -Mesbla pt
400 Paulista de F. e. Luz .

IS14 Petrobrá* — Ord. ....
2214 ldcm — Pref

100 Ref. Petróleo Unllo —
Pref

10 Idem
15 Rosco S A — Com. e

Importação
10 M. Mineira port  4410

137 ldcm  4420
614 ldcm  4450

85 Idem  44C0
100 ldcm  4470
972 letein  4480

1124 ldcm  4490
123 ídem  4500
196 sid. Mannesmann Ord. 3050
SS7 ldcm Pref  3050
717 Sid. Nacional  10.0

1000 Bi.isll Bolivia de Pc-
trôleo Pref

:>noo ldcm 
300 Vale do Rio Doce Nom.

Ex Div: 
410 Vale do Rio Doce Port.
120 Vllasboas 9. A. IndiVs-

trlas dc Papel — Pref,
— ort

2000 Wllly» Ov. Ord
B70 Idem •.,.

170
173

3440
4400

1108
112
113

Dcbcnturc»

1 PetrobrAs de Crí 400
1 ldcm dc Crt 800

85 ldcm dc Cr» 1 000
RS3
860

I..

Bco. i
liava
ldcm

Hipotecária!

o E da Guana.
600
«20

I.eiras Ar Importaçla

Cr?, 649 000 — Bco Brasil —
Vene. 15-3-62  88,70

Cr» 3 290 000 — Bco. Brasil —
V.ne. 30-3-.3  R..80

Crí S47 000 — Bco. Braall —
Vcnr. 15-4-62  89.10

Letras de tãmhlo

lides S A -- Prupi: 200, 319, 240.
270, 336 dias. l"çoa — Crí 86.67
—. 83.40 — 84.00 _ 32.00 e ClJ
77.60

finco 8 A — Prazos: 154. 169. 183.
187 dla« Preços Cí 90 803 —
19.807 — 68.931 « Crl 15,833.

catarinense, pcia.s seguintes, ra-
r.óes: ai abastecimento com
energia, elétrica, cia região 11-
toríinc.. do Eslado (as condi-
ções das bacias hidrográficas
cio litoral são desfavoráveis, pe-
la Irregularidade de seus rios e
difícil acúmulo de água;'

b) usina de ponta parn o sls-
lema Interligado.
ECONOMIA DE DIVISAS

Mas a função dn Sotelca não se
restringe nesses itens, o empre-
endímento tem significado na-
cional, porque determina —-
acentuou o Sr. Hélio Abreu —
economia cie divisas, da ordeni
dc USS 10 000 000.00 anuais
pela não importação de óleo e
carvão metalúrgico, além do
consumo do carvão-vapor, re-
siiltante do bcneficiainento do
carvão-lavador.

Iteferlndo-sc. ainda, ao plano
Sotelca, na conjuntura eco-
nómica nacional, afirma que a
economia dc divisas, num nno,
resultante de sua implantação,
corresponde ao valor do equl-
pamento para uma mina desse
lipo, sendo, portanto, um cm-
preendlmento nutofinnnciãvel,
indiretamente.
ENCHENTES E DEBATES

O sistema de eletrificação
catarlnenso determina o des-
vio do Rio Desqulte. afluriue
do Canoas para o Itnjai. Essa
transposição poderia trnzci-
problemas quando se sabe que
o Itajai. freqüentemente, .nun-
da a região que percorre.

Sóbre Isso, explica o Sr. Hé-
lio Abreu: "tudo obedece a um
plano. De há multo o Govêr-
no Federal tomou a si n rega-
lurizaçfio do Kio Ilajai. pela
construção de uma série de
barragens, O assunto, na época
rias enchentes, é muito drbatl-
do. À medida que as águas ea-
roam. os debates se esfriam.
Quando ns Indústrias voltam às
suas atividades, ninguém mais
pensa no problema das en-
clientes". E, categórico, acres-
centfll "anote essa observação e
ciuando houver nova enchem e,
falaremos."

Acentuou que, concomitante-
incute, á transposição da bacia,
se construirão rs barragens de
reçulari.nçáo do Rio Itajat.

A TKRMEI.ETRICIKADE
O Sr. Hélio Abreu, com lon-

ga experiência no trato do
problema caivoeiro. definiu a
questão ila energia em seu Es-
tado dizendo que a termeletrl-'cidade, com base no consumo
do carvão, constitui o "nó gór-
dio" do problrmn. E comenta:"construam-se usinas térmicas
e náo mais haverá enrvão-va-
por estocado; com isto estará
aumentado o consumo do car-
vão metalúrgico nacional, c,
rm conseqüência, estará dlml-
nuída a Importação do similar
estrangeiro.

Com as divisas economiza-
das — acrescenta — poder-se-
á construir, na região da ba-
cia caiboiiifcra. elctiossiderur-
glcas c indústrias carboqulml-
cas. Os fretes dc retorno esta-
rão compensados com o trans-
porte do minério dc ferro po-
los navios que demandam ao
Sul cm busca dc carvão meta-
lurgíco. e, do reíugo piritoso
que poderá ser industrializado."

GUANABARA. UM EXEMPLO
Chamando a atenção para a

necessidade dc Santa Catarina
empre ender, imediatamente,
sua clctrossidcrurgia. comentou
que a Guanabara instalará umn
eletrossiderúrgica. com capital
iniciai de CrJ 50 milhões. "Não

possui — diz êle — minério de
ferro, c. multo menos, carvão.
Santa Catarina tem carvão, e
os navios carvocirot da Com-
panhia Siderúrgica Nacional
navegam para o Sul com las-
tro- de água. Que sentido há
nisso? Que Santa Catarina Ins»
t itua .lá sua siderurgia, pois,
náo faltará quem a faça fun-
cionar."

Recorde na
exportação

de minério
Graças às obras realizadas

pela Companhia Vale do Rio
Doce no porto de Vitória, per-
m_J.il.do a manobra c atracação
dc navios até 60 000 tonelada...
pcssível foi atingir mais um rc-
rorrie na exportação de minério
dc ferro.

O Hlo Orenoeo. iludindo cèr-
ra de 200 metros dc compr.-
mento e calando 34 pes c onze
polegadas, carregou 34 000 to
neladas de minério de ferro,
destinadas á U. S. Steel. Ape-
nar dc se tratar do maior navio
já entrado no porto de Vitória
em qualquer época da sua his-
tória, o que exigiu uma série
de medidas íora da rotina
usual, o carregamento, graças
a mecanização das instalações
portuárias, processou-se em um
ritmo satisfatório dc aproxima-
damente 10 000 toneladas diá-
rias. Anteriormente, no passa-
do mês de agosto, o navio ale-
mão An.-iliese. batendo todes os
recordes rie até então, carregou
dc uma íó vez. 28'050 toneladas
de minério de ferro. Rcnilta-
des auspiciosos, dentro do plano
de expansão da Companhia Va-
le do Rio Doce.

FERROVIA '

A Estrada de Ferro Vitória a
Minas, de propriedade da Com-
panhia Vale do Rio Doce. está
empregando composições quin-
tuplas de locomotivas diesel
para transporte de minério de
ferro.

Os trens realizam o percurso
de Itabira a Vitória, no total
de 558 quilômetro?, com uma
composição de vagões que atin-
ge 1 100 metros.

Em bitola de 1 metro é o
trem mais extenso do mundo.

PORTARIA i

Para estabilizar os preços
dos combustíveis decide o
CNP continuar tabelamento

O Conselho Nacional do Petróleo decidiu, cm
sua última reunião plenária, manter a tabela de pre-
ços dos derivados de petróleo, com alterações não
.significativas, para poucas localidades, em harmo-
nia com o pensamento do Ministro das Minas e Ener-
gia e deliberação do Conselho de Ministros.

Complementando a decisão, o Professor Josafá
Marinho, Presidente do CNP, baixou portaria, já en-
viada à publicação no Diário Oficial, estabelecendo
a continuação em vigência do atual tabelamento.

bilhões e trezentos milhões, r.a
arrecadação total úo último tri-
mestre, a íim de propiciar ao
Governo coibir a elevação do
custo de vida;

e) a necessidade de assegu-
rar recursos que bastem is em-
presas para atendimento de _r.«-
li-.oria de salário de seus em-
pregados,

RESOLVE:
Art. 1° São mantidos os vi-

gentes preços finais ao consu-
mldor, dos derivada, de petró-
leo. constantes da Pot taria
P-5'61, com as alterações indi-
cadas na tabela anexa e as va-
r i a ç õ c s relativas a despesas,
consignadas nas notas explica-
Uvas.

Art. 2° Independentemente
de publicação da presente, a
Divisão Econômica oficiará às
empresas comunicando as altt-
rações verificadas nas parcela»
componentes da estrutura ds
preços, que vigorarão a partir
de 18 do corrente.

ti o seguinte o teor da porta-
ria P—6/61, do CNP:

O Conselho Nacional do Pe-
tróleo, atendendo, entre, outras,
ás seguintes razões:

a) a recomendação do Se-
nhor Ministro das Minas e
Energia, de 6 de outubro, no
sentido da ílxaçáo de providen-
cias destinadas a possibilitar a
estabilização dos preejos de de-
rlvados de petróleo, por prazo
razoável;

bi a deliberação do Conselho
rie Ministros, de 26 de outubro,
de "tomar medidas efetiva»
para que náo haja aumento no
preço de combustíveis";

c, a ingestão do Diretor
Executivo da Sumoc, de 71 de
outubro, e a resolução do Con-
sclho de Ministros, de 9 do
corrente mês, provocada por
exposição de motivos do Conse-
lho Nacional do Petróleo, con-
cillando a politica geral do
câmbio com a conveniência de
proteger a economia do consu-
midor;

ri, a circunstancia de que a
receita do Imposto Onlco, esti-
mada entre setenta e cinco e
oitenta e cinco bilhões de cru-
zeiros para êste exercício, pode
sofrer redução, de cerca de dois

Novas perspectivas para
venda de nosso café no
mercado do Oriente Médio

Beirute. 17 (FP) — A entrada de 50 mil saras
de café brasileiro, cie 60 quilos cada uma, no Porto
Franco do Instituto Brasileiro do Café, estabelecido
nesta Capital, abre novas perspectivas para a venda
desse produto no mercado do Oriente Médio.

As 50 mil sacas foram transportadas pelo navio
Lóide Paraguai, da companhia Loide Brasileiro e são
vendidas aos negociantes a 22 dólares a saca. Todo
o estoque foi vendido logo na chegada. O delegado
cio Instituto Brasileiro do Café, Sr. Plinio Cavalcãn-
ti de Albuquerque, informou que tinham sido ven-
didas 10 mil sacas à Síria, outro tanto ao Egito e 5
mil à Jordânia. Acrescentou que também foram
atendidos os pedidos da Arábia Saudita. Para pri-
meiro de dezembro próximo espera-se a chegada de
outra remessa dc 50 mil sacas.
NAO FAVORECIMENTO

A fim de náo favorecer cci-
tos importante* negociantes em
detrimento des demais, reso!-
veu-se vender 200 sacas a cada
torrefator e 300 n cada impor-

. tador que náo seja membro do
sindicato cios negociantes de
café.

O porto franco de Beirute
receberá cie 20 em 20 dias apro-
xlmadamente um carregamen-
to de café do Brasil.

Os círculos comerciais desu
capíial julgam que o preço de
22 dólaies é muito vantajoso
em relação ac* nivela do mer-
cado internacional, o que de-
terminará que a praça de Bel-
rute desempenhe um papel pre-
ponderant. em todo o Oriente
Médio no que se refere à rc-
distribuição do café.

REDISTRIBUIÇAO

Por outro lado. o delegado do
Instituto Brasileiro do Café de-
clarou k France Presse que não
existe o problema da redistri-
buiçáo maciça do café nes pai-
ses onde esse produto 6 mais
caro. Acrescentou que haviam
sido tomadas todas b« medidas
necessárias para impedir as re-
exportações para zonas náo in-
ciuidas no Oriente Mériio. Nes-
se sentido se exigirá, prosseguiu
o Sr- Cavalcanti de Albuquer-
que. uma garantia bancária des
compradores de grandes quan-
tidadtis de café. Em trcca. está
autorizada a reexportação para
o conjunto des países do On-
ente Médio, Grécia e Turquia
assim como para cs países afr:-
c- a nes.

Cabe assinalar que os neso-
ciantes dc Tripoli insistem

Chuvas causam prejuízos
à lavoura salvadorenha
de café que sobem a 70%

São Salvador, 17 (UPI) — Os produtores de café
e algodão, duas das principais exportações do Salva-
dor. vêm solicitando do Diretório Civico-Militar que
governa o pais que dite medidas para aliviar sua si-
t uação. em vista do que qualificam de "estado de
emergência" em conseqüência das fortes perdas em
que incorreram por efeito das prolongadas chuvas
impróprias da estação. A Assqciação Salvadorenha

,4, de Café pede o levantamento dos direitos de expor-
tação sobre o produto. Tanto os lavradores de café
como os de algodão desejam que sejam atenuados os
dccretos-leis que favorecem os trabalhadores do cam-
po e aumentam os custos da produção.

Junto ao Cônsul do Brasil nessa
praça, Sr. Jean Torbay. para
que também ,=c estabeleça um
porto franco cm Tripoli. Mas
no momento fsse projeto foi
deixado de lado. prinoipalmen-
te porque são limitadas as re-
messas que devem chegar bie-
vemente.

Conferência
da Bacia
do P. do Sul

O Grupo cie Desenvolvimento
da Bacia do Paraíba do Sul.
oiftáo do Conselho de Desen-
volvimento da Presidência da
República, realizará, no período
cie 27 de novembro a 7 de rir-
re.mbro, na sede do CD. a I
Reunião da Conferência da Ba-
cia do Paraíba rio Sul.

A instalação solene do* certa-
me. para o qual foram comi-
ciados o Presidente da Repu-
Kbca. o Primeiro-Ministro e os
Governadores Carvalho Pinto.
Magalhães Pinto, Ceiso Peça-
nha e Carlos Lacerda, será no
próximo dia 27, ás 18 horas, no
auditório do IBGE. Os debates
te.áo prosseguimento na sede
cio Grupo de Desenvolvimento
ria Bacia do Paraíba do Su!. n.i
Rua São José, 90. grupo 910. e
no Conselho de Desenvolvi-
mento.

TEMARIO

O temáiio. que será variado,
tratará rios problemas dc ene:-
gia. produção agrícola, irriga-
çáo. silo e armazéns, pecuária,
jazidas e mineração, credito,
cooperativismo. extensão rural.
renorestamento, abastecimento
cie água. esgotos e poluição das
a.uas, defesa contra inunda-
çóes. eiuemias rurais. Indústria,
comércio e transportes.

Condições do
Brasil para
a pecuária

Di- »,'_:__ com estudos recec-
i»m»n'.e re-llziidos por ttcnlcos
lidados à lndii.st.l_ do .rio, o
Brusll podir* «er o msitor produ-
tor e exportador de carne» do
(lobo

As condições íavoravels do melo
umblente, _ extensio lerrltorlsl.
a imenldsde do cllm» e as am-
pias possibilidades de produçlo
tie for.-aRens permitem a crlaolo
de rebanhos em quase todo ter-
rito. to.

CONDIÇÕES

Com essas áreas Imensas p.-e.«-
t .mdo-se x pastagens r» tu um ts. —
e _radatlv____at*. novas tonas
.»»n Incorporadas — o desenvolvi-
mento agropecuário será íator ds
Integração de l6c!_s as regi.es n»
economia nacional. R.su-no«,
portanto, ampliar a produção -
base de melhor produtividade.

As áreas que. comportam gran-
de expansão da pecuária dt cor!»
estlo compreendida» n»a reglfte»
tropicais • subtroplcals. E na»
laças .ebuinas. tipo de gado ade-
qua do ao» climas quentes, estilo
as possibilidade, do maior ren-
cilmeuto. Admitida a evidência

<l»í que o nosso País detím eiua*
vantagens, torna-se necessárU
uma snillse, para a correç&o da
•ituaçâo vigente, que nao corres-
pond_ às conc.uíoea obtldaa.

GOV_rt.NO
PRIVADO

T. SETOR

Identificados oj íatô.e.*. restifà
ei:abelrcerem-"e as prioridade»,
derendo o Governo atlvtr a in!-
,-latlva privada, suplementando-»
no» pontos onde se revelar mali
débil, e executando a» partei qua
correspondem especlflcament» ao»
oigàos governamentais.

A Imensa riqueza representada
peia pecuária brasileira de con»
formou-se e multiplico--»* à
base da iniciativa particular. No
estágio alua! de desenvolvimento
eronôml.o do Pais, com a dlns-
mli-.içáo dt todoi os setores d*
a:iv!dade nacional, * natural que
o ruralista marche em direção K
.rontelrn. oeste, derrubando mata,,
e cultivando pastagens, num tra-
balho lento. ma_s constante, qua
lia de permitir a transformaçio
cl. perspectiva em realidade. O
Brasil pod» chegar % dominar
mercado» e Impor a excelência
de seu produto.

Autorizado
o BI) dc
S_.a Catarina

Deverá montar a dois bilhfies
de cruzeiros, dentro de um
ano. o capital do Banco de
Desenvolvimento de Santa Ca-
tarina. cuja constituição aca-
ba de ser autorizada peio Pre-
sidente da Republica, com re-
íerendo rio Primeiro-Ministro.
O capital inicial, formado
através de ¦ subscriçfto pública
e com uma participação do
Governo catarinense da ordem
de 51 %, é de CrS 300 milhões.
O Banco de Desenvolvimento
de Santa Catarina S.A. cons-
titui o alicerce do Plano da
Metas dò Governo do Sr. Cel-
so Ramos.

PREJUÍZOS

Os calcules des prejui-cs to-
írides na safra do café «cl-
Iam entre 18 e 70 por cento,
conforme a zona afetada. As
mencionadas cifras constam
de um boletim publicado pela
Junta de Governo da Associa-
çáo dos Lavradores dc Caií, n
qua! Já informava sobre 70 por
cento de prejuízo nas r._n__vc_'.--
cie o grão já havia atingido ma-
dui-eza plena.

Alguns lavradores de alscdSo
consideram que as chuvas lo-
ram a» mais severas em 42 anca.
Começaram quando o recém»

furacão açoitou as Honduras
Britânicas, na cesta oriental da
América Central.

METADE DA SAFRA

Dizem os lavradores de «lgo-
dáo que seus prejuizoa podem
atingir 50 por cento da safra
potencial, pois o estado do tem-
po impede os aviões de fumi-
par com inseticidas cs campos,
e isto aumentou cs danos.

Habitualmente, a estação ri-
r». que dura seis meses, come-1
ca em fins de outubro, e ime-
d-.atament» começa a colheita
do café.
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VETERANOS DA TEIXFÔSICA E.1Í FESTA — .Vleronos da
Companhia Telefônica Rrafileira, ao completarem 10, *0, 23,
30. 35 e 40 anos rie serviço, foram homenafeatlos pela Empresa,
com uma bonit/t /pifa, levada a ef&iío no tâijício^stde </n Orga* '
ní-tiçiio, ii qual compareceram familiares, coltgus e convidados.
.( foto fixa o momento rm que o veterano AafAa/tno Gentif
recebia ri» ]. R. Tnncreil. Superintendente-Otral da Rede. o

emblema comemorativo aos trinta e cinco anos d* frVns
ae.iiçoj prestados à empresa

, * »• -»% ~s*
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Governo da Guanabara CASSADAS AS MATRÍCULAS DE S. FREITAS
E CANEJO PELA COMISSÃO DE CORRIDAS1. Proventos anuais de ina ti vida de

2. Despachos do Diretor do Pessoal
.1. Departamento de Educação Primária

O Diretor do Departamento do
Peesopl assinou apostilas lixando
os proventos Rituais de llmtlvldn-
cie dopi seguintes servidores: Alice
Atra Oo Carvalho, cm CrS 
360 000,00: Onillnii domes ICunst,
em OW 600 OOU.OO: Isabel Amunil
tio I..1UI, cm Crs 250 200.00: Plu-y-
gia Cliiicla Pereira Lima, em Cr$..
3SS 000.00; Nilson Lisboa da Om-
ça Couto, em CrS 7.0 900,00: Isii-
bel Junqueira Gomes, em CrS 
(100 540,00: Alfredo Munhoz do
Morais', em CrS 504 000,00; Hayd.o
Correia Lopes em Cr» 520 000.00:
Ncstor Magno do Carvalho, em CrS
S35 1100.00: Pedro Afonso Mocha-
do. em CrS 1100 000.00; Maria dc
Loutdes dc Miranda Cunhn, em
CrS 300 000,00; Mnrilla dc Moura
Dlntz Ccrtiuelra, cm CrS 600 000.00;
¦Aiitnro Moreira Ittxirijmcs. om CrS
l.o 000,00: Alfredo Queiroz, em
CrS 129 600,00: Daniel Dlnlz da
Franga, em CrS sio ooo.oo: Fran-
c*seo Cardoso da Sllvu, om Cri'....
1Ü0 000,00: Milton Gonçalves Cal-
das Barreto, cm CrS 80i. 352.00;
Mnriu Antonlcta AlcAlltam Mar-
tlnpi. cm CrS 040 000.00; WOttOtl do
Sou::i Pinto, em CrS 216 000.00;
Arlsteu Dias dc Ornollas, cm Crs...
144 000.00; nennto Dias Gulma-
rícs, em CrS 3C0 000.00: Rodrigo
Leandro Coelho, em CrS 172 1100.00;
Emllia Fernandes da Silva, em Crs
600 000.00: Iva Gomes Ribeiro, cm
CrS 406 440,00; c Hermes de Sousa
Teixeira, cm CrS 1 061 300,00.

DESPACHOS DO GOVERNADOR

Na Secretaria de Finanças: Her-
mini» Rabelo Romero e outros —
Aprovo o latido c autorizo o tiepó-
elto Judlcal da Importância cor-
respondente ao mesmo; e Casa
a-bara Sedas S'A — Deferido.

SECRETARIA
DE ADMINISTRAÇÃO

Ato do Secretário: Designando
João Alves do Morais, DJalma
Sampaio dc Morais, Del mo Moura
dos Reis e Erotldcs Ferreira de AI-
me.da paia, sob a presidindo do
primeiro e secretariado pelo últi-
mo, constituírem a comisafio cn-
carregada de proceder ao recebi-
mento o Jul -amento das propostas
para a coastmç&O de uma caixa
de água súbtcrrp.nco no Hospital
do Servidor do Estado.

Despachos: Mnrla Emllia Fer-
relra Saldanha — Autorizo; Unlfto
dos Servidores Municipais c Real o
Benemérita Sociedade Portuguesa
de Beneficência — Revalidados
pam o corrente exercício os ti-
tulos declaratòrlos de utilidade
pública: Cluldo Webster Lopes e
Alt.-.mlra de Sousa Braga — Au-
torlr.o.

DEPARTAMENTO
DO TESSOAL,

Despachos do Diretor: — Maria
Isabel. Cardoso de Almeida. Mu-
ria Madalena Snmartino Carre-
irai e outros. Luis Bruno dc OH-
velra, Gilberto Ururai — Assl-
nadas ns apostllns; Clotllla Sa-
bola Barreto de Meneses -- In-
deferido: Severo Caetano da Sll-
va — Retificado o despacho: Jo-
ue Tnntlno Alves, HUdebraudo
Marcondes Portugal, José Perel-
ra dos Santos, Elpidlo da Ro-
clia Porto, Osvaldo Nlcolau Sa-
ba — Indeferido; Otávio Sobrei-
rn. Adalr Hlbelro Gulmnrfiçc, Jo-
t.è Teofilo — Assinados as após-
Hlasp Maria da Glória Oliveira
Abaurre — Mantenho o despa-
cho; Aurélio Gomes dò Oliveira
— Arquive-se; Antônio Fern-.m-
dos do Oliveira — Retlflque-se;
Noémln da Silveira Franco —Pn-
r.ue-so o funeral; Osvaldo de Oli-
velra. Eduardo dos Reis Coarei,
Francisco tio Castro. AguldoTcl-
seira dc Abreu — Retificado o
despacho: lil.irajnrn Pinto Vlto-
ria — Concedidos trfis meses do
licença especial: Zulellca Andréa
de Miranda Montenegro — Pa-
(aic-se o funeral, ficando o snl-
do dc folha dependendo de nu-
torirnçáo Judicial; Benedito Pc-

AVISOS RELIGIOSOS
M) GLORIOSO SÃO

JUDAS TADEU
Agradecemos a graçarecebida. — Carlos e Ati-

gelina.

A S. Judas Tadeu
Agradeço uma grande

graça alcançada — Hen-
rique.

Agenor «le Menezes
Sanlos

(FALECIMENTO)

tD 

J a ii l r n dc Menezes
Santos, Djnlmn Miguel
de Menezes, senhora,
filhas e genro, Dlogenes

dc Menezes Santos, senhora,
ílüios e genros, Archias de
Menezes, senhora o filho;., Anc-
nor de Menezes Sant'.'s Filho,
Hélio da silva Martins, senho-
ra e filhos, e Hélio tle Mene-
zes Santos, senhora c filho par-
tlclpam aos demais parentes c
amigos, o falecimento do seu
idolatrado esposo, pai, soijro c
avô, c os convidam para n seu
Eepultaiiiento, hoje, dia 18, ns
30 horas, no Cemitério da Or-
dem de Sáo Francisco de Pau-
lo, em Catumbl. saindo o fé-
retro da capela da mesma ne-
crópole.

relra Ramos, Francisco Pereira
Marques, Clélla dc Azovedo Dia.-.,
Manuel Quaresma Vieira. José
Belarmlno Filho, Carlludo da Hn-
sa Melo — Mantenho o despa-
cho; Francisco de Paula e Sou-
r.a, Alcides Burros. Glld» Laurl-
ta Itlbelro doe Suntos, Vera Mnrla
Olrfio dc Castro, Rute do Amn-
ral Silveira. Arnaldo liamos, JoAo
.losé dn dama, Elói Camargo da
Silva, Dulce dc Freitas Rodrigues.
JosA Ncrl de Miranda, Joâo do
Macedo, Maria de Lourdcs Ban-
delra, Valentim Pereira — Inde-
ferido: Vermlna Silveira —Apro-
vo: Deloo Vieira dc Araiijo Ba-
rata, Edgar Teixeira Pinto. Dal-
va SnBiilo Pereira, Iolanda Monlü
Teles. Otllla Mendes dc Almel-
da. Hermes do Sousa Teixeira —
Ar<iulvc-se; auaracl Carneiro dc
Sousa Castro — Retificado odes-
pacho: Cora Nascimento Alonso,
.lodo Batista Mlllttto, Mlguol do
Lima Pita. Francisco Pelos Fer-
rílra, Otacllfu Menezes, Tito Lí-
vio cosia, Brasllluo Samuel, Jo-
et Ramos dos Santos, Olga Fur-tndo Vi.l do Lucena, Casulo daRocha Machado — Indeferido:
-ludito Chaves Amaral, Mcrlnu
Benjamln dc Viveiros — Arciul-
vc-hc: Léa Sani.r.ln Ijôbo. ClcU-
na Silva, Teresa Crcusa do Ortis
Monteiro, Dia França Cardoso —
Assinadas apostllns alterando os
nomes dos servidores em virtude
de haverem contraído mntilmô-
nlo: Mnrla Dalva dos Santos —
Cumpra-se: Carmcn Nunes Mala— Pague-se; Amozllio Accioii de
Vasconcelos QalvSò, sebnstlAo da
Silva Freire. Mnrla Inés de OM-
velrn, Floripes Bandeira Nasci-
menlo. Al;p*.lra Vieira do Passo,
¦lacl da Silva Guerra — Pague-
se o funeral: Rosa Tardem de
Sousa, Marlana da Concclçfto —
Pague-se o funeral, ficando o
naldo do folha dependendo do
autorlzaçfto Judicial; e Jorge
Francisco Braga — Concedidos
vln'e e um meses dc licença cs-
pecial.

Serviço Administrativo
do Pessoal Transferido

Despachos do Diretor: — Luzia
de Freitas Dins — Autorizo o
pagamento do auxilio funeral:
José Evaristo Ubaldo, Jovellno
Ferreira Mlraldl e Nilton Pais —
Deferido, averbe-se.

Autorteú o PSA a empenhar as
dcopèflOS em questão; José Pereira
dos Santo.", Alaida Macieira do
Amoral — Autorizo, faça-se o ex-
pedlenlc devido.

SECRI7TARIA DE EDUCAÇÃO
E CULTURA

Ato cio Secreti.rio. — Designa»-*
do Regina Helena Machado ua
Veiga, para o Departamento de
-PklucaçAo Primária.

Despachos: — Ené,« Martins cio
Barros, Antônio Lourenço Pinto,
Abelardo Neves © Maria de Lour-
dce Vendas Figueiredo Autorizo.

— Departamento de Educaçíio
Prlmiirla — Atos do Diretor: —
¦Designando Nlso dos Santos Pei-
xoto, para a sede do 21.° Distrito
Educatilono'.; Marina Rocha de
Araújo, para a Escola Prof. Felipe
Santiago: Lent Batista Frôls, pnra
a I.seola Bãffto de ItficurUAíJd; Ive-
te Soarei de S0U«a Araújo, pnra a
F.-,co'.a Barflo Homem de Miolo;
C.rmem Gonçalve-s tío KftJfCltnetlto»'para a Escola Estados Unido.; Mn-
ria Aparecida Campos Mptmcrte >.'e-
ves, para a Escola Baráo dc Ita-
cunlssA; Diva de Oliveira, para u
Escola Carlos Werqeck; Maria No-
Ila oe Lacerda domes, para a Es-
cola Virgílio Vftr/ca; Cc-.lrlo Bor-
ges Filho, para a Escola Tha les
Melo Carvalho: Neusa de Lima Lo-
pe». para a Escola Bolívia; Ilugue-
to de Azeredo Coutinho. para a
Escola Medeiros o Albuquerque:
Maria Emllia Alves da Costa, pnra
a Eocola JoAo Ribeiro; Delta Oon-
çalvcs de Oliveira, parn a Escola
República do Peru; Débora Pinto
Koeller, para a Escola Manuel
Bonfim; Maria Helena Miranda
Amaral, para a Escola Pernambu-
co; Maria do Lourdcs Campes cia
Elrn, para a Escola Jrjsé Lins do
RÔgOI Nanei Pereira VUar, para a
Epcola Iienevenuta Hlbelro; remo-
vendo Eufáblo Botelho da Silva,
para n sopfo do DE.A; Luis da
Silva Gonçalves, para a sedo do
25.° D.E.

Programa
da noturna:
na Gávea

SECRETARIA DO
INTERIOR E SEGURANÇA

Atos cfo Secretário: — Deslg-
n&udo MUnuel Castro Lourenço,
para o Departamento de F1sit.11-
fiaçfto; e removendo Mário Dias
Teixeira, pnra
<lc Hurmçns.

a Secretpirla-Gernl

SECRETARIA DE FINANÇAS

Atos do Secretário: — Deslgnan-
cio Mnrla i;dma de Albuquerque
Lima, para o Departamento do

Te.-ouro: Dulce Gonçalves Plnhel-
pro Gttlmniíifs, pr.rn o Depnrtamen-
lo dn Remir. Mercantil: Mnrla José
Ribeiro de Oliveira, pn.-a o De-
parlamento cia Renda Imobiliária.

Despachos: -- Wadlha Mussalll
DI-,iaiia e outros, Antônio Iíam«
e outra, Oscar clemente Marque--— Autorizo. faça-se o expediente
devido; Abrlro PreshilerUino — In-
defcrldp; Tribuna da Imprensa —

Vou Braun
no Brasil
em 1962

Sao r.-iuio (pTranspress-JB)
O cientista alemão Wcrnher
Vou Braun. radicado nos E:,-
(ades Unidos, onde dlripe o
Centro de Vôos Espaciais de
Huntsville, Alabama, dever __
vir a esta Capital, em maio cie
19G2. paia participar do III
Simpósio Interamericano de
Astronáutica, segundo Informou
o c n Re nheiro TomAs Pedro
Braun, Presidente da Socieda-
de Interplanetária Brasileira.

O engenheiro brasileiro, que
CstêVC nas Estados Unidos che-
fiando as delegações do Brasil
ao XII Congresso da Federa-
çao Internacional de Astronáu-
tica e n Reunião Anual da So-
cledade Americana de Foruc-
tes, disse que o Sr. Wernher Vou
Brnun lhe nflrmou que virá
ao Brasil, onde deverá visitar
também Cabo Frio. pois dedi-
ca-se no esporte da caça sub-
marina.

Todos os dios

O JORNAL
DO BRASIL
INFORMA
Dios lilelli os 7h5'm • I2h30m ¦
2thS5m • Domingo.; os I2h30m •

\V)*' £

Greve
ferrovia lia
argentina

Buenos Aires. 17 (AP-UPI-
JB) — Forma-se, no Sindicato
dos Ferroviários argentinos, uni
grupo divergente que tenciona
voltar no trabalho ames da
realização das negociações, pu-
ra piir (im á greve, que ja dura
10 dins.

O grupo, que se intitula Mo-
vimenlo para a Recuperação
das Ferrovias, revelou que con-
.•lidera seriamente a volta às
atividades, se o Governo ateu-
der a suas cxÍRénclns. São: pa-
«amento das salários durante a
«revê, liberdade pnrn os dirl-
entes trabalhistas, presos des-
cie a scnianu passada, e respeito
aos direito; dos trabalhadores.

NÃO CEDEM

Entretanto, o Governo se
mantém firme cm.sua posição.*'Em hipótese alguma haverá
negociações" — declarou o Mi-
nistro do Transporte. Arturo
Acevcdo, acrescentando que o
Governo "não retrocederá nem
uma poleçada a fim de que os
ferroviários regressem ao ser-
viço".

E. entre os rumores dc reu-
nlões entre os lideres da Con-
federação Geral de Trabalha-
dores (CGT) e autoridades _o-
vcrnamcntals, informa-se da
ocorrendo de atos dc sabota-
gem nas ferrovias, cm todo o
pais.

A Polícia já começou a Invés-
tlgar uma série de misteriosos
incêndios que se vêm registrai!-
do. ultimamente, nos trens. Os
Ministros militares declararam,
ontem, que os trens que trans-
portam alimentos, combustíveis
ou remédios seriam declarndos"trens de emergência" e seriam
guardados ostensivamente.

A CGT parece estar, igual-
mente, firme em sua posição.
Informou-se que nmença, in-
cluslve, ordenar outra greve ge-
ral (a última, de 72 horas, ter-
minou a 9 de novembro), se o
Governo não agir para encon-
irar umn solução adequada ao
problema.

Contudo, esta noticia foi des-
mentida pela própria CGT.

I.h
l?h

RÁDIO JORNAL DO BRASIL
-ondas médias 940 kc.

pafronn.oii[iMi,..*>^.YKilflG. -o-*

Rockefeller
decidiu
divorciar-se

1» PAREO — As 30 h 10 ni —
1 000 metrus — CrJ 130.000,00.

Ka.
1—1 Carbonifera  2 54
2—2 Etaple  1 M

3 Intnija  •* s*
3—'l Colunnta  7 54

.1 Fineza  3 56
4—6-Pri-rtlna  " 58" Parla  5 52

/" Damlsella  8 52

?.« PAUEO — Al 20 h 40 m —
500 metros — Cs. 130.000,00.

Ka.
l—l Gata Azul 56

2 P»tlnete 54
2—3 Mareucrlte 58

4 Mola 54
3—5 Ourobrlga 56

Lorctte 10 52
I.afumlta !> 52

4—fl Xtqülta 56
9 Teimosa  1 54

10 Nrtu  5 54

3" PAREO — As 31 li III m —
«00 metros — CrJ 100 000,00.

Kí.
1—1 ÍJscirn 11 j..
2—3 Katuslika 00

PLallca 58
3—5 Passarela JO

6 Arnidlnha  6 54
4—7 Oetnvla  1 54

Klna  3 60

4» PARKO — As 21 li 40 m —
300 metros — Cr$ 100 000,00.

K.s.
1—I Mltsouko  CD

Marqulnlio  58
Al Mansur  53

2—4 TorK 60
Ialelros  60

r. non Vln  00
3—7 oigmia  s eo

8 Jlmbo 10 60" Don A!rj;  53
4—9 Jcnlngrld  60

10 Máximo  60" Bl Aladlm  54

5.» PAREO — As Mll 10 m —
1.500 metrow — Cr$ I20.0CO.OO

Ks.
1—I I_c Oarçou  56'2 Labt.fout  5<J
2—3 San Dlegn 11 51

IMK l"ool  52
UafafA  52

3—6 Zmildo  56
i Preclous .. ., 52
a Saxofone 10 56

4—í> Don Metrallia 53
10 Vlson 56
1'. Itcú-ard 54

t:° PAREO — ..-: !.' li to m —
1 .OO mel ros — (rj 100 lidO.OO —
(BETTING).

K-.
1—1 less Andes 6o

a Cantlnelro 36
3 Itapngé 56

2—4 Christian mor òs" Karumon eo
Oondulo 56

3—6 auaranierl .1 60
7 Fujlkura ss
K Devoto 56
9 M. ¦ OW» Jt

4-10 Zi. Carlos 56
11 Dirigirei 10 60
12 Mu-Ptafi. 54
13 MAglco 50

> PAREO — Ai 23 li 13 —
1 P100 metrus — í*r> 100 ooo.oo —
'HKTTI.NCi).

K.l.
l — : Tabac lllond  .se,

Mar caxplo  60
Jean Claude  ss
Feitor  *,2 56

2—5 Belini  56" Don Maurício  53
Vlg  10 58
Oorcorano  ;,4

3—0 Saint Kmlüon  56
!> Cnvollere  56

Io Procur.vdor  11 56
II Tlbúrclo  *6

4-12 Klann  60
13 Xiba  58
14 Earl  54'.5 Alrtvaya  58

V> PAREO — As '-'": h 43 m —
i _'oo metros — Ci? 100 ooo.oo —
(BETTINO).

K_.
1—i Slam 3 38

Fdl! 6 56
Jomo 1 M

2—l Don Maurício 4 56
3 Saravando ¦ 56
6 Vlvldor " 56

3—7 Hotno I 56
!P Ulbo • 54
9 S.ike * 56

4-10 Ris 2 58
II Halfller " 38
12 Tlsnodo 3 56

Pàrpos Jú orsanliifidos par» i\
c*orrlda de sAbado, 25 dc novem-
brp de 1P61.

ai — 1 300 metros — CrS ....
:oo 000.00 — Clgarrlsta 60. Grama
6U, Doblnha 60. Jimc 00, Cauna
60. Vonessa 60. Cliir.peada 52. L.\-
(fcnArla 60. Recanta 56. Kovidara
oo e Esqutrola eo.

bl — 1 600 metros — CrS ....
101 000.00 — AJax 58. Tlbúrclo 52,
oi.-! Ntck 54. Dcatroyer 52, Ra-
jial 58. Airways 52. Don Flavlto
->2, Xer-?p 53. Troxéba 56. Blc.o
00. ílstrònclo 60. Bon Solr 54. Ju-
viuicza 58. Plano 52 e Com.n-
clic 52.

Baronet aprontou 1 000
metros em 64" 3/5: vai
vender caro a derrota

Baronet teve seus preparativos encerrados na
manhã de ontem, quando registrou 64" 3/5 para o
quilômetro, no governo dc Juan Marchant. O pu-
pilo de Paulo Morgado manteve a excelente forma
que vem exibindo em suas últimas apresentações, e
vai atropelar firme na reta de chegadas, principal-mente se a raia estiver leve ou macia.

Os aprontos assinalados para'amanhã, foram os
seguintes:

R0GELI0 R0DRIGUEZ HIDALG0
JL S. A. Linifício S. José cumpre o dever

¦ de comunicar o falecimento de seu co-
laborador e amigo Rogelio Rodriguez Hidal-
go, ocorrido a 16-11-1961.

N'ova Iorque MtPI-AP-JB) — O
Governador Nelson Rockefeller.
candidato em potencial fts eleições
presidênciaL-. pelo Partido Repu-
bileano, decidiu dlvorelar-sc ami-
r.Avelmente de sua cíp<_3i_ Man*,
com quem era casado há 31 anos.

Rockefeller tem 53 anos, sua es-
pfcsa.S;., e o casa! tem 3 íillios
maiores, per.do 4 casados. O* mo-
tlvo.. do divórcio sAo desconheci-
des. mts tube-f-e que a de-LiAo
influirá grandemente no futuro
político do Sr. Roc_cefeiler.

Jadir foi
suspenso
um jogo

O Tribuna! do Justiça ds Fo-
deraçfto Carioca de Futebol, em
sua sessão de ontem, suspen-
deu Jadir, do Flamengo, por
um }ò_o. multou o Bunstu em
Ci. 600 e absolveu o juvenil
Maurício, do Madureira.

l.o PAREO

Poli;,*. J. Ne*crello. 700 em 42".
Kllpar. P. Lima. 600 em 30" 2/5.
UocBille, W. Andrade, 600 cm

38" 2/i.

2.o PAItEO

Actlutn, D. Moreno. 360 em
22'* 3 5.

OrerdHle, C. II. Carvalho. 7C0
em 42*'.

Guetaiy, W. Andrade, COO em
M" 3/3.

3." PAREO

Otljln, J. Marchant, 600 eni 37".
Alma de Galo, A. Hlcardo, «00
em 30".

Avir. J. Negrello, 600 em 38" 2/3.

4.o PAREO

Dark Kmperor, P.
38" 3/5.

Lima, SOO em

C. Dias, 360 emQueiclleur,
22" 2/3.

Ducdcl, D. Neto, 700 em 45'*.
Cervo. O. Machado, 600 em 38".

Diabo Vermelho, P. Gome», 700
em 43" 2/5.

5.o PAREO

Baronet, .7. Marrhnnt. 1 OOO em
av 3/5.

ZanitKO, J. silva, 1 ooo rm 65".
Vene.-iano. A. Bollno, 1 000

em 63".
Alcxaneier, F. Mala. 800 em 53".
funnv Klr.r. C. Morgado, 800

ein 53".

fl" PAREO

I-ambito, C. Morundo. 600 em
3C" (praniix).

TMrcir. A. Ricardo, 600 em 37"
3/3.

Boreall», W. Oliveira, 600 em
38" 2/3.

P. Fernandes
suspenso:
até dia 5

O Jóquei 1 . Feinandeí foi _ur.-
penso pela Comissão de Corridas
<lo JAque! Clube Guanabara, ate
o dia 3 de derembro. por prejul-7a% causados na re'.» de checa-
das. montando Amour.

A« demali resoluções forxm st
cegulntei:

a) Suspender: at* o dia 3 de
dezembro próximo o Jóquei P.
Fernandes, pllólo de Amour. por
desvio de Unha na reta de che.
nada. rom prejuízo do compe*.'.-
cior Ma.- CA.pio (Ar:. 113, pa.-á-
xrafo 2.0 do 1IPC); at* o cila 3
tie de.-embro próximo o Jóqu.lJ. Barros. por prejulnos causa-
dos aos competidores Xerez íceni
metros após a partida) e Amou.-
(na entrada da reta flnnll —
(Ar!. 143. parágrafo 2.0 do RPC):
e ate o dia 37 de novembro prt-xlmo o aprendi.- c. A. Sousa,
piloto de Karlane. por p.-eJ'.il*?o»«pausados «os competidores Xola-
na e Gole... 100 metros após a
partida (Art. H5, parágrafo 3.»
do RPC):

b) Multar em Cr$ 3 000.00 (trís
mil cruzeU-osi o aprendiz J.
Vieira, piloto de Metido, por des-
vio de linha, a 200 metros do
disco de chegadas, prejudicando
o competidor FuJlÍPUr»;

cl Chamar - Comlsslo de Cor-
ridas o aprendiz L. Tato, na
próxima quarta-feira, dia 22, no
p.-ado. para esclarecimentos;

d) Ordenar o pagamento dos
prêmios dos reuniões de 1 e 8
do corrente mfs.

Riachuelo e
Cinelandia
no Sampaio

As agências do nnr.ro da X_a-
voura, Rlachuelo e Cinelandia vio
Jogar heje. As 13 horni*, no campo
do Sampaio, eom Valdemar Mel-
reles na arbitragem.

Novas datas
para jogos
de basquete
Sete Jogo., pela fase de classifl-

cac*o do Campeonato de Bas-
ciuetehol tiveram novas datas de-
terminadas pelo setor técnico da
Federação, por não terem sido rea-
llíados nos dias programados, em
conseqüência do mau tempo.

Hoje — Vallm x Rlachuelo e Sio
Cristóvão _: Sampaio: dia 24 —
CII1 _p Botafogo. Tijuca I Grajaii
CC. Bangu i Aliados. Jacarepagua
i Vital e Piedade _ Olaria.

Namorado, C. R. Carvalho, 600
em 38".

Angnuleme, A. Bollno, 360
em 22".

7.» PAREO

Peregrina, J. Batfica, 600
em 39".

Angola. M. Hllva, 600 em 36"
3/5.

Orton, I*. Mala. 360 em 23".
Incisivo, A. Santos, 600 em .76",-
Pnddy, D. Neto. 600 em 37" 3/3.
Tender, J. Marchant, 700

em 45".
Gallleu, B. Alves, 360 em 22".

8.0 PAREO

Euclldla. R. Freitas Filho. 600
em 39" 2/5.

Jane Bj(ra, A. M. Caminha, 600
em 37" 3/3.

Programa
da lJJia:
quarta-feira

1.» Páreo — 1.400 metros — A.
Ilh — CrJ 110 aoo.oo — "CASA
DO PEQUENO LAVRADOR".

1—1 Aconcagui 57
Saltador 57

2—-3 Curioso 57
Gordlr.l 5.

3—3 Hnrtlm 57
(i iíon,_o  7 37

4—7 BiJuplrA  o 53" Nr .piei  t 57
'.'.• Páreo — 1 400 meiros — AJ
I3ll lOm — Cli HO OOO.OO — "CASA
lio ri:qU*.NO TRABALHADORA

1—I Anona 5"
2 Estlgla 33"-'— 3 Nlglllta 57
4 Suzuki 37

3—3 Judy 33
6 Qulçnha 37

4-7 Tika 57
Jurea 37" RuHlnha 57

3.o Páreo — 1 (100 metros — As
Uh ?0m — CrJ UO 000.00 — "CASA
no PEQUENO Jop.VW.EIKO".

1—1 Esquimó je
2 Exato 56

2—3 Drible 10 56
4 F*r»ppar.t 50

3—3 Trapêzlo 56
Prometheu 56
Copei rn 50

4—8 Praialco 56
Jor.forma! 53

10 Lily 30

4." p&reo — i 4oo metros — i\%
15 h — CrS 120 000,00 — "BAZAR
DOS PEQUENOS JORNALEIROS",

1—1 Rlsón  1 38
Mosco  íl 53

2—3 E.tpre_so  9 .,6
Zoei.o  _ 54

3—5 Dar Le Duc  3 _ti
Jordanlto  2 36

4—7 Belo Antônio  6 _S
fl Mondo  4 34
9 Exprlnter  7 36

5.» Pireo — 1 200 metros — A.
13 h 43 m — Cr<P 170 000.00 —
"FNDAÇAO n.VUCV VARGAS".

!—I B.rbcre _ 56
Notório 11 56

2-3 3a.- 4 .56
Bombordo io :,a
Lage _ _\

3—S Nonsuch 7 5j
Ilagrulm  3 5a
ÜviIoa  i 53

4—9 Rhodes  3 33
10 Quetary  _ 0.
lt Apex  3 56

6.0 Páreo — 1 000 metro? — A«
16 h 30 m — Crt 100 000,00 —•'DIRETORIA DA CASA DO PE-
Ql'E.S'0 JORN.UEIRO".

1—t Jealouj ;,a
1! El Aladlm 5*.
3 Delrloslnho 31

2—4 Dourai: '.... ;,s
3 Música 10 54

Huj- 36
3—7 Castor 12 56

Kerean  11 55
OarrafSo  4 38

4-10 Klgraça  s 52
11 Nortista  6 32
12 Kansas Qaj*  9 32

7.o Páreo — 1 000 metro? — .\.
11 h 13 m — Crt 100 OOO.OO —
••CONSELHO DELIBERATIVO Dá
FUNDAÇÃO DARCY VARGAS".

1—1 Obediente II 33
Karbon 12 54
Olímpio 52

• " Bctty 10 56
-¦—4 Earl 14 35

3 Cocai 56
8 Vingo 58" Jambagé 34

3—7 Dart 13 36
D&Inga 58
Dlable 54" Jomo 32

4-10 Jonlln 34
11 Vlvldor 17 53" Qarden 15 52
12 Klng Dav 16 34" Vlselra 50

OBSER VACO TES: Os comprorr.l.* -
sos de monta.-las seráo recebldM
até às 9 horas, do dia 20, segue-
da-íelrs.

Trntlo em vista os resul-
tados do Inquérito Instaura-
do para apurar as irrcgula-
ridades verificadas na troca
do cavalo Barbante por Tu-
chaua. na corrida efetuada
no Hipódromo do Jóquei
Clube de São Paulo, em 5 de
novembro de 1961, a Comis-
são dc Corridas tomou as
seguintes deliberações:

a' — Cancelar o registro
de proprietário dc Dácio do
Rego Lopes, proibindo, ou-
trossim. sua entrada no Hi-

Vale lembrar
na bôea
do

põtlromo Brasileiro e em td-
das as suas dependências:

b) — Proibir a entrada de
Américo Gtizzi no Hlpódro-
mo Brasileiro e em todas as
suas dependências;

cj — Cassar a matricula
dos treinadores Moacir Ca-
nejo c Sérgio Freitas:

d) — Suspender o treina-
dor Norival Linhares até 17
de novembro de 1962;

e) — Solicitar ao Stud
Book Brasileiro a desquali-
íicação dos animais Barban-
te e Tuchaua.

guieliê
*•* Apernna volta à areia,
onde lem suas melhores ntun-
c,*ões.
•*• Anfora chegou agarrada
com -Dark Orient no final cia-
quele parco (j.iuho pelo Mura-
caibo. E Alça está como nunca.•**• Outra vez bem inscrito.

• em distância curta. Quantum
deve ganhar mais uma carreira.
"'" Núo valeu a ultima corri-
da de Tio Valentim, Largou
írio por dentro e andou sendo
.soíreado, quando levou uns fe-
chás. do lado de là. Saindo poríora. o recordista da Ilha é pe-rigoso.
••* Labor íoi apostado como
barbada n. última hora, ou-
tro dia.
••* Ê só o Zoludo contar com
uma corrida favorável para re-
petir.*•• HA muita fé na estreante
Boliviana. mnL. uma das má-
quinas de letra B do Stud
Paula Machado.

Nossos
palpites
para hoje
Anfora — Alça —

Apernnu
Quantum — Tio Va-

lent lm — Agatliriv
Labor — Pcrseug ¦—

Mikatlo
Zolulo — Palpiteiro

Zainlii
Boliviana — Showy

Bagata
Isleros — Clrispca.la

Jimbo
Vicunha — Tropeira

Daraigella
Volpone — Pé de

Grilo — Betsv-
carden

Montarias oficiais e
informações para hoje
1." PAREO
(Variante) .

as 14 h — 1 '100 metros CrS 110 000,00 —

1—i Aperanu. M. Silva ....
2—2 t'1'.ce. A. Hlcardo 
3—3 n.l.-barr., J. Marchant" Beliatrlx, L. Santos ...
4^—4 Ancora, A. Santos ....

..'.ra. O. Mic.ado ....

5; Está firme e tem multa chance.
33 Tem bom trabalho.
ço Volta firme. E ha fumaça».
52 Esperam melhor corrida. Viável.->:: Tinindo p e a forca.
5.1 Anda correndo o (mo. itlval.

2.' PAREO — as 14 h 30 m — 1 200 metros
(Variante) .

Cr$ 140 OOO.OO

1—1 Quantum. A. Bollno ..
i—3. Alpes. M. s:iva 
3—3 Festivo. F. O. Silva ...

4 Tio Valentim, A. Rl-
cArtlo 

4—õ Agadlrlj, J. Tinoco ...
b Ohosty Wlncl. J. Silva

3,« PARKO — As. 15 h •

i—i Penteud, J. RAmoa 
_.'—2 Labor, J. Corrcln 

3 K. ramus, J. Marchant .
3—4 Grogojô, I. Sousa " Grio CP.iIlfa, A. Ricardo
4—5 ..riscado, A. Bollno 

6 mirar, O. Machado ..

36 Força absoluta do píreo.
Í2 Anda tinindo. E tem chance.
52 Está eni forma.

52 Oostou mais da ilha. Viável.
32 t. corredor e é levado na cena.53 Tode formar n dupla 44. Firme.

1500 metro* — CrS 120 000.00.

53 Bom nome da carreira. Chance.
53 Perdeu corrida Incrível. Rival.
.Vi Pode ganhar aem susto. Perigoso.
32 Carreira forte.
52 Em nuda auxilia ao número.
38 Esperam boa apresentação.
34 A ultima nlo valeu.

4." PARKO — An 15 h 35 m — 1400 metros — Cr? 1.0 000,00.
l—l Zambl, A. Hlcardo 3
2—2 Quebrafovo. D. P Silva 6

3 Palpiteiro, J. Marchant •
1—4 Arroendariz, O. Ma-

chado 4
3 Ze Catimba. J. Tinoco 2

4—O Zolulo, J. S!!-.-a 3".Épico. J. Kamos 1

A. 1C h

jc O píireo lhe agrada. Chance.
fio Trabalha bem e nâo confirma.
54 Seguiu firme. Pode repetir.

00 Tinindo e pode reabi!ltar-se.
52 £ depositário de multa fe.
34 Pode repetir.
54 Volta bem e hi multa fe.

5.° PAREO
(; ra ma.
1—: Boliviana. M. Silva ...

: Minha Morena, D. P.
Silva 

2—3 Ciulia. W. Andrade ...
•4 Showy, ., E. Castro .

3—5 Bagata, J. CUrllnüo ...
6 Nova Delll. G. Queirós

4—7 Prurníi. D. Moreno ...
8 RIchO-se, A. Bo'.:no ...

ni — 1000 metros — Cr< 170 000.00 —

30 Veloz e tem bom trabalho.

58 No place nüo está mal Jogada.
56 Pode desenc-nbular. Estü firme.
56 Esperam melhor corrida.
53 Vem de boa corrida em S. f.
56 Vai esperar melhores dias.
P56 Nfto demora a ganhar. Cuidado.
56 Cuidado. Anda bem.

G." PAREO — As 16 h
Grama — Brtting.

1— l Meros, A. Ricardo .. 60
Grama. N. correrá .. 58

.1 Tallcyrand, J. BarroA, 13 60
2— 4 Marqulaho, J. A. Silva 58

Oaicon DOr, D. Mo-
reno t30

Jomoy, D. Neto 58
CtistOT, P. Fontoura 15 54

3— 8 ChLspeada. P. Gomes 11 50
9 Lagenárla, P. I-lma 58

10 Jlmbo. J. Qtüntíinilh* 14 36" Don Alex. A. XI. Oo-
minha <> 52

4—*'. Susser. L. Santos .., 53
:2 Vanessa. Ad. Bollno 13 58
13 Kovldara. 1. Oliveira 38" Tônico, I. Pinheiro 10 jõ

K m - I 000 metros — Cr$ 100 000,00 —

Vem de boa corrida.
NAo corrcrA.
Só como surpresa.
Corre melhor na areia. Viável.

Firme no ranier è perigoso.
Carreira difícil.
rouca distância. Náo t velou.
Nilo deve ser desprezadh.
Esta bem. bom placé.
Quando ganhar vai pagar pule,

Em nada ajudará ao número.
Esperam sua vitória.
Multo pouca chance.
Náo tarda a Ranhar. Cuidado.
Chance nula. Difícil.

".' PAllKO — As 17
Hettint.

h 10 m — 1 500 metros Cr$ 130 000.00 —

1— ; Tropeira. L. E. castro
2 Mazlental. V. Mala ..

2— 3 lva:-.i,-á. J. M. SaiUc»
4 r.ca. D. S-.Iva 

3— 3 Dlna. E. Ftrq-.-.im ...
« Vicunha. A. Ricardo .
7 Invícila. O. Miehndo .

4— S Kí\na.;í*iva, s. KpU ..
n Daraliíe'.:... J. Ramos .

10 Peggy, A. Ramos 

«• PAREO — As 17
Bettlng.

.. Seria competidora^Força.
54 Náo deve ser desprerad».
55 Vem de boa stuaçto. Chance.
54 Na rala pesada tem chance.
,".G Pode pagar um plAct.
38 Anda bem. pode assustar.
50 Esperam boa corrida na pesada.
38 Reaparece fora de turmn.
33 Está um pouco mais firme.
54 Nada IrA fazer ainda. Difícil.

h 45 m — 1 500 metros — Cr$ 12t 000.00 —

1—'. Lor.I O..!-;, J. Marcha:*.*- 5" Bre-st Plari. M. Silva 4
2—2 Volpone. O. Machado 6

3 Don Lelras, D. Moreno 2
3—4 re de Grilo, J. Tortllho 1

3 Marajan, J. Santos ... S
4—C Bet-roarden, J. Sousa 7

7 Hontem, A. M. Caminha 3

55 Foi prejudicado na ultima.
56 Está bem. E há multa fí.
53 Uma diu. forçai.. StfUlu bem.
53 Só como eurprtsa. Náo cremos.
__ Voltou a correr melhor. Viável.
54 Volta com multas fumaças.
5_ rode vir formar a dupla.
56 Melhorou e leram fí.

* L-r-V. -^>2^-_ l__»-«^_E> \\^"mS\

sempre na frente!
P» ^Wt S__F *-'':'"ff^**|

_~+

A MARCA MUNDÍAL 'Tfk' 7.
____¦•> i'-



-Filme das xovidade nó golfe
Olimpíadas §ff§
é ótimo

A Embaixada da Itália apre-
sentou, ontem, em exibição es-
peclal para Jornalistas, o filme
La Grande Olimpíade, sobre os
Jogos Olímpicos dc Roma.

O filme, de excelente quall-
dade técnica e plástica, moslra
quase todas ns finais dos di-
versos esportes, al.nl de apre-
sentar aspectos de Roma, dos
estádios onde ns Olimpíadas fo-
ram disputadas, da Vila Olím-
pica, de seus habitantes e dc
suas festas, da marcha da To-
cha Olímpica desde a Grécia
até Roma e das solenidades dc
abertura c encerramento.

A maior qualidade do filme
lèstá, porém, na capacidade queliveram os italianos de captar
itóda a humanidade do esporte,
com os sofrimentos, as tlèccp-
Cões, as alegrias, as apreensões
;e as reações de cada atleta di-
;*nte dos resultados. & a apre-
aentação desta humanidade que
líaz com que o íllme agrade
também às pessoas que 

'têm me-
hor interesse pelo esporte.
i Para o público, o filme será
apresentado uma única vez, no
Cinema ópera, no dia 28, ás
22 horas, em beneficio da Casa
pão Luis para a Velhice e do
,;Comltato Assistencial Italiano.
•t- Os ingressos podem ser comJ;
piados no Consulado da Itália,
ha Câmara dc Comércio Itália-
rm, na Secretaria do Plainen-

ifco. na Aiitália t no Cinema
ópera.

Soviclicos
derrotam
cubanos

. Havana (AP) — O Dínamo. dc
Tíllis. venceu, ontem, a eeleçío
cubana, por 8 a 0, na primeirade trcít partidas que far* rm
Cuba. A ncgunda partida terá-m.inh*.
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Portuguesa comeu
areia de Iquique
até Antofagasta

Antofagasta, Chile (de Diíeio de Almeida, e--
pecial para o JORNAL DO BRASIL) — Depois
de oilo horas de viagem, feita cm ônibus por unia
estrada {Voeirentn, « Portuguesa cliegou miiein á
Antofagasta. onde amanhã vai enffcnlnr ;i 6cle(jão
local.

Pinheiro, com distensão muscular na coxa es-
querda, e Heleno, Foguete e Reginaldo, jntoxicados
pela poeira da viagem, são os problemas da equipe.

Taça JB dos anões de
oceano tem 15 milhas
e 9 iates correndo

Aproximadamente 15 milhas navegarão os iates
ila Classe \ eleiros Juhiorcs parn cumprir o percurso
dn II Taça JORNAL DO KíUSIL. programada
parn aiiianiiã tle jiiauliã. ao largo dn enlriulit dn
liarra.

Praticamente, todos os barces da ílotilha esta-rão na raia, devendo a luta" pela fita azul ser tra-vada pelos ludders Pirata If e My Boat e a melhorclassificação no tempo corrigida entre os toninhas
Evi, Hein Muck, Toninha, Sylvia e Sirhts íll.

ATRÁS DELE

GENTIL SATISFEITO

O técnico Gentil Cardoso et-
tá -.Uisíeito com a produção
do time. embora ache que o
ataque poderia mostrar Uni
pouco mais de agressividade.
Gentil, qiie assumiu a direção
dà equipe da Portuguesa dias
antes da excursão, diz que seu
trabalho já dá os primeiro ira-
tos, com o time jogndo arma-
do e com eficiência.

Hoje. pela manhã, devera
haver um treino individual, quevai servir como apronto para o
jogo de amanhã. O Dr. Pin-
ktvas Firman dir. que o único
jogador que preocupa é Pinhei-
ro, com d!sten-So muscular

MAR ESPELHADO
/V* *_¦ V _ ._ ''V- -' '¦""'' V-V:--. *-' :

Heleno. Foquete r Rcj-inald,-
íoram vítimas da uni viagem
tíe iquique a Antofagasta, por
uma estrada de terra muito
ruim. Ficaram 'lntoxlcados com
a poeira, maa ate domingo c_
tarjo bons,

CARTAS

Aqui, cm Antofagasta. Ma-
mos hospedados no Hotel Pho-
nix. Todos os jogadores cn-
contraram cartas e ficaram sa-
tisfeitos com a oowespohdêa-
cia volumosa, com muitas no-
ticias do Brasil. Pedem, agora.
que as cartas sejam endereça-
das para o Hotf-1 Ritr,. cm San-
tiago.

EQUILÍBRIO

Promete ser bem mais inte-
ressanta que rias vezes ante-
nores a ¦ regata que amanha
estarão os anões do oocnno
disputando ao largo da barra
Nove iates, dos tk-z que com-
põem a fiotiiha. já garantiram
suas inscrições na regata pa-
trocinntía pelo JORNAL DO
BRASIL e poderão levar à
mia de 15 milhas boa movi -
menlaçüo nos seus diferente-
lances.

Praticamente, a regata dc-
verá apresentar, pelas caraetc-
ristlcas dos barcos, dois cam-
pos diversos, um dominado pc-
los lates My Hont e Pirata II,
que, por seus tamanhos, luta-
rão principalmente pela con-
qui-t.i do tempo real. isto é,
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sem desconto de handicaps. r
o outro pelo restante da flotl-
lha, composta de barcos me-
nores e que procurarão con-
quistar a Taça JORNAL DO
BRASIL dentro do tempo cor-
rlflldo. Para ps dois barcos cl-
tados a possibilidade de ven-
cer também no tempo corri-
cicio vai acima de tudo dc-
pender do vento. que. se fôr
forte c dc proa na maior par-
te do percurso, poderá bene-
ficii.-los decisivamente, permi-lindo que descontem os mí-
mitos concedidos aos seus ad-
versários. .

O inicio da regata está mar-
cado para as 10 horas, deven-
do os lates, saindo da linha
demarcada ao largo da Escola
Naval, cruzai- a barra, con-
tornar a Ilha Cotumiiiba porbonibordo, Bóia do Madalena
cia mesma forma e voltar ao
local da partida.

QUEM VAI

Sáo os seguintes os iates e
comandantes que cuai-áo ama-
nhf. disputado a II Taça JB:
My Boat, Frank Travis; rira-
la II, Augusto Bayan; Va». -
bunilo, J. Gonzalcs; Toninha
C- Heislcr; Evi, E. GaUderer
lleln Muck, R. Wll; Silvi» E.
Tauser; Slrlus III, E. Fischer
e Jorle, W. Lotze.

No controle técnico da com-
petição estará a postos o juiz
Augusto Costa. .

A regata do ano passado foi
vencida no tempo real e cor-
rígido pelo My Boat, de Frank
Travis. que correrá assim de-
fendendo o titulo.
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Mário venceu Bill e
foi carregado nos
braços dos golfistas

O profissional Mário González obteve excelente
resultado para o golfe brasileiro e ganhou três mil
dólares no , derrotar, ontem, no campo do-Gávea,
o norte-americano Bill Casper Jr., mima partida
que começou quinta-feira c foi filmada para ser
e.vibida ua televisão dos Estados Unidos.

Depois da disputa do último buraco, quando se
confirmou o escore de 68 tacadas para Mário e 71
para Bill, os torcedores brasileiros expressaram sua
alegria carregando Mário González rios ombros, até
fora do green.
CONFIRMOU A VANTAGEM EMOÇÃO NO 18.»
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• Mt Boat, dt Frank Travis. /oi o venredor dn Taça JORNAL l>0 HR ISII.
Amanhã mi tentar repetir o feito

Bassàfíi
prefere
o.s dentes

. São Paulo CSpori Press) —
Bftzzanl recusou excelente pro-
posta do emissário do Barcelo-
na que tenta coutratá-lo, pois
está no penúltimo ano da Fa-
cuidade de Odontologia dc Sao
Paulo e nfio pretende sair do
Brasil antes de concluir seu
curso.

Nelsinho
assina com
Manto va

Mantu . Itália ÍAP) — Ncl-
siniio, ponta-direita brasileiro
que pertenceu ao Palmeiras, íoi
aprovado no teste que fez * se-
ra contratado pelo Mantova,
clube que JA tem ddís estran-
rclroa em sua equipe: o suíço
Allemann e o brasileiro Sor-
mani.

Noticias nio confirmadas di-
--em qut Nílwnho receberá pf-
lo contrato Cr, 15 milhões.

.'- - .. -f-i ..._-. IM ". -. i . . i

Mario Gonznlcz seguido pelos aâttifradoret

Vitória contra Botafogo
hoje vale quase hexa de
vôlei feminino para Flu

O Fluminense ficará em situação bastante fa--.orável para conquistar o liexacauipeonato carioca
de voleibol feminino, caso vença o Botafogo no
jogo programado para boje à tarde, no ginásio das
Laranjeiras.

O sexteto tricolor lidera o returno. juntamentecom o Botafogo e o Flamengo, depois de ter venci-
do o turno. Ganhando hoje. ficará dependendo ape-
nas do Fia x Flu para garantir novamente o título
principal.
FAVORITO

Levando-se em consideração
o desempenho anterior das duas
equipes, o Fluminense pode- ser
apontado favorito contra o Bo-
tafogo. Seu sexteto começou
mal o Campeonato, mas a vol-
ta de Marly trouxe a neces.-*-
ria estruturação ao conjunto,
tomo ficou demonstrado nos
jogos de desempate do turno

O Botafogo atua irregular-

mente, baseado mais no desem-
penho de alguns valores indi-
víduals. Ainda assim, e adver-
.«Srio que pode tornar-se pen-
roso e capaz de uma surpresa,
a exemplo do que aconteceu no
turno, quando impôs a única
derrota até agora sofrida pelo
Fluminense

Completa a rodada o encon-
tro AABB x Tijuca, na quadra
do Jardim de Al*.

Apresentando a vantaçem de
três tacadas a menos para MA-
rlo, o encontro recomeçou, on-
tem, no tee para o buraco 15,
que terminou empatado. Na
disputa do hoie 16, Bill levou a
melhor dando três tacadas e
Mário, quatro. Para o 17, tan-
to Bill como Mário deram qua-
tro e no 1B.°. quando terminou
a partida, Mário fêz quatro e o
americano cinoo.

Em todo o match, Mário
González não deu, em nenhu-
ma vez, três put. Esteve seguro
e demonstrou estar mais calmo
que Bill, que fêz dois green com
três tacadas Mário surpreen-
deu muita gente pela maneira
como se portou durante toda a
partida.
BONS LANCES

Quando do drive para o bu-
raco 17, a bola de Mário Gon-
zalcz caiu num terreno fofo e
ficou quase encoberta pela gra-
ma. Reglstrou-se talvez o me-
lhor lance de ontem. A de Bill
ficou em boa posição. Mário,
entáo, deu uma excelente taça-
da mandando a bola no green,
perto do buraco e ao lado da
do seu adversário. Já vitorioso
no Bar-Men, Mário explicava:

— Foi um caso sério. Se eu
batesse para um lado a bola
iria direto à' banca; se desse
uma tacada firme para o cen-
tro. podia ir ao despcnhadelro;
então, batia na bola para o alto.

E a solução era exatamente
esta

Ainda no green 17, o put de
Bill Casper ficou á beira do bu-
raco, tendo éle feito gestos co-
mo se reclamasse da sorte. Ca-
so a bola entrasse, Bill ficaria
apenas a uma tacada atrás de
Mário.

Com bons drivet. os profis-
slonais alcançaram mais da
metade do percurso para o bu-
raco 18. Mas, ambas as bolas
caíram no link do buraco' nove,
próximo à sede. Dali, tendo ir-
vores pela frente. Bill deu boa
tacada, conseguindo atingir o
green. A expectativa aumentou
pela jogada de Mário. O brasi-
leiro, multo calmo, bateu na
bola. Ela veio pelo alto com
destino à banca. Os espectado-
res prenderam a respiração. E
a bola caiu na banca e pulou
para dentro do green. Todo
mundo bateu palmas.

Já prontos para ai tacadas
finais. Mário e Bill esperaram

e com eles os torcedores —
nada menos de meia hora para
serem ajustadas e preparadas
as máquinas cinematográficas.
Quando deram a ordem, Mário
terminou seu jogo com duas
tacadas. Bill, tentou diminuir a
diferença, que era de dois pon-
tos, e a aumentou para três.
Bill felicitou o brasileiro. Foi
quando os torcedores invadi-
ram o green, abraçaram Mário
González e o carregaram em
triunfo.
OS CARTÕES

Mário González — Primeiros
nove buracos — 3-4-4-4-3-4-3-
4: 33 tacadas. Final — 3-4-4-4-
4-4-4-4-4 — 35. Total 68 ta-
cadas.

Bill — 4-5-4-3-3-2-5-4-4: 34;
3-5-4-5-4-4-3-4-5: 37. Total 37
tacadas.
RECEBERA DIREITOS

Alem do prêmio de três mil
dólares — Bill ganhou dois mil

Mário González receberá
ainda direitos autorais quando
o filme fór exibido na televisão
norte-americana. Ao Gávea,
clube de Mário, será ofertada,
uma cópia do filme.

Paulinho entre Roma,
Boca e Milan acaba
preferindo o Brasil

I.in carta que mandou ao seu antigo compa-
nlieiro Quarentinba. Paulo Valentim conta que está,
no momento, em grande evidência no futebol ar-
jrentino e que ao terminar seu contrato poderá es-
colher entre duas propostas excelentes da Itália —
Roma e Milan — e uma outra dc seu próprio clube,
o Rota Juniors..

Paulinho, porém, revela que ainda não resolveu
nada, más acha que seu destino mais provável tal-
vez seja mesmo voltar para o Brasil, atendendo aos
pedidos de sua mulher.
MAIOR ARTILHEIRO

Na carta, diz Paulinho que
figura agora como o principal
artilheiro do campeonato ar-
gentlno, com 23 gois, fato que e
destacado pela imprensa por-
que há 17 anos um jogador es-
trangeiro não o consegue.

Paulinho tem propostas do
Milan e do Roma c está certo
que com a,sua forma atual, o
Boca Juulors vai oferecer-lhe
muito mais do que ganha atu-
almentc. Voltaria, porém, ao
Brasil, se a sua mulher insls-
tisse. Ela não passa bem com

o frio e tem demonstrado dese-
jo de regressar.

SAO PAULO OU rOTAFOGO

No Brasil. Paulinho acha que
ganharia muito menos e sô vê
possibilidades de um bom con-
trato no Botafogo ou em clubes
de São Paulo, possivelmente o
Santos.

O contrato de Paulinho com
o Boca termina no dia 31 de
dezembro e o jogador assegura
que antes de assinar outro virá
pas-ar uns tempos no Rlo.

Itália tem problema
para viajar ao Chile:
Sivori só de navio

Turim, Itália (AP) Ornar Sivori. o bomeni for-
te da seleção italiana dc futebol, só irá ao Chile, se
tiver, que integrar o selecionado da Itália que dispu-
títrá a (.opa do Mundo, sr fôr dc navio.

/— Se êsse favor me íôr concedido pelas autori-
dades do futebol italiano, será para mim uma gran-
de coisa, pois tenho um terrível mèd.o de viajar de
a\iâo — disse Sivori, explicando o seu desejo.
PELOS FILHOS

O argentino de nascimento
é figura obrigatória i. seleção
italiana que disputar* a Copa
do Mundo. Nas últimas parti-
das da Aiurra, Sivori tem tido
atuações de primeira grandeza»
e o equilíbrio do quadro depen-
de muito de seu comportamen-
to em campo.

Jurei por meus filhos —
diz êle — que nào entrarei em
aviões. M-u temor começou
quando de uma viagem da Ar-
gentina para a Itália. O avifio
teve uma avaria nfem dos mo-
tores. quando voava sóbre o
Atlântico. Eu acabara de casar
e vinha junta com min..*
mulher.

Prossegue:
Aquelas horas não esque-

cerel Jamais e desde então não
posso controlar-me.

UM SUSTO

O ódio de Sivori aos avióe*
cresceu ainda mais na recente
viagem do Juventtis, «eu cluc.
a Belgrado, para jogar peta
Copa da Europa. O aviaò em

que a delegação voltava, depois
de haver vencido por 3 a 1,
passou por sérias dificuldades
ao aterrisar no aeroporto da
Turim. E Sivori não vinhíi nele,
pois regressava de trem.

Daimy Kid
contra
Raimundo

81o raule (Sport rre-a) — C .n»
ny Ktd. c»mp»lo flllplno. qus i»
tol derrotado por Éder.Jotrt. lu-
tari. terça-feira, cor.-r» Shiaiti-
do de Jeaua. o Galo de Prati. em
10 roundi, no OlaiSto do Itolra-
puer».

Escócia
jogará uo
Uruguai
Glasfow (CPI) — A AmocUçío

Earoeè** de Futebol anunciou, on-
tem. que a Escócia jocari r_ra
ei Uruguai ura» partida «misto-
aa. no Hamjxljn Park. em O _s-
fow. no dia 2 tie maio da 1962.



Juizes e bandeirinhas
Celio de Barros

Mal comentáramos a intromissão indébita dos bandei-rinhas na direção das partidas dc futebol tt cargo exclu-sivo dos árbitros segundo as leis do jôtjo, alterando o pa-norama e modificando a contagem final, novas reclama-
çôes surgiram no embate imediato ao que foi visado pelanossa critica.

Acentuamos comouitm bandeirinha do jogo Bangu xFlamengo, no Maracanã, foiçou o árbitro a marcar um
ponto sob a alegação, possivelmente certa, dc gue a bola
penetrara na meta, o gue não contestaremos, mas que ojuiz não vira, tanto assim gue o jogo prosseguira.Logo a seguir, veio a partida Botafogo x America, tam-bém no Maracanã, e vários foram os comentários negan-do validade a um ponto marcado por Garrincha, aponta-do como em impedimento. Queixas amargas foram repe-tidas, acusando um dos bandeirinhas por não ter assina-lado êsse impedimento, chegando mesmo alguns acusado-res mais veementes a taxar dc ignorante êsse auxiliar do
juiz, também acolmado dc má fé. Nesses instantes, quasesempre sc faz sentir a excitação dc momento, perturban-do uma análise serena que deve prevalecer em guem cri-tica e deseja ser acreditado.

Encerrando os reparos sóbre a ação do bandeirinha no
jogo Bangu x Flamengo, dissemos que casos dessa nature-za continuariam a desafiar providências das autoridadescompetentes na matéria, o que veio logo a acontecer. Re-
petimos não ter sido nosso intuito discutir a legitimidadeou não do ponto marcado e sim demonstrar o erro da in-tervenção dos bandeirinhas,- cm função privativa dos ár-bitros.

O árbitro c a única autoridade cm campo capaz de de-cidir qualquer lance, tendo por dever acompanhar comatenção tado o transcurso c/o jugo, nada tendo a ver comos bandeirinhas, salvo quando estes assinalam a saida dabola ou são consultados, mas não podem servir dc deseul-
pas para as falhas dos dirigentes das partidas.O chamado problema dos juizes há muito que se tor-vou insolúvcl. pois sempre reaparece com grande reper-cussão. Porque não dar autonomia ao Departamento dcÁrbitros, para a escala dos juizes, cabendo a estes a esco-lha pessoal dos seus auxiliares, que náo poderiam ir alémdc apontar a saida da bola da área dc jogo ou responderás consultas feitas pelos árbitros? f: uma tentativa quenão custa ser posta em prática para resolver ou atenuar asituação atual.

Repetimos ainda uma vez: o juiz deve acompanharde perto todos os lances do jogo e náo se fiar nos bandei-rinhas para lhe indicar faltas c impedimentos. Assim se
procede cm todo o mundo e não há razão sólida para quenão façamos a mesma coisa.

Lorenzi foi disposto
a vencer e acha que
pode, se Deus ajudar

Disposto a vencer o Sanlos amanhã c enfren-
tá-lo num terceiro jôfro — única fórmula dc manter
suas esperanças em conquistar a Taça Brasil ¦— o
América viajou ontem ã noite, de trem, para São
Paulo, onde chegará hoje cedo. seguindo imediata-
mente de ônibus para Santos.

O técnico Lourival Lorenzi. qvjc considera "o
Santos a maior equipe do mundo e Pele o melhor
jogador de todos os tempos", disse ontem ao JOR-
NAL DO BRASIL:

— Tenho íé em Deus que desta vez seremos mais
felizes e. se Êle ajudar, vamos vencer.

A FACE DO ESFORÇO
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Fluminense com três
¦*-^pj alterações joga hoje

¦* . 4Sj à noite contra Bangu
0 Fluminense, rçicé-lídeí d<> Campeonato, e

ajuda invicto nos turnos finnis, enfrenta hoje ã

I noite, no Maracanã. .. Bangu, no jôgò dè abertura
I dn Bextn rodada, que terá como juiz Wilson Lopes

ile Sousa.
(^'•'¦¦te*'jiéM...,:,¦,.:_.-.! A equipe tricolor deve apresentar-se com trêsmodificações: Edmílson em lugar de Edil, Calazansna ponta direita, passando Telê para o centro e sain-do Jaburu, e volta de Escurinho à ponta esquerda.O Bangu repetirá o mesmo time que venceu o Fia-mengo, na rodada passada.

Tensos nn fíis/m/n tin holn, Lorico e .xo tem expressões mudadas, no treino tin Vasco, ontem

QUADROS

O Fluminense, com quatro
jxnitos peitudos, é o vice-lider
do campeonato. Em seus cinco
jopos no turno final, o Flumi-
nense venceu um (Vasco) c em-
patou quatro (Botafoito. Ami-
rica, Flamenso c Sáo Cristóvão).

O Bauru, a um ponto de dl-
íerença do Fluminense, está em
terceiro lugar, juntamente com
o Flamengo. Amí-rica e Vasco
Depois de perder para o Bota-
íoko e para o Vasco, o Bangu
empatou com o Sáo Cristóvão, e
venceu o Olaria e o Flamengo.

O jogo está marcado para as
21H 30 m, começando a preli-minar ás 19 h 30 m. As dua*
equipes devem apresentar as se-
grinteõ formações:

Fluminense: — Castilho. Jair
Marinho, Pinheiro, Clóvis e Al-

Desmaio de Garrincha
assustou Botafogo e
método será abandonado

O Botafogo ficou assustado com a história do
desmaio de Garrincha e chegou a pensar em manter
o extrema concentrado uma semana em General Se-veriano, para controlar o regime de emagrecimen-
to que èle está fazendo.

Garrincha, no entanto, prometeu "abandonar o
seu estranho método de perder peso, concordando
que deixar de comer não é o regime mais indicado
para seu caso.

Vasco não pagou o

prêmio c jogadores
têm ambiente ruim dê/es e do calor

tair; Edmilson e Paulinho; Ca-
lazana, Teiê, Humberto e Es-
curinho. •

Bangu: — Ubirajara, Joel,
Claudionor. Zózimo e Nilton;
fiicio e Válter; Correia, Bian-
cliini. Dícío Estives c Beto.

OS OUTROS

A rodada continua amanhft. X
tnrde. com Botafogo x Vasco,
no Maracanã, e Flamengo x Sáo
Cristóvão, no campo do Vasco.
O Jôro América .x Olaria foi
adiado para a próxima quarta-
feiro, á tarde, no campo üo
Botafogo.

Os juizes para êseses jogo*
serfio os seguintes: Gualter Ga-
ma de Castro, para Flamengo x
São Cristóvão e Frederico Lo-
pes, para Vasco x Botafogo.

Russos enfrentam
argentinos com medo

COMPLETO

Para o jogo de amnnhft, con-
(ra o Vasco, o Botafogo apre-
sentará o mesmo quadro que
derrotou o América. As conlu-
soes dc Rildo. Amoroso. Nilton
Santos náo tiveram Importan-
cin. Os três foram poupados <io
exercício de qulntn-fclrn. mas

AMARO NA ESQUERDA

Como lvã sofreu nova con-
tusfio e não pôde sequer trei-
nar, Lorenzi vai manter no jõ-
fco de amanhã a mesma equipe
que enfrentou o Botafogo, com
Amaro na lateral esquerda e
Jailton como médio apoiador.
O técnico americano está, pelo
menos aparentemente, muito
confiante, tendo dito:

O time está bem treinado
e a defesa, com Amaro de za-
súeiro e Jailton no apoio, ficou
mais bcm armada. Caso o ata-
que Jogue com maior objetivl-
dade, sem perder tantos gols,
não será impossível uma vitó-
ria do América.

Lorenzi diz que tem muita
e.-perança em seu time e que
deve haver uma terceira parti-
da, com a vitória do América
amanhã. Sóbre esta possibilida-
dc, disse:

Considero o Santos o maior
time do inundo e Pele o me-
lhor jogador de todos os tem-
pos. Uma vitória sóbre o San-
tos Já nos faria felizes, ima-
Bine só duas. Mas, embora se-
Jam difíceis, não são impossí-
veis. Vamos lutar por conse-
gul-las.

OPERAÇAO-PELÍ;

Lorenzi revelou, também, que
pretende tentar marcar Pele,
com um plano de vigilância se-
vero.

Reconheço que Pclé ê,
realmente, um jogador extra-
ordinário. Tentar anular sua
ação. seria praticamente im-
possível, mas poderemos evitar

que suas jogndas tenham tan-
tas conseqüências desastrosas
para nós. Vamos exercer sóbre
Peié uma marcação constante,
principalmente nas horas dos
corners. pois é muito raro éle
perder um lance pelo alto. Te-
nho confiança em minha equi-
pe, que está bem treinada, e
com um pouco de sorte vamos
conseguir uma terceira parti-
da, que decidirá quem vai con-
tinuar — disse-nos Lorenzi.

CONJUNTO ONTEM *.

O América, ontem pela ma-
nhã, em Campos Sales, encer-
rou seu treinamento com um
treino em conjunto, dirigido
por Osni, pois Lourival Loren-
7,\ está em provas na Escola
Nacional cie Educação Física.
Os reservas venceram os títu-
lares por 3 a 1, com gols de
Marco Antônio, Abel e Danilo.
Joáo Carlos marcou para os
titulares.

lvã esteve presente ao trei-
no, mas só como espectador.
Sua contusão no Joelho está
curada, mas a dlstensáo na
coxa piorou muito. lvã está
andando com alguma dificul-
dade e ficou no Rio para ser
submetido diariamente ao tra-
tamento dc ultra-som.

O técnico Lourival Lorenzi,
antes do embarque, já tinha a
equipe escalada: Pompéia, Jor-
ge. Djalma, Wilson Santos e
Amaro: Jailton e João Carlos;
Fontoura, Quarenta, ^ntoni-nho e Nilo.

Além desses jogadores, sc-
RUirnm ainda Ari. Leônidas
Valença tt Hélio Cruz.

FCF diz que acaba
com "video-tape" sc
campanha não parar

Eunápio
e Sobrinho
afastados

Os juizes Eunápio de Quei-
rós e José Gomes Sobrinho
foram afastados da rodada do
campeonato carioca de futebol
que se inicia hoje, por defi-
ciência técnica, pelo Departa-
mento de Árbitros, jjclns suns
arbitragens, consideradas fra-
cas, tecnicamente, nos jogos da
sexta rodada, entre FlamenRo
x Bangu e Sáo Cristóvão x Flu-mlnanso respectivamente.

Eunápio apesar da situação
em que íoi colocado, foi indi-
cado para apitar o jogo cia Ta-
ça Brasil, em Recife, dia 23,
entre o Náutico e o Esporte
Clube Bahia.

Vasco não
pretende
Gilmar

O Sr. João Silva disse ao
JORNAL DO BRASIL que ig-
nora qualquer entendimento
entre o Vasco e o goleiro Gil-
mar, do Coríntians. Falando
como a maior autoridade den-
tro do Departamento de Fute-
boi, por ser seu vice-presiden-
te, o Sr. João Silva declarou,
ainda, que nada sabe da vinda
de Gilmar no Rio, hoje. tendo
afirmado que coisa alguma lha
íoi comunicada.

O Sr. Alá Batista, presiden-
te do Vasco, ratificou as pala-
vias do Sr. João Silva, negan-
rio qualquer entendimento en-
tre seu clube e Gilmar.

treinaram ontem em conjunto
e jogarfto amanhã.

Garrincha, embora já se ali-
mentando normalmente, conse-
guiu perder um quilo dos dois
que tinha cm excesso. Treinaii-
do com grossa camisn do lá c
fazendo um individual puxado,
o ponteiro Jogará contra o Vas-
co com 73 quilos, um acima do
uu peso ideal.

O quadro, portanto, será este:
Manga; Rildo, Ze Muria, Nil-
ton Santos e Chicáo; Aírton e
Didi: Garrincha. Amoroso,
Amarildo e Zagalo.

Na manha de hoje, haverá
leve individual com treino parnos goleiros c o início da con-
lentração.

CONFUSÃO NO PRÊMIO

O prêmio ria vitória sóbre o
América seria de CrS 7 mil,
mas houve confusão e íol anun-
ciado para os Jogadores que era
de Cr? 10 mll. O Presidente
Paulo Azeredo resolveu então
manter mesmo os Cr$ 10 mll,
concordando que a componha
da equipe vem sendo muito boa.
Féz ver, porém, que somente
quando as rendas crescerem e
que o clube poderá ser, como
deseja, liberal nos seus prêmios
por vitória.

Ainda sem terem recebido o pagamento do pre-
mio pelo empate com o Olaria, que a Tesouraria
cl<> clube, por ordem da Diretoria, se recusa .i
pagar, os jogadores vascaínos treinaram ontem, num
ambiente de certo mal est.v, para enfrentar o Bo-
tafogo, domingo ã tarde, no Maracanã,

Saulzinho, com uma pancada no pó, é a dúvida
para o jogo de amanhã, mas. em compensação, o téc-
nico Paulo Amaral tem garantida a volta de Ita ao
gol, Wilson Moreira substituiu Saulzinho no treino
e, se fôr necessário, será escalado.
COMPRAS PERTURBAM

Embora reserradamente, os
jogadores do Vasco comenta-
vam, ontem, o atraso do paga-
mento do'prêmio pelo empate
contra o Olaria. Havia, tam-
Mm, um certo mal estar cau-
sado pelas constantes iníor-
mações de que o Vasco vai
comprar êste ou aquele Joga-
dor, toda vez que há um rc-
Editado adverso. Estas atitudes,
tomadas por elementos ligados
fi direção do clube, causam en-
tre os Jogadores um ambiente
de insegurança, c apenas ser-
vem para prejudicar o estado
de espírito da equipe, Já que
os elementos ambiciosos náo
são comprados.

Os funcionários do Vasco,
ate ontem, também não ti-
nhnm recebido o pagamento
da quinzena.

O TREINO

No treino de ontem à tarde.
a contusão dc Saulsinho .foi a
nota triste. Alem dc mafchu-
car o pe, Saulsinho ainda sen-

te dores na virilha, o que pre-
ocupa uo médico Valdir Luz e
no técnico Paulo Amaral. Wil-
son Moreira, depois que Saul-
sinho íoi retirado do treino, o
substituiu no ataque e esta
senflo preparado por Paulo
Amaral para Jogar, caso ne-
cessaria.

O treino íoi dividido em dois
períodos; no primeiro os tl-
tulares perdcraJn para os as-
plrantes por 1 a 0. gol dc
Humberto, e no segundo ven-
ceiam os reservas por a a 0,
com gols dc Lorico e Pinga.

A* equipes apresentaram ns
seguintes formações:

Titulares — Ita (Barbosa),
Paulinho. Belini. Barbostnha e
Coronel; Ecío c Lorico: Sa-
bani. Saulsinho (Wilson Mo-
reira), Viladónega c Pinga.

Aspirantes — Humberto.
Jool, Brito. Russo c Dario: Ni-
valdo e Roberto; JoSozinho,
Humberto. Javan e Ronaldo.

Reservas — Miguel. Joel.
Marcos. Qua tis e Dario; Laer-
te e Valdemar; Celso, Cunha
(Milton), China r Itajubá.

Buenos Aires Ide Luiz Barbosa, enviado espe-
ciai do JORNAL DO BRASIL) - Com algum te r
de sofrer uma derrota desmoralizante, o? soviéticos
iniciam bojo sim excursão pela América do Sul, en-
frentando esta tnrde. no estádio de Nunes, a seleção
<ia Argentina.

Enquanto os soviéticos se sentem amedrontados,
principalmente pelo íorte calor que faz em Buenos
Aires (ontem, o termômetro marcava 37 graus), os
argentinos estão confiantes e otimistas, certos de
que conseguirão uma fácil vitória,-hoje.

QUEM TE VÊ

CALOR AMEDRONTA

A seleção dn União Soviética,
que está hospedada no Hote!
Claridge. um dos melhores da
Argentina, parece sentir umf^
boa dose de medo neste início
de excursão. Seus jogadores. Já
normalmente lacônicos, ontem
quase não falavam e a.s pala-
vras que diziam sobre o jogo
de hoje eram sempre pessi-
mistas.

O calor, acima dc tudo, aba-
te mais ainda o moral da se-
leção soviética. Ontem, pela
mnnhã, os jogadores soviéticos
realizaram um treino de ginás-
tica no campo em que hoje jo-
garáo. e sairam exaustos. A
maioria passou a reclamar do
horário marcado para o jogo:
17 horas. Os soviéticos queriam
que n partida começasse mais
Urde, em busca de uma tem-
peratura mais amena.

QUADRO E VIAGEM

A seleção da URSS já está
escalada e deve formar assim:
Iashin, Dublinski e Veronin;
ichojeli. Maslenkin e Netto;
Esli. Ambarzumian. Yusainov,
Mnmykin e Mcsji. Amanhã, às

11 horas, a delegação soviética
deixará Buenos Aires, seguindo
para Santiago, onde enfrenta-
iá o Chile na próxima qunna-íeira. Na quinta-feira, embar-
cn para Montevidéu, onde jogn-
râ com o Uruguai no domingo,
dia 26.

Os argentinos, que estão con-
centrados nas dependências do
próprio estádio de NUnes. se
apresentam tranqüilos e con-
ílantes, certos de que a vitória
será fácil. Ontem, à tarde, os
argentinos fizeram um treino
individual no estádio e já es-
tão escalados: Roma. Simeone.
Ramos Delgado e Vidal: Sac-
chi c Griguol: Corbatta, Pizzu-
ti. Artime. Sanfilippo e Belcn.

35 MILHÕES

O Juiz do jogo Argentina x
URSS será o chileno Carlos
Robles. Até ontem já haviam
sido vendidos 3 milhões de pe-
sos (CrS 13 milhões >.

O jogo começará ns 17 horas
(hora local).

Na partida Jogada em junho
passado, em Moscou, Argenti-
na e URSS empataram por 0 a 0.

A Federação Carioca de Fu-
tebol expediu ontem ofícios dí-
ferentes às três emissoras de
televisão do Rio, chamando a
itenção de todas, neles, de quea transmissão em vldeo-tape

dos jogos de campeonato pode-
rá ser suspensa a qualquer
momento e o será se continuar
a tentativa das três de "des-
prestigiar o futebol carioca".

O Sr. Antônio do Passo, Pre-
sidente da Federação Carioca
de Futebol e signatário dos
ofícios, lembra que "a trans-
missão em video-tape. a-con-
tar do momento cm que essa
emissora se colocou decidida-
mente contrária aos interesses
do futebol carioca" tornou-se
mera liberalidade dn FCF, poisdesfaz implicitamente o acôr-
do até entáo vigente.
EM PARTICULAR

Dc maneira especifica, no
oficio dirigido à Televisão Con-
t Inental. a Federação Carioca
lembra que. além daqueles mo-
tivos, também poderá ter a sua
licença de transmissão em vi-
deo-tape caçada por íalta do
pagamento de CrS 360 mil
atrasados, taxa correspondente
«índa ao total {ios jogas doFlamengo com o Palmeiras •

com o Coriiuians. pelo Rio —-
São Paulo, c ao Torneio Inicio
de 1961.

E. no dirigir-se à TV-Tupi, a
FCF diz que também é motivo
para a cassação da licença pa-ra a transmissão em video-ta-
pe dos jogos, o fato de essa
emissora estar se aproveitando
de poder entrnr no Maracanã
pnra fazer o filme, transmitiu-
do também sua imagem parao Estado de Minas Gerais (Ci-
dade de Juiz de Foral, o que,inclusive, vai contra a recente
decisão do Juiz de Direito da
Quarta Vara da Fazendn Pú-
blica.
LEGITIMA DEFESA

A TV-Rio não sofre nenhuma
critica particular no oficio quelhe é dirigido, limitando-se o
Sr. Antônio do Passo a dizer,
como fèz às outras, que ns
transmissões em vldeo-tape se-
rno suspensas, a continuar atentativa de "desprestigiar o
futebol carioca, veiculnndo
conceitos desprestigiosos à sua
técnica e aos seus dirigentes",
valendo a proibição "como me-
dida legitima de defesa do pa-
trimônío moral e material dos
clubes".

Preços para
Flamengo c
S. Cristóvão

Os Ingressos para o jogo Fia-
mengo x São Cristóvão no
campo do Vasco, domingo, às
16 horas, vão ter os seguintes
preços: cadeira na social, Cr$
300: cadeira atrás do gol, CrS
120: arquibancada, Cr$ 80 e
militares. Cr$ 20.

America
e Olaria em
Botafogo

O jogo America x Olnrln,
ndindo para o dia 22. com o
mando de campo do Aménca,
vai ser realizado no campo do
Botafogo

O adiamento foi feito para
permitir ao America jogar com
o Santos, pela Taça Brasil,
smanhá. em Vil» Belmiro.
Santo».
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Fia confirma Germano
e ainda espera ter
Joel contra S. Cristóvão

O Flamengo tem confirmada a presença dc
Germano em seu ataque, conseqüência da ausência
íorçada ôe Dida! para seu jugo dc amanhã à tarde
contra o São Cristóvão, mas. por outro lado. Solích
ainda espera poder contar com Joel. na ponta-
direita. Caso contrário lançará Oton.

As esperanças na presença cie Joel cresceram
ontem, quando êle treinou na ponta direita de um
time misto que durante 20 minutos enfrentou'os as-
plrantes e. embora ressentindo-se um pouco do tor-
nozelo no inicio, quando esquentou não sentiu mais
nada.
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O TREINO

Ontem houve um trtlno COletl-
vo upenas entre o«plrante5. Juve-
.:..« t mistos. •¦-'.« último um qua-
tiro dc re^trvts enxertado co ata-
que com Joel c ae.-mano. No prl-
meiro tempo enfrentaram-se etpl-
rante» • Jurenls, durante M mi-
nutos, i.i'h quais Viho houve n«-
nluim gol. Depois oa Juvenl* aai-
nua e o» «eplrantes Jogaram con-
tr» os misto», tencendo por 1 a 0.
tol de Luis Carlos. UmMn du-
rante 20 minutos.

Os íi-.:..: <-.- r-.-r-.¦••!. apenas sau-
na, da qual Dida participou, ape-
rar de estar fora de eogltaçOee
para o Jôko de amanhft. A centu-
rio rie Dida * uma dlstensáo na
face posterior da coxa esquerda,
autlca, que *!« roltou a sentir no
Jogo nintra o Santo».

JOtl,

No luirlo do treino, Joel. segtm.
do declarou, ainda sentiu uai
povico a contrato uo tornozelo dl-
retlo. Mas depois que esquentou
cw músculos, com o correr da mo-
Timenta^to. nfto sentiu mais nada.

Depois do irelr.o. aumentaram
multo as e*f trança» d* Fielt.ii
Soltch *âbr» as possibilidades d*
Joel podar jogar amanhft. Se Joel
nfto puder Jocar — quer dlter, a*
piortr do tornoíelo, coa o qua
nfto ,• < --.» — entrará «Ston na

poma-dtrelta. O
então, com ôton.
niP.no e Babá.

QUADROS

Rí*q'.;e Ucr.rH.
Henrique, Oe:-

Hoje cedo os titulares farto um
ligeiro lndlrldu&I, no campo do
Bonsucesso. voltando depois para
a concentratfto. onde estto desda
ontem.

Os quadros, no treino d» ontem,
formaram atulm: Aspirantes —
Gustavo, Ourar 1. Jaime, Hllton e
Vanderlei; Valtlcho • Oton: Ve-
raldo. Carlos Alberto. Luis Carlos
e Aírton. Mistos — Mauro, Van-
derlet II. Orlandç) Romtnla, Mol-
sis e Dc-.:.!d: Juarez e Carlos Oc-
mes; Joel, Álvaro, Germano e Ser-
gio Henrique. Alraro * um Jos»-
dor .de Minas que estA em expe-
rííncla».

TÍXF.S FICOU

O Flamengo acertou definitiva-
mente com o Atasuarl. da Cidade
oo TrlAngnlo Mineiro que tem o
mwmo nome, & compra do cen-
troavante José Teles, qu» abriu
mio da narte de !0"í sobre d pre-
co do «eu passe a que tinha dl-
reito.

Assim, e clube, que a principio
pediu Cr| SOO mlL concordou em
vender o Jogador por Crt 2BQ mil.
caranttndo » meras quantia parm'»' porUsto.

/
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0 Presidenta Kcimaly receba continência de umn triipa norte-americana equipada com foguetes llonest John

Temos registrado, nesta página, a evolução de
um problema que preocupa seriamente os setore»
nittis responsáveis dos Estados Unidos: a ascensãG
da ordem militar à.s elites dirigentes nnrtc.-nmcrica
nas c a tendência crescente dos militares cm se jun-
tarem a grupos de. extrema direita. O prói>rio JNev/
York Times, <yi/c trata freqüentemente do assunto,

* lem acentuado essa tendência, cuja melhor manifes-
tação é o caso do General Edwin Walker, afastado
do comando de uma divisão de infantaria por fazer
propaganda da extrema direita (Sociedade John
Birch, Cruzada Cristã Anticomunista etc.) em
emiuários de orjentação política para a tropa.

O General Walker acaba de ser personagem de
un episódio sem precedente, na história dos Esta-
los Lnidos, Transferido para um comando no Pa-
cifico. preferiu continuar na luta política: demitiu-
se do Exército c mandou tuna declaração escrita
ao Senado norte-americano explicando os motivoi
de sua decisão. Publicamos hoje o texto dessa de-
clàrpção, ao mesmo tempo em ipie fazemos um re-
Hospedo dos principais fatos ligados ao problema
militar dos Estados Unidos, êste ano. A declararão
do General Walker foi publicada em muitos jornais
norte-americanos e europeus. No Brasil, o é pela
primeira vez.

I JANEIRO A NOVEMBRO GENERAL WALKER REABRE 0 DEBATE
A 17 dc janeiro deste

ano, em seu discurso de
despedida, o próprio Ei-
senhoiuer chamou alen-
ção para o problema mi-
litar nos Estados Unidos,
dizendo:

— fomos obrigados a
criar uma indústria dc
armamentos permanente
e de grande envergadura.
Três milhões e meio de
homens e de mulheres
estão diretamente incor-
porados a ésse esforço de-
fensivo. Para a nossa se-
gurança militar, gasta-
mos atualmente uma so-
ma superior ao lucro- de
todas as corporações nor-
te-americanas. Admiti-
mos isso como necessida-
de imperiosa, mas deve-
mos ter em conta suas
graves implicações. Estão
em jogo nosso trabalho e
nosso modo dc vida, bem
como a própria estrutura
de nossa sociedade. Deve-
mos ficar vigilantes para
que êsse bloco militar-in-
dusirial não adquira, de-
liberadamente ou não,
uma influencia grande
demais nos organismos
do Governo. O risco da
ascensão desastrosa dc
um poder mal colocado
existe c continuará a
existir.

... Durante o Governo
Kennedy uma sucessão
de incidentes revelou a
disposição dos militares
norte-americanos em não
se submeterem totalmen-
te ás orientações de uma
administração civil, que
acabariam acusatido dc
levar o pais ao desastre:

1. Em março, a Casa
• Branca censurou um dis-

curso do Almirante Ar-
leigh Burke, Comandan-
le de Operações Navais,
que se notabilizara no
Governo Eisenhower pc-
l os freqüentes ataques
verbais á União Soviéti-
ca. Era a primeira medi-
da drástica do novo Go-
vêrno, dentro do seu
anunciado esforço para
manter os militares a
margem da política:

2. Em fins de maio, um
grupo de militares norte-
americanos de alta pa-
tente reuniu-se em
Washington, para uma
análise geral da situação,
concluindo que "civis
chegados à Casa Branca

i adotavam decisões que
poderiam conduzir ao de-

sastre". A equipe de Ken-
ncdy atuando em assun-
tos militares, "cientistas
dc idéias confusas, inte-
lecluais da Casa Branca
e idealistas do Departa-
mento dc Estado", foi
acusada em bloco pelos
generais, que, na prática,
se rebelavam contra deci-
sues do Governo. Uma
espécie de complexo dc
abandono dominava o
pais, juntando-se os mi-
Mares aos grupos da di-
reita para repetir que"os Estados Unidos têm
meios de destruir a União
Soviética. Fidcl Castro
poderia ser reprimido pc-
la força e o Laus poderia
ser guardado, se os civis
deixassem as Forças Ar-
mudas agirem'';

o. Em junho, um jor-
nalista norte-americano
em missão na Europa,
Joseph Barry, do New
York Post. chamou a
atenção para o agrava-
mento do problema mili-
tar nos Estados Unidos
num artigo no L'Express,
de Paris. Citou éle um
trabalho do Centro para
o Estudo das Instituições
Democráticas, dos Esta-
dos Unidos, cujas conclu-
soes eram as seguintes:
a) São essencialmente as
eines militares que se
opõem a um acordo de
desarmamento com a
União Soviética; b) Os
militares, sustentados por
importantes personalida-
des políticas, no Departa-
mento de Defesa e na Co-
missão de Energia Atò-
mica, poderão um dia
destruir os fundamentos
civis da democracia e
do Governo norte-ameri-
canos;

4. Ainda cm junho, es-
crevendo no New York
Times, revelou o jornalis-
ta Waldemar Nielsen im-
portantes dados estatis-
ticos da ordem ikilitar
norte-americana, tendo
afirmado: "Desde os anos
da Segunda Guerra Mun-
dial, uma nova força, ca-
da vez mais influente,
amplia seu campo de
ação, mansamente como
um nevoeiro se espalha
em São Francisco, em
assuntos que envolvem
o prestigio dos Estados
Unidos, política externa
e política doméstica. Sua
fonte c o estabelecimento
dc uma ordem militar

nos Estados Uiiidos. Re-
velou Nielsen: a) Porta-
vozes do Departamento
dc Defesa, militares c ci-
vis, fazem cerca de seis
vezes mais discursos, cn-
volvendo política exte-
rior, do que funcionários
do Departamento dc Es-
tado; b) Também escre-
vem seis vezes mais arti-
gos, sóbre o mesmo tema
e em relação ao mesmo
Departamento; c) O Ser-
viço dc Rádio e Televisão
das Forças Armadas ope-
ra em mais dc 200 faixas
de rádio c com. cerca dc
30 estações dc televisão,
montadas n o exterior,
atingindo, diariamente,
um público dc mais dc
cinco milhões de pessoas,
dentro c fora do pais.

5. Ainda em junho, foi
retirado do comando de
uma divisão de infanta-
ria seriada na Alemanha
o General Edwin Walker,
a c u sado de doutrinar
suas tropas segundo con-
ceitos anticomunistas da
seita John Birch. Pouco
antes, escrevera o New
York Times: "Detalhe
curioso são os sintomas
crescentes de tendências
de direita na organização
militar norte-americana.
Apareceram eles com a
recente descoberta dc
que proeminentes perso-
nalidades militares, na
ativa e na reserva, se ha-
viam juntado a grupos
como a Sociedade John
Birch c a Cruzada Cristã
Anticomunista;

6. O caso Walker ati-
çou o debate nos Estados
Unidos sóbre a posição
dos militares diante dc
problemas políticos. Dois
senadores, Thurmond c
Goodwatcr, lideraram a
carga contra o Governo.
Ambos têm ligações com
os dois grupos citados
acima;

7. Em outubro, o Ge-
neral Walker voltou aos
Estados Utüdos;

S. Em novembro, demi-
tiu-se do Exército. Pouco
depois, o General Van
Fleet, assessor do Presi-
dente Kennedy, acusava
Stcvcnson pelo fracasso
da invasão de Cuba: o
delegado norte-america-
no na ONU impedira que
forças acronavais dos
Estados JJnidos dessem
apoio aos invasores.
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Há vários moses que o
caso Walker agita os Esta-
dos Unidos. A decisão do Ge-
neral, abandonando o Exér-
cito para expressar livre-
mente seus pontos-de-vista
políticos, deu ao caso novos
elementos de agitação, ati-
çando ainda mais os críticos
tio Governo, que o acusam de
•amordaçar heróis e pátrio-
tas". A declaração que o Ge-
neral Walker mandou ao
Senado norte-americano e
importante documento de
u.iia época de profundas mo-
dificações na estrutura da
.sociedade dos Estados Uni-
dos, tradicionalmente chi-
lista.

Eis a Integra da declara-
ção:

•'Pela sraçu ..c Deus c pela
vontade do Congresso, tive a
honra de servir como oficial
no Exército dos Estados Uni-
dos durante os trinta últimos
anos. Minha vida e minha
folha de serviços dão teste-
munho de meus objetivos, de
minhas esperanças, de meti
devotamento à tropa. Espe-
ro não haver dúvida possi-
vel sóbre a origem e a pro-
fundidade dos sentimentos
que inspiram minha con-
duta, •

Fui afastado do comando
da 24." Divisão de Infanta-
ria. Minha carreira, na medi-
da em que podia ser útil no
país. foi cortada. Não posso
aceitar a pensão que me pro-
puseram, com vencimento e
vantagens, pois seria ir con-
tra os meus princípios.

Abandono a carreira mili-
tar com um desgosto insu-
portável. Tenho que encon-
trar outros meios de servir
ao meu pais. numa hora de
tal preméncia. a fim de per-
manecer fiel ao Ideal de tô-
da a minha vida.

Para tanto devo libertai-
me da autoridade de homun-
culos que, em nome de meu
pais, punem os seus servidet-
res mais leais.

Antes mesmo que essa sub-
comissão se encarregasse de
apurar o.s fatos relativos à
censura dos oficiais superio-
res. já a opinião pública mos-
trara-se sensível à flagrante
contradição dessa censura
com as necessidades da luta
para nossa sobrevivência.

Manifestara-se essa sensibi-
lidade por ocasião de casos
clamorosos como os dos Ge-
ncrais S111 w e 11, Patton,
Patch. MacArthur. Walton
Walker t Van Fleet.

Quanto ao que me diz res-
peito, tudo começou em ou-
tubro de 1959 quando cons-
talei, entre os homens da di-
visão, cujo comando me ha-
via sido confiado, uma total
Inconscléncia não somente
do poderio do inimigo, mas
de suas intenções com rela-
ção a nos. A suas ameaças
continuadas, a seus desatxs
as arengas dirigidas tóchi
noite às nossas tropas pela
rádio de Moscou, era preciso
que se desse uma resposta.

Todos os membros do
Congresso que visitaram os

postos avançados de nosso
Exército, onde nossos solda-
dos montam guarda dia e
noite, ano após ano, reco-
nhcrerain a realidade e a
gravidade desse problema.

Quanto a nõs, oficiais supe-
flores, éle foi a nossa preo-
cupação de cada hora do
dia e de cada dia rio ano

Fariam os nossos homens
uma idéia justa do poderio
e da brutalidade do inimi-
go?

Meu objetivo principal e
minha tarefa cotidiana fo-
ram conseguir que os rapa-
zes de minha unidade sou-
bessem utilizar suas armas
com eficiência e realismo.
Eles devem aprender a ma-
tar e a destruir, a viver e a
proteger. Cada homem é
uma fonte de inteligência,
de resolução c de reconfôr-
to. Êle deve saber ver c ou-
vir, atirar e não atirar. Dc-
ve viver na esperança c no
receio, com coragem e con
vlcção.

Nós estamos em guerra e
o inimigo se infiltra em nos-
sas fileiras. Cada dia que
pas.sa perdemos um pouco
mais essa guerra. Nossas
mãos c as vossas estarão
amarradas? Pois temos que
evitar a derrota. Se o Con-
gresso náo é capaz de cuidar
disso, então é porque o povo
dos Estados Unidos não se
acha fielmente representa-
do

Deploro, como Douglas
MacArthttr. que o poder
executivo se haja atribui-
do prerrogativas de tal mo-
do riesmesuradas, que os
membros das forças arma-
da.s tenham sido tratados da
maneira mais arbitraria e
mais brutal por haverem
ousado dizer a verdade dl-
tada por sua consciência. Ê
dessa usurpação da autorl-
rinde do poder legislativo.
ao qual cab« controlar a

conduta dos militares, que
eu hoje sou vitima.

Estou, na desgraça, em
boa companhia.

O desconhecimento do ini-
mígo, a incompreensão de
sua ação em todas as fren-
tes, a impotência para en-
frentà-lo até as s últimas
conseqüências em defesa
dos Estados Unidos, só po-
dem ajudá-lo e encorajá-lo
— o que constitui, pela nos-

sa Constituição, uma trai-
ção.

Náo pode haver coexistèn-
cia num campo de batalha.

Meus acusadores não pas-
sam de vozes individuais,
eles náo são a América.
f:les me separam dos solda-
dos que conheço e do oficio
que é o meu. Utilizam meu
juramento contra mim.

Tudo depende, agora, da
coragem dos patriotas que
compreendem as condições
dc nossa sobrevivência. Não
deixa dc ser útil lembrá-las
aqui mais uma vez.

Nosso objetivo não é a pa^.
mas a liberdade. Se formo,
vigilantes, fortes, desejosos
e dignos de defender nossa
liberdade, a paz será prescr-
vada. Se fizermos compre-
ender aos dirigentes sovié ¦
ticos que estamos disposto-,
a sair para a luta, náo ha-
verá liccessidade de s^inno.;
para a luta.

Os comunistas náo são
combatentes. Eles não são.
nem sequer, conspiradores
consumados. Ê outro tipo de
gente que faz para eles a
maior parte do trabalho.

Nenhum povo jamais esco-
lheu o comunismo em elei-
ções livres. Nós sabemos que
podêres transviados colabo-
ram para o estabelecimento
da autoridade comunista sò-
bre um tão grande número
de homens. Sabemos que os
comunistas querem reduzir
à servidão todos o.s demais.
E o Kremlin bem sabe que
a mais pequenita flania de
liberdade que continue a
brilhar pode pegar fogo no
resto do mundo.

Os discursos sobre a coe-
xisténcia não passam de
concessões aos tímidos e aos
crédulos. Com os outros, o
Kremlin lança máo de ou-
tros métodos.

Um dos grandes conflitos
da História é aquele que
opõe o homem ao Estado.
Um exemplo do caminho que
nós percorremos nesse do-
mínio é o seguinte: ainda
ha.pouco tempo, um liberal
ara aquèl» que acreditava na

proteção das liberdades in-
dividuais contra as usurpa-
ções do Estado. Todo ho-
mem. não ft-sta dúvida, tem
que obedecer a uma autori-
dade superior. Mas. não
acho que se deva deixar a
esses usurpadores o cuidado
rie decidir se essa autorida-
de superior deve ser o Pre-
sidente ou o guarda do pa-
lácío. Deus ou o Kremlin.

Na Coréia, onde comandei
a artilharia em Heartbreak
Hill, depois a infantaria em
Gibraltar, durante vinte me-
ses, vi o zero a zero substi-
tuir, pouco a pouco, a vitó-
ria.

Em 1955, em Formosa, co-
mo conselheiro do Chefe de
Estado-Maior do Exército
nacionalista chinês, foi-me
dada a oportunidade de me-
dir as conseqüências de uma
política hesitante.

Não pode haver coexistèn-
cia. num campo de batalha.

Resta-nos ainda nos pór-
mos de acordo, entre nós
m e s m o s c com os nossos
aliados, sóbre uma defini-
ção simples: o comunismo é
o inimigo. Empregamos seus
agentes em nossos colégios e
em nossas universidades,
permitindo-lhes lançar a se-
mente no espirito fértil de
nossa juventude. Eles infes-
tam nossa indústria de espe-
táculos. Eles se infiltraram
já de há muito tempo em
nosso Governo, onde os ele-
mentos subversivos estão cm
ação há trinta anos.

Até mesmo nossa lmpren-
sa livre é explorada pelos
propagandistas comunistas.
Os colaboradores do comu-
nismo encontram defensores
ardorosos e militantes entre
certos grupos de cidadãos,
muitos cios quais estão sin-
teramente enganados e de-
sencaminhados. Os Governos
que combatem os dirigentes
desses grupos são qualifica-
dos como reacionários. Em
outras nações de nosso he-
mistério vimos esses grupos
assumirem o poder absoluto.
Em Crtba, chegamos a aju-
dá-los.

Nações, cujo Governo é sô-
lidamente anticomunista, es-
tão sempre recebendo pedras
dos Estados Unidos, atiradas
por elementos que consegui-
ram firmar-se no seio de
nosso Governo em posições
de tal ordem que eles podem
pretender falar em nosso
nome. Escrevo isso com tris-
teza. mas com convicção.

Muitas agrassões comunis-
tas, agora consideradas como

fatos consumados, poderiam
não ter ocorrido nunca, hou-
víssemos estado vigilantes •
informados — e para estar
vigilantes, teríamos que es-
tar informados. Tendo em
vista desencorajar aqueles
dentre nós que nos procuram
alertar informando-nos, o
inimigo e os ajudantes às
suas ordens não recuaram
diante de nada pràticamen-
te, mas sempre correndo o
risco de se desmascarar sa
chegassem a lr longe demais.

No decorrer dos últimos
anos, os chefes de unidades
militares trabalharam em
condições terrivelmente di-
ficeis. A rapaziada que nos
chegava das escolas, dai
igrejas e dos lares america-
nos não vinha informada a
respeito de seu inimigo. O
adestramento e a formação
que deveriam ter recebido
foram gravemente negligen-
ciados. Julgamos então ne-
cessárlo remediar essa insu-
íiciéncla.

O esforço de mobilização
da 24,a Divisão de Infanta-
ria para a guerra fria tinha
cm seu favor a autoridade
de uma instrução ditada
pelo Conselho Nacional de
Segurança, cm 1958, que fa-
zia apelo a todos os serviços
— civis, diplomáticos e mi-
litares — para que se mobi-
lizassem no quadro da guer-
ra fria. No entanto, meus
esforços nesse sentido ms
valeram ser afastado do co-
mando.

Se ficar agora estabeleci-
da a praxe de que os coman-
dantes de unidade só têm
direitos a se expressar sóbre
um número limitado de
assuntos quando estiverem
falando para suas tropas,
será nesse caso impossível
remediar a falta de forma-
ção dos soldados.

Os órgãos superiores decl-
diram expressamente que eu
não deveria mais transmitir
a meus camaradas de com-
bate as informações qus
considero necessárias para
reforçar o seu moral e a sua
capacidade de sobreviver.

Meu objetivo daqui por
diante será tentar fazer, co-
mo civil, o que não me é
mais possível fazer vestindo
a farda.

Declarou-se a guerra.
Cada homem é um sol-

dado.
Lembremo-nos das pala-

vras de um general dos Ma-
rijies a seus homens:

"Estamos cercados. N à o
os deixemos escapar."

\f
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O iiwo tíe Barbara
Wards A Índia e o Oci-
dente iem m/i título que
desorienta. Nada contem
acerca da política c dos
partidos indianos e nada,
absolutamente, que pro-
porcione uma história
coerente acerca das vá-
rias atitudes da índia¦ para com as potências
ocidentais e nem mesmo
urna análise de suas rela-
ções, diversas, por exem-
pio, com a Inglaterra 'e os
Estados Unidos. Trata-se
de um estudo sobre as-
sunto muito diferente e
de um livro valioso, de
grande interesse, mas po-deria ter outro titulo.

A índia e o Ocidente
consiste em duas partesmais ou menos iguais. Na
primeira, a autora expõe
sua teoria do desenvolvi-
mento histórico do capi-
talismã; na segunda, e±a-
mina essa teoria, em ação,
atualmente, tomando a
índia como exemplo. Ê
uma espécie de investiga-
ção bastailte lógica e útil,
e ninguém deve deixar de
lê-lo, por causa do curioso
título que tem.

A tese geral de Barba-
ra Ward, na primeira
parte de seu livro, será
endossada pela maioria
dos observadores inteli-
gentes. É evidente, diz ela,
que o capitalismo ociden-
tal teve origem numa eco-
nomia estreita (pequenas
unidades, quase auto-su-
ficientes, com uma média:
muito baixa de investi-
mentos) passou primeira-
mente por um período no
qual sc tornou, em geral,
uma elevada proporção dc
investimentos de capita-
listas privados, passando
agora a constituir uma
economia mista, público-
privada.

Um dos efeitos do Pia-
no Marshall, segundo a
autora, foi abolir as dife-
renças entre as econo-
mias, separadas, de modo
que a maioria dos países
do munão livre têm agora
uma base econômica mais
ou menos igual. Do pon-
to-de-vista econômi-

c o, isso não significa queos paises ocidentais lc-
nham tentado algo do que
fazem presentemente os
Estados de Leste."Ao passo que as socie-
dades livres lutavam para
combinar uma politica li-
beral com os dilemas que
surgiam e as oportunida-
des do progresso eco-
nômico paralelamente, os
comunistas esforçavam-
se por criar uma versão
totalitária e apocalíptica
do mesmo processo. Liber-
dade e tirania, pragma-
tismo e fanatismo, o espí-
rito de transigência e
uma ideologia rígida fun-
cionavam igualmente pa-
ra construir uma socieda-
de, com os novos mate-
riais da ciência, da tecno-
logia e da expansão eco-
nômica.''

O comunismo, acres-
centa a autora, é, intrin-
secamente, uma filosofia
ocidental, e não oriental;
a civilização oriental "via
o destino do homem como
uma repetição de ciclos
infindáveis de nascimen-
to c morte e uma lúgu-
bre roda sem nenhuma
esperança de libertação,
exceto para aqueles que
se apartam totalmente
das coisas mundanas. A
idéia de que a sociedade
humana c passível dc
aperfeiçoamento c que a
humanidade pode ser rc-

dimivel, encontra-se, úni-
camente. nas tradições do
judaísmo e do cristia-
nismo."

O comunismo leninis-
ta, acentua Barbara
Ward, atrai as massas
apenas na primeira fase
do capitalismo. Assim co-
mo o Capital, de Karl
Marx, trata dc uma fase
da economia capitalista
já ultrapassada, assim
também, o livro dc Lênine,
Imperialismo, íase Supe-
rior do Capitalismo, tra-
ta de uma fase do impe-
rialismo que já não exis-
te. Isso não significa, po-
rém, que não seja efi-
ciente, como propagan-
da. Na realidade, pode
ainda exercer imensa
atração, porque os terri-
tórios coloniais estão sen-
do libertados justamente
no estágio mais vulnerá-
vel dc seu desenvolvi-
mento econômico. Sua
antiga economia vai sen-
do rapidamente destrui-
da, porém a sociedade
moderna não foi ainda
estabelecida.

A julgar por ésse pa-
drão, a índia se encontra
numa situação dificil. O
domínio britânico apenas
iniciou a moderna eco-
nomia de que o país nc-
cessita, embora tivesse
destruído, como devia, a
economia limitada. Era
de esperar que ao entrar
na fase primeira do ca-
pitalismo, a sociedade in-
diana se tivesse polariza-
do em dois grupos: um de
empregadores nacionalis-
tas, agressivos e domina-
dores' e outro dc opera-
rios exasperados, que se-
riam facilmente conquis-
lados pelos comunistas.
De qualquer modo, per-
manece o principal pro-
blema econômico. Ao al-
cançar a independência,
contava a índia com uma
rede ferroviária; não ha-
via porém reforma agra-
ria, nem indústria dc
construção naval, a in-
dústria pesada era insig-
nificante e pobre o siste-
ma bancário. Tudo isso
eslava por fazer e havia
ainda por resolver o pro-
blema — quase insolúvel
— de procurar conseguir
a igualdade social c dc
assegurar um máximo de
empreendimentos indus-
triais. Muito já sc féz,
neste sentido e a princi-
pai desvantagem — as
deficiências do operário
indiano — vai diminuiu-
do rapidamente.

Em 1955, numa fábrica
de maquinismos, eram .
necessários quatro india-
7ios, para fazer o traba-
lho de um operário suíço.
Hoje, três operários in-
dianos podem fazer tra-
balho igual ao de dois
suíços. Nas fábricas de
Jamshedpur, em 1954,
eram precisos seis opera-
rios, para dar a produção
igual a de um alemão,
em trabalho semelhante.
Agora a proporção é de
seis para cinco. Como os
salários na índia são bai-
xos, isso significa que os
vagões ferroviários fabri-
cados em Perambur, por
exemplo, são menos dis-
pendiosos do que os fa-
bricados por suíços. Seja
como fôr. o problema é
sério e o Ocidente náo
deve subestimá-lo nem
pretender que os india-
nos possam resolvê-lo sò-
zinhos. E no final, a au-
tora prescreve um nôvo
plano Marshall para a
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índia, mas não financia-
do somente pelos Estados
Unidos, como o outro, e
sim por todos os Estados
que tenham dinheiro e
recursos a oferecer.

CHINESES
DE ALÉM-MAR

O ift>.rò de Lois Mitchi-
son, Chineses- de Além-
Mar, é'muito mais leve.
Trata-se na realidade de
um folheto de apenas 90
páginas, sem índice, e em
estilo jornalístico. Trata
porém de um assunto
que é muito pouco estu-
dado, fora da Ásia de Su-
deste. Agrada a maneira
despretensiosa como foi
escrito êsse pequeno li-
vro, que se pode ler numa
manhã, porém essa ma-
nhã não terá sido per-
dida.

A imigração chiiíesa
constitui um problema
apenas para a Ásia do
Sudeste, pois foi apenas
para lá que os chineses
imigraram em grande
escala. Fizeram-no qua-
se exclusivamente com o
propósito de ganhar di-
n heiro c conservaram
suas características na-
cionais, seus laços e seus
hábitos. Judeus do Extrc-
mo Oriente chama-os,
com certa razão, a auto-
ra, pois em muitos pai-
ses eles têm exercido as
m esma s atividades co-
in e r c iais e finaneci-
ras que os judeus dos sc-
culos 17.° c 1S.° exerce-
ram na Europa, provo-
cando igual descontenta-
mento. Nem também sur-
tiram efeito as leis ado-
tadas ás pressas contra
êlcs, pois, segundo diz
Lois Mitchison, a despei-
to de recentes proibições,
os chineses continuam a
controlar 80 por cento da
economia da Tailândia,
por exemplo.

O modo dc vida que o
imigrante chinês repro-
ríuz em todos os paises
onde se estabelece não é
de maneira alguma o da
China moderna e sim da
antiga: estreitos laços dc
familia, sistema tradi-
cional de casamento, ca-
ridade, mas não bem-
estar, sociedades secre-
tas, asseio pessoal e ruas
sujas. Admiram a nova
China, porque faz com
que os chineses, no exte-
rior, sejam tratados com
respeito, mas nào gos-
tam do que lhes contam
os parentes que a visi-
tam, nem também os que
lá foram, ficaram satis-
feitos com o que lhes. foi
dado ver. Entretanto,
continuam enviar às fa-
milias que ali permanc-
ceram enormes somas
de dinheiro. Contudo,
não sabem por quanto
tempo poderão jazèAo
ainda, cm vista da ràpi-
da destruição do sistema
de famílias, que vai sen-
do substituído pelas co-
munas. O grande nume-
ro dc jovens que visita-
ram a China comunista,
lá estudaram e foram
doutrinados pode con-
tribuir para fortalecer os
laços entre os chineses de
além-mar e a nova Chi-
na, à medida que vão
sendo abolidos os anti-
gos hábitos. Mas, até ago-
ra, é antes a obstinação
dos chineses de além-mar
do que a própria politi-
ca chinesa que tem con-
seriado esses doze mi-
Ihões de imigrantes co-
mo guarnições estrangei-
ras. n a Indonésia, na
Tailú ndia, I n doe h i-
na, Malásia, Filipinas c
Birmânia. Em alguns ca-
sos, como por exemplo
na Birmânia e Indonésia,
o Govêmo chinês (nomi-
nalmente. pelo menos)
aprovou a assimilação,
mas com pouco resulta-
do. Somente na Tailân-
dia a comunidade chine-
sa dissolveu-se, até certo
ponto.

Assim, não somente os
chineses se conservaram
distantes dos povos que
os hospedam, como tam-
bém não os compreen-
dem absolutamente. Um
exemplo disso, citado pc-
la autora, foi a surprê-
sa que demonstraram,
porque Chu En-Lai não
foi recebido por multi-
does entusiásticas, ao ri-
sitar a índia, após a-co?--
quista do Tibete e os'ata-
ques á fronteira indiana.
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Eleições na Grécia
Serge Lafaurie.

de UExpress iMira o J0R1SAL DO BRASIL

Realizadas a* eleições
do fim do mes passado, o
Sr. Constantln Caraman-
lis — que há seis anos se
vem mantendo no Poder na
Grécia — acreditou haver
tido inteiro sucesso cm
sua operação eleitoral. A
votação — antecipada de
.seis meses a fim de sustar
o desenvolvimento inquie-
tante da oposição ao re-
gime — assegurava a seu
partido, a União Nacional
Radical (ERE), uma Vl-ó-"
ria estrondosa. Com côr-
ca de 50% dos votos, a
ERE ob tinha no Parla-
mento 169 assentos sobre
300. A coalisão de esquer-
da do PAME (Frente De-
mocrátlça e Agrária), ani-
mada pelo partido pró-
comunista EDA ( o parti-
do comunista está fora da
lei), perdia 40% de seus
eleitores e não conseguia
mais que 24 assentos, em
vez dos 78 que tinha na
Assembléia precedente. Os
partidos do centro, agru-
pados pela primeira vez
sob uma única etiqueta
eleitoral, realizavam pro-
gressos consideráveis em
comparação com as elei-
ções de 1948, mas sua re:
presentação parlamentar
(105 deputados, 35% dos
votos) nfto chegava a in-
quietar a ERE

Aparentemente tudo ti-
nha corrido da maneira
mais regular dêsse mun-
do Em um pais ociden-
tal. membro da OTAN,
dotado de uma Constituí-
çáo democrática, o povo se
pronunciara em sua maio-
ria a favor da continua-
çáo do mesmo Governo no
Poder. A oposlçáo bem
que havia protestado con-
tra as violências de que foi
vitima durante a campa-
nha eleitoral, mas apenas
alguns jornais de esquer-
da. no estrangeiro, fizeram
eco a esses protestos. Em
conjunto a imprensa oci-
dental assinalava: "Elei-

ções sem surpresas . O
Sr Caramanlis colhe os
frutos de seis anos de es-
tabilidade politica e de
d e s e n v o 1 v ímento eco-
nômico..."

UM LIVRO NEGRO

E eis que cinco dias
mais tarde veio a surprê-
sa. Em mensagem dirigi-
da a todos os seus eleito-
res, o Sr. Papandreú, li-
der da União do Centro,
declarou que não reconhe-
cia o nôvo Governo:

"Sua maioria parlamen-
tar, disse éle, não é con-
.eqüencia da livre vonta-
de do povo grego, mas sim
o produto da violência, da
falsificação e da compra
dos votos."

Acrescentou que a
União do Centro iria pu- .
blicar um Livro Negro sô-
bre o desenrolar das elei-
çòes e que uma delegação
de deputados visitaria as
parlamentos dos paises
membros cia OTAN "para

pre st a r-lhes ¦ esclareci-
mentos sobre a maneira
como foi falsificada a
¦ontade do povo grego".

Essa declaração de guer-
ra dos partidos do Cen-
tro é um fato nôvo na po-
litica da Grécia. Até o
presente, as denúncias do
terror governamental pro-
vinham unicamente do
EDA e o "Sr. Caraman-
lis, com qualificá-las de
"mentiras comunistas",
saía sempre do aperto. Já
o argumento perde o seu
peso quando o protesto
emana cia burguesia libe-
ral criada pelo desenvol-
vimento econômico do?
últimos anos.

Contra a extrema es-
querda, a tática do Sr. Car
ramanlis não mudou des-
de sua ascensão ao poder
em 1955: foi sempre a tá-
tica da repressão e da ln-
timldação. Todas as leis
de exceção votadas duran-
te a guerra civil de 1946-
49 contra os delitos de
opinião íoram mantidas
em vigor, assim como cer-
tas leis do regime policial
de Metaxas (1935-1941),
notadamente a Lei 375 sô-
bre a espionagem. Esses
textos anulam tòdas as
garantias asseguradas aos
cidadft& pela Constituí-
çào. Eles permitem conde-

nar um indivíduo pelo
fato de haver tido um en-
contro com cidadão de
pais comunista: e depor-
tar para as ilhas, por de-
cisão administrativa, qual-
quer suspeito. Nenhuma
lei de anistia íoi votada
em favor dos presos poli-
ticos condenados no qua-
dro da depuração que.se
seguiu á guerra civil. Cêr-
ca de 1500 dentre êlcs
ainda se acham nas pri-
soes gregas (notadamente
em Egina e Corfua), 870
dos quais condenados à
prisão perpétua.

Na Ilha de Ágios Efstra-
tios, diversas centenas de
deportados políticos vivem
em barracas, no inverno
como no verão. Médicos
da Cruz Vermelha foram
expulsos da Ilha por tc-
rem protestado pública-
mente contra as condi-
ções sanitárias ali reinan-
tes.

Os jovens recrutas que
manifestara opiniões de
esquerda ou simplesmente
aqueles com algum paren-
te filiado aos partidos de
esquerda são mandados
para os batalhões discl-
plinares de Kolyndros e de
Eratyra, onde as condi-
ções de vida são equiva-
lentes às de campos de
concentração.

CERTIFICADO
DE. LEALDADE

A obtenção de um em-
prego na administração
(mesmo como varredor
municipal) e na maior
parte das empresas priva-
das está subordinada ã
apresentação de um "cer-
tifleado de lealdade" con-
cedido — ou recusado —
pela policia em função
dos antecedentes pessoais
ou familiares do cândida-
to. Êsse certificado é
igualmente, exigido quan-
do se trata de requerer
uma licença para guiar
automóvel.

Durante a campanha
eleitoral, essa repressão
de base ío; cortípletada por
medida- d* intimidação

especiais. Uma instrução
secreta (que o governo
desmentiu ser de sua au-
toria quando ela foi tor-
nada pública pela oposi-
ção) íêz apelo aos prefei-
tos, ao exército e à poli-
cia. para que usassem de
todas as pressões e amea-
ças possíveis no sentido
de constranger os eleitores
a votarem com a ERE.

Com as populações ru-
rais. as ameaças mais efi-
cazes deveriam ser de or-
dem econômica: recusa
de créditos, suspensão da
licença para caçar, para
pescar, para derrubar ár-
vores, reclamação do pa-
gamento Imediato das
quantias devidas aos Han-
cos. A policia deveria
sabotar as reuniões elei-
torais da oposição e im-
pedir a difusão do jornal
do EDA — Avg h i —
comprando nas bancas a
totalidade dos exemplares.

Êsse programa foi se-
guido escrupulosamente,
com a ajuda dos grupos
de Jovens neofascistas,
multas vezes encarrega-
dos de travar eles próprios
o combate, sob a proteção
da policia. Seis cândida-
tos do EDA foram de-
portados sem julgamento
em Ágios Eístratios. De-
zenas de outros foram fe-
ridos, alguns deles por
balas. Nas ilhas, aconte-
cia, por exemplo, os can-
didatos não conseguirem
condução para se mover
de um lado a outro. Quan-
do tentavam organizar
uma reunião num café,
bastava que -alguns parti-
dários da ERE ligassem
o rádio a todo volume
para que ficassem na im-
possibilidade de íalar; e
se protestassem, vinha a
polícia e tomava medidas
contra eles próprios.
A CACETADAS

As violências se multl-
plicaram a tal ponto que
os dirigentes da União do
Centro — se bem que me-
nos visados que os do* EDA
— resolveram por *ua

. vez protestar. Depois da
hospitalização, com íratu-
ra do crânio, do Sr. Péri-
cies Argyropoulos, antigo
Ministro das Relações Ex-
teriores, agredido a cace-
tadas numa reunião do-
PAME. o Sr. Venizelos,
lider da União do Centro,
acusou o Partido de Ca-'
ramanlis de "se transfor-
mar em um organismo
totalitário", acrescentan-
do que "se as manifesta-
ções terroristas não forem
punidas imediatamente e
sem hesitação, nós con-
testaremos o . resultado ¦
das eleições".

Foi o que acaba de ra-
zer, em nome da União do
Centro, o Sr. Papandreú.
Para Caramanlis o perigo
é real. Éle sabe muito bem
que a clientela dos parti-
cios do Centro tende sò-
mente a crescer. Se a bur-
guesia grega, por um lado,
lhe é reconhecida pela es-
tabilidade e pelo desen-
volvimento econômico que
marcaram os seis últimos
anos — e de que íoi ela
a principal beneficiária —
por outro lado ela hoje é
de opinião que seus pró-
prlos representantes po-
tíeriam fazer melhor, mais
depressa e sem ditadura
policial. O perigo comu-
nista parecendo afasta-
do. os meios de negócios
começam à pensar, eles
também, que q rigor do
regime atual não é mais
necessário e quelum maior
liberalismo ser-lhes-
la mais útil. O Sr. Aristõ-
teles Onassis, o armador
multimihoná-io, contri-
buiu discretamente para
o financiamento da cam-
panha eleitoral da União
do Centro, o que aliás lha
valeu uma advertência Co-
lérica de Caramanlis.

Caramanlis decidiu res-
pontíer aos ataques de que
tem sido alvo intenstfl-
cando a ação econômica
e social do governo. Ma-,
êle sabe que de agora em
diante, apesar de sua vi- •
tória eleitoral, terá .que
*e pôr na defensiva.
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Um carro blindado britam-
co protege todos os dias o co-
legial Erwin Schabe, dc Vi
anos, na süa ida para a es-

'cola em bicicleta. Isto por-
que, certo dia, um grupo dc
policiais comunistas, que es-
peravam o menino escondi-
dos numa sebe. obrigaram-
no a voltar para casa, cm
Berlim Ocidental, numa zona
estreita que se adianta pelo
setor Oriental.

O pai dc Erwin comunicou
o fato a uma patrulha in-
glésa que, por sua vez, levou-
o a conhecimento do coman-
dante britânico. Agora, Er-
win pode ir tranqüilo para
a escola, pedalando a sua bi-
cicleia, na certeza de que
ninguém o importunará: o
ianque garante o seu direito
de estudar

Peixe de
casa é
que faz
milagres

ANGERS —• Ao limpar os .
depósitos de água de uma fá-
brica Instalada nas proximi-
dades de Angers, os opera-
rios — que esperavam o to-
que da-sirena, com ansieda-
dc, para almoçarem — des-
cobriram grande quantidade
de peixes vivos no fundo.

Satisfeitos com o achado,
pela economia que represei.-
tou para todos, os operários
fizeram uma grande fritada
com os sargos e gabiões que
conseguiram capturar, dei-
xando os depósitos realmen-
te limpos.

Noiva some
na hora do
sim ao pé
do altar

BONA — Ali o momento
cm que subiu ao altar, um
jovem desta Capital tinha
tudo para casar, à exceção
da noiva que lhe foi arreba.-
tada segundos antes por qua-
tro mascarados, que o deixa-
Iam, perante o sacerdote, na
embaraçosa situação de nao
ter a quem dizer o sim.

Os mascarados eram ir-
mãos da noiva, que se opu-
nham ao casamento, pelo fa-
io de ela ser menor. Diante
disso, o noivo não teve outra
alternativa senão confor-
tnar-se em continuar levan-
do a amarga vida de solteiro.

Um entre
cada nove
londrinos
é ilegal

Londres — Um entre
cada nove meninos nas-
cidos em Londres, duran-
te o ano de 1960, é ilegi-
timo, segundo íoi revela-
do oficialmeriKe-ontem.

O médico-chefe do Con-
dado de Londres, que
prestou a informação, diz
cm seu relatório anual
que, de 57 368 crianças
nascidas ano passado,
6 530 íoram de mães sol-
teiras.

Com dez mil palitos
e paciência é fácil
fazer um castelo

^^fS-^ÇStí^íi^

O hábito de não fumar le-
vou o Jovem açougueiro Ba-
chelot, de Mans, a descobrir
uma utilidade para os ml-
lhares de palitos de fósforos
usados pelos fumantes, e as-
sim dedicou-se ao fabrico de
pequenas casas que, com o
passar do tempo e o aprimo-

Dinheiro não

ramento da técnica, passa-
ram a mansões e palácios,

A última obra de Bachelot
é a miniatura de nm grande
castelo, igual ao que Ilustra,
o Petit Larousse. Para er-
gué-lo. o arquiteto gastou ÍO
mil palitos de fósforos é mui-
tos quilômetros de paciência.

traz sorte
mas sorte traz dinheiro

TURIM — Giovani Vallau-
ri, o italiano de maior sorte,
que em pouco tempo ganhou
duas vezes os milhões da
Totocalcio (a loteria baseada
nos resultados do futebol),
além do prêmio máximo da
Loteria Nacional e um auto-
móvel na rifa, foi convidado
para atuar num filme, no
qual, por certo, deverá ga-

Serpente
d prato do
dia em
Hong-Kong

HONG-KONG — Sopa de
serpente, patê de serpente,
churrasco de serpente e pi-
cadinho de serpente — ,'udo
regado com excitante caldo
dc vesicula blliar dc serpen-
te — é o menu invariável dos
melhores restaurantes de
Hong-Kong. à chegada do
inverno.

Anualmente, são devoradas
nesta Cidade cerca de 100 mil
serpentes, que são considera-
das pelos tnais exigentes gas-
tronamos como um dos pra-
tos mais apetitosos e exce-
lentes.

nhar sozinho mais do que
todo o elenco.

Giovani recebeu o convite
momentos após haver aber-
to uma carta da Loteria Na-
cional comunicando que lhe
fora conferido um dos três
prêmios destinados aos siste-

i mistas, no valor dc 360 mil
liras etn fichas dc ouro.

Papagaio
alcagüete
denuncia
namorados

SINAMAICA — Duas Jo-
vens irmãs desta Cidade da
Venezuela viram frustrados
seus planos de fuga com os
respectivos namorados, du-
rante uma íestlnha de ani-
versário, quando o papagaio
da familia as denunciou, em
alta voz:

— La vão as meninas! Lá
vão as meninas!

Os pais das moças se cer-
ti ficaram da denúncia, reco-
lheram as filhas e fizeram os
namorados fugir em deban-
dada, com medo das conse-
qliências. O louro alcagüete
ganhou um poleiro nôvo.
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Gastrònomo Defunto
come para
forrar-se e

estava
indisposto

desforrar-se há um mês
BOGOTÁ — Fernado Du-

que. de 38 anos, firmou repu-
tação de gastrònomo feno-
menal, ao ganhar uma após-
ta de que comia 52 bananas
c a admiração de quantos o
viram realizar a façanha.

O gastrònomo — que go-y.i
dc excelente saúde e está-sc
preparando para comer 100
bananas, em breve, a despei-
to da advertência de vários
médicos, que consideram pe-
rigosa a peripécia — confes-
sou que come assim para
desforrar-se da fome que
passou quando era professor.
Há quem diga, porém, que èle
só quer mesmo é forrar-se.

Bolonha — Uma anciã
desta Cidade viveu cerca
de um mês ao lado do
cadáver em decomposi-
ção. de seu marido, con-
vicia de que êle estava
vivo e apenas se negava
a comer, por pirraça ou
indisposição, desde o dia
em que tomou uma la-
ranjada, que não lhe sou-
be bem ao paladar.

A descoberta macabra
foi feita por um sobrinho
da velha, que aparecera
em sua casa, para saber
informações sobre o tio
doente.
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Impassível diante dn inundação causada em Atenas, esttt semana, por violento furacão, o guarda de transito de uma das
ruas mnis atingidas da Capital grega mostrou que ê cumpridor dos seus deteres ale debaixo ile água.

O furarão ninlou 35 pessoas, deixando 5011 feridas e quatro mil desabrigada*. Ditmte do eslado em que ficaram ns ruas d»sua Cidade, os gregos chegaram h conclusão ile (/ue Veneza i muito hoa d* fato, mas na Itália.

'^l
O proprietário de um grande magazine parisiense — ora sofrendo reparos para uma transformação completa — ter* a Idéia ori'
sobretudo, prática, de economizar tempo e. dinheiro, con tintando para executar os trabalhos dois elefantes do Circo Bouglione.

Com a eficiência própria dos paquidermes, os insólitos operários desinclimbiram-se da tarefa muito antes do qu* era d*
esperar, não st responsabilizando, porém, pelos eventuais danos causados ao magazine, durante n operação.
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.-li <¦__"- ns sais província» do Congo. As selas indicam o avança
rie tropas tia Província Oriental, dominada pelo litmumbisla An.
toine Gizenga. para Catanga, que te recusa, sob a liderança _•
Tshombe, a Integrar um Congo Unido. Entr» as duas províncias,está a ,le Kirn. onde foram massacrados os treze italianos. Leo-

poldvillt i a sede ilo Goi-êrno Central

IUGOSLÁVIA

ijuda até que ponto.?

¦
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O programa dc ajuda dos
Estados Unidos à Iugoslávia
sofreu recentemente severos
ataques da direita n&rte-
americana.'partidos de fon-
tes tais como a Sociedade
John Birch, uma agremiação
dc sobreviventes do maçar-
thlstno que chegou a conside-
rar comunista o General
Eisenhower, dc políticos co-
mo o Senador Goldwater e
de alguns órgãos de impren-
sa m enos esclarecidos. O
caso é que esses eternos
alarmistas descobriram que
um grupo dc pilotos iugoslct-
vos e uma turma dc operei-
rios de manutenção estavam
recebendo treinamento vo
Texas para manejar -uma
centena de caças a jacto,
mais ou menos obsoletos,
cuja compra Tito contratara
com o Governo republicano
do Sr. Eisenhower, o perigo-
so esquerdista de C d tn p
David.

Tanto bastou para que se
ouvissem os gritos de traição
partidos das arquibancadas
ti direita, e um jornal edi-
tado numa cidade que ou-
trora era território dos in-
dios s i o u x perguntasse "se
o Departamento de Estado
imagina que o comunista
Tito vai brigar ao lado dos
Estados Unidos cm caso de
guerra com a URSS".

Os 130 aparelhos a jacto
foram vendidos pelo Gover-
vo passado, e Kennedy podia
ter cancelado a operação se
vão compartilhasse da opi-
nião de Eisenhower no sen-
tido dc quc essa venda im-
pede que Tito procure obter
suprivientos militares va
URSS. Essa política remonta
a. 1949, depois que a Iugos-
lávia rompeu com iMoscou, c
desde então recebeu ajuda
americana no montante de
2.3 bilhões de dólares, dos
quais 100 milhões em aifxi-
lio militar c o restante em
grande parte em trigo. A Po-
lônia, com magras colheitas
desse cereal, também tem
recebido ajuda, principal-
mente depois da revolta da
Hungria.

A política americana para
com a Iugoslávia, segundo o
Secretário de Estado Dean
Rusk, é de ajudá-la "a for-
talecer c conservar'' sua ca-
pacidade de. resistir ãs pres-
soes soviéticas. Infelizmente
os extremistas da direita
fingem não entender essa
política, e ela será certamev-
te objeto de muitas criticas
va Comissão Especial da Cá-
mara nas audiências que vão
ser realizadas "a respeito do
comércio com os comunis-
tas".

Mas. se por tim lado existe
essa oposição obtusa, de ou-
iro verifica-se apoio à
cooperação e à ajuda econô-
mica a paises como a Polo-
via e a Iugoslávia, por haver
também quem não ignore
nos Estados Unidos que no
XXII Congresso do PC sojjíé-
tico, Kruschev classificou o
revisionismo iugoslavo como"o principal perigo vo movi-
mento comunista de hoje",
pois o picado mortal da lu-
oodlávia c que ela "segue
uma linha de desenvolvi-
mento etn isolamento da co-'-rtiunidadc socialista mun-
àial". O çue isto quer dizer
ê que, em vez dc proceder
como a Bulgária, a Tcheco-
Eslováquia ou a Romênia,
a Iugoslávia se nega a tomar
como modelo a URSS e se-
gue o seu caminho próprio
de construção do socialismo.

A propósito, vale a pena
citar o depoimento que, em
defesa da cooperação com a
Iugoslávia, fêz o escritor
Maurice Hindus, um relho
emigrado soviético, natura-
Jízado americano, que recen-
temente visitou o pais. numa
carta ao New .York Times:"As conseqüências do pecado

da Iugoslávia fo pecado da
independência) são eviden-
tes em toda a parte para
quem viaje pelo pais. A co-
letivlzação forçada da terra
foi abandonada há oito anos,
Embora as propriedades tn-
dwiduais tenham uma área
limitada dc dez hectares, os
cidadãos podem comprar,
vender e arrendar terra cm
qualquer parte. O padrão dc
vida. especialmente tio to-
cante a alimentos, roupas e
serviços, fariam.inveja a
qualquer cidadão soviético
em qualquer parte. Ninguém,
nem mestno os intelectuais,
tem medo de falar a estran-
geiros ou convidá-lo para
sua casa.

A Iugoslávia tido se ergueu
contra o fluxo de idéias oci-
dentais, como a URSS e seus
satélites. As emissões de rá-
dio estrangeiras nunca são
obstruídas. Os principais jor-
vais norte-americanos, in-
glêses. franceses e alemães
ocidentais são vendidos li-
vremente etn Belgrado e ou-
trás cidades. Os seri-iços di-
plomáticos dos Estados Uni-
dos. França e Inglaterra
mantêm espaçosos salões de
leitura em Belgrado, e. o pú-
blico iugoslavo se. sente li-
vre para freqüentá-los e ler
as vitimas publicações desses
paises.

Na Iugoslávia não hd ser-
ventia para o realismo so-
cialista de Moscou etn lite-
ratura e arte nem para
competição socialista ou bri-
padas comunistas e outras
formas de métodos de accle-
ramento de produção. Mar-
cel Proust. James Joyce. AI-
dous Huicley, Albert Camus,
T. S. Elliot, Samuel Beckett,
desancados como reacioná-
rios em Moscou, são ampla-
mente lidos na Iugoslávia.
Beckett. com efeito, ê um dos
mais populares autores tea-
trais no pais e tem muitos
seguidores entre os jovens
escritores. Estou mencio-
vando apenas os desvios da
Iugoslávia que. Moscou con-
sidera como um perigo para
o movimento comunista de
hoje. Não é por acidente
que a Tcheco-Eslováquia e
a Bulgária sâo particular-
mente venenosas em seus
ataques ao revisionismo lu-
goslavo: os lideres comuttis-
tas desses paises sabem que
o titismo está disseminado
entre os nacionais dos dois
paises.

Atingida por severa seca, a
Iugoslávia se defronta com
séria escassez dc trigo e tni-
lho. c pediu ajuda a Was-
hington. Não c absurdo pre-
sumir que não è do interesse
nem dos Estados Unidos ou
do Ocidente levar a Iugoslá-
via a aceitar ajuda de Mos-
cou, talvez a um preço que
tião daria satisfação a nc-
nhutn lider ocidental."

O que êsse depoimento su-
gere é que as superpotências
insistem cm impor a guerra
fria como um fato inamoví-
vel, um regime de vida ln-
ternacional em suspense. A
rebeldia iugoslava custou ao
país que resolveu sacudir o
jugo soviético um tal blo-
quelo econômico e tão nume-
rosas agressões de fronteira
que os Estados Unidos, tão
reservados va questão da
Hungria, houveram por bem
e por boa política auxiliar
contra um opressor imperia-
lista (no caso. opressão ideo-
lógica e econômica) um pais
da regime diferente. A sabe-
dorla dessa política deveria
peto menos ter servido de
lição para a questão de Cuba
— um regime diferente que
vem sendo submetido às
mesmas pressões e à certti-
ra. porém não menos arro-
gante porque depois confes-
sa. pressão ttas agressões por
procuração.
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Abrigos antiatômicos
Com a deflagração das

três de_ena.<; de bombas so-
viétlcas no Ártico, assegura-
se que a precipitação radio-
ativa subiu multo uo lie-
misfério Norte o e.stá provo-
cando nos Estados Unidos
dois fenômenos curiosos: o
da reação pela sobreviveu-
cia, que toma a forma da
campanha em favor da
construção de abrigo..VuiU-
nucleares para unidades fa-
miliais, como um prolonga-
mento do lar, doce lar, e o
da reação em prol do relnl-
cio das experiências ameri-
canas, que conta com o
apoio de cientistas como o
Dr. Edward Teller, o chama-
do pai dá bomba de hidro-
gênio.

A campanha dos abrigos
Já ocupa, nos jornais ameri-
canos, colunas cie artigos e
páginas de publicidade. Um
velho folheto editado pelo
Governo, sobre a maneira
prática de conseguir o abri-
so próprio numa afirmação
de boa etiqueta familial. o
qual estava mofando em-
baixo de poeira comum nas
prateleiras da Imprensa Na-
cional, em Washington, es-
tá tendo saida à razão de
500 mil exemplares por se-
mana. e Life teve uma edi-
ção esgotada porque tocou
no assunto. Há abrigos-mo-
dêio em exposição, contendo
todo o necessário para a so-
brevivência à catástrofe,,e
formam-se longas filas de
gente desejosa de admira-
los, gente que, ansiosa por
preservar a vida, começa um
consciente namoro com a
morte.

Diz-se que um padre Je-
suita defendeu, num artigo,
o direito que o cidadão tem
de defender o abrigo que
construiu para sua salvação
e de sua familia, ainda que
seja a tiros, da invasão de
vizinhos imprevidentes que,
no momento de perigo, pre-
tendam, a qualquer custo,
salvar a pele. Essa Idéia re-
pugna às pessoas intellgen-
tes e um intelectual da nova
geração passeou pelas ruas
de Nova Iorque protegido
por um guarda-chuva preto,
no qual. em letras brancas,
lia-se: "Abrigo portátil con-
tra a precipitação radioati-
va."

Hiroshima e Nagasaki fo-
ram destruídas com modes-
tos artefatos de 20 mil to-
neladas de dinamite, e os
modernos engenhos, que vão
hoje de 5 a mais de 50 me-

. atons. ou seja. milhões de
toneladas, nao delxanTmar-
irem a apelação: num raio

de muitos quilômetros cm
1órno do local da explosão,
náo ficará sombra de vida,
haverá somente escombros
e, segundo a estimativa de
Life, oa abrigos com paredes
de um metro de espessura
de material pesado poderl-
am salvar 97 pessoas em ca-
dn 100. o folheto do Go-
vêrno v menos otimista, e
prevendo que um ataque nu-
clear provocaria a morte cie
um terço da população dos
Estados Unidos, ou seja, 60
milhões de pessoas, preten-
de, com os abrigos, reduzir
êsse número cie baixas para
45 milhões. Os cientistas, po-
rém, sáo um pouco mais pes-
slmistas e não vêem muito
de real nessa meffamorlali-
dade: grande parte dos abri-
gos, para eles, são ratoeiras
em que os seus ocupantes
morreriam assados pelas
tempestades de fogo qu.
abrasarlam enormes áreas
em torno do centro da ex-
plosão.

O debate americano tra-
va-se. pois, a respeito das
vantagens e desvantagens
dos abrigos, o que eles re-
presentam de segurança pa-
ra uns e de perda de ener-
gia. dinheiro e esperança,
para outros. Para estes úl-
timos, a guerra nuclear se-
ria o fim da civilização, e jã

que é assim enfrentemo-
la de peito aberto. Mas as
especulações são desvaira-
das. Êsses bravos da véspe-
ra da catástrofe acham qu°
a ênfase na defesa civi!
diminui as possibilidades
de negociações construtivas
com a União Soviética, úni-
ca maneira de resolver o
problema. E há, ainda, o
argumento mais complexo
de que se os EUA construí-
rem abrigos em massa, os
soviéticos poderiam deduzir
que os americanos seriam
os primeiros a atacar e to-
ma riam a iniciativa do ata-
que de surpresa.

Mas o Governo não aceita
êsses argumentos e conside-
ra os abrigos uma garantia,
embora concorde que um
programa relâmpago daria a
impressão de beligeráncia.
De qualquer maneira, na
histeria dos debates, l.a gru-
pos que, segundo o afamado
jornalista James Reston. ma-
nifestam extrema solicitude
para com o bem-estar da na-
ção e de seus habitantes:
sáo as construtores de abri-
gos domiciliares antiatómi-
cos — fabricantes de cimen-
to e tijolos, de materiais iso-
lantes e até de certa madei-
ra especialmente tratada.

quc é incombustivel. Com
êsse elevado espirito públi-
co tratam cie salvaguardar a
nação dos perigos da nossa
era. Cita Re.ston o Sr. Hoegh,
por exemplo, cx-Governador
de Iowa e ex-Diretor da Mo-
biiizaçáo Civi! no tempo de
Eisenhower, quc está distri-
buindo um folheto em que
encarece aos seus concida-
dão.s a necessidade de serem
construídos "abrigos antí-ra-
dioativos em toda parte", no
qual há terríveis citações de
Kruschev ("nós enterrarc-
mos o capitalismo"» e do fa-
lecido Manuüski (qualquer
coisa como "adormeceremos
o capitalismo" (...» " c o cs-
magíiremos de punhos cer-
rados"» . Acontece que o Sr.
Hoegh, propugnador do lema"proteção agora", alia o seu
espirito público ao cargo de
presidente de uma compa-
nina que fabrica abrigos ha-
bitáveis em Chicago.

Nelson Rockefeller também
faz campanha pelos abrigos,
por motivos políticos, como
se fosse boa política, diz
Reston, "proteger cidadãos
de Estados ricos como Nova
Iorque mas não os cie Esta-
dos pobres como o Mississi-
pi". Mas como não existe
uma política definitiva sóbre
o assunto, mas apenas um
mar de palavras, há insis-
tência para que Kennedy fa-
ça um pronunciamento "ur-
gente e público" sóbre a
questão, já que a política
para "despertar a opinião
pública" ameaça descambar
para a confecção de outro
folheto a fim de que todos
os chefes de familia se in-
tei rem de como comprar se-,
gurança para os seus sem ir
a falência...

Ê tal a confusão que Res-
ton conclui seu artigo com
estas palavras judiciosas:"Afinai de contas, um ho-
mem pode ser jogado na ca-
deia neste pais por gritar"incêndio", dentro de um
teatro aplnhado, mas o go-
vêrno há meses está gritan-
do a propósito do maior in-
cêndio da história do mun-
do, sem se apresentar com
um piano para combatê-lo."

E enquanto permanecem
em ponto morto as questões
de desarmamento e outras,
o. cientista Teller levanta a
tese de que as recentes deto-
nações soviéticas foram pro-
vàvehnente ensaios "com ex-
plosivos nucleares superiores
aos que temos em nosso po-
der" _ nessas condições as
experiências americanas de-
vem ier reiniciada», lnclusl-

ve com testes atmosféricos"por necessidade de tempo e
flexibilidade", sem que estes
resultem "cm qualquer au-
mento considerável de que-
da de poeira radioativa" t_.)"pois somente com poderio
ininterrupto podemos salva-
guardar a paz. Sem o aper-
feiçoamento de explosivos
nucleares nos meses e anos
vindouros nosso poderio será
inadequado".

Essa linguagem não difere
da de Moscou, esta é que é
a verdade, e se torna caria
vez mais urgente para o res-
to do mundo combater o suo-
desenvolvimento mental que
se esconde no superdesenvol-
vimento nuclear das duos
superpotências. Felizmente
para todos nus. o homem co-
mum nos Estados Unidos
está discutindo sóbre abri-
gos antiatômicos em quais-
quer oportunidades na sua
vida social, mas é só conver-
sa: ninguém os está cons-
truindo nem pretende cons-
uui-los.

O mistério
Gisenga

O Congo volta aos ca-
üeçalhos dos jornais não
só com as conclusões das
investigações a que pro-
cedeu a Comissão encur-
regada de apura_r o as-
sassinato de Lumumba,
mas também com a revol-
ta contra o Governo cen-
trai. cm Alb e rtville c
Cundi, cias tropas subor-
dinadas a Antoinc Gizcn-
ga, o herdeiro presuntivo
cio lider trucidado cm ja-
neiro.

A Coi/iisaão. segundo o
depoimento do Prof. Quei-
rós Jr.. quc a acompanhou
na qualidade de consultor
jurídico, teve noticia das
condições dc extrema cru-
cidade em que foi elimi-
nado o lider congolês,
amarrado ao fundo de um
caminhão, agredido a gol-
pes dc baioneta e liquida-
tio por misericórdia com
um tiro que corre pelo
mestno nome. por um
tnercenário. Uma suposta
fuga. uma suposta liberta-
ção promovida por seus
partidários, nada mais jo-
rum do quc invcncioniccx
pura mascarar a entrega
tie Lumumba pelo Gover-
no central dc Leopoldi-
rille aos seus i n imigo s
tnais encarniçados, em
Catanga.

Depois da derrota da
ofensiva das Nações Uni-
das contra Catanga. que
precedeu dc pouco dias a
morte trágica de Ham-
niarskjoeld. c tia recente
ação de polícia rio Gore;-
no central dc Leopoldvil-
le contra a rica província,
separatista, a rebelião deis
tropas dc Antoinc Gizen-
ga contra o Governo cen-
trai è tnisteriosa e caóti-
ca c os sei viços telegrá-
ficos nada fazem por es-
clarccè-la. Litnitatn-se _
e_7<?_er_cc*:o cie episódios
isolados como a prisão dc
13 pilotos italianos na
província de Kivu, que
foram tomados por belgas,
porque dois deles fala-
vam francês, em conse-
qüência do que todo o
grupo foi surrado, truci-
dado e esquartejado dian-
te da população nativa.

A Etiópia está pedindo
ao Conselho dc Segurar.-
ça. por meio dc uma men-
sctgem de Hailc Sclasssié
uma medida quc. traduzi-
tia a linguagem diploma-
lica. eqüivale ü colocação
tie tropas da ONU à dis-
posição do Q o vêrno de
Leopoldville para utna
ofensiva conjunta contra
Catanga. com o objetivo
de reintegrar essa provín-
cia rebelde ao Congo. A

questão levanta proble-
mas jurídicos, politicos e
militares, -pois o Estatuto
da ONU proíbe taxativa-
mente a intervenção em"problemas dc jurisdição
interna" e. segundo os en-
tendidos, se fosse permi-
lido tal tipo dc interven-
ção, justificar-se-ia igual
medida contra Stanleyvü-
le, que é área de Gizcngu,"herdeiro de Lumumba".

Ora, teoricamente pelo
menos, o Governo de
Stanlcyville não estava
ativo desde que, com çn-
corajamento da ONU. Gi-¦~enga se tornou Vice-Pri-
meiro-Ministro do Govêr-
no de Leopoldville. há
poucos meses. A URSS
mudou sua etnbaixada e
seus cottselheiros daquela
para essa cidade.

Há cerca de um mês,
porem, Giienga mudou-se
para a sua Capital, e co-
meçou a reinar um sus-
peito silêncio sóbre suas
intenções c sôbrc suas
tropas, em número dc
quase sete mil homens.

Os últ i m o s aconteci-
mentos sugerem, pois. que
Gizenga nüo chegou a um
alinhamento com o Go-
rértio de Kasavubu. cm
Leopoldville, c, segundo o
que informam os telcgra-
mas, parece estar amoti-
nado contra éste c com
intenções, talvez, ãe discl-
plinar Catanga, uma vez
quc suas tropas se encon-
iram nas proximidades
da fronteira norte dessa
província.

Tudo isto parece indi-
car que o pesadelo con-
goles vai recomeçar, se .
quc jamais, desde que o
pais conquistou sua in-
dependência, teve u m a
folga. As condições de ces-
sação de fogo concedidas
pela ONU a Tshombe fo-
ram muito liberais, c isso
em grande parte foi o pre-
ço da devolução dos 190
soldados irlandeses feitos
prisioneiros em Jadotville.
em setembro. Para obter
a liberdade desses homens.
a ONU tem fechado os
olhos a inúmeras viola-
ções da trégua cometidas
pelas tropas dc Tshombe.
Sua exigência do reconhe-
cimento da independeu-
cia de Catanga como con-
dição preliminar para as
negociações criaram um
impasse. Ou o Conselho áe
Segurança dá às tropas da
ONU atribuição mais de-
tinida ou a confusão se
alastrará. A revolta ainda
não muito bem explicada
de Gizenga parece já ser
um sinal nesse sentido.
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3.° CADERNO

Compra e venáa:£_í * R,IA M E ntos,PRÉDIOS E TERRENOS
JORNAL DO

PARTE INSEPARÁVEL DO JORNAL

OBSERVAÇÃO
IMPORTANTE

Caso o anúncio seja pul
incpubll-rodo com erros ovi lucor-

veçOes, a reclamação devo nor
feita num pra_o m.lxlmo de
3 dlns »p_s n publicação.

CATETE —
FLA. - LARANJ.
ATENÇÃO! Flamengo - Bom
np. peçns amplo.':. Preço CrS
1 HOO mll. 2 qt»., snln. Jnr-
ülm dc inv., área c! taii-iuc
biinli. em cór, pintado a óleo
— Cond. entr. 700 mll, pnr

Sempre que possível, ».*_.- J* Çomblnni-, o reat. cm pies-
der-se-A no pedido do nnun-tlifúcs "c"s'VsT,Vel;„."0 l._
clante quanto » colocnc-o do °"' '. » Hv 2 ?B 

Dezembro. 20qu
«eu anúncio; mns * reserva
do à Emprc-a o direito da
«ua pni:lnnçf.o de acordo com
a» norma.. Interna» de trn-
balho. Nfto M: atender A a
nenhuma rcclamnçSo nesse
particular, posteriormente ú
publicação do nnúnclo.

np. -04, fundos e trntnr dl
rotniiiente nn Rua dn Aa-
scmbl-la. 73. 3." nndnr, na-
la 4. leis. 52.27» e 52-3392
— Santos Bahia.

IA, ARTAMENTOS qual* pron-
t.i". — Entrega prevista cm 80

irilus — Rua Ongo Coutinho
!n. 02 — Junto no Parque

Onde colocar nnúnclo.i Oulnle. Financiados, ótimo
classificados no JORNAL DO jacnbnniento. Com 2 ou 3
BRASIL: Quarto», visita, no locnl. In-

jformi-çõrs e vcndnn: Av. Pre-
AgCncl» Central — At. {Uo'sidente Wilson. 210. _| 409)11.

Branco, 110. Tel». .2-9575 — 42-7613 —
Agência SSo Borja — Av. 42-8778. Venha ver — Quase

Rio Branco, 277 (Galeria). |prontos.Agencia Brazll Herald — Rua i ; . _.' __., ... . __—
M.xlco, 31, grupo 902. :A. 1800 .COM «0 üe ENT.,

Agência Copacnbana
m. S. de Copacabana,

A_énclanlAtlântica - Rual»»*»)'•'4_"-'_ «Oit__5í_S__íi*_£|;K.?Í_?»» eoj'nha 
"• 

banheiro
B_hvar 8-B °.Lso. S. Proiiclsco, 20, n.o, ü» côr cl boxe. grande nien

... , ii, .. .. i ínR tt __ im • depend. completas. PreçoAgencia Tijuca _ Ru» Opn- _i^J__J___ a milhões, com 50% financia-de de Bonfim, 282. ;CATETE, Flamengo, Lnrnnjel-Idos. Inform. 57-0117 57-9355.Ag.nela Míler — Ru» Dlasjnui. Troco 2 cosas cl 2 fcÍHt'j'_,~L.-j_^y; t;_— --- -
da Cruz, 74-B. gens, B. Plnn, por np. do 2lDorA1'oao — vendemos na

HOTAFOGO — ÚLTIMOS i
APARTAMENTOS. OPOR-
TDN1DADE EXCEPCIO-1
NAL — Vendemos ótimos;
nps. com pequeno sinal no:
Ed. Marechal, para prontaentrega, 1.» locação, cons
tando de saia e quarto se
parados, coz., banh. com
pleto e mais 1 quarto re-
vcrsivel, dep». empreg. e
área com tanque. Ed. de
apenas 4 pav». sobre pilo-
tis. elevadores Otis, play-
grouiid, garagem etc. Si-
nal Cr. 600 000,00 c o sal-
do financ. 5 anos. T. Pri
ce. Escritura e posse Ime-
diata. Ver diariamente no
local com o Sr. LOUREN
ÇO. Rua Assunção, 450,
esq. Thcodor Ilerzf c tratar
diretamente com o pro-
prietario na Rua Sete de
Setembro, 121, 10.«. Teis.:
43-6780 e 43-6154. (P
BOTAFOGO — Vende-se Oti-

nnvo. Rua Volunta-_ av !2° PO'" més. np. de frente -_ml"f°_ n >• ""Y°- «"? v°lu1"*-
a 610 3 '!»• (vazlol. Senado." Cor-ií,'0" ua 

?*"'? ,305' 
"B" 1,0»"

*' 61°" rela. 8, np. 5 (Pinça 8. Snl-jE"trf«"" hnedlata, sala. dois

Agência Cascadura — At
Suburbana n.° 10 i36-H —
Esq. Cerquelr» Dnttro. —
Te!.: 29-8028.

Agência Penha — Rua Plínio
de Oliveira. 44-M.

Agência Niterói — Av. Ama-
MU Peixoto, 334.
Sticur»»l de S. Paulo — Ru»

7 de Abril. 353.
Sucursal de Brasília — Con-

Junto da Caixa Ecouôml-
ca: quadra 10. ca.» 83.

CENTRO
APARTAMENTO de 2 quar-
uw e Bala — Vendc-ie por
motivo de viagem, í» vista —
Itua Washington Luis n. 111
ap, 401, Trntnr telefone
47-1078.
APARTAMENTO — Vendo, d» DEZEMBRO 62frente, luxo, sala, 3 qts., ban '

qts.. nestes bairros, rende 20'""» Lauro Muller II. 36. o
mll. vnzlns. Bnrbosn. 29-8309. fP-,9"., vazio, c| sala quar-
7 As 12 horns to (conjugado»), banh. e co-j¦inlin. Chaves com o portei- jFLAMENGO — Vendo, ur-
gente, 1.* loc, aps. de fren-
te, sala, qunrto, sala, 2
quartos, todos c/ tanque,
arca, qto. emp., deps. Ver
R. Mnrq. de Abrantes, 1GR,
aps. _07, 601, 614, das 9 às
13, todos os dias. Sr. Ra-
m°h_3Z'lZ9í
FLAMENGO — Vendo, pron-
ta entrei!», prédio de 3 sn-
Ias, 9 quartos, todos os re-
qulsltos. Bom ncg-clu, Al- PRÉDIO COM LOJA — Run

ro. Preço de Cr$ 1 200 000.00
com _0';. financiados nté :i
nnos. Tabelo Price — Imobi-!
Ililrla Lemos Ltda. nn Av.!
Nilo Peçanha n. 28, saio 702,
telefones 22-2483 e 42-9508, cj
os Srs. Prclre ou SebnstUo.
PRAIA" DE BOTAFOGO -
Ed. Lagoa Dourada, vendo
barato, ap. 307, conj. de luxo.
da Ecnl. loc. ótima. Sinal 280
mll, totul 980, c| prop. .12-. 171
r| 40 — Orlnndo.

Vim. 30-1700.

FLAMENGO
Mniechnl Cnntiuiria (Urcn), é- n única rua comercial do

DMA Tll.1. flP bairro. A lojn tem 9 metrosKUH UVIJ ÜE ,|C frente por 22 de fundos.
flh._ »miServo >>ara Qualquer tipo deuuio omicom4rclo, cm cimo ôtimn mo-

etc. Ver hoje, das 9 ns 18 _-, IflICIO fle C0I1S rUCaO Ven- , "v2 tll",rt0» • «le-
na Rua Carlos de Carvalho.'1" UC «"«""V"' ve" mabrdeps. Entrego a loja va-
BO, com Sr. Ktirtis. Telefones! fJe_l-Se maOniflCOS aiiarta- Síf f re<;" mi!'.l° bnrilt°. J ml-i dem-se magníficos aparta- (lh6re com K% m .,„„_, _
A i milhão em. e ..o pormenlos de.sala, dois quartosJg^_____^_l!|2_SH_í!i
mês, cnsarfio vazio (Centro), ,-.1-1,- _,„-i- j. IÇ^DIO — Com lojn. írente

37-2400 e 33-7536.

T-o.",cozinha, quarlo de empre-ide n metros. Rua "Marechal
Cnnturárln. Bnrato. 57-8243.

BAIRRO DE FÁTIMA — Vende-_e o np. 401 dn Ru» am- tanque e WC de emprega-,mi _2f_fí.5__lherme Mnrconl 76, snln cl , !*,..-. . ., ..." 3 ;"„,'"," íl'/
qunrto conjugndo e depen-lda. EdlflCIO SODre pilotlS. „ .,u,.*"vn ,_déncias, trntnr na Emprísn r €¦ 4 ainnnn™ r \__vJS_ _7___n

p. resid., hotel ou dopt
,.,-, 4.-,4.10. Amarona». ^fa faa de 

.^j-- 
C0IT1 THANSriHO ap. 601010. »A

feirai CrS 1 550
penns 394 mll d»
í-dlii em acaba-

Brasileira de Administração, P.eÇO CrS 1 870000,00, fi- ____!_. M-371_?" 
Rua da Quitanda, 47, 3.° an- • • .. , TERRENO OC CHS* idur. _,¦ 2. T.l.: 22-5827. Cha- XO IITBajlISlável. Pagamen- (:„,«.». n_s baírroi de^Vefi com o porteiro. ~- _
CEN
A
_0_
rados
pnrt. facilitada a pn... ,„. , ,., ,,,,,

_ia_8a_5VI. 
'____%** ' trntarco j31- 15-° andar' Tele-L^1; Mt.' —S2-3895. Br. Paulo. -,itn_n c_ i t it ORCA — Vende-se nn Rua

CENTRO — Próximo n RuallOneS 5L-\\3y_ t JL-\.__. Marechal Cnntunrin. 143, 2."
do Camerino. vendo ótimo np.! „ uinoil I í nu r rnur |nndnr. o np. 4, com 3 quarto..,
de qto. e suln conj.. banh. COMI 3 If .UblLIAKlA t LUN--.Ki,ll>. varanda e dep.. vnr.lo,
compl., kit. e Arca. Eutrc_n.TniiT.inA *DD»n_ i/iun c ,-» .,llw:l entrega imediata. Cha-
vazio. Apenas 530 000,00 com IKUIUKA AtíbAUt VINLi J/A.IY551 J'".1', ÍB™r ?o 1." nndnr.

In pm Of) mp.pt. Informa, iBotafogo. Flamengo, Cale-.TRO - Vende-se na R. '« em ™ n ««• 'n,,0rnla !le e Gr.irla. negócio urgen-,Bf^2.a?SH<í&S!*M{Si- Ç°eS n0 l0Cal dflS 9 a^ 22í..,.T.ra,:car ."nJenh^SA'1• ^",llft c J!_._.l,.?:1 horas, ou na Av. Rio Bran-!-S^S'.^ Sá:

160 000 u entr., e aliiRtiéle
cie 6 500. Ver hoje El-Dou-
tado. Ar. 11. Pina, 59, Pe-
nha. Tel. 30-3172. LARGO UO 'MACHADO —

Ap. vazio. 3 qtos.. snla etc.
Praço: 3 500 000. Tel. 4.1-6737

,.,np. 2. Ver dns 11 _s 12 horas. |
(P Tel, 2Ü-H8IS. Cr$ 2 500 mil,

_ . porte flnuncindn.

rne innnnn unir»ir i i-reço: u auuuuu. xei. 49.0797.CR$ 7 900,00 MENSAIS -ar/utQUfis abrante^ -
GANHE NA CERTA — Vende-!^p-«,e "»>*¦ 2 i'*-. <«"">

... r,,, 3), dep. empr., garagem —
mOS OlimOS apS. COm SALA e »>e fundos. 12." andar, Cr.
«JACTO (SE-PA-RA-DOS), BA-
NHEIRO e COZINHA - Exce-
{entes para jenda, revenda
çu moradia. CMI — CÕfí-
SÓRC10 MERCANTIL DE IMÓ- F£ LmxB VBtiu-tiííA

de 3 pav., 2 salas, S qs. (1
com refrigeração). 7 ml-
lhocs. 37-6523 ale 21 li.

VEIS. Av. Rio Branco, 152
60 (ED. AVENIDA CENTRAL)
— sl 1302-3 — Telefones
52-7636 e 52-7537. (P

:J 750 000,00. Aceito Caixas
— 37-6523.
PRAIA DO FLAMENGO, 122,
ap. 511. Vendo vnzlo e llm-
po, qt. e snln sep., coz., bn-
nheiro.- Chaves port. ou tcl.
23-9846.

IVENDEM-SE apartamento» de!
unia. quarto e dependências;
de empregada, e com dois!
quarta-;, sala t dependências'
de empregada, na Rua Bnm-j
bino. 164. Flua", de constru-1
çilo. Tratnr na Av. Rio Bran-
co. 277. gr. 1001 e pelo telefo.
ne 22-4667. dns 14 o» 18 horo».
VENDO apartamento de s»l»,
qunrto. cozinha. banheiro
tnnque. com érea e Jardim
de Inverno. — Tratar no mes- I
mo. Prol» de Botafogo, 118,
np. 605. _

RUA PAISSANDU. 84, AP.

LEME ¦ COPAC. j
APARTAMENTO — Rainha
Elizabeth — Vende-«e. CrS .. i
2 400 000.00. entrada i vlsU.j

'•>.u ...,..,.„ .,,., .,.,» I2 quarto», nrmarlo embutido,!

vr | ?,n_..Tnvh>_.™ qtó.?rd°.Ppr: 52S& d°BmemSÍSS_í. 
*__Í_~\

CENTRO _ Vende-se apart,.: J™" gS&rt.'MS_ffl P"'«' ^^S*£ i
mento d» frente, pronto, dois íl ''P11- ^flW-J1- Marechal particular, Tel.: 27-3319.
eiuartos. saln. dep. emprega- ________5_J ,M- Nov" ?___!__£__• ípautamfvti.—. „™ 

"
dn banheiro em cór. cozinha. | VENDO — Catete," Rua Bento I? a to sen banh eJardim de inverno. acabamen-ILIsbon. 108, ap, 202, frente, comnl' S_"ParrilS.' _ o o.nto de luxo - nua Wnshing- qunrto e sala. cozinha, bn^!! 

™] 
0'l A vL.tn- j 

"sn 
___

.°iS,»Ll_a'3,"p"M1" Preçn ""inhe,r,i "nipleto . nrm_rlos!Âc.lto nferto Tei 37.l_t?2'2 200 000.00 ílnnuclndos. Trn-1 embutidos. Choves nn porta- ----- ---'--'-
tnr com o proprietnrio. Tel. Iria. Tratar Run Cntete. 24R,!AVENIDA ATLÂNTICA —
...;-.,,v »-,,„.. iSousn. Tels. 25-5864 e 25-0605.! c'omprn-Ke pequeno np., »n-

dar baixo, D_o-se 800 mll de

saln,|
CO»,

48-5503^_Anibul.

S0;^^' Para!VENDO ap. alio luxo, tMlfftóTwnj-tii^iS D.l"«30 
000,00. Rua Riachuelo, |nl2' »"»¦ emb. em todas as Mlu'lil JO>,e- |

232. ap. 405. I peças. Pço. 6 500. facilitoIfOPACABANA  PÔ.Io !pagamento. Ver R. Artur WHV"HDHI1H rullu L —I
Bernardes, 52, ap. 2011. Inf. JlM.O 30 Copacabana PalãCe.J. Hylarlo — 47-0022 —. „ -." ... , .. |31-0463^1^ Carmo, 6. s/002.i— Rua Carvalho de Men-

donça, 36, ap. 301, frenle,
1 salão, 3 quarlos, cozinha
e dependência de emprega-
da. E_.á vazio. 5 milhões,
entrada e financiamenlo a
combinar. Tratar na porta-!'ria com o Sr. Francisco ou

Telefone

ISTACIO — Casa grande ter.
13x30. Vends-s». 32-3215.
EDIFÍCIO íní — Vendo í
»p. na Avenida 13 de Maio'
a. 47, 19.» andar, por Cr*
30 000,00 mensais em cinco
anos. Sem entrada. Telefo-
ne 34-2728.
RUA DO LIVRAMENTO —
_.'.<-. 73 • 75 e Rua do Mon-
te, 60. Venclcm-ve 03 três
prédios com nrea de 500 m2,
servindo psra Instaloçao de
Industria, comércio ataca-
dista ou depósito. Tratnr pelotel. 22-1008, com o Dr. Age-
nor. a pnrt Ir das 16 horns.

VENDO np. de 2 salns. 2 qts.,
depend. completns empr., vi-
triflcado, c/ sancas e gde. ar-
nuirio embutido. CrS 2 500
mll, entr. 1 500 000,00, restou-
te finnuclodo. Ver na Rua
Senador Vergueiro 207. op.
505. Tratnr pelo tel. 45-5782.
c/ Dr. Aurenlo, depois dns
16 horas.

BÓTÃF7.URCA
BOTAFOGO — Vende-so nn na ÓTIMA I THARua Mnrtíns Ferreira, 15, sl jl,d UIIP1A UUA.
pilotis. 2 qtos.. sala, dep. dcjiO.HtJT
__m.__-f.__. T_»rr_*_.__ Pr/.c.. . .nn!"*- ¦ US—Preço 2 .1001

RUA DOS INVÁLIDOS, 185 —
Apenns CrS 19 800.00 sinal!
PrestnçOen de CrS 7 444.60, —
Vendemo.. apartamentos de|*m,nreS' Terraço
anla-q '
* banhei
aldénc:":"nu""' °",,,os ;'"r" '¦•¦'¦^ 

BOTAFOGO - Rua São Clê"-!"-"00-

unrto, varanda, kitch. "_}. Brantj» facilidade, pron- COPACABANA — Vendo o !lielro. Próprios paro re- «*• Ver dn» 16 às 18 horns.» entríia prédio. P__.Õ' .''ias, consultórios e ...JC Sliia. Gabarito IU pnvs. Alvim -
ou revenda. Vcndus exclu.1-
ras: COMITÊ LTDA. — Av. _,„„,_ no ,Elo Brnnco. 108, snlns 201,2. mente, VO, JUntO22-4003. Atendemos no '

,CASA — CrS 3 600 000 00
Praia. Vendo, Vazia, no Ruo Tone-

Jems, 293, casa 4. com snleta.
snlns. 3 quintos, banh. co-

^-lnlia e depends. NAo ò vila.m„n, ., —:53.3 e quariO, e Saa e zSto cosas separadas. EstadoVENDE-SE casn pequena, ', , 
" 

,. de num Guinde flnnncin-na Rua d» Onmbftn, 199. qUãTlOS e ITiaiS deDenden- """'>tu- Ver e trntnr hoje no!,,;->! _-1 __. i _, . i _. fin.. II _.¦-___>-•

Tel. 22-4003. Atendemos no W.„J._ „ -_.-i i_ j 'rlo:
próprio locni dns obrn.. das Vendem-se apartamentos de2 ¦»
S ás 21 horns, diariamente. >r,\, - „,,,,i_ .T.l1

cn»» 15. Pr. 4 vista 580
prazo 680.

rWi.£cÍ/:_£•,» SINAL Cr$ 50000,00 e

'!_!._ lí ru CAiieTniieiA ilocnl, depois dns t> horas
CI3S. JA EM CONSTRUÇÃO. !l>tnll.es n» av. Rio Branco.

151. s 711. Tel. 42-1973.
0

Rio de Janeiro — Sábado, 18 de novembro de 1961

¦ 
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-

.. ."','-.''."^..Z*"".'''l.'.\" ¦

„_JOtXi-fíLjL-l[J/l,Jt^ompro e
3.° CADERNO

¦••'

vP-irln. APARTAMENTOS,venaa. PRÉD|0S E TERREN0S
PARTE INSEPARÁVEL DO J O R N A,i,

O melhor presente de NATAL para sua fa m i I i a

Um apartamento no Meier
R. CAP. RESENDE, 370 (em frente oo Colégio 2 de Dezembro)

________________________________________________________________________________

^BPP^ SflUi^üilRTOS^^^^B
^^me' SALO - E • QUARTO ^^^H

Wf>' COMPLETAS ^______________________[
Br w_______n_______w__m_-»_---__--______»WÊm-m_-_m ^Ê

^fjT de '^_________________B

____________¦ i ^flü^IImeniais 'H

m- sem entrada-sem a ¦
parcelas - escritura ln

¦ imediata-preço fixo Im

I \w_____w_____wm_WE_WE_m - 1
ED. MARIA VITORIA 1

_________¦___. '____\W\_______________ ' _\\\\M ---H
HL garagem-sobre pilotis 1
K.V. elevador de luxo '1
¦tV play-ground - incinera- / :M M

dor de '/_fl
t-'' ^-^-^_^_^_^_^_^-^_^__^a^_^_^_B___B____ ' |a

______¦_» )^3CM~ A

^h _l_kk»j ^-WWm 
"^***^-«- **¦—"'"^ ________w____W_W

!________(<__' -. ________!
^2_____T*^ _» -_______^______3 __H

Mí____m_____m- *f I ** 'u3_\___M

NB. Comprar êste presente para sua família não é problema,
Utilize o sistema OP que lhe proporciona as facilidades
de um orçamento planejado.

Ver no local até 21 horas,

A VISTA 500. parte a co_._.|TIJUCA — Com apena»e 27 por mis. aps. novos com inri dr *In_l ¦> n, __\An _.,_.
»»l»o. 2 qs.. deps. completas. Jo mese. Sem ma» n_^«arniieni (cntiego vazios). Tl- . Y me!,es- »em mal» ne-
Juc» e Pedro Quedes. 65 (Jtin- ","un,il parcela intermedi».
to a Iblturuna). .3-5.30, Ama- ria, você poder» adquirir o

"iu,-, (7 »s 19), Lgo. sío melhor e mais barato apar-
Francisco, 28, II.0. 1108. lamento de 3 quartos, sa-
CONDE BONFIM — Terreno' j*°i banheiro, cozinha,
15 x 33. Projeto aprovado 2 are., com tanque e W. C.
lojas e 8 npa. Cr$ 10 SOO000, quarto para empregada.
Fnc. Tel. 47-7370 — Luiz Sea- que existe no bairro. Obra.
_£__ .ina 4." laje. Acabamento de
CABA com 2 ap». de 3 qts...primeira. Excelente locali-
etc-- ?r-.._á.rea- Vtn«l0 um.xnçâo na Kua Conde de
por 2 mllhjes e 200 out. a Bonfim, 123. onde atende-
-_"^..I^.d_..^;:JOS- ' Ctt-!i"R°í "'"lamente dar9d_»

,18 horas ou na Copacaba-
-_-S_&r&£-_>;9,_áW_3_* $i Imóvel. Lida. ky. Hio

Branco, 135, rr. 1 018. Tel».
22-8905 e 22-4900. (P.

Mariz e Barros. I 058. cal» e
quarto »p«. dep. compl. crs»-
ve» no n! 308. tel. 52-0235. _
RIO COMPRIDO — OU.
mo netõcio — Vendemos

TIJUCA — Vendo grandes
aps. de luxo, pronta entre-

apartamentos de sala, dois!*». ,com salão, 3 qj„ ba-
quartos, cozinha, banhei- nheiro em cor, copa, cozi-
ro completo, dependên- nua- ,deP.- Para empregada,
cUs de empregada, área K,and* área de serviço —
com tanque, linda visla.1-"- "..Pilotis. \aga parta
Sinal de Cr$ 300 000,00 fa-!?"1,0- ,\cr e lratar na Av.
riiltados em 6 meses. Sal-Mel" ^lat"». 2». -
do em prestações de Cr$ TlJÜCA — Vende-so np. di
12 000,00, a par tamento» luxo, cl urande sala, 2 bons
alugados sem contrato,'''?.¦• dfn- emn- « (taxagem
por êste motivo é grande- S_>t*?an,%' Bar.o Itapagipe,
mente facilitado seu p»".f?8' 

*?¦ '._*?__

gamento. Visita na Rua TIJUCA — Tróxlmo à Pra-Azevedo Lima, 261 entra- -a Sacnl Pcn- _ Vendda pela Rua Ambire 
Ça-iap. 50., da Rua vljc. F,_valcanti Lar.o d«> Kloguelredo. 4. de frente, comComprido, das 14 as 1M0 galeto; sala, dois quartos.hor_.s" ].r?tar,no Ins.ut"-:t>anh. completo, cozinha

to Brasileiro de Imóveis, área e dep. empregadas. Ar
iKua México. 148. ll.» an- condicionado novo e ar-
dar. Tels. 32-5535. 42-334"

-8397.
li marios embutidos. Entrega
P imediata. Entrada de .

KIO COMPRIDO — Rua1 e?° m" e saldo facilitado
Ida Estrela. 54 — Otlmo e "nanciado 5 anos. Ver
inegócio. Edifício sobre pl-;"° '0.ca1..^ proprietário.—
ilotis, com elevador, gran-' rf'- 48-1623. ~-_
de sala. dois jardins de TERRENO, 11 x 50, livra,
inverno, 2 quartos, cozi- vazio, zona 8*. na R. Uru-
nha, li.inlieiro. áren de guai. Informações 32-9571,
serv.. dep. de empregada.;Sr. Luiz.
Preço a partir de 1040.,., ,,,„, r.—_ _•
mil sinal 50 mil nresl-i- ,, UcA — ^«-n"»-" magnl-nin, -in... ou mil, prcsia-floo »p, pronto, varanda, l
çoes mensais de 16 mll. boa sala. tr.s ótimos qii»r-Informações na OMIL — t»s. banheiro completo, co-
Largo de S. Erancisco, 26,ip"-co_lnh.i. dep. da emp. •
.sala 709. TH. 23-3469 f1^. •JR_j»«cia' Prci:0 «1» •

I  j2 B00 000.00. Aiienns 10>-o n»
| SAENZ PENA — Vende-se escritura, mais 30 '„ na en-
(ótimo »p. térreo, quintal etc. trciía das chaves e o saldo
|500 mll e .0 prest. a. Juros, em 98 meses, na Rua 18 da
jTelefone: 54-3953. Outubro n. 501 — Mudo.

jSAENZ PESA"- Cario» -"!-"-££*" no local d« » •» «"
iconcelos. lio. »p. 304. Ven-.-"--
do urgente ap. saln. quarto -pi ITT -r-„i,- _Cti'~T_.
sep., ban. coíip.. co_.. dep. .,I'JLCV 

~ 
,Tcnho 

otlmo
emp. Fim construçáo. 780 ?n- co.m 2, bons Quartos.

• mil de entrada ou enrro e l>.oa sa'11. «leps. completas,
mais 15 prestnçóes d» 21 560.00ja com li.ililt.--M-. Preco:
— aceito oferta. Tel. 58-3723. 2 200 000. Informações tcl.

i SÃENZ PENA —" Vendo" wj_5___!_2__?__5 J5 _? }*_•_Jacoh-
laíiiRO ap. novo de 2 qts., aa-1 VENDE-SE 

"o 
ap. 107 dã -_ú», 1» etc, financiado em 10 anosl Desembargador Ir.ld.-o 147 cl,— Rua Conde de Bcnfim n. «lnal _„ 650 000. pagarei cm

i__L_____ _" duo» ou mala parcelas, e o
TIJUCA — Vendo um prédio! «aldo em 78 módicas prestn-
t! 2 «parlamentos, entrada, p' Coes. Tratar e| Serslo Milo-
auto. Ver e tratar na R. Vis-; ne. R. Debret, 23. salas 1007.

! conde do It»__»rat!._«>. IVENDE-SE np. de frerítTcl'TIJUCA — Atençüo — Raro quarto, sala. Jardim de ln-
nesocio se)» proprietário c-_m!vrrno. banheiro completo e
as condlçOc» que o Sr. Lou- ,cozinha nmerirnna. Entre-
renco lhe oferece »ps. nas K"a-se va_lo e financiam-se
melhores condições diária- l50'»- ni* Kua Itapiru, 1 13itÇÓ-i

, mente cla3 7 ia 12. R. Con-
selheiro Zenli» 84. Ul. 34-4943
ap. I. 2. 3 e 4 q_s. entrada

¦ a partir de 20^..

ap. 302.
128

VENDE-SE um torreno. na
Rua dos Junqullhos, TUuc».
Tratar com o Sr. Ananlaa Rl-

TIJUOA —Para entrega r*1'.?" na AvenldR Presiden-
em 5 me*es Ji em acaba-'te VlUBAS- *la- s:lla m- 3"*em a mm.. Ji em acaDa-and . T , 43.0100 ou (r«-mento final. Vamos en-!Eldf.ncla) 34.3025treçar este prédio 12 meses
antes do prazo /previsto.
Venham certificar-se o queafirmamos. Ap. com am-
plx sala. quarto SE-PA-
RA-DOS — Banh.. coz.,

Ctt Í-J

?£,Tfn,.r.._n , ,7 _ __."_'_ ^0b}° 8 ~ Apnrti mento —iLEBLON - Vendo, 2 sls.. co-.RUA ARAUCÁRIA. 150, »p.|VENDE-SE uma casa em Sio
!_--,„.- ~ ^ ende-se, Vende-se com saleta. sala.lpu. 3 qtos.. coz.. depend. ei203, trnnsv. M. Angélica. No- Cristóvão. R Prof Mil» n<
.__.'.'; „0„,""l'.J"'",CntO 

10°2' <-'u»'«"d°>-. ?">¦• ÇOpa (dlnette), garagem. 4 500. Financio 60-Jvo. vn.lo. de luxo. 3 mllhftes ÍS-A. Tei 34-567.com J quiirios.__al.i». quartoicoztnhu, banheiro com boxe,!- Entrega Imediata, lt. Je- a prazo. Grande snla. 2 qts in.ii
?¦_- ..£_ , .». oependen- quarto de empregada, irea rAnimo Monteiro, 36/202. dependências. Chaves c! por-] 

 
cias — Obs. (nno faliu iiiuinl. .socnil (paicol e lambem gran- ——-¦ teiro Inf ' 37-12-»0 — Areai «ST» _.—'_m_____t__%

r y -„_..-. —Chaves com o porteiro, Infor-Ide nica do serviço etc. — Av. LEBLON — Vende-se np., sn-ioo iii2 
" TU. - R. COMP.

Ia e ouar'0 Dor 1 .00 oõo 00 ! u _ 
".i.. 

>¦ .' COPACABANA  Pua Pom. -J^íSf?',t,.I_" 3.1*1013 e  Ifalnlia Ellbnbeth. 109, np. 104., la e quarto sepnrudo-, bn-l__ . -nt.«dqaU' c?f P3MTO°S)OWr«-,'«aldO faClIltadlSSimO. Tra- !„.,,,. .„ -S-fesa. 
Vlçtorlo. H AquIdaM. Tratar uo lo- nheiro cozini.a completa. "" 

„.„.-_.tante rm 8 anos. Rua An- i,r ,„m r__UUU o r PeU l-OUreiíO, 20 — ApaT- COPACABANA - Vendo np «J Ç»'« o proprietário a pnr-, Arca total bo m2 Entrega\PÇA. BANDEIRA
dre Cavalcanti, 20B-F - Tel. w COlll bOl-Iel- & Cia. , j . j j de luxo, 3 qs., a a., depen- _______L___-__E___ lm,B<1,Jit,,_, £aTt* financiada *. r»ICT__VAn,^m_-,-. ,.„ i..._ i.j.. j. Vendem-se õü|P— ^ Hiui Dias Ferreira,!"*• HtUiOrAü

fort Roxo, 20. ap, 404, esq

VENDE-SE na Rua Con-
de de Bonfim, 406-A os
aps. 403 e 404 de sala,
quarto, cozinha e banheiro

 sendo o de n.* 403 com
área c| tanque, garagem.' luarto de empregada. Ver
Ainda temos de frente. no Iocal- Tratar na Rua
Preco desde 1300 000,00 nalA1'ra'"o Alvim, 31, 19.» jufif.
escritura 2«<?i, part* a com-ic°nstrutora Rebecchl Eda.
binar. Mensal 14 000,00 — Tel. 31-0080.
Atendemos pessoalmente, -_r_55_ __T__ ._.__-—no local. Rua Conde de AND. ¦ GRAJAU -
Íí!i7™í._.1íi7-8, ,pro^^?„". VILA ISABEL
Internato Sao Jose. Sihr.il 

Tel. 22-2668. (P|ANDARAI — Vendem-ae ti»
TIJUCA — Ap. amplo, com'ulUn,os casas de vila na R.
gnra«em. em edifício de luxo pnuln Brito. 792. Trntnr no

Crs 2 100. Ofertas pelo te- local com Fernando.
lefone 49-6787. IATENÇÃO — Vende-seT"".»-
TIJUCA — Vende-se a casa'™- n- Oliveira Lima. 35. V.
da Travesía SAo Vicente 34,!Isabel. Tratar na Rua Lemcvi
com 3 quartos, sala e depen- Brito. 327, ci Sr. Pereira. —
déncias. Ver no local e tra- M-9390.
tnr na Emp.isa Brasileira de' ANDAR \t — Vendo terrenaAdministração Rua da Qui-:9x23 Rua OM_to k£__3S
í:)".c'^47' â-0' *> 3- — Tel-llOO. parto financiada. Sr. Hé-
__it\'_- Uo, tel. 5475 — Niterói.
TIJUCA — CrS 1300 000.00 '
entrndn Cr» 800 mll. o resto NO GRAJAU — Rua Via-
a combinar, np. 105. novo.,na Drumond. 30. quase es-
S.pM__í_,,i?_;0"_.l"*eC?í-~ B;quina de Teodoro da Sil-
&*!»-%¦ 

<39, ÍUndOS- ~íva Vendemos magníficos
__,.,_, apartamentos de sala. 1 e 2tijuca — \ ende-se aparta- quartos, com dependência»
Sffa 

dqnafrrt^e3 
^S^S^^S^^ 

"

banheiro completo, cozinha ^cn0^.aPar.llr 
lIc C^ .^

quarto e banheiro de empre- 580 000.00. Apenas 30 000
gada. Ver 11» Rua SSo Ml- dc sinal e o saldo finan-
ruc! 185, ap. 202, da.s 8 às rlado. Corretores no local
17 horas. Entrega Imediata, dc 8 às 22 h. diariamen-
Tratar ei Monteiro Av. Men-te ou na IMOBILIÁRIArique Valadares. 147-A.  ATENAS — Rua Sete de
TERRENOS — Vendem-se os Setembro. 88, grupo 1104.
último» 3 lote» ua Rua dos Tel. 32-3727. (P
Anuiios, 71 (ru» particular). „r.. ..„ yr-rr, r—7"
Telefonar para 28-2585 ORAJAU — Prídlo com cl-

!ncmn. par» liinii,:uracHo em
iTIJUCA — Vendo em pri- 6 meses — Vendem-se lojas
idio de 2 res., centro de e op... com saln. 2 quartos •
I terreno, o np. superior, com dependências. Ver na R. Jo-
.sala. 3 qts.. dependências s_ Vicente, 58. Tratar dire-
jsoclais. e de empregada. To- lamente n» Construtora —
'dos os cómodai amplas e Telefone 42-1769.
nrejados. R. BnrSo de Vos-.;..;;-, .„ rr" souras n. 23-A. CrS ORAJAU - \ endo np. com
-300 000.00. Pngto. h ccm^fitradi,, ,1 qto,, cozinha e
Ulnnr — 38-6379 banheiro cl boxe. depend. pl

i [emp.. nara-em etc. Edifício
.TIJUCA — Vendo, um pre- dc luxo. Preço rie CrS 
dio de 2 res., centro de ter-t 550 000,00 c cde. fac. Ver
reno. bloco posterior, os aps.ina Rua Canavieira» n. 220 -

Itérreo e superior, com ealn.iap. 205. Tratnr telefone ..
I- qts.. dependências -Oc!nls|3.-5973 e 52-1974.
e de empreitada. Rua Barto ' ¦-,, — ..,_ —.-___.—
de Vassoura». Tel. _8-_-7». ifARAOANA — Rua Viscon-

,d<- de Itamarati. 20. Vendo
TIJUCA — RUA
ARAÚJOS n. 95

DOSibon casa. terreno 11 x M
Ven-[metros, seis rnllliiea e meio.

2S-8613.
VENDE-SE e| qultlI-itáclo e TIJuc»
<it\. 451. Aberta domingos, í«

:233. np. 204, tcl. 47-0318.

r» jou-oo.oo res- ¦"«» iu-iniou.jj...iu. na- _,,. ... _• *n ... ...
B ana.. Itun An- 1,. —m rnM(_l_ e ri. PeU »-OUreirOr 20 — MM- COPACABANA - Vendo np. "
intl, 208-r - Tel. 'dr COlll bOldleld & Cia., , , , . . de luxo, 3 qs., a a., depen-í_E_—_--

llfda. - Engenharia, Arquí- aom nios.de luxo; lodos de$??&£?$.Z-. ?.itt SSlfelSJ
$8S.JE$Í fefura e Construções. Av :„rente„ Ap'n3s 2- por f-.^^'" pel° ^HiunnmDo ¦è5S_ÍE_I&r=}*^ ; "
'•¦  ' fl;.. rifl e_aI.a __ i «it¦_.¦.«(¦ ———-—,—, ______—|Copacabana. Vendo apa fren*

COPACABANA — Aparta-.f1"- vuzio, com snln. 2 qs.,
rousTucio  bnn. compl., ampla co_., nica

Rua Barata Rl. lcum tanque, dep. criada. Fnc.

AVENIDA PAULO DE FRON-
TIN. 481, np. 3 — Para pronta
entregA, ¦;.¦..._ie stüa. vuronilii,
2 qunrtos amplos», dep. emp.
etc. CrS 2 000 000.00. Ver dns' "" Vendo"— 

COMPRO CASA da Pinça dal"» âs 18 horns. Corretora Na-
r,, ue .-..-  • i,, !¦,, : na ,-om nia- Bandeira a Em:, de Dentro, cional. Av. Pres. Antônio Car-

__?___'"_'__*?_ 
u"'nV"!os" "*|lli|« 0»e_n_ . tt. 

' 
/om dar' 06 SS a e 3 qUartOS, - Copacabana. Vendo np. fren-. SJ 

¦ ,, , telefone em terreno 12 x .0 ou mal»; lt». 615. 2." pav. Tcl. 52-1236.
s«_n_oi r.?,,,*15 12 hm^- -'Nll° "eçanha 26 — S/810. ' ,„ ,- . M 

.Copacabana - Aparta- "• ratí°. .com sala, 2 qs., ,^"a' n"u »»""« ««'«».«. úo_. .p _lltl,ldn -00 0I)Q0Q _ . AIHRT^MFNTO __ Jun.0 MS3-0301. .ncllltn-se. C0I71 dependenCI3S COmpe- mentos mu conitruçío _b1.11. rou.pl. niiiplnco-.,,,ícag.yg. , „OT - .resto 30 000.00 mensais Mnis ,, ., 
'\* 

iducacío vende-M•_-.r-«.a-.".. -m"im ___,_.' Iel< J2-ÜV29. InlOrmaCOeS., .. H . 3» laje), .. Rua Barata Rl- SS» tanque, dep criada. Fac. U-_.r__,-l - J. Bül. míoimaçOes tel. 29-1754. Sr. J ,,'„ 1" «|__o l is., 
" 

3 
'...mie-

GLÓRIA- S. TER. ' . , |é „ ' . Ias de empregada e SerVI- beiro, l. - Vendem-., de hjwr EVA- Shjuelra C«m- -—— .  ISimSSS. cozínL^""u IU10I dl. LL ll.ldS, lll- _. r e -1 rrr -. r . j .',0. e »n!a .separados, lar- l,os> 4-'- ,'u'a ""¦'¦ BARRA — Vende-se Bpnrtn-; 1 i,„,h..i._ .,,. 1 ii .1 hnr»GLORIA - Rua Tnvlor. 31 finei.» Hnminnnt 10 C0- Cf5 2 55° ml1" En,r3t)a ntm dp lnvcn,°- s^' "a-lvtOTO vn::lo. com sala; qto. «.W»" "«"'J» e quarto con-. PRAÇA DA BANDEIRA N. ^^HS e dei"'ap. 1 113. Entrego vn/io_B_s_ CIUSIVe "OmingOS. P ¦ r * iiornnfiA _ __., nheiro social, qto. <• w. c separado, kitch.. bnnh e va- Hu«»£ft. k.ltc£?ít8 r bí?1elr0 i?1 Jen.do '-0,9- ",ular- *»" completa, de empregada. PÍe-«ao mu, entr. 350. Telefone Bompono 'ií___\  " Úe Líi JlVjOO.OO e preS- de empre;.-nda, Área de servi- randa. Ohaves con. o portei- SS Bdlficle bobre n_ Ondas, de frente. Snla. qto.. cos. ;lcl32-3630. —Castro. ,™ ™ mT,,.ó .'.^ T \_r__t m_-r_ir A__ r,_ if0 CrS ' 100 000.00. Condi- ro 1111 Ru:. Raul Pompéia 0B. Entrega-*» va?lo. Ver no o-: banheiro. Entrego, vazio. 600
-,'-.. -' , :—. .["iVl *™ H?,»' "1<,d""!u ISÇOeS mensais de Lr5 !«-_» n combinar; Correto- Milton Carvalho. 52-2.30. eal e tratar comGLORIA — Entrega Imediata li™.- n-,-'__,_i Pfra Incorpo- -,, rtrn AA , , re.s no locnl aabndo e do-, ¦ guelra. Telefone 3

ço: Crs sinal

Vendemos na Ru» da Olrt- ; racno. tendo

,'er no _«>-, un-..leu-o. t.nufeo v:i;mu. üou t. ««,. '—' .. 
o Br. No-imll _ vlstn e CrS 15 800.00 por dc M'., parte a combinar e
1-0915. Ime... Inform. Sr. Leon. Tel. ° "L„U"\ s 

.m 
S4„mes"',Y"

 58-1625. \nTi R Marli e Barros. 272.írente pnra J YJU.UU, Ver nO 0C3 e mlnuo. VENDO P0«to 0 ótimo ap!/- 11 . 1. •na, _48 — Edifício Pnlladlo —!"."> «¦¦ i"nssngem. mr. Rua. .„,,.,, ,,',, " í m r\i'_\ __,°... o ,Vr_V.n.. OAVEA, Itua Marques ae ici: ..-.-.u, - . inni ue conj.
os últimos apartamento» __ Álvaro -Ramog. a. _.lialâr COm: VITORIA ENGE-' COPACAB ANIA — Vende- » 

iV 1Í0 lócn! 1. loiioüim N-U ; süo Vicente. 431. Vende- SAO CRISTÓVÃO Ru* ____£___: 1•ala. e quarto separados, dep. ,BOTAFOGO — Vende-se ap lllUADIA C n... II .. !se »P»i"tainento composto bucQ n w. 304. ;,"0, Para entrega em 180;Konseca Teles, 113. esqui- APARTAMENTO ôtlmo. Rua,
. f" ^T^***11*- Vfr no locnlna Trav. D. Marciana, com NnAKIfl i. A. — KU3 UTU-Ule: salas de visita e jantar I,,-..,,,-. „;, —3 —.— ¦: . idlas, aps. de dois quartos, na da Rua .Mineira. Pou- Conde de Bonfim 11° 767.;

? n^-í™"110. 201, aM' a03,3 l'*- »ala- ,al«"«- 2 banhs. „,,_;,-_ CC -_|-, Afl.l/7 i conjugadas, três grandes:'..f. ^,",S,fc, 
u",,dc.„ un?°' 

,del sala. banheiro, cozinha eleas unidades dlsnoniveis »-303. Snln. J. Inv., banli.,!
uvn°m.^lrd°. rS? ÍX!;tenSfnc-,£?P»5_SS_S_ 

d(lV 
ff^ Íí'c 

"'" 
_"}?• SP"»* , 

h,»» <le ^^ A.^&Vo-ZfcS: dependências completas dejApartament" T^eU _**&£*"&' aT«_._,<_:1 700 mlí criiaelro;. Trnlníiem «" Crj T _W 3.0 d M6 í. 23-5705 e 43-8662. Çi{,0" b»nhtit" « copa-c../ - Lha. .banheiro completo, dl-irrigada Todos os apar-!ampla sala, jardim de In- meS__f"l-M0 Veí' urímí'na Av. Rio Branco. 108. salas 1 500 _ \i_in Imob Góes /B lnha"-,,l,,a G°mes Carnel-.relto ã jtaragem. nn Rua Bn-; tamentos de frente, rre-verno. 2 quartos, banheiro j £."'" no la_al ou"a_Sin" >
201/3. Tei. 42-3617. Comitê Tels. 32-l1'..-. 45-l'asl Piro' "' ¦*• 30-- ""T1.»' Í..V 1 «00 000 0-*mT,"..ar di»' '5,°" * 

P".111" 
fc 2-3°° «».M. WmptetO, c«p a-corinha, dà'- _ha 43-3447 (12 àsTk)*.'L,«la- 5Asrrií__;A- -. as chaves com o porteiro.|S" '"OO000.00. lintnr dià- financiados em 5 anos —'área de serviço com tan-  „.-_--__-*"'"•'

¦ANTA T»_n_-- ---— - BOTAFOOO — Vende-se np. COPACABANA — R. S. Cia-1 Sr Ciovani IP aumente na Rua G1U111nrf.es!lnforn.--õ,, no ,„.,. :,.-_ " 
,, 

",,__,_ 'sj!-:A,»i-„ 
|}_ IAPARTAMJI.nTO em pr»Ji-

iniíín.r.1'* r n<la °r. iconj. vn?.lo. Aceltnm-se ofer- rn. 156. ap. 201. frente: «!.. i ?_— . anV .,r Natal. 23. np. 501. Copnonbn- :"„„.„? ,„ „_ tTÍkm í íqUf- 1"arto «JMl*«"» «« andares, um por audnr.
ílemr. -_Tl r-n- W- "1'""»- tns. 46-2091. qt_„ cir. ban!.. CrS . 'HILÁRIO C.OUVKIA. 74 — na. da.s 16 horas em diante.'«-fanrente ou na Imobilia- empregada. Edifício -obrei.i-vaasndos. tudo omplo•-¦¦•'¦ • 

19-6 000.00. financ.» Temos ótimos ap>. CORI _ 
~ ,ria ípanema, I.miitada. R.,pilot,>. .l.^.dor. :,.,.,,,, ÍSfüS.

de i vtsu, metade flnancln-
da em 5 ano». Tratar com
Donn Wanda — 49-3260.
VILÃ ISABEL — Vendemos os

^q"k^m|__;toi_^li«~:|S-^U_^l?o tamXSf^lP!!; T"" *Í*SL3 mtirm.|qt»rU«, saln. com
butidos. 2 banheiros sociais. L",'.1," .- o"a V«,ll|n,urio» da COBERTURA — Vende-se «"«Pie»». V_m gerem en-
um de cór. um lindo terraço í?.t-r.'...-._8.'__Sr:.?.f™"n-_ an. rom saln. «alela . n |tregues dentro lle 60 dias.

,,, ,,. VENOE-SE o ap. 705 dn Ru» Santa Lu.la 799,ueps. Sii j..c,.rehTl ,7a prédio no- !Tel. 22-__86.
Ivo, c| saia. qt., banb.. co_l-
nha completos, dep. empre-Acabamento fino. Preço [gada,. tasque. 1750000.00. me.1000, com gran- tnde a vlata, reítaute financ

ule de pagamen-'Chaves c; porteiro ou no' mi local. lC-01. Trnui 23-5097. com
rV-.,:'?'*. p'rm;nrnte. umu acabamento de l.*. fem-lBu" Sâ ' «"rreira. 178, C-01. pn.TO fi — a., rie i,„„ -,„„;_;-.

íS?Ifa?_*1í^T_5nrMr^^ npreiii Cop.rtxnip.-lctmsíructo. ^tí^lTm T_ _T* ZtlT' X" 
'&,

dim. cor! S 
C,°n..r:n„rnae 

T_l BOTAFOGO _ a\, a r l a- J.»'\ 
r/ boxe, q empr. J«~pendência, ron, !S"Ü. ™! mentos pronto, e| _ q|,.. Cobertura 65 m>. 3 000 000. 2f5?Jf,S"d

pregnda. van» para autom,.- S"!*. cor., banh. C| boxe. »""'a'l. a vi^ta e met.idc «' 
Trii.rvel. Tôdns ns pecas rom san- dep. compl. empregada, financiado. Ifre tratnr na '»• »™iar n

2
Nio

cito., i

190.. plav-groiiuil e salão del-orlnha e área com tanque.
(P Testas. Todos os aparta-IPrçço: um 1400 mtl cru.el-

JA_U>Im"botanÍÒO — Veii-imentos de írente. Apenas ff», c°m euunda 600 mil, o
dem» no Edifício SAo José, Cr$ 11 410.00 e CrS 82 000,00 ITSto como •*»*• at* 80
bons: ap_.tam.nt__ de: aa._;.lde sinal. Superfacilitado'-!"„ls",0e í,1l'tbr.?x",m ""s 

J'm
quartos, oantieiro. coilnha -¦'  —•-- -»- —• '' °'° habitAtel. com ba.

,-,,, 
•,„'""" 

.. "".. Vc, «•«*«». nheiro ou para depá^ito. Cr»
i D ««raelf «lependencias. — Obrn preço fjx0. > ehda» exclu- 1700 mll. com 800 mll ent

Ria^iYdlmUÂn.õ^Vl.'" ",ÍTÍ,S: OU,K1" ~ "Vv" R,° V" '" »«» Bario S. Co-i'..~ãí 
Ita-_,a_i 1T_TOO_0l_V ___ Br*ncq O.» 131. S.» andar. «'PC 586. cnsn 15-A. Tratar:

Corretores no local da A 500 ENTRADA. 15 por m.s.

ioc»i. d»s ,4 As_ó-i',or.\!rTne- *__ o??._? «>«.. ««^I — • Jf/4^^1^-?»0,^^-^*..??-I!i__2^_e^^vE^^2S__fMm*~-|t«.*°3t^«4u,,*í 
"' 'p' '"T.^SSJ^m^S?- 

^^JS»™™Í£&Jà\_&^__&*»_%:_^_2i
1 000 000.00

lefone: 45-6811
VENDE-SE um prídlo n»
pu» Oriente a. 7_l j»in-
--¦om<s>- Tr^'r'"

VENDE-SE cas* em Santate»«. com grand» terreno,Tel. 45-829Í.

a 1.-80 000.00
.aldo em
loral na R
lidoro n 19fi

meses e o 37-4178. Dlns uteis. do». — Tratnr- 57-8248.
í anns Vrr no COMPRO ap. em Cop. ocupa-!, ímr _
ua General Po- SPvJS" "u«:rra- s- 3 «»• - t?__fc vi
lí__- __ a ....... ->»-_».-IO. «_.__. __.._.e tratar na

No melhor ponto do IPAN. • LEBLON
vende-í« apaitamcuto'"

Rp. térreo,
mais dei á-SfeãS

Oilma con.truçar.. novo, 'SAO CRISTÓVÃO
"i-üT-f «'.o*, a 100 ine-!?*,,'m_H.r.edl?,«

i
IMOB. GÓES — l-irgo da .«-oi-acauana Vende-seiw

fit! Carioca n. 5. 8/* and. s 818 _"mo *p de 3 luartos. 1 *.. te
 TeU • _& lilK __ •>> -»i-> P'ía» grandes, por preço r«- entiao' ~_.ii 

ií níll i »„ll7 
"''.ir ro»-"'l Telefon. 4Í-35Í13 -jCrt 25ou i . i'»>. a noite. (P..Sr. Br»g». roí.

—~ ---^.itnirw.-i xtr_iia^A\_jffl. Ama-
—"" Ven«.."«,n»s <7 «* iSi. Efo. Sio,

terreno com j 
Frj.ucl.co. 28. 11.», 1 108.

Icora «al». quarto, banheiro"., BARRA DA TIJUCA - jar-'»1"09 
"ffa "*• 

¦>¦ 
".Botânico. 

V.rj'^0 r 
J8 S^^ÜÍfí V?!'A ¦ -""me». PS_. 

PT/L^T'^ 
°T"\0' ,r<ro "rrrnOP»cnhec_CL._.'ld.-0Alr"- RUlKl. carr™C.--0tund»i!I bl 

"_íTde 
«ísT.n^rego'"»!meses por Cri lenoiiocLOO. de esquln» bem situado. por,rA.níc.0._i_Í»?__i3?: (sito . Ru» Sous» V»lente. 7.!»lo em 13 dl»s. R. S Fran-

_n?_. Cr' '"O000-00 • tp*rsan!Jnl2-*If Copacabana.!RECREIO DAS CANOAS — (Ver e tratar no loc»l com umjctseo Xnvier próx000 00 men«ili jers»r.. Ba_« UCOOÍO.OO. TH. 37-0838. Vende-»» o »p. 120 J.« p«v.:do» propr'.et«rlc_.. F»ctllt*-»elMl!lt»rTr»f»r ptlo Ul. J3-«;,0. 8r. Arra»ndo. Bloco II. Iní. t»l. J7-1031. o p»g»m»nto. T»l. 4.-4500. ia 19).

Colégio
43-3430 .Am»_on«« (7

i demos em construção, óti-1!'-"1"? íinanclod». Ver no lo-

;mos apartamentos de sa-;™1,_com, ° 
,P™prie.ta,riü"i/Í:Ia. _ ii,,!. nn..ri.>_ _r.r,. rf. bado e domingo, de 13 o» 18!_-.d- i 1u:|rlos' cora "e* horas. Tels. 34-6223. na, dia»pendências de empregada. uteç3Ultima oportunidade paral '¦você comprar seu aparta-:RUA CONSELHEIRO OLEGA-

mento a preço ainda real-i Rio. 24. ap. 202 — Ampla
mente vantajoso. O ter- .**_*. varanda 3 qunrto», ba-

krSss }rxuim\nte firte^0' '<£•?&&&'. pin?.=
«... Preço fixo e irreajus- corretora Nacional. Av. Pres.tavel. praio certo de en-,Antônio Carlos. 815, 2." pav.trega. Não existem par- Telerone 52-1230.
celas Intermediárias. SI-, sÍLVA"TÍ__ÊS."'riFFlT~:
..„_.i?rllr e CrS- •••;• Vendemos terreno de 22x65.
l.i 000.00 e prestações de j Tratai- no local ou pelo tel.i
CrS 22 500,00. Vã agora: 48-0722, Sr. Brito.

_.... ?°.-_„.S"Var_- 
° 

u 
*_U '' 

VENDE.3E~T__í"no Or»|»n;apartamento. hscritorlu|Kua Jul- de Fora- 4S c ,-,»,no local das obras na K. Ulois quartos e toda, iu de-
dos Aramos n. 95, perti-jpend.nclss. Recém-reíorm»-
nho dn Praça Saen_ Pena dn. Preco 5 000 000,00. meta-
— Aberto das 9 ás 22 ho-
ras, c; funcionários aten-
ciosos para lhe atender -
Planejamento e vendas do
INSTITUTO BRASILEI- prédio» 1 e 2 da vil» na Rua
RO DE IMÓVEIS — Rua Senador Nabuco, 268-A, com
México n. 148 — 11.• an- 2 «l8-- Ml!i- deps., área «tc.
dar. Telefones 32-3555 — ^Ji1KJaTO__._-_* ?;_.?*-"»¦> __1- _ •>. sio- ,.,TmobllíArla Sam-es Ltda. —-.-.¦m a__,. |l uvrgo carioca, 5, aala S18, te-
TIJUCA — Haddock Lâbo. 419. lefone 43-0073. ^^vendo «ps. »ala. 1 quarto ll ——————

___5.oAX_S_S^d_S:YlU ISABR - Prontos pa-
._r».._?_ri' SS5S20 *sira morar-Rua Visconde de
s-í-fn-'1'- Í7"7M1,54"34*9 • Abaeté, 153, pilotis, sala c!
tijuca — Vendo magní-j21 m2, 2 quartos, living,
"«•.^..^^"c^p^rolcozinha, área, banheiro em
de saia. «ving, 3 quartos.icôr garagem e play-ground,copa. rounha e demais de-: ... .
pendências, na Rua l>t Cep?"CerCèS Cí e".prega-
Satamini. 91. Informações j, _.-,- •> .rn ,-_ .-,-no locai ou P/ tei. 52-8572.;Qa. Preço 2250 com gran-
tijoca — c«»_, a andares !de facilidade na entrada e
c 3 qts.. J ».. cad», aluga- ,, , ..„, ,da d ea»t. Rua Araújo li- financiamento. Ultimo. «
ma — 48-3337. I , . ,vEjfbi'^É~*timo" prédio. 3 venda. Corretores no local.
KW^CJ-Wa-rSE-ÔTIMA ITDA. Tel. 42-1152.
nt. Âu* Cocdc dt BcnfimI
a.» 334. Tr»t»r no local. 1 ÍP



2 — 3° Cad.. Jornal do Brasil, Sábado, 18-11-01
VitA ISABEL - Rua VÍãon^!^!?fc
dc de S. Isabel, 16

« aparta--BANGU — Vende-se mnnnf-:ENGENHO DE DENTRO-"*_?• laJp- rica caaa. Rua Plrapltlilga Casa va/ia, c erararem
'Pela melhor oferta. Telefones o 133. Ver no local, làbado • d»*a Te 14 i"io— &-8302 e 48-0142, Adir, d, ml,u:o. Tratar ^trVXd^^"\-#'-341210'.

Na Praça Sele — Vsndo- praça seca — vendo"ma-:'';:"ciIii.iJ,-:s'*L* 10^R*d^H^Ç*Sr .V M samos--
lavlllioso terreno 23X00. Rua rllral. .IWtW»l4), |AP- 2 9™ • ">

3-—PIEDADE — CUrlmund» Oe.VENDEM-SE 3 casas-- noVeii--Melrt.-JOIt 102: 2 qt-s. -sl.,'deL MtMer. Tratar e ver' n* R.
«k J»'Tiaii» otur.n p; momrita ojiOoiapSo dei Maria n. 40, cl 2'^m-P^-t^LtOPOLDlNA~'

HIGIENOPOLIS
caaa tipo
ponto do
stiIn, cot:
randa e áreas

VendoRENDA 13 000.00 — Vênrio « VILA KOSMOS — Ponto fi- TERRENO
o jEiU- „¦ r ih.°.r 2R** ,?*"-£ 150f' "><"ri« íí 5« do ônibus po, vendam?. Informações-o bairro, e 3 qts.. |«00 mil. Rua Jacopema, 38. lótlmo »p. «1 3 qtos.. rala ,v5..r.» 1.—Sr.j binh. oompl., vs- Olaria. Trat.r 32-7P04. — :v»r.. copa-coz. banh. comp !Ví-,,DE'SK terrem

llaipava. il 000
47-3439.

no com 12
(duas) casca.. v.om tjuu mu i.a.«Tii. ie gde arca. Entrego vazio ' "'* *

mos magníficos apartamen- iBarW MCrEuito t. "Sto-Ibanoú—casas 
pron- l?%n^.PSga,.d/•^nvn0nl,S,• i,í"i<i;>»i'1ü»-.Ba'i"b:«"u:lr<)';'co"'' ALÔ leopoldina ,_ QU.r | «í «nlr • *£**&,•*• '« "?"¦ kãmoV- vendo esü7T^i>ÁT- M£'m' Apen»., 930 mói?/? ír/af-J,"0ri.r<Sí0 T„r<" "a-

1 ai . «enhor Fellx, n. 532. 6do.. TAS - rii« «nnnnnn iVJlí-.' t. , °C1, 40? .' Kuapleto. entrada de automóvel, vender aua propriedade? Tem £r,»t!lr "» C "nilo, na Rua i^SS?- rVlM.nuI w£r2/£S 3 380 KO de ent. e Huguêiaíí? ".* cilada Rlo-Petrópo-
tOS de sala e 3 quar OS, C ¦!» « Ik™ ,;3 u h. ¦ Íot*7b*" ««OOO.OO DE?r. E»uloTsu™ A,7"'j0' "3' 28 A"""', p,or 19híP°,et 5!lll,|ni"mi"" Rende -^uê$ ?*P.to: Cardoso 721. 1.0 and. S« ^ e 5laãkto coni" .u- £¦ 1000° »')• v« l10>' ei- 'clmi^e- aleô™ ^Ví* °"

11 '],,.,.„.„„, , —,- I.MRAIlA — Vendfemok np. 301. Imob. Uranoa. — Mi Hna Jo'.n Plnl.Wlo, 323, c 'Resolvemos «ett tfroblnma Br*« "e Plntt, "f "V.,", "*'" °„c" '"?„,*'" Dourado. Av. B. Pina, 59. i Z^.™ e-'Vomo,. P«te de ps-
depS. COmplelaS de empl*' ^°^Sf„ 12°^ ft-ie,> S,ra ce,,U" de terreno— Tel.: 30-nil u b. Telef ohe V>-(Sml "mediante moàlca íomlsX íLfoPOI DIVA WTÍT7 t 

"sal?adò? 
n lí T.UfSSí renh». Tel. 30-5172. ;S"Tl°- ¦?£• CrS„ "00000.00

cada Garaoem - APENAS 
"" ^'^SiS^:i &*"¦ r/aM^fJfe; SffiSÉfi í„l * R M E fefe&Si- *& lí^ WBSfffcf^^ff I opobtunIdam * âUj"-'™- y»«râ eo.» d. i^ efe T5turR^m frafo «

UUI3 PUK ANIMK — rlO- ,t,, cão a dás, jardim e quin- ™mP' - c quintal. Entrego CrJ 2 ooo ooo.oo. sinal . .1ATENçAo. VILA DA PEmtA! !í"„ „,„?'" \ a"0' ven- marnlflcos apartamentos rH,R de fundo», com ss msi- XEN°E-§E um terreno no
CO FIXO IPPFAIIKTÁVFI -. «nn S5 »SJ°í?f,.-! ,'''r;!l?• tal. Conslrucio ile primei- TZi.- v"„ * ,""¦" 11!l 1. 500 000.00, financiamento em - Vendo grande ap. na Pça.,"™'" ,* <le ««renos em final He conslniçao, C mas acomodações, «n ter.-.mo «rcrelo dos Bandeirantes.
\sl TIAU IKKCAJUJIAVtL — 600 m2 Rua Ituvcrava 10_. írl» ,,P_ ã .,,, UniKo ",l R,m Bl',uc' Cardoso,«0 uiesca. Ver na Rim do Tl- Paulo Setúbal, com 2 qts, rom. =»Kua. 1>". eüRotn, sl-!l ou 2 frandes qu.rtos, de a x 34, na Hua Agrário deiQuadra 2 — Lote !) — Gle-MULTA CONTRATUAL SÕBREfaT' '^ SU 

Í'^VX 
"^ S5S-S« 

&ItóW«j3í:0 PRAZO DE ENTREGA SSg^t-a» cama -»^ ÍSSfWSÃ; S« ?« «J ?» ™- « m^ S3S= ^da8W.» ^i^W^ê %# ÊKS^SkM ^^"\w^^ WSÜW
13C nnn J. -_.i r u . kvu — oenaoor Cama- •„.  u,i_n ini,„„, i„ 1'restaçoes oe . «uu, ent. iac. f(me 52,0563 „., 201-K tratar .na Av. Rio tada ate aa cnaVes . parte,- '— —- — . Comi nar entrevista nrlo/(ÍJUÜO de S na — SadO rá, vendo na R. Paulino Wer- '<>J-1 — '«'rro -laboiir. Lo- tm 1 ano. vendem-se os úl- ^1.1„ 

-' - ul U-, -Branco. 173, sala 2 008. Te- em lonro financiamento- VILA COSMOS — A 300 m;te|efnne 45-60M Henni«*l.u neque, 79. ótima re.M c.„im taçao Ilanru-Cimnn C.ran- timo. lotes de terreno», com PIEDADE — Vendem.». c«. APAllTAMF.Mrn _ v..,r,...J... ;n „»'..,„" "."' ic " .""!*" ¦'"¦•"« ¦ainrnip,|i,<< lw„i,. „.,. ,,. .... — __ iieieione 1,1 i.iik.i, ilepuis d;iscm 60 meses. — Correto-
res no local diariamente de
9 às 22 horas, ou na IMO-
BILIÁRIA ATENAS — Rua
Sele de Setembro, 88, gru-
pol 104. Tel. 32-3727. (P
VILA ISABEL — V. casa va-7.1a, gde. sala e qto. co/„. ba-
nheiro. ÓUmft nrea. Preço CrS1 .'iOO 000,00. Binai 400. rest. ncomb. Ver: R, Felipe Camario
n. 73, c| 1. Tratar: 47-0022 —
31-040,-;.

tivo transf. Inf. c prop R.litiiape. 10, s/ 404 — Lag,
Oatcadura.

VENDE-SE ap. duple.v, 4
3uartos, 

187m2. CrS 1 500 000
e riiliada e o restante comoalutíucl. H. Conaclbelro Para-nasml 60, ap. S-201. V. iKabei.

ATENÇÃO - CASCADURA —
Magnífico local — Vendemos
na principal rua do bairro.
Junto a majestoso edifício de
apartamentos, Otlmo terreno
com SJ0 rn.1. medindo de tes-tada 23 m — Bom negócio,Preço h.lse Cr» 1.100WO.OO,
com Ri ande facilidade de pa-Kiimneto. Ver na Rua Felicio,
esquina com a Travessa dosCardosos, com o Sr. Kalmun-
do. Iratar na Av. Hlo Bran-co, 39. 18" and., sala 1B04.
Tels.:_23-4.vn e 43-n.i7,i.
ATENÇÃO BENTO RIBEIRO— O mnis c melhor loten-

ter. 10 x 30. murado; fíetüe' de ou ônibus 82 Candeia- aKua. luz . esgoto/ em' £t£ »", 3 qnartos, 2 saias ele. - Ho™."wíiõ. Võm 2 S^te-^^^SSJlHa '.'Sd.^jí 'cl^/"!.?,^ ^"S«- Ê£ »MtIwl3fc|ÍJÍ*ní! » "» ***** J»p o mercado, c/ var.. .1 qts., rla-Campo Grande. Corre- a Partl1' de 8 x 14. Ver na rei. 47-2439. . saia e dependências, Cr» ...ji?„i? Llnx-Lajoa, pontol «O sald» pela Caixa ou;çlldll,f ÔUma r„ cl ,,Kr(J l 
VB .Rua Dois de Dezembro. 22.

cop.. coz, banh. e laje, doe. (ores Associados. Av. Alm Uu." H"rill,hAo "'. Sl0' oom pOR MJÍ'-AUSENTAR do Pali ^00 000,00 de entrada, o «al. '"""'  ,n",'tu,o- — *er e. tratar: randa. 2 qtos.. sala. copa. «P- *M- flamenfo, com alivre. Preço 650 í vista, mo- Barroso 00 àaia 801 - '¦ Sr. Bené ou tel. 52-3211. ve:ulo pria niétncle Uo píeco' <l0 Vn 10 a,u>¦, RuB ™ome- OLARIA _ A 100 m STrÜ»\n*£__",-P_*í_aV___t «ÍPIjU» CWL. bsnh compl. e quln-iSrta. Dalva Corter. depois" 
Tels 3"-C7".0 r 42-0425 fP MÍEBR-OAOHAMBI — Ven. doía salfles, para com«rclo! — N""" »" M*- Olaria. |tjraii(». na Rua Comandante "• 6i*- T"- 30-6934. "-'   . . .» . ...

__¦ ,__ - ¦-"—- ldem-se entrega Imediirta. com moradia multo- grande elALO, BRA8 DE PINA Ven- !L'olml.ra — Vende-se grandeiRAAÍÓS — Vende-se RuaHhMO RIBEIRO — Lotes I aps, de 2 quartos, sala, na nm apartamento conjugado Ido 4 casas «cm teir. de 8 X ÍSr', de esq.. pronto p/cpns-| Aracati, 110. cosa grande deJunto da Estac&o. Vendem-so[Rua Hondrlo, 1907. Entra-,em dois. construcAo nova,160. plano. Preco de 4 ml-IÍÍS'!j,. Apenas 730 000,' coinifrente. uma pequena nosa prazo. c| áíiua. calçomne- da CrS .iOOOOO.00. restante a terreno 10 por 50 f., mais 40 lhões. com 1 500 do entrada;-/O 000 de entrada e prest. fundos no local, eom o nroto etc, metragem 9 x .'IG, pia- combinar. Cliaves ao lado,'''' liuitura por 50 f. Terreno |e o saltl •¦¦ '"' " """ ""'" '"'¦¦¦ '-¦— '-¦¦•  ...... .

(P

nos. Entrada 40', (acllltatbislno n.» 1 010

VILA ISABEL - Rua Souza «i^r^W0 SFranco, 161 — Na altura
do Ponto de 100 Réis. Ofer-
ia excepcional, ótimos apar-
famenfo? de sala, quarto,
ampla cozinha, banheiro
completo e área com fan-|?jg^r^«^^|Jí;S

EstacAo, Ruas Jofto Vicente,
Divisória c Sapopemba. De-
EOnat de construções comer-
clala e rcBlilenclala ja exe-
cutudns. VojidoittOS oa últt-mm lotes altamente valorl-
sados, com grande facilida-
ile de pagamento. Ver no lo-
cal com o Sr. Josó e tratar

Item 100 metros de compri-1Juros. 1
:1o 30 por méa. sem,0e 0,.,°™. sem Juros. Ver hoje prletiSrlo. todos os dias, d*'latai- nu Imobiliária ~ El-Douratlo. Av. Braa de 12 às 18b.Pina, "" ~ ""¦ —

tal. Apenas BOO 000. e' 200,da» lt h 30 m.mil de ent. • alugueis de... ÜS^mt. àw—.7Ti—;—7 300 sj. Ver hoje: El-Dou- ^ÍL rSí° l"n tr™" cm
rado. Av. B. Pina 59 Pe-' Frl°- fr" "m Ponto
nha. TM. 30-5172 

* ' ^f111'10 bom^ Comblnixr rom o
„-...,, _- dono, na Praia do Flamen-VEfJDE-SE um terreno 9 x 53 «o. 402. ap. 203com duas casas. Entrada CrJ

_*-tãa__l\$Ca,'MoPln''n$ -ie -rSííi^í^e^;^;1'^ Iatencao LEOPOLDINA - **&"«",t?S& ng '£ 
WSfà^J^^&wU MANGARAriRA\™<^%Z_u%.i%__«,S£:

„..7Z . (tipo ap.), Preco 570 000.00 QUINTINO --.Próximo da Jardim V. Alegi e. vendem-se rI»'l'ba. ótimo terr. plano, Urano* — 30.1211. Km I**"** AKAIIHA rar.do a ffi nara ,'-om",illANOALô — itua Professor financiados n longo prazo, estação, vendo res., r' 3 qtos. 2 lotes: 1 dc <¦-,.. e outro a U^Oxn.SDm, c1 um barr.tcío..-,-.;^-.-s=í r'cÓroa"Óra»íívf _~iZT. nar com fiàinmac, íZZ ™1Carneiro Felipe, 21. Av. Jo&o PiestaçOes 5 700.00 sen. uros. sala, domeis dep. N'<« fundos seguir, no melhor ponto pa- d"8 "»r^'1 «"'o- A"«n».t^Í'Í'D.E''S "m„ ^^"rSffi0 SSSi enT ótimo tm t.™?i draFimi 
Rnlom40 Jor5e BB-

^g.^%«jsa arca*"*do PorMa- 45j LTAy-&g^r!: aaga^g^ff ^k°T»$ r ."a.yy^ fe^> ^ha ^^F^^^4g fiS^>iif.M _
'.eco 200 00O.0O. tl 40-. .Pedio de Carvalho, aa tiltl- Ver ho,.j T,!,.nn„r,Vrt„ ,'lA„mli.', Vende-se vm de 3 quartos. 3 ne: 30-3Í72. . fVENDE-SE otlmó terr«nO Cl COROA QRAND8 — Vendem- rSTã Pr~~¦ — casa. .Tratar Av. Teixeira de «e 2 terrenos, esquina. *«ua.'5"f„A.„cor", 800_ ml' m,2. na

Castro n.» 312 (Bonsucesso). 1U8. trsnsp. rodov.. ferrov. e S"_55* h.vií^Ti,'f801?^^"
™T~n»~"5íw,T«— —3—P- comércio a porta. 100 m. ds Y'"d.° baratissimo, J2-9563,VILA DA penha — Vende- prata. Financiados até 100%. 2£ii *s 12 hor"•,¦
se terr. de-10 x 30, plsno, -t.i 27-904'' iArm_Trnrc,\Bnr,=~—ii^—~rua calcada. 190 mtlde cnt. -1" ¦ .7 ""' \%?° 

.J.l^^fP,Lls, 
'?' 1,"ue-íe terreno nlaito. 1 200 mi.

OU
1
1
restante a combinar — Tel.
4f-8324. N. B. — E' uma mo-
radia para pessoa de bom
gosto,

com o mesmo ou na At. Kloif

CASAS — Entreita imediata.
N.' lmiaçu, 160 000.00 entra-
da. prestação 7 173.00 p| mês
lontras condições de pana-mento). Vendem-se com 2
quartos e demais dependén-
cios, bom quintal, acabamen-

l.a, bcm locniir.adas, anua
luu, fnrta condução. Infvendas: R. Bernardino dc

033. 2.» andar, sala
Atendemos aos domingos

mas ca.siis, vn/lnji ou dlUg»-
da« T./ contrato, c' «ala. dois
quartos e dependências. Ver
no local com o Sr. Joío e
tratar c/ MArlo. na Rua da
Assembléia, 104, if 515 ou V.
Lima. na Av. Rio Branco,
n * 90, !.° andar.
MEIER - A 800 m da estação,
peln Rua 24 de Mnlo. Ven-

tle Plnn. 59. Penha
fone 30-3172.

.J. bShhelrOS,' sendo 2 sociais,1Cíe";l salAo. copa, cor., e deps. p'empregada. — o mesmo
ROCHA A MADUREIRA e Ad.'Possui escada de mármore,
Jacènclas. Compro essas, ap« !'nterna, luz indireta, eleva-
s ters. Paso h vista óu'*ltlor e garagem. Flnancla-se
praro. Negócio por Interme'-"'"1 * «"os. Entrega imedia-
dio do Sr. Silva' na Rua!1'1' Trftt»r com o proprieta-,
Uranos, 1397. Olaria Te- fio pcl° "'• 30-8293 ou noel Sr. Paulo, na Rua Itajoálefone 30-3724. ilocnl, na llua Bolces Mon-103, esq. da Rua Antônio llho'teiro n. «7, ap. 402, em Hl-i,^-,—,

OLARIA — Vendo terreno de10x30 m cada, na Rua Ar-mando Sodré (parte alta).Agua e lua. Escritura emCartório. Preço de cada. 120mil. el 10 mil de ent. e prest.de 2 000. Ver • trstar boje

do ótimo np. de frente. comjsuLACAP — Vendo 1 cn.ia iglenópolls3 qtos., aala, copn e coz. ae-icom 2 quartos, ^aia. banh.
parados, banh compl., var

Kde. área. Entrega vazio.

que. Apenas CrS 1130 mil. atbncao -" >iiun"cngo'-|g ?iria-í2L*íüLS2üf
Ponnonn rin = l rs-srl* U^ili Oporümldade rara. Vendo em CENTRAL — Ótimos apa:requeno sinal, parte tacili-;iocai m««nifico, bem p^xt-
larla • nroclarõar Aa frC 'mo d" Praça Jc»é de Alencar,iaoa e prestações oe ui..:™ edifício de ótima con»-

Apenas 1730 000 c| 630 mlll",; *MI. hnla 302. Telefone
de ent. e alugueis de 17 000' 2''-0''R9
mebsnls. Ver boje
rado. Ar. B. Pina, 39. Penha
Telefone .111-5172.

(OLARIA — Vendo ótima rest-,
 ..,.,...,,, ,. dencia em centro de terreno-Agrolongo. Tratar

cor., diuui varandas, copa ',„ ^?AS "*, y?ad? terreno de 10x40. com 3 qts., ¦ 
-

Tratar na Av. pres. Vargas U0** ív, BUJ Lüol° Araújo, ao 'outraa dependências

e o saldo em peq. ureat. — (COROA GRANDE — Vende-¦„., ,.Rua Vicente Salvador n. 18 «• pequena casa. terreno ei, :"-'a ojaret. 15, melhor e!er-
— Tel. 30-2418. 20 x 133, plantado, frente r.o **¦ ""tar Tel. 1,2 — Go-
vvvnci .....rir. 'e_\t,í n"tr- Trat»r com Álvaro, pelai vernador.
B^disr/Tm. K(ion?eUltd0é 

^SSô^^t^o?0 
*»<!»«>.|COMPRO..ca.a_alugad.. Pe-

we, com i nmploa quartos, ea-
Iflo <ie refeições, copa-cott-
rlia e demais dependências.

15 750,00. Tratar direta- |celente âpwtíunento dê0'fren
mente no local ou com o
incorporador H. MENDLO-
WICZ — Av. Rio Branco,
131. - Grupo 801. Tel.
32-8545. (P
LtNS - B. DO MATO

LINS — Vende-se casa, 2 pa-'Minemos, na Rua Conselhei-
n Ferra/, 05. casa CO. Chn-ves na 72. Orí :i ooo ooo.oo acombinar ou CrJ 2 700 000 00à. vista.
LINS DE VASCONCELOS —
Vendo apartamentos prontos,de 2 quintos, sala e Jardim.

tamentos em final de cons
truçfto, J. de Inv., ! ais.. 2|mADUHEIHA — CASCADURAe .1 qts., dep comp rie omp. — Vendem-se magníficas ca-e karagem. Preço baiato. o|\___ de 2 e 3 quartos Centro
tada. Parte financiada a 33 e outras. Em Campinho
rto R,m nT r?arSS?rPri?S" C2m ""»"""" e.ni.utl.lo.s. M. SAO FRANCISCO XAVIERr1".: nxV- Df- Otrnler, 700 Edgard Homem. Rocha Ml- "

Inclusive de empreKnda -- dlCASA NOVA, vazia, v. em randa, Va/. IaIIhi. V. Cosmos
cdlticlo enta em término de Madureira. de laje, c: 250000 Realengo etc. Obs.: CaSAsletc., ehtrnrln CrS 300 muconstruçio. Negócip de oca- de entr., aluguel 15 mil, Tra- grandes e pequenas, de late.'restante 10 anos. Rua Cearáaluo para quem deseja em,tnr Org. Lira. R. Urano» n.0|,Çí,eÇ°:_do ' mllliAci a 3 inl-;57 — Sr. Jaime,
magTiJflco aparturueiito. quer}407, «ob.
quanto ãt comodidades, quer
quanto à localização. Preco
baratissimo de Cr» 2 700 000,

t de Agrolongo. 101 j, Penha. pTORHJÜI 
— Vendo cs-as de"43-5430. Cora.

lado 107 próx. ao 
pecado de üil.T m. TKSmSSi. M **>*• ' *' *>OVRO W 

^Z" M q^^SK iSSl
—iBrVw ^Tr"cínrSrnape,-elrLaem-,t,f,"nf;-30-0831- Sr' /2È: ATENÇÃO - R. Mlrtmda - SSagÜg?&AJ«LJK: "»h«r Bacelar. 128. 4'EI-DOU-ISAO FRANCISCO XAVÜR-T TMÍfao-MBO. -Quintino'. OLARIA - Atenção

yenae-se otlma cnsn de vi- -.-„,.. .,„ — Otlmo nernein in« »immo terreno, pronto p;vaela, ocm varanda, lar- ATENÇÃO! _ Leopoldina _ ,""" ?'.*?„>%MfE_h -Í2 «Ulr. cond. comi rolo » .por-1 MURIQUI •2 quartos. Bnin; cozi- v*nde-«e casas, terreno», - j^iüli? .31 J:...i._ 1°.m!»», Pl 450 mil financ Urc W

vrâdò'próxlmo"à*PràVi7"ótI-|MÜRI,9D1 "T Venrio lotes ejjosv 2 «alM: conjugadas e 2
mo terreno, pronto p cons-"-»8» P«t0 d» Pr«'A- jt^- ?í"ímíSíl .H^Sen™nclaí r*~—,,-—-—.— - r.i emprestados, naracern —

tendo ótima ca- Tratar pelo tel. 53-9330.
nha. quintal, totó de""i«ji7 — |apartnmcntns e meias-,,v-,s,.Pllotls, com elevador, gde.|mLtivo 

'«agem. 
ínL^l' própilfSnftt-Twl* 

W,'°' 4M' td,"jcÃSA~DE"~CÃMPO, — PertoPreco Ci-5 1 500 000.00. Vrr no Jardim Vista A!ci:re. Tra- sala. 2 ollmns quartos, na R, Inuapé, 10, ij Wi — ¦ - ---- 'de Teresópolis. 2 500 m] dena R'i-x Senador Jagtldrlbe 18.jt»r na I: Santa Luz. 520,|jardins de Interno. co/.l-|Lag. _Cascadura. DIVERSOS terreno, Cüma. agua. luz.
»rea de ATBNqAO S. -J. d» Meriti — I.-..-  ... |todo.conforto. ST tan do Rio.

l«
dim

tur nn fí. . Santa Luz
lasn lll. Tratar tel."37-5400.!""'.!loja. cj o Hr. Paiilo, em Cor-1nha banheirodovll.'

Compre hoje e mude-se ama-1 A PRÇM1ER — Vende
nli.1. aps. |> tocaç&o. 2 qts, prOxImo da Praça do Carm'o,!niil, sinal 40'mli presta" "" " - ' ' c entr. de 330 mil e o saldo 0õ„ mensais de s''00 criibcm facilitado. Tc:. 30-2418. . „,"„, "'¦"" 

' ™

serviço, dep. de empresa- .'vínd^.TumVc."»". iômii __ l^fH^ ^àUmf^r&ol—- ' ? '
da. Preço, ? partir de 980 entrada, em construCo. res- ."* „«g2 df%íto?deÍS5fd» WOA8

sendo pequena porte flnan-
ctude. Trator c| 3r. Qoxaes,
t0l.i 23-4373.

CASCADURA - SALAS, GRU-
POS DE SALAS E LOJAS -
EDIFÍCIO CENTRO COMER-
CIAL DE CASCADURA, com-

IhOea. Ent
1 500 000
10000,00  
nosso escritório que erra bemlte ,lote !>-'- DlmcnsCea: 12n20
servido. Estrada do Portela imtíras. Preço e condlçfies a
45, «nia IM 'combinar. Tel. 31-0273.

Ent:ada de 4Í0 OOO.OO a ,.„„...„  ', —y~, „ -
30. Prestações de . jTERRENO — Marechal Ilrr-
30 a 20000.00. Venha »o""s, ~ Vende-se, Rua Bell

entr, de 330 mii
i facilitado. Te'.
VtcetUa Salvador, 16.

casa de 2 pav*ásua '1'iente

riantas e demais

MADUREIRA — Cagai o> TERRENOS r>r MAGA-
quintal. 2 bons quartos,l'',,AI:s BASTOS — 
ampla sala, cozinha, ba-i200 000'0n íl vlíla,

..|Informações no local, na,A PREMIER — Vende na Pça.,Rua NoêmU Nunes. 527.1 Vende-ae v
í-,,nr£'ir,!'.,u:l"''í;;..í.l.l.>0 "''•¦.."'.'." Ponto final do ônibus 105 Hi2?."°

tante a combinar. Tratar R c-dade Tel •'3R-57"9 ' " 
jlnatal. deS. Pedro. 24, aala 5, com Luís -' '¦— — Entrada de Cri 2 000 000 00

Fernandes. AP. COMPRO Zona Sul, com e o restante em 5 anos 
_'^-^r,,~rr-í—'z—. ' -...,., m qs.. 800 ent. e 13 por mès. ,-srrsvrr77v,-Tr; ~ATENÇÃO S J. de -Meriti — 43.3430 Cora ITAPBMIRIM, casa. de tri-s
Vende-Ae uma casi, novu, en-|-——-r^jr-_—-I [quartos,,sais., copa. co/... ba-

ftarageul c Jardim na fren- „„ „. nxtn ¦te. Crs 800 mil de entr. e o 2V na OMIL — Larjo de
Telefo-t&fi0 Francisco, 26. sala

200

saido 20 mtl pnc 30-2418. Rua Vicente Sal.rador, lfi.
A

|709. Telefone 23-34C9.
PRAÇA DO CARMO — A 130

PREMIER —Vende na V.m do Kd. Melo. Vendo doía
Penha, 2 lotes Juntos 011 Ro-Jterr, Juntos ou separados ci

A 2 700 pl mis. terrenos
Junto Estaçfio Nilópolis, o|
í«V»a-.n"Ãd»?0"í,ujt*.?o«/,,d5:!pletamente pronto e emjjjiwí™ r^^^^liSSd^ÀÍS.6?!^!? nam^mm- cols !80""' "<- «tr.|«i«o-P:.no. püçSWSTmS
mlngos estamos no local, na n|pnn fnnrinnamanln «or L".1" (.;,rl'is. X:,vlrr' W« — .'?,„„;A*%,}lrnnra/ J?>"« 

',"(1" 
,""'• ™. 30-2418, Rua de entr. e prest. de 6000

Rua Soares Neiva, 1000. ou- i Plen0 lUnCIOnameillO, Ser- Sinal: 81000, escritura: Wberaio Bittnicourt. Tra-i^)cente Salvador. IG. ,cada um. Ver e tratar na I
trás informações 23-95116 —iulfln nor plAVarlnr "f)TK" 'MOOOO, e prest. «Ie 16000. \\-r7- •^,'C",(Ia nl° Branco, A 50 ENTRADA. 8 por mê», L'nlJo ua Rua Bento Cardo

. Antero ou Siqueira, jVIQO por eieVaOOr Ulli —• Ver no local. siib. e dom. "TC. "I 938- Tel. 42-0231. .casas novas próx (Caxiaai "• ___. 1." *nd. B "

SSoò Íntü-^u dí'Too m? atenção realengo - Exclusivamente comercial, "" "" "«• rt? consiruto- terreno - vcnde-soni-R-m^mmipyL,370i,„Trn--'1- PENUA ~ Vend0
prestações do 13 821Mi ?!!¦',Oportunidade para renda.l ,;,„ ,.„ „. „ ... . " Veratnnr, depois das M Kora Ume 2M. Sen. Camar*. 2;5"?' ^i10"*»' ,I'^,Qi vi,, de MÍrço V - Vendo edifício acabado SMUadO no melhor ponto horas. Rua 7 de Selembro, \e°m. "5 ma.Tel • 3i.n:.v. s- •' ltncUco' 2G- ""• > •'

Pina.

S5o ;

Tratar, no Meler. nn Rua'Te- de construir, 2 pavimentos, rnmprrial Ho fatraHnra ov ' 
*•

nente Cerqueira Leite, 15, sa- .ci 8 aps. com dois quartos] 
comerclal ae t3SCa0Uía, eX';M1,n,It _ <

nômièapró!"mo * CB."tn Eco" lin1?' re,c; ''.rrc<> <lr OPÍlslào' celente para profissionais em tinai <ie

141. 3.' andar. Tel. 23-5795! í,arbJls-,d1M 9 '" 10 horss. se- ATENÇÃO! — J A lt II I MIgundft-íelrs
Casas _ Vendo|tjMA~CÃSA em Bansu. P«ç"

•erre-
no próprio para mercado ouIlanctw. com *rea de 6S0 ml— Tratar na Ãv, Pies. Var-

Pus..., fas n- i2S- "' 303' 1'elefoneI .ISH.IItl- ;>3.sici.

mil. Restam*
combinar. Ti atar Rua H. Pe
dro. 34, sala 5, J.tua Fernan
deS.

ARARUAMA — Para suas nliclro de empr, -mirada d«
férias ou Week-end, este Cr» I 500 000.00 — Av. Lll-
é o melhor nejtóclo. Ven- 5Í2 M"ra n. IM. Tel. 3336.
demos aps. ja em cons- petrópolis — Vendo casa
truçio compostos de sala, com 3 quartos, piscina, cara-
quarto, cozinha e banhei- l-'.fm' mal» dependências, tels.
?o, todos de frente, cam(Ul'"la -3 «.«-OM».
vista para a lagoa no me-. petrópolis -- Vende-se
lhor loeak At. Araruama linda casa em Boncllma,
esquina da At: Kstadosl Pcrto 'lo h0'-'1- Chaves-no-- - - - - armarem, rom Vodlco. Inf.

37-1863. Cr.» _ mllíióes. 30'i
financiados.

LINS UE VASCONCELOS —
Rua Pedro de Carvalho, 33:.Vendemos casas de vila. va-
7ias ou alugadas p contra-
to c an In, 2 qunrtofi, co?l-r.lia. banheiro c quintal. VerlADQUIRA tudo por Cr*no local com Sr. Joío. TratarRua Assemulcia. 104, .' sir. c1Mário ou V. Lima. Av
Branco, 90, l.o.

õll'r facilitados, ponto cen- , ,trai e privilegiado por tõ- lioerais, pequeno comercio
tia condução, Ver e tratar « inrifulria  Fnlrpna <pna Av. Santa Crtw, 241, a e '"«JUíllld — Cniregâ-Se
qualquer hora.Tcl. 37-0995 com somente 10% nO ato

sala, n.\

de fino ncabamento. <"lran
de financiamento, Ver na

"m" '• ''" l !t A-, rr-mr,,-, r. r«rU -».« ^Uíl ^ "^ Bonifácio, 711 e
180 000.00. Terreno 20 í 136 0á CORlpra, 0 TeSIO COm (ratar na Rua 7 tle Selem-

construção, eljd, opõmi'nld"iÍ(lc.'''Trata'
quarto', corinha, Rua Sul Amreica, 1 327, conbanheiro em cor e jtrande!Josla».árra, arquitetura moderna

A M í: U I V \
<e vários lotes residenciais ,
e comerciais, nas melhores ^RACA DO CARMO — Ven

JACAREPAGUA
ATENÇÃO. JACAREPAGUA —
Vendo a 200 m Lko. Tanque
ótimo terr. pronto paru cons-truir. Preço: 200. c/ 50'i en-trada, rest. 2 000. p/ quanto«•Oiniirel hA 5 unos. Motivo
viagem, Tratar c- prop, R.Icuapí, 10, gr, 404. Av. tínb.isiia,. Caacadura,

5 C|j{poq. «ítlo>. <»in Mii*.vir 1 C
Rio |to, casa com terreno (em

pag.), em Nilópolis e terre-
no na Pedra do Gu&rfctlb*.

grandes facilidades e gran-
de financiamento — Ver e

43-40,-8._aábad.. e_acR.-i;eiia tratar no local, na AV. ER-
A 3 minutos d"e Cascadura, lo- WÃWI fApnfl^O N ° 77 tc« livfio c ilxllO. Entr. Cri lHÍUUJU "' '*
130 000,00. Tratar na R, Silva Irija I
Gomes, 2, sj 6. Cascadura. I '
ATENÇÃO — Vendem-se ca- .,„„,. ~

terreno 10 x 50. Rua 4>A5AS NO\AS — Kntre-
jLemos de Urno, 76U Tratar pa iiiiediatar t'r$ 1Õ0 mil
lna mesma rua n. 327, com de entrada, (p/facllltnda)

A vista 200, parte a comb.,\.í: Pereira — 2P-;kí90. e saldo a t'r^ 8 300,00 porcasa nova com 2 qs. etc. «a-'ATENÇÃO! Vende-se terreno més — Vendem-se no me-ragem e gde. ter. Jacarepn-,:)3 s 100. Rua Alberto Tana- lhor conjunto res. da No-
ftV.?:.'—>'? i.01?0 0.0.0'00- 43-5430,)Juro, Anchieta. Tratar na R. va Iguaçu. Km centro dec .'•i Pe- t(.rrPn0i Com varanda

bro, 88. sala
ne 42-0937.

URQENTE — Compro casa
i»m centro de terreno, entm
Madureira e Míier. dou7P0 ooo.oo e o restante a com
lilnar. Telefonar pi 23-8713

405, Telefo- Tratar com Xavier.

I VILA DA~ PENHA ^~p^,7,
Iflnal de condueto. Largo do

— C.llherto Carlos! ülc.ft<?- r'.T tr"s da Escola
p. vender prédio*

ruas do l..tc. mento. Con- í^andíVr? 
'""' " '

tr.ilos legalizados rm uns- 310 mil
so poder. Preços
rnni 40 prcstaci.es de - 4.'.0 10 mil. Tratar na

COLEOIO — Bem na praça,
ponto final de cnlbus e lota-
ç6e». Vendo TUa cl < r»«.
qto. « sala amplos. e<M, bann.
• gde. area 380 000 c 1C0000:
de entr. « aluguéis de 4 000 :
sl J. 2 qtv. sala. co:t. bann. ' ... . ,e grde. area. 4C0 ooo c i«0' Unidos (em frente an Par-;
mil de entr. e alunuíli de que Hotel). Preços a par-!5 COO sj j. Entrego todaa va-,tlr de Cr$ 900 000,00 com
tí«a. Ver hoje no local, na apenas sinal de CrS ....PETRÓPOLIS — Vende-se
. \.;t*m,m'„I5'" c' Sr- s'-'-i80 000,00 e prestações de casa varia, na Rua Cris-
PtaaSSpShl ™B8f»ieSC** 9 300,00 mensais, -tóvão Colombo. 94. Castr-Pina. 89, Penha. Tel. 30-.173, Corretor„ nn ,ocai. Ven- lánia, com quatro quartos,CASA 1; LOJA — CrJ 300 mtl, daa exclusivas da Imobi- duas salas e banheiro, qtmil mensais, tliaria e Incorporadora Ot- de empregada, g.-.r.iacm etc." 3 - to Melnberg — Av. Rio

r.J mil
[Inf.: Rua S. JoAo. _
Meriti — Vend em-ae \v

Rua calçada cV'^ ;..- »enaem-se. iBranco n. 131, 3." andarcrtirelros de -tirati.. COELHO DA ROCHA — Ven- Tels i 42-')010 e ',',-38',',
antifros podendo 

•Jactlltar, prest, de do caaa de qto„.«ala, coè. »--»»» 
e .. j»„

em terr. tíe iò x 45, pia-

Telefone 27-1836. Rio.

MÉIER
aceita
aps., vilas e terreno. .Hem
despesa a panar --- 49-B324 —
R._Lucldlo Lago. 348.
MÉIER --~R. Jose Bonlíã-

fl
Vi-.ftC ,, ... .

at» cruzeiros pagas. Tratar 110 r"u',Z' Carvalho n. 1 ::97,no. em nia ralçads, com'igua BRASÍLIA — Oportunlda
Escritório da Cia. em fren- n^_r":L • '"*¦ Conduçío na porta.de — Lote urbano c 776
le ã escola todos os dias. PRAÇA DO CARMO — Av. If'.*p0 ,3Mi e 150 de ent. e o m2 no setor
Inclusive aos dominroa — pria de Pina n. 1 Ul. ' V. f^do 5 p/mta, ./Juros. Tra. Sul, t}. I. 4-5, lote 13 (nn-
Informações tel. 31-09B1. ^ S^°* __yl&__? 'T» \af £9^%.°tT&_ÍS__\** «« onatru/ram vivendas

DEL CASTILLO — Vende-se

PETROPOLÍS — Proprieta-
rio vende np. tipo casa, todo
moblllado: 2 qts. etc. Infs.
36-548:?.

_de», hem
'"ino local.

Orécla. Vendo ítlmn tes. ATENÇÃO — Ca.*a em Caxias | traça DO CARMO — Ven-nor. fundos de Kde. ter. mu- com 5 moradias, 200 000.00 c , de-se essa com terrano llxlírado, c 2 qtos,, eala, copa.: lf|0 0°-00 enlrada prestaçfte.s 1 ,\T BrAs d« Pina 735 fun-cor., banh. etc. Na ,'rrnte,, CrS S 000.00. Tratar na Bar-|d0s. tratar com Alberto.pmde. pronto pi Kde. re^ f^^ca Alvuruda. Hu» ^"^'^'•''-(^."íriT".- __:—r—~~ "—*
Entrem raelo. Apenas 000 000 nas n. 10, em S»o Joio de|"ENIlA — BRAS DK PI-

í.1".' ?í.7.-.ci 3-_»l'- •><>*¦ Preço com 350 mil de ent. e iüu- Meriti. com Sr. Costa. NA — Cr$ 10 800,00 men-
^'Z..'l' i:'w- Ver hoje: H-ATENÇÃO CÜlaa. terreno c| *"b — 

,*rm Parcela, in-
\'n si-i Ia easas, vendo. 12x60. R. S de termedlárlas. Apartamen-

49-8324. — •"• ;w'al7a
Mi'.L'n~í".*  j * VENDE-SE no RuaAI1.IKK - \endr-se moíler-.Kcla, 323-P,
na residência de altos e quartos. 2 aala».
baixos, situada em rualçompleto, coeiabo, banheiro

Crt 1 200, c 3U•,. re.it.vnte
combinar. N. 1). Pronta en-1 DouradotreKa. conforto not.l-.el. Tel. Penha, Tel '.talo 445. Trat. 49-1608. 'toa de dois amplos quar-

BorJ.aJBRASDE PINA — VeftBo 6\lo*_ espaçosa sala,, copa-
uma casa com 3 casas, renda 27 mil. Preço ICOOIU», banheiro, area de

banheiro li çoo. r> rIllr. combinar «iservi^o com tanque e de-

121. terreno de I0i50 — Rua .^,..,„,„- ' „ quartos e demais depends. """í1 'uiperator. loiistan-'^¦ . .—  .0.. s -11-3 na Penha — prrço fÍTn. prsío c^to _
.louqulm Tourlnho, 30B — IATENÇÃO — Vendo 1 caaa Taqtieadas, de laje. ótimo,'1" (]~- í*1»? recreativo,|VENDE-SK ou alnca-se um»ICorretora Suburbana
600. OuO.OO com 350 de sinale "12 000 mental... RosSrlo,129, 4.». s' 9, Santos, de 8h30rrt As 12h, tel. 52-7335.
JACA R KPA G CA — Opor-
tunidade excepcional. 
Vendemos em plena Av.
Geremário Dantas, juntorio n. 1 inc. antes da Fre-
Kuesia, linha do bonde à „ 
porta, terrenos dc vila 0/ 200 ""O'00- prestações de
média dc 110 m2, a preço M.12 .906'A°' ~ v" na "•
de rurissima ocaiião: go Venâncio Ribeiro,'315, com
mil dc sinal e 100 mil na P Sr- °sval<ii"" <" tratar na
escritura, somente — 1'otlc !iVv' ,K1" Branco, 173 sala
cínstruir a partir de ja- fê^S. 20.» andar. Telefone
neiro. Urbanização pronla 22-2888, c| Felipe Moura Fi-

ótima reiid*nci». com 2 sa10»s. 3 quarto». 3 banheiros.
Karanem etc. prédio de es-
qtilnR. eotutrucio no?» Pr*-
ço Cr» 3 500 000.00. Facilita-
se ate 50';,. Ver na R Ham-
bor*. 385. Tratar na Ru»Carmo, 60. 4° andar. ». 3,

TERESÓPOLIS — Vendo, ur-
residencial «ente, na Av. Fei. Sodré. 39S,

dois aps. de írente, c1 sitia.
quarto, banh.. co,-. e Jardimtle inv. CrS I 000 OOO.OO' cum.
Combinar C Jovrltno pu AI-
datr, tei. 2833, 011 no Rio,

53-3:40.

para os ministros), próxi
mo do lafo, escritura da
Novacap. — Vende-se por I c| José"Wad
CrS 920 000,00. metade á i..ET,irtPOI fivista. — Procurar roppe- '-•"-«" °- •> Kdlflclo Ji
i-i nnii /i lOfi?!"- ii°ÍQÍe:!prorito- *tlmoa apartamentos.4.1-002.1 (a noite 23-8749). !no melhor bairro, dois quar-

Anísio, de

grande. R. Fazenda da Bll a acabamento Vendas ei- iltrande aala de estar, C0P»,l0*?»' centro terreno. R Ner
n. 24. terr. 22 .v 70 Trat. R.,,, d . Fr-Itn«_ cozinha, dependéiiciaa deIVa 4« Oouvela. 307. c| 13 -
Lemos Brito. 337. ol Sr. Pe-IÍ^SiS! fí *." ._.." emnrerida. 3 amnl™ n.,ar.'Ojaeadura. Tratar de 13 ks

Próximo

reira Tel" 29-9300 Quintino "*,"»«»»» ^»». uui, .iiuarai - , -„ ,- r.„.. -i----™.v' 
k :' ' ., Peixoto, 298. sala 10. Nova i<os,c,, «rmarlos. bannelro

ATENÇÃO — Mílcr e En*. Iguaçu (inclusive dom. e í,00 aI c,m cor- varanda com
tle Dentro — tendo aps. feriados) llnua. Tlsta, grande cisterna
prontos, com sala, 2 qts„i wwrrnr — Preço CrS 5 000 000.00
coz.. banh. completo, boa „„.,,..? ,r 5 ~ 8 cÍEll!"' (clnoo milhões) sendo 50%
área. Sinal a partir de Cr? g^^-p 

*"%. "jf-lJSJSS à vtsta, restante a combi-
30 000.00. cartório CrS ... |pà°uSa. - Tel. 2S-0W4, si~inar- — Tratar com o Sr.

íeyi.

16 horn».
VENDO prédio de
mentos. r.a Rua Oomenforo
317. Ver no local e tratar ptel. 46-4000 — Sr. Joaí. -
Só atende depois de ter via-
to o prédio.

BRAS DE PINA
rt fMrtçAo
i!t50
truir. Preço 530 O00" c Çrl

aparta- 1M °0° df ent. e prest. de
7 3CO. Ver hoie El-Dourado.
A-.- R. Pina, 35. Penha. —

ITel. 30-3TO.

Preçi
;Informaçí>es no local. Ar.

dr.s 9.30 ».« 11 h.
2* a 6.' feira.
HONOR IO ODROEL — Líl-i»o Judicial — Palladio veu-"derA no dia 22 de novembro,
Ns 16 horas, so local, lote de
terreno de n.° 17. da Ru» K,
Quadr» D, Lo-eameato Par-
que Hoa í>perança. mediu-,. .
tio 9x23. Informações pelo te-Jo5° Pedro.

¦ Vendo ner- 7°" com armarlo.s embutidos,
n,.aH., ;sa1"' «aleta. coalnha, banhei-

ro e dependfnclR.i án rrnpre*

Brás de'Pina, 555 esquinaI'eXone 22-4057.
,- 

Ví™?,^d'*TÍ Üf d* Flora Lòb°. d»* 9 as 18 IRAJA- — Compro c**s~w \l"'™ familia. entr»
„. „ SSfftJP1 .r°fí; horas. Vendas com ORIEL, » terr.. para servir »lguni tdv»o 11 O, Penha.- * ^'At. Rio Branco, 131, 8.» "'' ' ''--•" *- '¦¦--- ¦-"-''-•'¦'" ''--""--

andar — Telefone 22-6305.
(P

BONSUCESSO à Rráj de Pl- PARADA DE LUCAS Jt. va-

Bastos nu Roberto, na Rua
Qr(lnjjjjMaçathfies Couto, 250, ca- st-.,.,,

Ccmpro riante.
Pajo » sl

' .
ati 31 <Ie dezembro. Tratar |na~,J!rúsper Imóveis S
Çtt.t São .los
!U0~— Telefm____m^

i nlift. nren rom t&lique, va-
OSC. TO, grupo IANCHIETA — Vcndr-no casa rondn, Jardim, quintal, ecn-

nes ã2-2C,'!.'i e 1" l)lll'"r de Cri 130 000,00 de tro dc terreno etc. Sinal na

CAMPO C.RANDK
oportunidade — Vendo na , ,., ,„ ...Av. Cesárlo de Melo, escelen- (,»s J' as 18 horas, Nos to para empregada
tes ca.-as prontas,' teto d» 'Has úteis marcar, antes, "r,.s .'. Jardim. A
laje. aeua e luz. ruas asfal- horário pelo telefone tadas, Junto a Escola Nor-149-4124.
mal. com 3 tions quartos,,ótima sala. hnijiieirn. co?l-i

adjacências.
apa, f tftrs,

asl cssoal™'* ou E Pr*''0- Negócio 40 murado, rui calçada, local
quartos Üor Intermédio do Sr. Silva, excelente, preço 1 300 000 A

na
raras,

CABO FRIO-
tp da praia, ap. quarto,
«la. banheiro e cozinha—ígada. Salto de festa. Factii-Entrega 30 dias. 100 000 : ta-se o pagamento. Rua Cria-
cruzeiro» de sinal, 200 0001 tôvío Colombo. 6S. Tratar na
cruzeiros na escritura e RJo. tet 27-1836.
prestações de 15 000 crurel-j petrúpolÍs — Salio l.»
ro<t. Tratar na R. México, andar, 200 m2. R. Washing-
158, sala S09. Tri. 42-89791 ton Luis 131, Junto Av. 1.4
com o Júlio ou 47-8452, c/ ífor. C:J 1500 000.00 ou tro-

(p co P carro ou Imóvel, no Rio.-Ver hoje. Informar e tratar:COMPRA-6K CASA para pe- Rio — 43-073!'. c' proprietA-e SRo Cris- rio. Negocio ótimo, motiio
perto de forca maior

clientes. Tratar Av. Monse-'^"nduçio. Dando-se parte co- D^_^——-nhor Fellx. 730. sobrado, com mo entrada, o restante a rom- riiKUiuus — Crcmerí: —
Oaspar. ihlnar. Ofertas para o n. 6 683 J f"d0 c*-<a pequena, mobi-
FnãTi ^. '.. j_.,_Z-—-lna portaria diste Jornal. Ij'ld:1 e sararem, em centroIRAJA — \endo ótimo ap.——————— ——  de terreno. Rua calçada comcom 3 qts.. aala. cor.. b«n. CABO FRIO — Vende-ae lIllumlnaçAo e as-iv Ve" nae área com tanque. Esti \a- terreno Junto i praia, com R.,la Aln-.lrarte Saldanha Üo?lo. 250 à vista e prest. de 20 x 54 m. local magnífico. — chaves r.o n 13
100OO s. J. Tr»' - 

¦'¦-•¦- ~- "••- -¦¦¦

P.ua MabA — Imob.
1 Urano» — 30-1211.

 na íl Tratar na Rua General OU- EvariãtoTTrâuxWo'. telefo-UnUo. R. Bento Cardcio, 121, <-4rlo n. J3j — 803. com o at 23.000^
1.» and., B. de Pina. |Sr_._ Carlos Eduardo.

2 casas, c 2 quartos,
e dep. terreno

_.. VENDO ¦- -,' ..;¦;.,.., , ; ,„|vl»'
19 Sábado e doininro *ala. coelnha,"bãnhêlrorô'uàr-l5u* Uranos. 1 397. Olaria., . .. ,,,,.,..„,.,.PMuena Telefone 30-3724. Uranos _ 30-1211. I IR.4.JA — Vendo casa de 2 fRlBLROO — Vendo na

2V com BRÃS DE PISA - A 300 JnHHA - Vendem-ee duas ""»• •«*• « ía" "« •">»»¦ ..^m.PJ6*™ » fV-rs
todo em cerAmlca.'da Est. do Qultungo, ven- icas.-is, 1 n* Rtia Afonso RI-cua.s varandas e itratide aala'rio na R. Dourados. ôtlma(üelro n.o 35 , 2 n» Rua Leo.

lCJant'1r "? p:'YA "e.nlAr" rM- c v"-. 200 r<10 de ent. I poldina Reito n." 866. Ver.|múda *Àv'"B™d»""pm»" "sarlmU" metros quadrados, camore.-, coxinha. área Inter- e aluguéis de 8 000 »lj. Ver entre 8 e 11 horas t tratar Tel 30-31M «» com uma sala, i quarbanheiro de hoje. El _Dourado. Av, B. 'com o Sr. Flvando, na Rua r— -'- .tos. banheiro e •-0 ;• | n.1» cn rr.

(minta!

TERESÓPOLIS — CrS ."000 
000 00 Urcs milhões

mento. Preço 1430. c/ 450 de **- ií?...^"1'-.^, ' inhtUc."'!de cruzeirosl. Casa nova.ent. e o saido 12 0/ mfs. »,-.n» F.ttrsda Fnburpo — le-lfi„„ ,. _•
Juros. Tratar Imõblilárt» Cre- tesôpolls. em terreno cem 5  ca-

Vende-se na Rua O», lavanderia.

entrada p saldo cm prestações escritura 200 mil cruzeiros e]a combinar, sem Juros, em o restante em suaves pres-.•IACAREPAC.UA — Em Bela terreno de 10 X 25 e'c., c/1 tações. Tratar diariamente » mmw' Tel. 48-8360:
Vila — Rua Cíindido Benicio,!Agua, luv. e calçamento. Ver aos domingos atí melo dia liMÊIERn. 867, Vila Império, vendem- e tratar na Estrada Marechal na Rua Coronel Asostlnho'se'lindas ca.-as com 2 quar-1 Alencaatro, 4 103. Anchieta, "-¦ - '

MEIER
Maronhio, 136, caaa, 3 qtos., empeuadasala e depend. e um terreno Kem tudo em a:tu!cJo
5 x 30. Preço a combinar cu rilmlca. quarto para empre
* vista com grande abati- irada c

V

grande gara- Pina, 35. Penha. Tel. 30-5173,|Nicarágua.' sis.
. BONSUCESSO — Vende- PRAÇA IO CARMO --

no

Aps. de sala, 1

tóü, tala, cozinha e banheiro Junto da fanliácla, frente da M. Soares
rompicto, preço 750 000.00. Estaçfto, diariamente,
Ver no locnl e trntar na Alfa. í'"vista" -i^o t.. «.'.nm.« do., Andradas, 20. a., «n- Zj_3%lt™'3W llx °
dor. lel. 43-8038 ou na Rua
Cândido Benicio, ni4.

ni... ...oi.,ii,'. ABOStinno, i- •> „- c»n-ir-i,in« ,„,l„l,'. , ¦"•"'"
A. saia 303, C. Grande, —'., ., ,q 

',' wP"ados, coxinha, cm mármore, e

C|6.

.TACAREPAOUA - Ter.
íl-entr. 4 mil mensais
urh. Inf. cj Ferreira " 

Filho.
Rua Cândido Benicio. 4169.
.IACAREPAOUA — Vende-se
rAsa dp madeira rl 4 p.. ren-
iro de terreno, Est. Boiúna.

Jardim etc. R. calçada, Juuto Est. Quintino. 21 de Abril,
12t3Õ. itnlclo. Trntar Lito. SSo Fran-
final, cisco. 26. ll.o, i 10:). Amaro-

nas (7 as 101. 43-5430.

CASAS — Cascadura. vendo,com 1.» locação c. Jard. vard. sala,varanda, :i qtos. cop. coz. pl quintal centrada. 500. Prest. 15000.
Inf venda it. Iguapé, 10, s'40i. Larg. Cascadura.

Iiaiilieirn, dep. emp. e lo-
jas. Preços a partir de 020

Pio-
armário embutido — SC prédio para renda, com simo a esta. bem no Lr.rtc
mento, ; grandes 5 apartamentos e 2 lojas.ldo Bicio, gde res. c' igrd.— tít.t. p; Ci*rro, 3 q'iflit\*co.ia-co.-.. banh compl.,. , , .

gde. terraço. Outm com 3 ».«• íti!iJ!*~3j*\

dormitórios, sais dp catar,
m n v 1 o embutido,

no
sendo 2 a p a r t a mento» VV''

banheiro ocupados sl contrato. Tra- S!U"'
3,4 PJ;'".tar tel. 22-9324.

fino acabamento, terreno
2 635 m. Margem Paque-
quer, srra perigo inunda-
çãn, cum piscinas natu-
rais. Tels. 2355 e 3803 —
Joaquim — Teresópolis e
42-3488. Viana — Rio. IP

das 14 is is no- TERESÓPOLIS — Pessoa
que se refira vende, à vis-

•a'.* FRIBi:Rf.O — Vende-se ta. lote urbano de 1 189

JARDIM MERITI — Vende- pietos. Caaa separada parase terreno. 720 m2. R. 40. q. empregada, Iur. n«ua p;6-33, em SSo JoSo Meriti — iprla de nascente, 'rnstar no
Preço 180 000.00. Tratar Raul local com o Sr. VArcIo d.is— TcLs. 42-0457 ou 30-0132. 10 is 12
PILARES — Rua Lorens -•" !mca-

mento, 1 salio com
em cerâmica e piso de mar- BONSUCESSO

ENGENHO NOVO — Vendo e mais informações nn 11 ótima ci.sa na Rua Matias cala VISTA .100. 1200 a prazo.I Aires, pioximocasa Kde. c| Inquilino (entre-: Benta A::ce. Inf
gamos vazia), Joaquim TAvo-|e 43-7770

Ares 2 400
7ona industrial, vende-see tratar ns Rua Leite Ribei- a CrS 1 000 00 o ml. — Imo-ro. 21-A. 50 -.. i vista e o biliária Uranos, Rua I^opol-

restante financiado em cinco dina Rego, 18, sala 301 Telanos. 'IM-nil
.VENDE-SE casa d7~4 quar- 

_
tos, sala, 2 banheiros, cen-

de tfircno. Imedlncòes

mil, sinal de 30 mil, saldojmore e um grande b:,r. Vtr m,
em prestações de 9 200
cruzeiros pnr mês, sem In-
termedl&rfos, í:ste é um
grande negócio que a
OMIL lhe oferece. Plantas

Cr« 120 000.00 à vista òu Cri ra. 21 (Eng. Nflvo). 43-5430. ,.v(i..N-nn"nr~npíí5í rlíiílfl200 000,00 a praro. Telefone: Amazonas (7 is 19), Lgo. Sto fQn ,„ h? ?F,SF ^ü'? ". A Irlefn29-715.',. IPrancIsco, 26. U.o, i loa. i:i00 m 1" estaçío. pela Av ,.._'-•-_  . | Amaro Cavalcanti, vendo na NOVA IOUACU —
JACAREPAGUA — FRE- ! ANCHIETA — Com apenas j Ms rio Calderaro, ótima res..vas — Vendem-se f
GUESIA — Terrenos em i1'.',5 "*> °00'00 d« entrada, fa- ue ln le, <•: Jar. vai., 2 qtos.. das, com entrega imedmtn
rui particular, lotes de 12 !",,„," ,e, ° res^Rnte gran-12 saln». copa, -o-, banheiro das chaves. Ver na Rtia 13 dr
Hleit li ^^.."/í^ldemenefianciado. vendo as icompieto e quintal. Entrega Maio, esquina de Caçapi a
BE1HHI0CI na Mcrltur-i ' n^V? ^'""i "'*, Kil* J»v»«. »«*»*¦ -M>enes 10,10 000, com Tratar no' local ou pelo]B BUU.mi, na escritura . «7 Ver no local. Tratar tel. 450 000 oe ent. e alugueisU»ne 25-9149. no Rio.•'''¦ '-'M Ide 9 800 mensais Ver hoje

CORDOVIL — v. 4 casas prenda rie 30 mil, novas, va-
Rua Matias leal diariamente na Rim Ide" Dlns dâ"cru» 

* 
ituá íáí- tiM- tie '"J11' !W mil á vista,

so Cinema Catulo Cearense. 85 nu nn me Bentvolo n. 43 rtiofo-^'"Piels de 23 mil. Org. Li-
tels. 22-S5B0 OMII, — Largo lle São !>e 49-M30. irA- "• Urano» 4:>7, sobrado.

Francisco. 26, sala 709. 1 ?-°.n»'.c«yi
ne 23-3469. |VENDE-SE. no Engenho de ^ORD?VIL„— v5"<Ie-se_l ca

quartos, saln. .lemiils rtep '„'ff'"'^'^! 
V..? ?í ca,a de »lto fonf°rt0' Para m2. Jardim Vldigueiras. do

Outra de qto. e sala «mpies, ílji^í11';*°°J™> ""'J» .grande familia. Grande cumentacão rm ordem indemais dep. Tudo Indepen- K ^ 
n 

,jQ 
"í t _ Abollcio terreno. Frente ao Parque clusive registro de Imóveis"'""¦.J^0^18 tl'y a"Ü0"9° " "' A-Díüíi£'.s 

Clemente — (Country CrS 260 000.00 p ver: Sr
Sas 090 ótmtn-c,P TÍV \lAO, JOAO DE MERITI -Clube). Tel. 47-0310. .Roberto. R Francisco de

'Ver bole- Fi%o.i-'dV »v'V'nd0 * ,pí- T <l">~"\*  Sá, 90. Tel. 2011 ou 2752.
n n ';».,¦,', ' r°7- rom tencls de Cr» . i LUGAR DE FUTURO — BR-3 TeresnnolU r>Z Wl* «Z
,Pl'l.\5-- Penblv _ -""in 500.00. Tratar sábado d. Rlo_B»hla r- Lotes dé 13x30 «ÍSÍSíí-í i"°« i°, ,i-™ ?C-S,.2.  |9 às 12 horM n» Ruf) S4(1 ,, v , 80M0 mm Marcelino tel. 43-0023 (à

20-, de entradal"0»e 25-8749).

— |Dentro, c,v.-a grande. Com pe-Casas no-1quena entrada. Tratar com
o proprietário, na Rua Gra-
vatai n.o 33-n. no Rocha.

-ele-

.10 000,00, restante em oito
anos. Já aprovado pelo Es-
tado da Guanabara, com
esgoto, água e luz, podendo
construir Imediatamente. -
Ver e tratar na Ladeira da
Freguesia. 111, com o cor-
retor. — NJB.: Saltar na
Av. Geremário Dantas n.
X 212, ponito dc bonde.
JACAREPAGUA: P. Séra —
Vendo Otlmo ap. var.lo, ci 3
qtos., s.' e demais deps. vazio, I

ATENÇAOI Terrenos em
Queimados. Vendo lotes pia-nos e Knindfs, desde 
Cr» 400.00 mensais, a B mt-
nutos. a pe, da estação, com
Onlbus na porta, ns "Vila
Christine Mana". Tratar nai:-:uç,io de Queimados, na
Padaria Mocidade (esquina,
Junto da estaç&o). com o Sr.
Alfredo, sos domingos. No
Rio: Almirsnte Barroso,' 90 —
sala 417. Tel. 42-8823.

Av R
30 -.M Ptn.t, 59.

vazia. Rtia
i74, 2 cirs.. sl., co., banh¦ randa. (laje), terreno 9 .x 33.

!Preco 700 000 * vista. Imob.
_ Uranos — 30-1211.

VENDE-SE unia casa com aa- ~;.-,,^~ , ¦__ „"T~7 —;—.—
lu quarto, cozinha e banhei- CAXIAS, .iardim 2a de Agôa-
10, por 493 400, entrada tie\°- c,nsa- rom.2 .'•Z'-,\ f,;?oz-
250 000. o resto a combinar. banh- teto <1C ^i'- R- Mlr-a'

PENHA — Terreno, area c' SÍ''dro ". ll' *' s ~" S4c> Jo4oi cni/elron
2 500m2 tíida murada oom|°a Meriti ou tel. 23-0389. c prestações mensais de 1000 TERESOPOLIS-— Atençáo m'.'.ro de 2 m de alt. faren- 1 cruzeiros. Onlbus na porta.!Baratissimo. sensacional ven-do frente paia Rua- Itaperu- JTURIAÇO — Vendo, de fren-' restaurante e bar. conduçAo.da de apartamentos prontos.na e Irac-nia. Tratar Josí. t- r.staç4o. rasa ter. ttrd. c de Nlter*! a Rio Bonito. Pe- com habite-se. rendo Crs37-1200 — 3r-7..l4 ;entrada 230. Prest. 8 000. Va-1 gar o Onlbus psra Sf.va Jar-;300 OOO.OO de sina! e o re-stan-

nana Mansa, raMÓS  Casa c/2 ots El -ria iní- vsnds. II. Iauapé, 10,'dim. a> 10 hora.", e descerjíe financiado e facilitado. 'A
' ' "'' ""coz.. mais 3 moradias terre- s! 404. Lg. Cascadura. no Belvedere. vista Krande desconto. Sala e.

no il x 80. - r. Dr.Noguch TERRENO EM PAVUNA PRAIA das laooas - Mi-?""™, "Ç^ü1!0!' 
,,b^hel'c>¦ ...y.. Preço 1 800 com _ 200 ^.o,, à Ti,tll. Ruas rlca _ Vendem-S. 10 lotes, fnvernoTr^ar pelw telefo!.vO 0<X), mensal 20 000. Imob.

Uranos — 30-1211.

Kl-Do*nadc
Penha. Tel.
ENGENHO NOVO — Ap. dlsala. 2 quartos e dependén- ¦• •¦•¦¦.. , ,,cias, Cr$ 250 000.00 de ginal '50000.00 A vlstn. Tratar na ","• .3-IK,"lC&o de Austln. \ lis
230 mil a combinar e 1 mo [Rua Vítor Braga. 484. [Jí",c ,,Sfat5.1_?Ül— d0 Tln"

. . — Vende-se casa em centro ií"I"."ií hn»l.""xÃl V*'aí«"l mente, ate as 9,30 horss e 4
Rus Duarte Teixeira, 253 c| 1. 8*™!!' J^U^.Vl*8. n*. PÍ5?* de lerreno de íaxlO. — "•¦- 1S "" 18 hor"- Tel- M-M3I.I

banli
NILÓPOLIS — Vendem-se 
rasr.s em terreno de 12,50 X Quintino Duque de Canas, 1, a 4. Tr.\-
50. na Rua Pracinha Wallnce !,.'„.,a.:—' 'ai Av. Joáo Ribeiro, 38'
Paes Leme, 2 310 antlva Ota- P KNDh-.SE terreno com bsr-.ç-. 1 200 ent. 500.
vio Rraija. — Treço Cr4 IracAo. acua e luz. Rua Purl

RAMOS Centro comerclal

Pai
des
Bra

as e Sargento Benevl-; situados na praia, por preço ,Kts 32-3214 «32-3567.Ver•£»
Monte. Tratar Av. Rio]*• rt0„c"Uo.-.t*ivl?tl_?mM_rfI' Avenida Feliciano Sodre 396*

inco; .156.. tal* 938, dM^^l^A.^t^lii^"; esquina da Rua Magé.

Euclides Faria
de novembro;

na Kua
88 (antiga 4
Preço Cri VILA COSMOS

|4 000 000.00 e' 30 r de sinal e Centro comercial. Vendo 2

j noite, depois das 18 horas.
7mmy Itêrrênò- em brasilia -•„.." d0,, Vendo à beira do lago. lote

17. quadra CL A17,

TERESÓPOLIS — Vende-se
Otlmo apartamento, ssla. dois
quartos etc. Pilotis fachada
pastilhas. Ver Rua Melo Fran-3nalco n, -460, ap. 310. Porteiro
Edulno. Tratar Rio 32-6238. -

permutaaceits-so
MCilUNOPOLIS — Vendem-'o saldo flnsnclado em 5 anos'Ótimas resids.' em laje, com lurbari^ada medindose 2 apartamento* novos, em c| Juros de 12'> T. P. Ver t! entr. p'csrro. Uma cj 3 qtos.,|i 032 91 mi Aceito ofer-as

em lo »'i >¦ Ver n» i.,i."»í" id11'»- 1740. Taquara — Ja- 6tl,,"° ,terr'no de esquina,;tratar no local ci Olegário. jsala. saleta, copa, cor. banh. Informações" na Praça l.:\\.k
geâho Nflvo n 475 tÍiSo! 9LINDé ~ Vende-se ou se JcarepaituA. podendo ainda serem cona- RAXIOS — A 300 mT dãX «ompl., var. e jardim. A ou-;n. 7. saía 312. das !> ..s li h
n, i-.nsZ 1?; «X:,.."*í0"barganha um bom prédio c ,,--—,-——r— —-. truidos aps. e lojas. Tratai1 tirania rendo na k 4«n. m. Dr. Soares. |„.nM„ „. .,„ j \ endo em c. Orande, lote |çom o_ prop. Br. Eduardo.. nal^^õti™. «a e- 2 q'tc2.",|r.}nha. banh.. compl. e rar.|sflmente. Jdo ap. centro Vteea,. 3 qt»..

Também
Rio.

na eaqulna com
JARDIM NOVO REALENGO um grande salto pegado de S*qu,l,a*| li0, "».l. 30 mil entr.. Rua Capttlo Oonrag.i. Ú2-— Vende-se casa com dois,boi construcAo, por peque- . m" J? m.'.'s ¦ Juros. Com o -
quartos, sala. cozinha, ba- na propriedade entre Caldasnheiro e quintal. Ver com o de Vilela ou arredores mais VENDO

dono. Rua Baronesa 730 0Í3Í.IJARDIM AMÉRICA — *r"»- etc. Entreao va?lo. —
Passam-se 2 lotr< an Ia- lApeni* 830 001 c 330 OCO de10 lotes de terreno i? J. -—•_ l0if?l.-? _. ent. e Rlllguéla.de 3 Í00.CO.

R Ara-'tni r^"1"' r1 2 qts.. ««Ia. co-j— Sr. Carlos, em dias li-.els TERESOPOLIS — Vendo lin-
Otlma res e| 2* qtes í rlnha. banh, compl. e rar. 'somente. |do ap. centro Varres. 3 qts.

Inala,' cops. cor... banh,. gde!; Cpequeno quintal. Em terr.|gEpE1:IB^ _ vend~0 Sã~cí ?e5i fmpr„ moblllado, Cr«•-' " e!»5«n" l »'" 8 
"Irtos. 

aala. g,Sn"e va- 3,^.°00'00- Tel- 261* °'J 2ISS.

do da escola. Tratar nopleço 1 100 Facilito. Inf e JCASA NO MEIER — Vende- ÍSenhor Severlno. na Rua 1. perto. Tratar rom o proprie- luntos de 12x30. na Estação -. . .- --venda. R..lguap. 10. s, 404. .se 0,1 troca-se por sino. Tel. (quadra 1, lote 22. Teletone tário. na R. Roberto Silvei- Miguel Como. Bairro Alb«- Escritório da Cia. Telefo- \" g°Jfi^ sa PeShS iTM8-1346- 153-7010. Ira, 236. c[ 2. E. do Rio. jto Mater. 27-3076. jlie 31-0801. (Pjlefone'30-S172.

todo murado,
Ihto à vista
alug. de 20 mil

ssldo em j?qmia e' dimstsA.^tsisTtseí^i. Jaime.
«J. \f_r • Cr$. 250 000.00 de sinal e 50 TERESOrOLIS —

La Cftscnduta,
\er hoje /ia El-Dourado. —, tratsr na 1. Lniio, na Sua prest. de CrS 5 000.00. Tratar .mento — Vende-se. sceltan-Bento Cardoso .21, I.» an- pelo tel. 29-2937 — Sr. Álvaro do-se automóvel parte paga-dar. B. Tina. j(dtas Úteis). imento, 22-3022, Gilda.

quarto-salgM
ou 2 quartos

e sala IPANEMA ¦para
escritório ou

esidência
Rua Visconde de Pirajá, 437 entre a Fraca

preçp a parlir de 795.000,

entrada 68,750,
3 parcelas semestrais de 68.750,

Informações no local, diariamente, até as 22 horas

—

14.456por mes I H

N. S. da Paz e o Bob's
CONSTRUTOR/V KEK

• IMOBILIÁRIA

NOVAyORfâ
Av. Rio Branco, 131, 14.° andar -Tel. 31-0060

¦ ni i mmmmSSSSSSSm



TERESÓPOLIS — Vendo noiil.IIA DO OOVERNADOR — IDAR NA PENHA, ferln de 330
Parque do imbui. cnsn ilolVcndo casn va7la com :i (iuar-|uill, c' moradia, -cj 700 mllenln, larelrn, 3 qunrtos, ba-ltos. Jardim, qulntnl elc. CrS dn entr. Org, l.lra. 11. Ura-ribeiro, copa, co,-.. dep. tle 11 G0000O0.0O. com COO 000,00 de nos 497, sobrado, llons.

entrada. Ver e trntnr na Rua „,,,_,„ _,_,',__'—_nrrrr._r_;—Z_7~
Eutiqulo Soledade, 30. pertotó.*i£S?._2 B_t.Í__'_-_\-Ax_^Ll^_'emp., unindo terreno, en-

trada de Cr» 1 500 000,00 —
TEREaopOLis — Vende-se
ótima casa de ít cita., «ola.
Jardim, quintal, dep. p/ cm-
jircK-, nn Hua Apnpnru, 17
- Tol. _!GH ou 22U1I — 80-

brnl.

do Jóquei e dn prnla.
ILHA DO OOVERNADOR -
Oaan vaj.la, vendo, r.000110 en
trada c .-,11100 fln. em (10 m-:
ses, c| 3 qtos.» sala o dops
cm contra dn terreno, Tel.
33-_.5B« — LObo.

ILHA DO OOVERNADOR -
Praia da Bandeira — Ven-
dem-se duas casos. Juntes ou

CAIPIRA Copncahana — Fe*
ria de 350 por 750 don com-
pradoraa e Faulx emprtfêta o
resto da entrada, vende mui-

LOJA DE FERRAGENS. Ven-
de-r.e, bem montada, em óti»
mo local, com movimento
aproximado os i .100000.00

TERESÓPOLIS - A*.to - Ven
do np. 20?. no Ed. Condor
tia Ilua Melo Frnnoo, com
sala. 2 quarto.*, côtnp. p. emp
elevador c garagem, «abado» separadamente, nlto" na ltun _'__.'•,ciomtmto. no local, <llu5 úte.s kt,„.i_,i Monte'n, 17 e i>> nm. Bonsucesso; temos o que hi
pelo tc',. 33-4178.  ^_ Ibii com 2 qt«:. 2 il»., cSS„hj?"',?Hí?r' ne8tBS n,,n"a* ™°
TERESÓPOLIS — Mngní-baDbclro, copn, grande ilrea. ™t,2SL
A.t '. A »¦•« »\ O IO Imu r,in!q uni ncnLii.uuiln.i casa dc campo, em
$'!?_&" .."\ \''rrr'\" .,rom!cóbenn 

'{,»« "i 
eíeíçÔe^ _\èm\\\™.\™»WV ,chí ""'"

., Illlll in.:. todo florido e|,|P imni)0iro externo. — Klarborizado. Vendo a lSOjfntl
metros dn principal ave- tro
«ida dn cidade. A casa B- o »..». 

^.".'0(,,'-' 
""a»»»»u un) Blmh0,0 rtp ro„nansRitft completamente mobl-|P«"> ">¦ ai-"»"- . |no comércio. Antônio «juol

límtliíi
dc

tmirnnlen, pit/i-nrins, lancho-
netes, Casn de flOren o cera-
¦nicas, pndnrlhs o confeitn-
rins, mercearias e comestíveis
finos, no centro *l«% Copacaba*
lia, com ív-riiiü muito convl-
dfttlvns; Infit.nlnçÒrs moder-
níítaimaa, i:m üotftfoíjo, no
Cntoiü, em Ipanema, no Ia»-
me, no centro dn Cidade, nau
Laranjeiras, no Castelo, emi CONFEITARIA e ínbilca, de3i CrlstovAo» niv Tijuco, em (biscoitos, com varejo, Otlmonegocio. Run do Livramento,

ta cachaça, dois empregados, jmeiimila. Cartas-pl R-a-1710bom contrato e aluguel ba- ha portaria rtc-ue Jornnl.
ratinho, Fenli, Run Álvaro \i_r_s_i n» ~_-,s_ Jw~.' __i.'«g*Alvim, 21. 7." andar Clne-P0, ' I.ECAS P«* *"u>-

C| MuRftllinr;; ou cnr-

VENDE-SK uma freguesia do
/,-rtua mineral, perto do Cen
tro, um ótimo nefOclo,
que é verbo. Ver Rua
Pinto, 80, Vila Isabel.
do taril» • .---.tv'-.» e
li horas.

GAFE* E HAR — Vendo _ Manuel Vltorino a. Tiatar p,
Contro, feria Cri 700 00000 l"1* ,M-137d, preco 1 BOO000,00
oam Sr. Teixeira. Hu» LivraiIfaculto o paflamgftto.
mento, 131). Saúde.

moreis vendo um.i Ijem «or- VRNDS-S» otima quitanda.(!,:«. erm .-> portas ¦ par» olMerttVQ de viagem. Ilua Pio-l*:ho <;<> KiK-«.i,i*do. Ruajrtfuin, im-A. Jardim "iitn ;

comprovados, ho-
.,.,, ..v  abeoluta. Vende-'moa e (Inanclamoa noa me-

lia" Agua e nSS, em SSL »", ld°{?cíd?d« «mpiwrB.
A Via 1.,™ ver m io,-i!l'ln- Ev'tfl aborrecimentos cns-
trntar £m Sr Konuolni tntrôflcos... A CONFIDENTEtratar com ar. no,,uurn ,,.,„>,.,.,, _,„ _.,„,,-,_,„_.,,

172 Saúde.
CAFÉ' F. 

~Í1Ã"Í7 
— "vãndê-ãê

com moradia. Nío ponn alu-
KUel, féria nem comida 3.10mil crura. Informações 
30-0169.

.1,liada, decorada c possilllILHA no GOVERNADOR -
telefone. Orande varanda, Ribeira - Vendo terreno, nn!3
amplo liviiiK todo envidra- Rua MiUdonado, e| caaa va
çado, -I dormitórios com!" Trntnr na Praia do .le-
armários cnibutidos, dois

CAFÉ*, HAR e RKSTAUHAN-
TE — Vende-íte bem iniialn-
do. Hon ferln. Contrato no-
vo de 7 anos., com moradia.

MERCEARIA e quitanda —
Vendo «-ai Vila uabòl, oi,'.m*tT!Htfl.iuçflo, ponto excelente.
Feria .300 mil. Trator telefo-
no 2_.-R.V_0 ou ^H-7770, Sr.Joi\q\iim,
M R R O E A R IA—QUITANDA— PAâsa*se titRente boxe emmereadlnho, com ou nem aInatiüaçSo, Cr* ano ooo.oo,!,™1* ",m X;rna Mauau
lnclualve baleio íri«orlfiro. lfl4- I-,nq _Vaj_concelo_s. _Dona Maria. Zílln. 27-Ü483. VENDE-SE catí ei bar — Pra^
MODAS — Vende-se loja- oj Í5. Hobena Vanderlei, s-D

Aleare.
VENDE-SE um bar pela me-
lhor oferta. Rua 1'nrlnni, 2j— P.*Luea».
VENDE-SE bar e ríStínirãrÜte. na Hua Ilueno, Alre.i u."*3.1i3. Horário comercial. Mulo.
re.-, detalhes r.o local, com ofir. Lul;%
VENDE-SE café e bar, otimaoportunidade, Tratar no lo-cal. Run Verno Maitalhles n.

JlSlTIOS Áreas de 3.000 a 20.000 M. 2

CHÁCARAS
GRANJAS

A 50 MINUTOS DAS BARCAS
E 90 DA PRAÇA MAUÁ -
Tema íortlltssiirms, fxlns planns ou com pequenas elc-
varões, bons nmtns o cortndsi.s poi* diversos rios o nas-
contes' — Com frente pina a nova Estrada Niterói—
Nova Fiilniríio — Três linhas do ônibus com mnis de 13
horários tllftrioS. passando junto ao loteamento. SEM

AV,

KNTRADA, prestnçOes n partir de Cr$ 2 083.00
Informações c vendas:

IMERCANODIL RIO DF JANEIRO S. A.
Rio Branco, 120 - 12.°. sala 1 220 - Tel.

nn Av. Pres. Vargas; 4w.ín'1 Çua Joaquim

banheiros sociais, copa, co-
zinha, dep. p/empregadas,
garagem etc. Casa paracaseiros separada; água
nascente própria, no par-
?ue. 

Deslumbrante vista.'asa indevassávcl e expôs-
ta ao nascente. Preço CrS
« 000 000,00, com financia-
mento a combinar, (lia-
ves na Av. Delfim Morei-
ra. HR, cm Teresópolls. (P

<TlU\. M
;i.\dor.

Ilha do Dover-

PAQÜETA — Vendem-se casa
e terrenos. Trntnr pelo tel.l
43-422C.

nndnr e na Av. N. 8. de n. 1.1:1-11.
Copncnbnun, üno.
DAR CAIPIRA

f.° nndnr.
Vende-se,

lugar de grande futuro, eom
contrato 5 nno,_. Rua Leo-
niiiivi;, ia — Ponha, esq, daAv. llrAs de Tina.
iíÃiT mercearia — Vende-

CAPu r b.ir — Tenho 4. nm-bos nAo pastam aluguel, nln-
dn recebe. Um pronto ln.iu-
gurar, lvri.i 000. 400, 280 mll
crnrrelro.i. ó tlran contrato.
Ver r tratar diretamente cl o
proprietário Geraldo. Av. Ml-
nistro Editar Romero, 0J4, Vau

VENDEM-SE ótimos lotes de|(,e. Contrato novo. 5 nnos.!iy>ho. Tel. 2P-872H
viln, ncua e. luz. Entrada
.',0 mll. unido 4 S0O.0O men-
snla. Trntnr nn Praia de
Olaria 371. Jos* Aguiar,

TERESÓPOLIS — Vendo ler-
rena tle 20x45, Aríirn« (Bnr-
resoi. Rio. _?!i-omo. Alio --
3770. PaclUta-sc.

Vf:nde-SE casn em PaquetA,
mobiliada, construcfto recen-
te, na Prnla dos TamolOS, 137,
junto ns barcas. Vor noa flifts
11 c 18, Tel. 43-4000.

com pcfjiicnn. moradln. n òl\
mus lustalacOca. Garantia it-
ria. Run Paula Brito, fill-A.— Ancliiruí.
llAIt — Vende-se. íérla Crt ..
Kioooo.oo. estoque c*r$ 
100 000,00, contrato direto de

5 anos, aluguel 5 000,00. Preço
c entrada n combinar* Vendo-
se urgen to, motivo viagem
pnrn Portugal. T
Emílio Guadane,
quita, Estada do Rio

- - Vende-se — "AIt ~" Vende-se num do.

INDÚSTRIAS £
C. COMERCIAIS

VENDE-SE i-)'. rom dois ctunr-j "
tos em TcresdpollB. moblliiido, ARMAZÉM - ............ m,.iiln,„c ,,,,,,, c,, ,i« caehnm- >-«^«> tviiVir.Kll.M_s
Bsg& dormir 0 pessoas fiSBÜSSJtógSSgfc HtaÃfcSrfC^jèKl9CÍraSS5j|oW»«t« «nanciadas

CAKft E 1!AH — Centro —
Vende-se, deseut. entre r.ó-
eloB. Tratar nn Av. Mem de
Sn, 133, Sr. Pinto.

Ila dn Penha.
VENDE-SE CAKfl — Luis Bar-
bosa. 37. Féria 370 para olma.
Preço 2 MO 000,00. Entradn 40
por cento. Tratar na me*ma.

P-Jpriò na 
*T_\™ 

Bario™ tle XSfi2frB5<Ji2a ^fcre~ £2"Mesquita, S34-B. Gen_.'r,'u lMira 8B* taa bom7— *_ negócio.
MADUREIRA — Vende-se bo- «557STSS —teoulm na Praça dos Lavra-!l*.™*-*» «ma.quitanda
dores. :>lrt, esquina com Cap.

Inatalaçfles motlernas .de ar-
falharei | Vlços de íenluvnis. homens e

criança, com bom estcxjue e
Otima fe.-la. Preço de' tudo.
CrS 2rA5 0O0.CO com 30
vteta. Ver

Couto Meneses. Cr$ 700 000,00.Com 00":, financiados a longo
nra.ro. Sr. Vantull. Tel. Mar.Hermes 003.

CAIE* , BAR - CopacnUnnalMÉWBf.lA E BAR - Nilo-
^"ffaWaS^J&^NIs - Vende-se, motivo
H_ZrJLm- "ntAa!l 140°- Sr,viagem, aluguel de Cr$...

ratar na n. cai-y: e bar — Vende.se, na"|JÜW,U0 COÍt) mOfídia, COU-1607, Mes- Rua Amaeonas, 3BS, Blo Jofes i,,iA „.,,. t.,*.. _. i iIrafo novo. iratar no local,de Merltl.

iltana|a
cio-frlimercearia com balcio-f5-i«o-

rlflco e moradia. Contrato 5anos. Ar. suburbana n. 8551.
VENDE-SE um botequim naRua Seti de Maio. 337, VilaRio Lula, em Catlnn. eom aentrada de Cri 300 000.00.
VENDE-SE quitanda, arma-rem. própria pl casal, tem co-
pa e moradia. EaclltU-ae, Esl.do Sttpe. 331-A, It. Miranda.
VENDE-8E um útlmo bote-
quim no Rio Comprido, commoriidlo, aluguel barato, pormotivo de viagem, Tratar cl

EDIFÍCIO LUNA
J 8001100,00 em 5 anos
íi parta mentos prontosAVENIDA ARI PARREIRAS, 180

Apartamentos de sala e 2 quai-tos com dependências do empregada-- PILOTIS E ELEVADOR.
Ver no local. Tratar com os pre-

prietários, na Av. Nilo Pecanha, 12,
s/406 _ Rio — Tel. 32-0293.

! casas comerciais —;Rua Otávio Braga 1650. ?íf*,,1°h,cna\,te_!*:28-*8Wi• P*r-Tni._„,_..,,_. ei i».,._. v Ur das 10 horas.
f-onfoiio, limpo,"' BosRfeatlo,!1-0 1)11!
chuveiro elétrico, cliflo etntô-rl0' Tratar com Hr. Gomes.
tico. Run Magé, r)7, ap. 308. ARMAZÉM — Vende-se íl3'nlnr com o porteiro

(MERCEARIAtaíaçno novn o boa riria.."'—:Se o seu problema é. a fal-jílínio^ônó'?,-, ,Tr ãSír^^ãlT^S-^-**3*0 fií lítlf7!i d'
Rua Cachambi, 344-F. !ta de recursos flnaneelrmiJ- «ÍS.S^aílS S^^^^^ií-.muca.. Ilaôe.Cr»

Terrenos de praia
VENDO niriRii. aps., melhor
ponto de Teresópolls, e| sala,¦J qls. c deps. completas. Es-
trutura pronta. Proço riso lr-
rcnJusUlvcl n partir de CrS
i -l.',o mll c| apenas 20'., de si-
nal c| grande financiamento
Trntnr pelos tels.: 47-5507 —
57-6850 ¦— 52-3195 e 42-6613.
VENDE-SE no Centro 

"rie 
Pe-

trópolls. terreno cie 570 m2,
com frente pura cl\io.i ruo£.
Metade . ii rlsta r metade a
prazo ou om &pa.rtamonto.
InformnçAcs pelo tel. 28-4172.
VENDE-SÈ terreno S0 x 130,
Kua Manuel Lcbrfto ou tro-
ro p' rasa velha locnl co-
merelnl oo Industrial de S.
Crlsfóvdo. Andarai etc. Acei-
to também trocn p| cnsa em
Teresópolls ettuadn nua Pre-
íelto Monto — PITANGA —
'12-1070.

NITERÓI

nnnclndo ou passa-so o eon
trato.
Mario.
Ãrõüi
Jiom contrato, pnitn 4 mll delMèneges, 73. — Madureira.
aluguel, faz Don í^rln. ínri-1 —
lito nn entrada. Run Dr.|11L
BulhGes n.« 230. Engenho de,1* cotmana, - ve.u.o no Meier
nZnirn 1 próximo a Ilrnlimn. Tratar"en"°* oom o Sr. Abel. it. Visconde

ancero*,- Ferias de .c, OOO.OO. Con- 3000000,00. RuoTltõFrincià;neffócio, trato novo. Cri 1 soo OOu.w, co Xavier 313 lota 11 itniVremos o;«-f;m o slnnl a combin --dan 15 _><_ inlíinraj, Be nioínnte mó- k '"""" n<l Av* Democráticos S^;?*'' 1B hofM* Br* °'^Y°* -_yÂ
;ta dc recursos financeiros,

.IRAR restaurante - Ven-P?r» a compra de
trato. Olaria Ini .i0-',l.'i!) ¦— do-oo em Madureira. EerlnUos lhe emprestarem'300 mll. Contrato õ anon. —necessário, mediante ......Preço 1800 mll. cl pequena dica comissão AceltamnaP"' ni119 °- com Ruben. Te- YB"D0 Pequeno bnr. efimo-VO!<i" v'" '-«leaAd». Rua CnplUo Couto tâmbím títulos de^rea"^ !íÍ221i2í2H¦*'¦""" : --""—'•< 

|lor eom «arantla absoluta.|-NIEIfC'EAlUA. quitanda -
entrada. Run Dr. | BOTEQUIM - Bar -,Caí*'~

B COmidBS, — Vendo no Mtler|nom nrero. bares .-«¦¦,>ii_,„»* :••:¦¦:• *'V"" "* "-'¦'•> »™.ij«'«™« v_uc r „nr, is;-.n-j ¦#_._, Itroca-sa nr> nenuenn Tn.''' *"U »»»¦».«"«">» » iri'.n.->e.i novas. CrS .. ..do boa Teria, nerwlo dlrefo' meses, S/entrada C s juros. Condução grátis Visltns IL, %ir.nr, pe<lueuo* ,c*:eomDr. Jos* Abreu pelo.9„tüJ . „. ¦¦ ¦ lcfones 23-4520 ou 23-3386, dia
ARMAZÉM E RAR — Vende-
se na Rua Adrlnno. 78, ej tel.
o moradia. No ponto final dos
lot. P. 15-Todos os Santos.
ARMAZÉM — Vende-se. nn
Run Lino Telxelrn, 161, esq.
de MnKnlhfics dn Castro, Con-
trato nfivo e aluguel de CrS
8 000,00. Tem residência nos
fundos.
ARMAZÉM — liom ponto, e
urna loja vnzln, nliiíçiiel lm-
rato. pnssa-se. Ver 'e tratar
na Praça Agoesli;, í. Pilares,

de Tocantins,
49-0127.

32 Tcl..

BAZAR — Vende-se na Rua
rinul. 108-A — Todos os San-
tos, contrato 5 anos, aluguel
4 000,00. 250 000.00 de entrndn.
350 000.00 a coblnnr. Negócio
urgente.
BAR E CAIPIRINHA, Io

do pm.i moradia. Mnrquêa-ide Aracatl. 31. Irajá. Entra-
tia de Crí *.'.',0 000,00.Temos casas comerciais «Vende-se em Dotaíogo. Rua,

bom pt^, bM^ourSei SSSiS^ -da 1,atr';l 3i-D.|V^-i.km: -„- - „..:. „ ,,.

•Lançamento (ir Propagatitlii"Decreto-Lei 
N." 58

ÚLTIMA OPORTUNIDADE
Balneário de são Francisco, no lado

quctA.

,i,OJA — Vende-co nn FiraDlaa Ferreba, 233-A. LobíoA.' 100 metros- «luedrado'!. Pref-í)5 milhões, com S0 pornciuiíA vlata, o restante íimiVcCrj-do. Chnye» co-n por*.»'-**Trntar. tcl. 17-1521, cUÇli!.i.;". tel. 22~lo.i_i. D,-. tmvÚf" '

BOÍAFOGO - LOJAS 3o Rira
Sao Clemente 98, junlo à
praia. Vendem-se já em
consfrucao. Prosíacoes d*
13 000,00--Sinai CrS.'-
40000,00. PRECO FIXO CrS
800000.00 SEM PARCELAS
INIERMFDiARIAS - Tralar

.">2-5 172 com GOtDFELD ,\ CIA. LTDA;
(P;— Engenharia, Arquilelura

SSS^sWoS^j.IStóe Construções. Av. Nilo Pe-
Dr. Oulmartes. CrS 250000,00.;çanha 26. Sala 8ia. U\\
MURI — Vende-ae ou alu-! 32-0929. lllforniuCÕeS 1)0
ga-se grande o belo altlo clli.. i ,- -,-, , ' • , ..boa ciuia, pomar etc. Tratar 10C61 ale // IlOraS, inClllSI-rei. 57*0472. j ,.__ve domingos. ' (R
granja avlcola, Tom boà'rí! LOJA EM BOTAFOGO — Veil-sidoncla. *i>;. 37-3413. -. -,-, ,

...... :de-se com 77 m2, em edi-
sssSrt^aissr-s^sr"0 S?° nòV0^R'General po-

jlidoro n. 196 — Magnífica
SITIO em Campo Orande. Inara n ramo _!_> nn_--,_- A*Poqueno, todo plantado de Para ° ramo c6 peCôS Oe
laranjeiras, nbacatelros etc. anlnmnuaic nn ovontiein _!_,figua de cachoeira, clima ex--oUlomOVeiS OU expOSlÇaO tíC
celente. Baso 350 mil facltl- aiifnmnvpic fr^

| lados. Trntnr Run. Coror.-l oUIUIilUVeii. .l_
i Agostinho. 87. tcl. 32. Cnm-A OOfl flflfl flfl rnm Sflo':"]!po Orande - Rio de Janei- U UUU UUU'UU com ->V '0 a'."'¦!jr* •So"7a- _ vista — IMOB. GÓES. Teie.-.
emo em itnbomi. tõdÕ cr-.-- fones 37-12-16. 22-78t2"oursdo, plantado,-eooj-poquenjn jr aoo-_> " .Icaso. conduedo íartn. «nso Crs 'IJ-Uoõj, ü noite.
mi ooo.oo. Pequena entrada cl-resto n lougo prazo. TKO-ftojINHA - COPACABA.\_*__„

clc Pa ÍSiín *-2-9211* lom ° *-r* c»-iProprtetArlo vende pronttt"rH
r"-|PSlü __. habite-se. multo clara « -,tmn

Restnm poucos lotes do propngnndn, a partir q,Trn r„ nm „„ „„ „, Jwia, eituada. nn Run siquii,
|de CrS 20000.00. à vista ou 10 pagamentos ou 100 TtoSôWls - Veíde-se o"ÍI f ^Sik 

*}^i\\_\#£
n,l,IA,,n T_>. ' ' Vt' ,'»'"-. ma.t.lft COT».ttl

mercearias, farmácias, lo-n 500 ooo.oo. _?acllita-aê.
jas. etc, que rendemos com imn„»i^'„—„-'¦¦_¦-
Brande facUldade de P»««» SThÍ^b 

" Vem"'"* uma
mento e pequena entrada' '

cnll/ado no melhor ponto *2_-LS_íí".a ""í'
dc Vila Isabel, contrato de
5 anos, aluguel de Crf
10 000,00, cnm bom e pro-
grcsslvo movimento comer-'nl|clal, instalações modernas,

facilitada. — CENTRO
CONTÁBIL COPACABA-
NA — Seção de Vendas:
Rua Siqueira Campos, 43,
irrupo 714, das 8 as 12 e
das 14 ãs 18 horas, exceto

ernnrdo dulrnarSes
UO. ótima moradia, com

com o proprietário, no loleal Hua Taborari. .100. Tel30-4143 — «r.ls de Pina.

"|sem compromisso, Reservem seus lugares. Av. Rio

e artlgoSe*
telefone, vendendo multa
bldn, leite, p»o
quitanda.
MERCEARIA — Vende-je e'
moradia, localizada em Cce-
lho Neto. Tratar Portela. II.
ÍTUpo 401. Tel. Mar. Hermes
033 — -Madureira.

ICARAI — Vcndcm-sc
prédios desocupados, com Vende-so
17 m de frente na 1.» «^ua- g««£ 

»nU„ 
n, ndra da Praia dc Icarai —

Área lolal 425 m2, serviu- ARMARINHO

AÇOUGUE — Vende-se
lmiroUllOostOno^emSnnd0DO?lrar's-,'»I«a oporliinidade."'"^1 CONFEITARIA E HAR

i S^lvTdeSnPAo^*eerdonrtu?§ Vende-se com apenas Cr$ **.»»«¦ "J™
bmnto, nn Run 500 000.00 dc entrada e fa-j ^lr,V 

",n 
a 

~ A'*
¦ .«^ *» j _-w ' , 111 I *J' mUi -.i,)*_-\.1JJ. — P. do leilita-se o restante, em ba-

CABELEIREIRO — Vendo pordoença, faço qualquer neco-elo. UrRrnte, na Av. Presi-dente Vargas, 143, aala 207. situadas, sendo um bnr • reCnxloa, -....-

MAOí: — Vendetn-flo duna ea-de negocio, ottmsment--

Branco, 161 — 18.
VENDO napntnrlH conuerto del32-31Bl  _\A-.M.tnapato. Hu» Cíltviba. 123-A. I•— Uritente — Taquara — Ja- \carepaRUíi.
VKNDE-Sa por ínõtlvo 

"dí 
Iviagem, o bar e mercearia i

Novo Mundo Ltda. — Casanova. slontairem de primeira.Tratar no locnl. tem telefone— Aluguel 3 000.00. Telefone
3H-.1Õ73. .

¦ 14 As lfi hora;;.
and.

VENDE-SE bar e mercearia.
taurante e uma moderna ca-i!iom ''''"', ün!l' ^àclm. - Rua
ca de lanches. Eatío locall_-.a-i "'_______rI<_'_L_2™_- .Sanfa Teresa.

ANÚNCIOS K ASSINATURAS
Aberta das S li 30 tn às 17 h 30 ni
Sábados, dns C íis 12 li 30 m

Viçosa se niulto acessível. — A CAIPIRAS

montaria _!*? nM nl,vs r'r>;rals da cl- VEKDE-3E uma barbearla ->' 
Tono ri' "aue com Intenso movlmen-700000.00, 3S0 de entrada, li vrvm- -,- , . .^.^^^ ,joao iti ;t(, A v,nii|. p^!e Mpf ftlu Prefçlt0 oitmt.io de Melo n.« ™J, l. ., Bí?lpo úf K'lln'- AREA3 P»ra sitios, itranjas,

«r. conjunto o-a separada- 1243-A. S. Crlstovío '?,* <in'd»,,T^'Í0 l,e ^laio. de 10 000 a 10OO00ni3. o
Restaurantes —mente. Tratar com Wilson

cimi-ul.i CONFIDENTE n-i Avenlili OuitnndB.i — Padarias — Te-Pereira. Run I'r. Siqueira nfi,*, .'¦'"' '"''"" ¦*•' Awn"«alnUo em todos •__, bairre.-*. dl-,371. Ma,;*. Estado do Rio. -a' f"ltM
_ 33. aalas 713

VENDE-SE uma csrrorínba |cruzelroa. MArlo,
itj-.imfí, Praça-lefone .'i_!-atj"6

14. 2 200 000 . poucaVicio.-. Tc- **

sa,a I„. Tols. 22-728fl -if^AS^^f ^UaS - Nlterdl. 1, ^
(P 3 000 a 20 000 m*: — :» 5Ü çlio. Perto d-.«: barcas. Dns 3

minutos das Barcas c. 30!As 10. Rua Almirante Tels;.
da Praça Mani. Terras j.__li;'4 •_______ .
ferlillssimas, todas planasou com pequenas eleva-
ções, boas matas e corta-
das por diversos rios c
nascentes. Com frente paraa nova Estrada Niterói-'
Nova Friburgo, Três linhasj
dc ônibus com mais de 131
horários diários, passando
Junto ao loteamento, SEM
ENTRADA, prestações a!
partir de CrS 2 082,00 -
informações e venda-

Agência do JORNAL DO BRASIL
(LARGO DE CASCADURA)

AV. SUBURBANA, 10136-B
Esquina da Rua Cerqueira Daltro

LOJA — Prain rie Icarai, veu-
de-sc. vazia. Tel. 26-1*410. •: ;
PASSA-SE umn loja na -At-.*
Iioinu ii.0 3ca-D, Bonsucea&i

CINEMA"
Vende-se com o prédio.

1500 mil du entrada. Prazo1
dlst&ucla da PreslJ. MERCANTIL RIO DE JA. . 120 moses. Puno com a

unira. Km :,e. a crs 3o.oo o NEIRO S. A. — \v Rio rentla- Iiuorniaçoes Avem*-

S,"s«r»irí,á!|SS5:ss;is^^ fS s______^^^^^^^ff^'tf____^^l
seder. Rua Nilo Peçanlm, v .Tra -,. • Sr Q ScfrSs BOTEQUIM - Vende-se na K™,*J™>* <?* «?»^- A;-irta ea-.açío n™ Rua At r'/lÍHVKNDK-SK mercearia e barída acmbw. Trntnr com w.:-;™ MPRA-SE «ltlo rom tw:' —— ( -„ . - ;_-,^T-»ti — lnKa. NHerói. Telefo- ---¦ „ „,-.„u —"V, __r,,.,_— K- Clarimundo de Melo. i 13o!' *c'-^cn;<'„\"*7;ns- *». »- Figueiredo. 89. Camno Oran- com ™™<H« ' telefone, c ton. na Avenida Rio Branco. ^'o^Prnla. Entrada dei VENDE-SE sitio, casa rao- . \li\I V( f \ne 402B rtn< R rus 10 linrn. AVES E OVOS e adickiuats—_ Tratar no local. ,ln 302 — Pereira.  de il*<,n,r»!'> "Avo. ou a loja vii-1"!." ?37. sala 1 408. Te*. 42-n*"! Cr' '300 W».O0 e fr?  desta, plantação. Pcdrade ' •» M-'¦•»"• •'í*-;;ne in-b, nas » as iu noras. Vend0i 6t|ma casa, aceito au-L ¦ a> fnt_tkr.An y CAI-TFFBAIt - Vende-se na 'MA- ""» K»«s 0» Silva n. I- De segunda a sábado =<> «W-00 por mês. Telefo- Ouarotlba, n 3 minuto.-, da ,,.,..n„ [ir 

'.
NITERÓI — Vende-se ter- to ou cnminhflo C parte oo BAR — Vende-ao, íazendo boa rSS n/aa dí cn_r 47$ íiü MARKCIIAL 1USRMES — Pas- 407 — Quintino 

' n"f M-+Í09. 'prnla. Travessa Antônio Reis. VENDE-SE
reno próximo no centro. Rua pagamento. Run .toáo Vinhal- "ria, contrato de *> nnos. por; ; :' "S u" ^ru- ,|J- UOM 8a-se grande loja de ferra-h>y^T>_, bJ Í7—:r  CtTinC  ~ '«"')« S&o Pedro, depois da Estrarin Pneenhn H-, p,'Marquês do Paraná - NE- ro, 205. Piedade. Tel. 49-10O0. motivo de outro negócio. -\c"'^í'rs- Urn.„. Jm fr,nteJ à ,,;„,»,; íX,^E',iF' "V.1"^* " ""• "J*OS  FAZENDA ..- Vendo 50 »l- granja última cisa. Melhor H,-n <-«¦> MÁ, e

r&.g^"""10 - 32-4g7S ^pgs, _ ^' p^.'Jnnu&rt0- ^ ~te g0affior«,aas°ocs ra wro> Prac> ^»:F';»^^do!°g: "*°lg?jg^f; E íaasasr^yM^r"1'-R f/e"^^1^0' - TO^pL?-583 -olnrla-. _-. .•:
^T^/o.7JCmTnÍBV^0^°emVon?aX'T?Sa£r^^^ SALÃO DE
T^r^-iiilV.^ *^^^^ BARBEIRO

- Vendo no pequena rnoradl», baleio fri. e°n> 1j0. o resto _, 000.00 meu- '..v,:,. i-,„,u,„,in, .„, -,,.,'r,.,. r..„ ".. _...'.* B.V.laí?._° Luz (Nova Iimacul. Telefona Vende-se i,KMi»rf„ _._,™.-irea. 1 500 000.00 n combi- |mar Sr, Álvaro. jPflsto Tcanco, rraç-, Vlcentri.,';. A,i "nar. Aceito proposta k vista. . T^Svr^írT-T->V«Ti7 ___ \~7. de Carvalho. !„ , r.' .,',,", '
Rosário !*"¦< 4° -.' n ,le -^ii*-nvaO, i eniia — \e.i- n-.nl trabalhada,
Sh 30m às 121i Snntos u" do-BO um depósito "« doeca ROMDONIERE — Vendo. R. cia. livre o der..
«-7331 

" " 'e biscoitos, em (rente a CS- Dois de Maio 131. Jncar* —Tratar, tela. 22-8.*.- 'ÍJ* |taçfto — Nfto tem findou, cjno 000,00. llom ncRoclo. f.T.;,í,,T

tltei.-.

NI rr-lROI — Vendo np. ;:.. q„ Ifreguesia bon ou tifK-n-:<e Pl!,.
co?... b. compl.. II. Concelçflo, Inutomôvel ou apnrtamento. »«f
IR-í. np. 1001 — 47-6803, — Ver e trntar nn Kua Jo-M1

nt, Maurício n. 150-D, cem o"
.Sr. Josí.

E CAFÉ" —
— Vende-se.

índia. Penha Clrc

_ _rop.. slt. Par- „. ..líta. In- que Nacional a 1 100 m alt. M'",B"
pam cnsa de Km. 180 mll e o Baldo em !)¦ —

de|c-inii"J- Junto de multo co- ,11111 mensal». Tel. 31-2127
acessórios pnrn automóveis -"nc-clc. muita conduçio. luz, 52-0917,

le Cas- OFICINA MEfANirÃ — Ven"-ir"m morâtll» na /.ana. Sul i telefone etc. Tratnr no Ar- 
Tipo cnl- cadura, f^rln aproximada, d» de-se nn Rua Uranói 1 498 — __í__2__?__ ____* Vicente. mn/em do hr. JoHo Machado, PASSA-SE um ótimo altlo c!:JARDIM BOTÂNICO
com T.o-1600 000.00, contrato novo de-oinrl». licenciada pan, Meca-' VT.XDX.tK^nm-liiZlZS., lm m^s^oaír" Si^LMto1!!^™ V)am** * -"m" ™5":

ponto, férl»iBorlfleo e bo» freguesia, porl"18. Aluguel 3 mll. Contrato!Dento rom lindaboa retldeii-l Crt 3i'0000.00. Entrada de [-^ aritu-. com mnradln. comparável
embaraçado Crf íwooo.eo — A' tlsta Cr» VÊkiÒE.aE étimã-êãã__—'30. 

40-<77ft.l230 0(*0.00. '" ' ' LOJAS
Dic!erot.jpiet..i, Inclusive máquina re---

IRl5tr8don\ e cofre. Ver e tr*-tar na Rua do Carmo. 72. ,
caipira no coração

prox. ano.*p_ _NITERÓI — Cnsn. Centro
Vencjii dtlmn ca.vi antiga, en

oalRf, co-:aviArio V. S. DE FÁTIMA Vicente Snivndor. 18. Telefo-Ino Plmentel. 103 - Míler.lTel. «-1B46 —' Cardoso"¦ *"—Vende-se. contrato. 6 anos. "O. au-asia. depois dna P hor.ií. .-.-.;-,- õ_-"_;.- '-. .,-,.., - . ... mercearia. VBNDE-SB

¦bfra,r ^á^^s? \«r?\? JSs^WW ?* ^s^ss8 Rmu» ¦& r. %&&_ $?__%'£n_it'k!.-¦ :.: i IIEMIEK. na R. | g-uarda-itmn nn Rua Onldl- Idre Mackentsle, 12. b. 10 a 12 '* '¦'.*-

Cen-
Vendemos

> comer-

7.1nba. banheira, b
• viln. CrS 10OHOOO.OO

tiro de .'. negociou. Bit. Inten-
dente Maganáea 21W-A.

binai, rum
com

Junto a Parada de'lojas no melhor po...;j 11 da antiga Rio—fetró-|Babi. Estrada de Ferro Rio ciai do bairro. Edifício 3,1 -po.U i.ote ti), inu. no Rio: Douro, ramal de Xcrím. —;Jorié. Ver nn Rua Jardim lio-

VENDE-SE
Mercearia <• Bar

•-¦¦; u,-l ."- ::-.::. ii"-*:i ":. •.-:;,.--¦ .-.],¦ , .vir' v, • ,-r- .-,-,-,- , i ,,,,- ,- ,. ,--"'*'".' ' "'•¦'¦ "*¦•" :earla, VBNDE-SB um bar. Rm00a diferença n)lo 50n, ^^ maradlo po HH'-- n, 'r 1 in Cn-m,, n .? cí CAFl' K "AI* ~ f r!n A:0 mll;boa ferir,, pode farer mUlto|l'BSSO du Pátria, mt. Jardim- «krlo 129. 4», 8. 9,: ;,*,C?cun o. aubaliuo io?:,nm eóm 5ug barato" Bntt ^,*ÍI?Í' SIUKU<" '¦f "«».<».Wl». ponto aspetaeul.r paríÜ de A,:osu>. Caxial Vende-de HlüOni s 12 h. .Samoa. ; ,mti„._ rendi 10 mil Inetuals. 
"so 

mP.Tmtv- nã FREM >'íi r?m*T*° ' ttací' V*ndo* '"''" lUMqUer negócio. Alug pt- \_ com utvencU. Preço cri
PRAIA DE ITACOATIARA-iFnuad^nOO mll. o resto _ fC vAf.nte 8al^r?1" \£ JfigStào? Te- Tu^r ??«,? _. 

"% "ZZ?"*'' S? SS^d_f_? rs" If^^lVondo um lote a 70 m dn combinar. Run Vai Lobo. 582.-Tel 30-2418. ^-.nu.t,«^',\-,.'>°' ** S' Co,,¦ '?JL ',,* '*' e ° rM,ar"c •
praia. Preco CrS 500000,00. ARMAZÉM — Vende-se] TÜF- PAR E GAFE* — Vend. .. n„¦ ^-^= 

'-"'"J"-* Llíí* PENSÃO - Vende-se na"RÜã ¦¦em. 50-, aceito oferta para fX&Tníva. contíito novo. av MeFltl Ôtü__"cont? S SM* ,S, "^ "' Vende-se. I Campos da Pa/. 37. (SilíaíS VÉNDE-SE mercearia fina. na
preço à vista. Tratar Sr. Do- Motivo: o dono nfto tem pra- rom movlm Entr '00 mil rUl M0 :n,!** _m'rA-0 <" ~ novo — lllo Comprido. Rua Vlaçonde de Pirnja. 318.
mingos ou Casemlro, nn Rua ,,,.„ Faclllta-se. Estrada Hen- Trat. na PREMIER 

" 
l* VI- aa% ^í" °* Alu«"Bl 4 ml;-: por 

"motivo 
,tr vt-^.Z,"-^ ¦[oiK. '• _?tlmo r»nto. contra-

feT^T-,^' 
19' 2°' fn'a J* rU.c de Melo. I 210-A _ Os- cemè tZ^lTri ^2*.l \^..^_t,0aa- P°m ° PtàptlOX Rv^toUMrV^XV. °íf^*?^ 

^Ãe7'''»,'?0u.i, di-,uu,í, VELidO CrUZ 1 — —<_"""—  ¦ - * jn^ítji. I ^*»fj»/i filo 1*>i1* 11 _n« • 1 ti« ¦ t a uniu nu AT, r^iio

?5A„Í0A^,ÜIM 5Al0R,í ,?* ATENÇÃO - Encantado - re com ^^mJrtóía^S: gi"?^ Zj^__ÍM?ui-% ~ f3^'?,* ,IrfUr i{lllon* 
'*•* 

»P« 
**&. 1%I.9«.wfor,c^

108. ap. .101 -Vendo er.lrtouende-.--e o Cafí e Rar SRo trato novo, otima fera. dA I^T'^;'"', com ""talaçóg no- lefone 43-1973. Raimundo Ha mui *3 qts dependências de cm- Jorg0, instalado nn R. Oul- paro um oú mais soolos. Te-I '^- f«ri» «>'Perlor a c.-$ 400. PAaSA^É"uma eantlna' naL_»«r^ _? Z.r~pregada, bnnhelro em côr e ihermlnn. 121. esquina da R. fefone 30-2713. Rua Arac<,ln!pntr;u!\i*" ",™ P1Ul*° • m'!°lquartel dá rohcia Ml ltS? 00? VENDO depósito de materiais
Brando cozinha e tanque Bento Gonçalves com Josí 135. Bríks de Pina. - N«ft*rto direto. Zstr. Ma-g ^\'0 d» doenía com S2I ?,e ^"í.^*?* Ot*vlo Asco-.-li-ulejndo. Ver e tratnr sa- Domlngues. Tratar com o Sr.L.r-.. ,.--, -__ rechal Range:. 143. loj» 3. SSda Av RnltiSSV Tr Bl nN U' 7Í* "liapalls. E. oo Rio.bado c domingo no local de Natalino Tel "i-onio lI!Arr — Vende-se — Movl-U.-» . --— - --_ renda, at. Balvador de 64, a.| ._. —
9 ás.12 horas :sn,ft."_n__0j_L_,l*_.*:'_^-!í!'. mento 200 000,00. Aluguel Cri g^S= t,ta'.~ lr}'[t-*?- n,ln| passa-se o contrato de uma , Jl £,"i7-' *r"1":*'',"> n» ""»
„,-.„-„-..-. rr—:  AÇOUOUBS — Vcnde-*e um 3 000.00, et moradia. Run daR?rto ÚT Sf"/"11- M, tem ,„,„°y^f.°0,,al™ SiJdSS íle* M' ^olíglo. Ilca copa a
?eAr?en°o°Nd?A^3Í: ^^S fert^^oT-^íf^N525552^ P? fl^lZirn!.? ^ 

S« H?"" £* ^* ^ F^?^ 
P°' ^^ **

P™1"- Rua Boa Vista. 9 — Tol. n&0 tem findos, 6 anos der-1-1*__x-1-_™.*_J80*_M"-11™-. 2 810. e entrada a combinar. ! |T'.' _* üu,ro n«t*clo con-toontrato novo e com cinco*"*'laJ' contrato, tem mnradin. Ilua|BAR — Vende-se 110 melhor r_im> v n~Tt, ..— -,tr"-'1 oe , »non. Ver e tratar quarta*, de entrada Inde-
r -• 3/ A OolAs, 074. Piedade. Telefone,ponto dn Penha, tem duas „_-..' *,,'.' >ende-»e. na Rua Leandro Martins, as.lpendente.t. na. .... 1 com otima residência. Ver e sob. c Seraüm. I—

Av. Aimirnnte Unrroto, 90..Trntar no locnl com
S. 417. Tel.: 42-3(123. Avelnr. Sr. tftnlco n.° 719. Orando

Udadé dc punam emo.
ac!-

Ou para
prédio de 2
trato J> ui
inalo de
.Ne;,

í«i ramo. íjíci
imeutos. Cdi'.-:
a Iníclnr cm¦ 1962. Run Carmn,'

;. Tel. :i2-ij(;i. y y.".

J&3C*

se Você mora em

29-3003, Oliveira. moradias. Ver e trntnr com
ATE.VÇAO, - Terreno pron- fflff^ã^ »»P"^ » 

^ '""'^
to pan 6 nparíamci^ns ci|Dcntro, rena iwtoü.uu, con-j
liana e luz Toda eondiieSn trato nôvo 5 n,10s' alugue!IRAR — Vende-se cn; Ramos,,.,,,,,
Próximo da P--h X 1S' 5 ou0* Mmx ''s»."'»'1 bem | nu Run Barreiros, 307, com '"'"
i-A ri,"rt- ri) ™m -," Instalado. Informar telefone horário comercial. Trntnr com

dolò ln.iraS,°.i°lml^^-'k-°"8 - £ guarda-livros. o_Sr
na Prnhi de Olaria n." 371.1 ARMAZÉM — Vende-se. na'PAR
José Aguar. IRua Silo JoSo Batista, M5 — Tijuca

li
OOVERNADOR — Vende-se
terreno em Cocotá medindo3C0in2 InformaçOes, teleio-
ne 02-73-14

S&o Joiio de Merltl. Tel. 36-098S

.tratar na Run Sousa Franco rdiTiTAKri» p utnn,,.,;1 VENDE-SE um ealao multo1 n.» 422. Viln Isabel yinASOA I. MERCEAPIA bem montado e o mctlvo ex-
-'r-ãw g nl,. -,- ™,. o;1"'^* L ''Mr'\< 200 pllca-se na bora. Rua B.i-
Si ç-AFi. E RAR — Vende-ae —.ml!. Ru.\ Francisco Vale n.0;ráo rio Pom Retro 321.SAo Clcmen-e. fO. 90-fl. Caioadurn.——  ',_,llmá—• VENDE-SE aimasém e bnr.

.CONFEITARIA — R'o Com- A — Atençio, ur- Casa recentemente reforma-
.jprido — Vende-se p(,r mó-l-o I "?,',"* ,— 

"endo barato • fa.jda. tinic-i no local, com mora-
Instalações novas — de força rnalor em ("itlmo lo- °' "on cn-'"1- Ver e tratar dia, comrato de .• anos. íírin
vendo, Krla 320 000. cal, com bon «ria contrato na Iilla °umts Serpa, 3il-B.iba.-ie: CrJ 800 OOii.OO. vende

ILHA DO GOVERNADOR
Freirucsln — Vendo np. defrente, pronto e novo. 2 q. g,varanda, bnnh. cozinhn e dep

AVES E OVOS
dia, grando negócio p. 1 ca
sal. Trntar R. Hfto Afonso
17B. P. Snoii7. rena. Telefonei locnl
48-9101.

de 3 nnos. nluguel
boa mora-lBAR E SORVETERIA — 

'vên-!1'"f.<!_ 
?."*'iiJr'-.. r?rm'1 _ Q"" jOflTANOÃT"

Imult» bebida. Preço Cr*
1 800 OW.00 e gf-ncroa a bn-HAR E SORVETERIA —VCn-ÍX. *"„.'"*'*,. "'r,na ™ WUITANDA e mercearia. V«n-KrZ-r, Keltl.... -T- .do. Bom negócio, Rua Dias S?°í2fnnt?.,níuLt,0oÍÃ1* Tra- ?""• M ""» r«d"1' 1'olOnla. i""J°* SClK1*.,7,?Sídu Cru/,, S07-B. Trntnr nn Ur Pt!o <«>¦= M-9782,  42C-I). com balcão frigorlflcóp?'" °-Br.*,.,ÇS?i?Z-.t5Í*..a.i':1!M.*

_ CAFÉ, próximo ao Centro. Pé-
[ARMARINHO pequeno — Ven-lrln 470 no hnrrtrio comercial. "

, ,..|de-se com ou sem estoque, nn fecha nos domingos, debaixo
do emp. r' vaga ¦parn corro noi Hua do Couto, 433-E, Penha, | do edifício * com contrato
ptlotix, 40-:. de entradn e o I: ,,77_,VÍ-"v, s7r,-s~."'Z-~ i _.„, novo. aluguel de 13000. bas

frigorífico,
COPACABANA — 3 eonluntoa ° moradia, contrato nOvo. VENDKM-SE anlai pnrn uso
luxo. aó comerciais. ireme.'QUITANDA. Méier. vende-seF0^""1' * ra,ur ll' CrS 8'''0

frifcrin-r, '"'"• "nanciados. — Rua Snn-
resto 13 mil mensais. Chaves:', nl,"" »"ÂH^fn^." 75. rtd£5g u ÕU"* 33* "' 4M*

Entrada 82.', mll cada.'com moradia, b.
í ;,oo VKNDE-SE umn loja rie fer-

jragen* em s. Oouçalo, In-DEPOSITO de refresco eomlQUITÃNDA nn Méier  viíTrestante em 8 anos. na Huu mnmdiã"êontrntõn6vo' ven- '»ndo i 200 dos compradores e 3 bombas — Vende-se. novo. de-se com contrato novn h IforBUCOee com o Sr. Jorge
Comendador Bastos. 309, dlns rSr lS-J-T' Run ":N1X ""1'resta o resto da Hua SAo Clemente, 172-D -.Miguel IVrn.índeV •J?30V0, B* •*"• üp Menezes. Banco
utela 22-2323. mnhífm 437 Co íelô entrada. FENIX. Rua Álvaro liar. Sr. Armando. IT.f^i . '  Mercantil do Rio de Janeiro.
TI it t' nfl rnwpVAnA» Pinheiro, 437. Colégio.  Ah.,m .„_ ,„ _.nún dlnelftn. -____  (C3UITANDA - Vende-se com Av. N. S. Copacabana. 391.U.IIA DO (.OM-.RNADOn açougue — Vende-se mon- dln. c Magalhíes ou Cardoso. ESSHf?^.-?* ?*.?• Vendo, baleio frigorífico, na R, PI-vS55£sÍ ntrs't-\'_.'<¦--,..-,'— Z lotCS, ftmbos 2 fren-! .n-cm do um multo bon, o =..„.„. y:.— --.- - '^nde 420 blsnagas. \er e trn- .amena Nunes n.o 180. Olarla.iif.l ,u ,-.,'.^,-? t t,tes. junto ao Jooiiei Tel». mie hi da melho- nor mótl- CAIPIRA — Catete — Féria tar Padaria Uevtrli, Centro -irr^—.-- .,— r-- , ¦ , conctniçfto, na Rua
^••-03*!SI ." om VI,,,' iò dr <leocT-)í- n 

'o'- com M0- Por 300. dos compradores Var. Lobo. 11-11 ?' ITANDA - Vende-se. boa! Manuel Heis. VJ3, NIlópolU-.s. .ujh c 4.-,)188 — Viana *o de -deeocupar a .oja, comi KEN1X empraata „ r^.-iU, da „.„;..-,>. r-,—i freguesia, tem telefone e mo- Preço s combinar na loca:.

Vendem-se dois ótimos niw. nunlquer hora nn P.idai.-.. i_.,"c' .' ''' ""V.1VBm"lír, ""i!-;ros 21S-A Tonele- QUITAN.„A p m„ce,arl(l ..jrante, ótimo negócio, contra-Freguisln, ym nVã"plàn£j&do.,'"v' ""' ~!í? ''Y,!1,°' ^í11" n.,\ K.^'1*- ¦-'"-—-~-~- IVendo vma fazendo otima to de ;l an-,.,.n ->0 metros da praia, (api  Rua Álvaro Alvim, 21. ,." nn- FARMÁCIA — Vende-,e -in f(rn< vende rie fido Inclu- -.;_r- —
Krnndesi. Preço 2 milhões e "-^I1 E RESTAURANTE — dra. Ctnelândla, c| Magalh&es Run 24 de Maio cr,', -¦:,• bebld»-- Ver e tratar noiV, DE-SE otl arrenda-se um¦2 200 com grande finam .a- Vende-se. em Donsurcrso, rt- ou Cardoso. ,-".„.-,'.„,.- - .,— v— - lw-al Run Cisne dr Faria n ¦P,"i'° «le ;w.sollna e lubriii-
mento. Ver e trntnr com Da- ¦*"» «Ic 5S0 000.00. podendo fa-L.T„,„; n7.T,T ST.? ^RiI,ACIí ~ ^ e-nçl.--.,e nn fo.n % , i (1'tn eaqko. Faclllta-se -pagamento.
mel e Mario sAbndosle do- *'"* multo mala. contrato 5l9.*IplRA,-_S_tele'. ~ ''' la ':,m «i"*1 l''úmnme,.*277. Ro- ".' *M"rií "". "19fa' . _..'Tratar Rua Valérlo da Rocha,
mingoa nn Rua Pcrelfa Alves nnos. Vendo por motivo dei*1-'0- '"'v','90 dos COmprado-|cha Miranda, Preço 000 000,001G UIT A U D A — Vende-se. n. 74. Belford Roío. Estndo

177 e l*i dlaaTutela 
"desentendimento do sócios.'"8 f EEMX empresta o res-— Entrada 300 000.00. (tronde movimento, bom ¦ ¦ do Rio

Telefone 22-3M3 Avenida Itnoni. 1070. no indo •" "•' '-'«rnci. inaininçoea e FAllPlC^ DEVÃSSÕTÍMÕ-? 'toque, bn'cã« frigorífico, ron- ,;;,;,,,„ i„ - -¦ ' „,.,,-J.y__--_.y__:_- ,,n plls,n . nàrnaem Uno--, contrato novos e aluguel rie _..._.~..\\__ ' " «Aatoübl-AS E ,lnt , - nno^ R rilomena xf-NUI.-sn uma- mercearia
ILHA DO OOVERNADOR -!dg_gg£.tg_g, oatttgem Itaoca. M 5M)0 RuaAI- S^^AS. com 3 mftqulnas. \l^an. 71S-B O .-in "m moradia, contrato novo.
Vende-se magnífica cnsn com »-M{. mercearia, sorveterln. vnro Alvim, 21, 7.» andar, Cl- S"?01,,90?.000* A- SlM- Kua IpiTri-r^r. - „ Rua Rio Apa. 801-A,
acabamento primeira em n-|bombonl*rc, vende-se no me- nelfindia, ci Magalhíes ou ""***• "¦ Mesquita. E. do Klo. .«Ji-irANUA — \ .-rrie-ie n^.vFNHE-SE um" bot-ui-im" n",nal de construção, preço 2 lhor ponto dn Praça dn Ban- Cardoso. FÃRMÃCÍA — Por ter mu~ »Us ki°i Mx°s.° IT",' í oe.re,"s RuaTJ Emil a 178 Inhamnam hóes mb Ll deS 500 deiro. Çom moradia Motivo CAIPiRA _ c.ntro _ «... dttte de cidade. rSütourffn-\' ™U*H____________**_____ SnS de esqutni. eira .í' o,".
J.lr.rXJ.n™.? f,uil*''u1" p "• ««•lr,d'»"> em .dlssoluç&o. - V^ ""'ArÜT 

comer,"l.7e tín - '-' um" ""™««l« nova Wm QUITANDA, cem arUgOS de ta aoa domlngM, clube em
v,níi?d0* v.eJ.e fatnc com K- Iblturuna. U-C.  »*TVinda 

D?_£S? dS contrato"montada, bom estoque, comUnniaem, oiom<i!n. contrato fr.nte. faa-se contrato ••'-a
22min_,_i *iArln_, "4bí!,dos, <* H-\R E CALDO DE CANA - íechn . os dorn nc.» cnLi en' rriltlínrU * consultório mé-!r.óro. vencie-ne em boci cc-n- de. 3 ou 7 .nos.

telefone 22-3555 JosAMaurlclo. 220. Penha. d0 apenas 500 dos i-nmP„Uin-l*ÍWa.""" L""-° ™l- M«ler. ouburhana. , 6.0 — Abo.lc._o.;,,,. pío_ „lcro menM, ,•- „„,

SÁO FRANCISCO XAVIER
MANGUEIRA

SÃO CRISTÓVÃO
PRAÇA DA BANDEIRA

: ENGENHO VELHO 5
VILA ISABEL 1

GRAJAÚ
ANDARAÍ

ALDEIA CAMPISTA
não venha à CIDADE

v.^.-v.ar^fvi-í

ILHA DO OOVERNADOR —
Vende-se torreno plano dcesquina, preço 800 mll cru-zelros, ei 50:^ entrada, ani-do a combinar. Ver e trntnr<om Daniel e Mario, nnbn-dos e domingos na Rua Pe-reira Alves. 177 e lOO, dlnsutels. telefone 22-3555.

BAR E RESTAURANTE EM es e 1 ENIX empresta o res- FARMÁCIAS - Quer coni-
COPACABANA Tratar cl V! <la e?,tI_*d'k,o.F^íX' íu"íPrar ou vender? — Visite1 "' u -- - ,1 r Álvaro Alvim. 31. 7." andar. MINERVINO. 14 às 17h o dono, vende contrato de 5 cineldndla, cl Magalhães ou!Y"*'n]" "|Vr'.."„'„:" 

,ns''"r_^Tnnos. bon fíriu, otlmo ponto Cardoso Uranco, 108, sl C0.1.
aluguel bnntto. nn H. Do-
mlngcw Ferreira n. 63, ap. - --• •¦¦•,..,-. . . .. . , ,. ..
¦• M<- por.650 doa compradores .•ISfndl^MenllV »§^- Sóí; Fenlx.BOTEQUIM - Vende-se ««|SSÍÍ«"«5_üífii novTÍ°al5-irerlft- Por mo'-i'° «"
residência e contrato nflvp.jr^g™** -c

quitanda - vende-se na 2* £•_,M8í3íi"íi; ~M- ,,uf*
Rua Pecanha Pi.voas n." «. 8' "nft* ollv»lra*

outro

V^o^^f^^lg;fv£^a"^ OUROEL - B.rlg
Neves e Rabello __!" 

lF"-<"1 A- «-">aicim ,da,.. cinelandia. c] Ma«alhies|— Vendo eom boa moradia.!«í"-;^0- tm IcaMl, Infor

'eç-anh
Rnmo.i, boa moradtn. ótima IVKNDE-SE uma fr-ni-.ewin ,ie
para casal ou dois rnpa.-ei. Idoces e bala.». Tratar n» Av.
Cr* 730 mll. Entrad» ?j0CO0. {OU de Setembro .*>L>3. Trotar

/-tirtm&üVxA íí—_?—7~~~ 1 rom o Sr. P*<lro, dos <_[___\ 15,QUITANDA e Mercearia ven- ,0 V1,, Ta.C>:- 'do no melhor ponto de Cavai-'
cante. R. Laurindo Filho. 331.
SÀLAO de luto. Instituto

itor-
Tel. 32-467", ,ou Cardoso. ifnrendo mnis de Crt 200 0•DOOOÍ'^'1";C*•,, P"o tei. 2-036J. «¦
'Yiirno •e™:™,-..,,;^ : BOTEQUIM — Vende-se. bom cÃIPÍRÃ-Botafoao —" Feria ferl8' -I11"'-" A estação e mais 1 "?»*•. „p"í° 4 «» «0.00.1
-;¦--, DO«0>EP. NADOR _,e barato, nfio pn^.i alutfuet. ?m .m ,rf . lóbe bid aa m? uma ':ranü' casa de mora- ^5 -'acüitídcs.

o — 32 4»;--, «abei- ! ml.. Contrato 3 nnos e. , emnre«tu o resto tl,\ en- m'''í'! «ondução. Preço a|_ Vende-se bem ln<t-iU'i-, '
11.M^por motivo ^Tl^l^waTedS-l^áíai, ?,^ta:' na Ku» .Base de Crt 300 0J0.OO là:,C0\c? baixo de edlífcto. npenos dois 555—?ííi£*íl__292: jellltados. Telefrnar para .l' emprecados. Tratar no Fents.iHOTEL MORRO AZUL —i*7-4_i6i _ D. oiüria.m 300 ml

ILHA DO GOVERNADOR — - dc out?" neg:ArVende- ie terreno de 14 x l ;50 000.00. co
31.S0. no melhor ponto do entradn. Rua Gol»Jardim Ounnabarn. próximo! Quintino.- praia, r.a RUU Manuel Ma

VRNDE-SE um bar ou umi
r>»n»> de 2.1T;-. n& Rua Cor.-
iV _\** Bonfim, em !oc«I <ie
(*rar.c> futuro: motivo não
poder estar » testa do nejo-
elo. Tratar r.a Run Deviu-
bfi.-s-.vlor Isidro 13P. Tijuca.
Com Arlindo Jacinto.
VÊNDE-SÊ em Copacab*na,
loja com mst-.\:aç6es de ;u.to
de lanchonete, em plenofuncionamento. Crt 15 000 OCO

S0OOOC0 financiados em

F^r #^>^' í'-: :0^
K^;#ítí^>'í Mt,^~-~~'^'~^'-#$*$®£ W- í^^t^_-___i_m_ih^
S, ;;-..s'v jí:* ¦*, * '*vl1-t*&r-r-- ' ¦¦ »*¦'_^t_t-9~i_i>MÍt t^ajf*

w&^y^>§&8_'¦• 'lr- 4 ,__» . - -o :'-.<>K^>-________,____^fr'í___StóseSsfis¥ , -x_Wf__x _i_li_Wir_3t£ líl•wr->';-»'*;7^r.'% ¦ t '«^515 -.* ^>«^'s_d_!2^SKMK^^^'li.v3!Ç^í^Í^^^-t..C,'f

irá í •' '4.v ...^'^s_S^ã_ÊÊnÍ_WKh' *$ *\j&S&$mk>::.
it & Ji%_U_fâ__mMÊw_f' *"ií"áBy

5 a- sit,* 1 WWffiy" |ftjMf3HPa_M__l_____MÍHtM_BH_í_tfnci^Pt^ ¦''j^õfe&v- ^'^ Jv-?Sí'ííC-:.

1M6- IRua Ahmo Alvim. 21 7" an-1 Vende-se ). da estação. c| 10'fÍPÒORÃFIA Centro"' cêounà-, rMaRa-|qts. infs, Sr Port,to. R. Xn-1^!^^__vJ8fi&o&Sw» wtoSBf^oSSioÃ MoulS-*e con-idlveritencia de sócios e en-vendo ferrsldkde. Detalhes, peio te-
. *|HAR com entrada por duasl""" ou cardoso. 1. Tei. 43-Bj: |e c.,,,_,,_,.«.. _, »„i.- u

% dn quadra IM. J.into :-o! ?"v:'- ,n" Maracanã, contrato j CAIPIRA llõniucesao — Feriai ILHA Do" GOVERNADOR — "*!?• *!l:««" barato,
prédio n .18. perto da Rua L2f?_;,5f5.,UiSí..ílU8iíf,,,/t.*I600 'm P'- Xfm rlloP''- Por Praça Carmela Dutra n. 3. üri^" $?£!?**' 8- l0'-<
UcA. Aceitam-s,. ofertas pe-;"r",n íi1^?'!1'* P>o!lv," dividas. ;i 300 dos compradores e Fe-lllar. vende-se no melhor L^ü/fone 54-3a,S.

<>l „. -°'°-'^' f Andrade.lo telefone 5H-0_«I. corSenhor Uma. BOTAFOGO
nlx empresta o resto da en

Vende-se bivif-xln. contrato novo de 7
ILHA DO OOVERNADOR _ tequim facilitado, e> ret!Ular|an,w * alu-uel de 10 000, ins-
Rua Malri n 141' v«nri_»._u< movimento. R. Mena liarreto.í"»10^»"» noras. Trator no 1>-
rn.i.-i vazia eom 31 quartos, 3 !' e0- • _P-v-\. Mvi,ii. Alvim. 21
saias e nnrnicem. Entrada de! BAR —
135 23?00B« 

M' Ch"V,,S "° "'! " - P'>d-Í°* V-
r„, .. .,  7.o. Clnelílndl» c| MagalhãesRunçu. com !n„ Cardoso,

ILHA DO OOVERNADOR
Cosa — Vende-se ou aluga-IRARse pare. veraneio, com tele-fone Rua Pio Dutra, 490 —
Freguesia.

Dias. Rua Onix. 22 Mf <qui- [CABELEIREIRO — Ver~ ta, E. do Rio »e dois _sa!6es. C* boas
endem-

mon-— .tagens. otimo.; contratos. 1
,\"'_iL'.''=n__01.'"i.;'- r*"!ratuta freaue.ua. Ver r tra-

Te-
VENDE-SE frer.»*la de pio.Tratar du 18-1S-3J d&j JLjj10 horas. :.-.-_,.:.,.« <is n-na 10«o — Tf.-fla Pv-i.ha.
ESC. .CONSULfr
COPACABANA — Vendo 3.VENDE-SE Instituto de Bel»- eonstiltdrlos de luso. novos

IPAJA* -1 Vend \__--U! n *«,* ÍI11,,"Í0 F;1»*rR°-|frente. Entrada S2J mtl cada.
-Boa Mrtí.r&nuitS aglgr^-j";*- madureira. jreeto^l.l mll m.ns.le. Chave,: J

cnl da Freguesia, frente para-~,0fV5n_LrTí »_-. .,(«-,_.
AiJ3..uéí'fi\(S(í? Z-.tÂ ÍSSÍ* funcionamento. P«ss«-»e, fa-
{_______,^^?;2Jf^2í°2Sr^fí* UtSa o Sr. éllva. ni R.
íi o 52 ri.,™ t r.irm~:\<io «'achuelo n. 305. da» 19

1 telefone 283. Comen-i.a m quelquer hora.dndor Basto; n. 138. Telefone
344

lefcme 4J-0ÍS3.

coloque seu anúncio no, *,?.#?

JQ^imLDOlBÉ^
!>, •->.." '• «. --.--,- l 'J-*/>:>..'H**.-.- -^M*'*" ' ' ¦¦"*

AGENCIA
" 

_. 
¦ .v Rua Conde de Bonfim, 262

.*' -v_-- 'fl

.-__::_..„..;;^;íó;íZ^
HORÁRIO: DE V A óAfEIRA. DE 8 AS 17 h 30m. SÁBADO: DE 8 ÀS 12 h 30 tn

¦_^..M :-

BBE5Fíi_Se
BwESar

•*.s»> *" ¦

,-,vo de 5 ano». Tratnr nai^ESDE-SE um bnr esltlra .J--5734.n. l.nhn do tar na Av. ^mnro Cavalcante. Jmoblüdri» Cremiidn. Ave- com feria de 20O0OOC0. Ver CONSVLTORia DENTÁRIO -0 * ,?"*_ Clarimundo deinida Bià? de Pina n. *37 —Rua Clarimundo d» Melo n.' .8. 8. White. Centro Vende-,130. Tel. 49-2011. ÍTeleíoue 30-Sl«. .122, Tel. 4W0U. >ae. Tr»t«r; 2í.w". •
tw>nde. Orj. Lira. _497, «ob. Boneuçríjo. 'Melo,



3.° Cad.. Jornal rio Brasil. Sábado, 18-11-61

£UUC U E L
CENTRO
ALUOA^BE um quarto mobi-
llsdo. Independente, em ca-
»» de um casal. — Rua Ant-
b«t Benívolo, 3:10. ap. 301. —
Bairro Salvador do 8â.
AVENIDA MEM DE KkTlãi.
»p. 801, de frente, ampla sn-

QUARTO — Altmn-se, pl c*-
sal tl filhos. Run Llviamon-t°'_í'1i^íL:_51"iJ3L;
QUARTO — Alugo a moçii
OU ousai ruir trab. forn. Run
Ladalra do VnloijRO. 13, c,
2, (entrada nn Camerino
perto n." 5).

ALUGA-SE quarto mobília^ (ALUGA-SE VAGA com refcl- URCA
do n 2 mòçns distintas que ções n rapaz

Aluga-se n» R. C»n- 'APARTAMENTO — Bairro [FAMÍLIA estranselra «iu.» 1rás t D n xxx, r, ÍOI r- iA/*i ]'*-.,.",, no T> ¦ . .. 11,.. : ... .. xtl^. ___~ *..>! MARACANÃ — Alurs-ít qto.
. -.,... ...mhhmw uiuw *..«».. ..*., +v, u «_h. u«j, vil»» * *.. .*«*. w, »in ivt«» umn i" nuuu • ( .'. - •i, \i nj* '.:•.!¦ . . —, í - oa c juvkr m GO»an»ri *\u»Irconlhcm fora. Lnreo dolOiiimnrAes n. 77. saln, 2 qts. e deps. compls, que Osvnldo, 42. np. 1 001 ,ÍRun uuihfi*. dc Carvalho, 547 Isldro PlKUelredo 23.

MuchadCr^ap. 805. ÃLUGAM-SE quart mTÚTrÜÍi>1i>,,!- com ° porteiro vende-se ou nlutts-se. gran- «P. i 002 — Copscabsna. õtrÃPTn — aiTTon ri mnv w

i. 'i, I ' . com fogo, «4 ____, ___-. x. ..._—: ....•?-.":—EZ ' .demnls dependência.,. Ver e «parlamento dc saln. qtiarto;101.
r,t vínnnnn' míii-'éÜÍ;' [ALUGA-SE, Cr* 25 000.00 oü;ALUC.O uma vaga n srtn. de tratar com o «Indico • no • dependências de emprenada RnV^7Ò~FRANCISCO~X^
Chave, c' uoeteTr;» 22tfcvende-«e Ci5 2 500 000.00. 1 fino tinto, c rcfcifnclns. Fa-iloeiil. - Tehlio forte flsdor. T*l. "nm 

S77 ,,%»?,,,„.
g?^gfafe.^cKS^ fty^gg^^iiyÃ^gU^ ^l^i^ 

^L"^l^Tif£g^,3«^'^"-*Í»^ni*rt«* 
P*^«*>feo^- n^~ Modisu-sluga chapeis

nnei 53. -,<¦>« •'•¦ ; - '¦'* "'¦¦•'•'fBO, 4 ALUGA-SE aú. íidvo. com' 1'saVbii solteiro em pen«»n f«. IMOGA morando só nliutn umn le adornos.

QUARTOS RUA Cumer!

.quartos. Biilctu. snln. tlc|ien- ,,\tnito^sola 
'tirntiViili. 

co/lALUGO Çjqi qu.uó mob. «rdfiiUi.s.Wi.iul«tae. inclusive ,,,,, rt ¦#&&. Itua Snrapa?,. 4 500. Catete. 110. 1 °. de enipieundils — Nio fnltii :rp|ul J

pen,
millar, Pôsto 5. 50 me

Fer- praia. Run Xnvler da
103. Cha-írn, 13

'HÍ ".1ííomo?',n*135,n.í,n 
bÍI"1 

P-r^ff VILA IBABBL - Aluia-MSilvei- J.1J}.l0Ln:JI35,.np.»14. quarto na Run Teodoro i

OAVEA Alusa-se » Ru»;ALUOA-SE um quarto em
J. Botsnlco S44. o tp. 201
com «ai». 2 quartoa, co.-..
bsnh. «rea eom tanque e
w.c. empregada. Tratar tel.
52-7344.

porto habitarei tm essa d*
casal, deposito 2 meses t r<-
ferências. Rua do* Ar»ú|oi.
71. casa 6. Rua Ptrtlcultr —
Tijuca.

OAVEA — AlUga-se o »p. 401. iAPARTAMENTOS R. Con-
fundes, da Rua Marquês dei(ie Bonfim. 170. Novos. Alto
Sto Vicente. 158. com saleta, )iuxo. 3 elevs., com hall pri-
qutrto, oanhelro em côr. co-|íatlvo. plny-ground. garagem,niiha. área e tanque, a caaa! instalação para ar refrigerado,
que apresente fiador comer- 2 e 3 quartos, «alto etc. 24
cl.inte. Aluguel CrJ 10 300.00 mll e 27 mil. mais despesas. 228. ap.

...... .i;.«, io», uuu.... tu... mt£ ino „, 48. desde Cri 3 000.00|ALUaA"-8Etin"nua" Pedro i",,!"".',r0utÁÍ,",°' """'• J'"»I"'el,-,ves lio prédio 
'214. no Indo.' -'•—  Iót"~niõ ã -ca*~ÍH»t—'ÍtJmVi" I àdnhar  

" " ~ 
lí?.a'° li,xl" c çonoctuinio. 

— ae lei. com oom uaaor. Tra-
emp.. área serv. Cr» 25 000.00 |pnrft rapáíeí. com depósito. Américo 348 o ai 203 dc sn- '-'0' Í8'8003' 'porteiro Sr. Caninos. Tra- £ . °« 2 ¦""«»« *ll"i" °?g- ° qt0, * ""' *""• * "•"». "¦">"• Chaves com o Sr. J. Francis- tar no local.
- Pode ser visitado. — Admi-1-~.-—-~ - .,-.Zi._i-T..i^rz,', lia ouario seoarados ei"lnha ALtlOA-SE um qunrto, n 2 tar nn Predial Canadense - lortavel voga mob. cm mlnhft PRAÇA DO LIDO — Alugo VILA ISABEL - Aluga-se o co. na harbearia «o lado. - Tri.nT <ST~\_m .„ ^. t..„'ntstrtdora Nacional. Avenida HUA GONÇALVES DIAS, 81 ,1a. quar o sep.uados co, _ .cs em Copacabana. 3:100. qto. (.'. x 3), n moça que ap. n» 101. com 2 quarlos. Tratar seaunds-felra C D)«l- fi'U° ô JÍ?,.;P«*\l"xPr».^o cario.. „». 3, ^ ^^.^g-kgggrAggfe g à£s gssftWfe ^ ™- — igg^ ^ &F^ ^ "•to" ' F&^J§?& PS^^^mt^S2£^'àALUOA-SE um quarto a ra- Z 0r$ 15 000 00lí ciia?e» comNbecehl Ltda. Tel. 31-0080. as úteis, dns 20 ds 21 horas. ÃLÚaA-SÊ qunrto. a moça í"-'/-fls'"- 

'/2' -, - PRECISAM-SE de dois aparM?*^»! i6' - Ma***l Cr» » horaa. Tel. «-2330. 2H-J091 - Tijuca P
pai- BOltelrp. nua OardosoUelador. Administradora Na- catete _ Aiucnm-se v«»« Marquês de Abrantes; 92. blo- que trabalhe fora, c| refe-iA 1 ou i môçns «Iuko t^iarto,,nmei,tos com 3 f|llírtOR e de. bjww. JARDIM BOTÂNICO — Alu- AMIQA.MB i AHmr,—^T^T„Marinho. 21, cl «. Santo pk„mi. Av_ ,.,¦«. Antônio Car- !„„,.„fc tAOMeii ram icfe cS, Ic0 ,5' ""¦ ' 20''' Findas. Cop.. 723.'sp. 504. te0^""..'''-^ íí?.af1!{npJ: PendênclU, entr. Postos 5 ejVILA ISABEL - Aluga-s. r,a-se ap. com sala. QUartO ií'Df°*."ff ' 

?ÍS d.Q^S20ritt0' «™. 615. 2.o „nv. Tel. 42-1.3.4. P" "penX 
família-. mP.un ALUOA-SE quarto com mo- ALÜGA-SE »p. de frante. na«8 

"o^en.. L?f0o^H,V'fl>àfÍ'*l*y be,m-K 
?* 2 qu,;lM', 2S*'""' ^^^ b,»"h"ro. «>»P>«»|ldade "í 

vaga pirs «enho*
ALUOA-SE em casa de íamt- VAGA - R. Resende. 40, np. Bento Lisboa, 10, tels. 25-0844 veis c lefelçU , ,¦„««, „„ êSí D0£lngOS rvriclrn. com -.-.,^ 

%-[Zr'i 
"SS=-d55 

dó dí 0 « 30 d?ú d^ifní rõ u&L Hff1 RuTl* dVPS2" S»«CÍV £fS^* m,íXfíSÍ.0.f' r* •»»«««>« °'! * ' '»P"
Ua tim ótimo quarto Inde- 602, „esson Idônea. e 45-S7I8. mais peesoas maiores e vagn dois quartos, saln, cozlnh. 5í2Sà"85«i5P*itr à Rua p fmuro «mb« 373 „\Í 10* tt£n~ « u« ÍS?,U«w 507 .í.íl?,VI»°s»«gado. Bastante ignt. —

íiiLíi-- ._ fílifírlo.42-2997 — EstUclo. _
ALUOA-SE vsga tl. qusrto,
mobiliada, a rapa?, essa de
íamllla. Cri 1500.00. Hua No-
lonha Santos. 130. Estaclo.
AIUOA-SE um quarto nm-
pio e mobiliado a senhor de
trato. Avenida Henrique Va-
ladares. 98, ap. «7. Telefone
22-9339.

ALUGA-SE. de frente, amplo *W ".«"" abundante. Tele-
e tlnio. com 3 quartos,-tale- tpne 45-B788i ALUOA-SE, em 1.» locaçto,
ta, snla. Jard. Inv. e dep. CATETE — Alifgo ap. 1110b. |o sp. 502 da Rua Voluntários
compl.. arca, quarto e banh. cl tel Trat 37-3907. |da Patrln. 31, c| 3 qunrlos,
empregada. Run Benjamin UtíT.V . ,\ 8;,la ° demais dependências.
Constam, 34. ap. 602. 30000. PA?AÍ! ''V ""!' ','"10.* ,,',ue I Ver 110 local. Trntnr pelo te.
com findor 011 dcp. Ed. com i*™'™ !? '"/";,.,'C,V,°.e 

^ . m lcíu»" =0-7493. Preço 27 mll
garagem. Ver com Eugênio el5?..55Ín.5í£te.rí?A0 íf^JLÍK?I• taxas.
Iratar 28-0074.

ALUGA-SE o np. 704 da Av. ALUOO ap. todo alapetado, 45-0990
Copacabana «3, o| bala, trf.|conl l(.ief<)ne, 2 quarto., sala,
qts.. banheiro, cozinha. qto.ic07lnhi „ geladeira', ni*
de empr., Área de serviço.-lqU|I1B ()e lavar. Rua Miguel

QUARTO — Leme — Frente,
nlugn-Bc. p| pessoa de fino
trnto que trabalhe fora. Hoje
. amanht. das 13 ks 18 ho-

ALUOA-SE uni» bon vaga
Telefone 25-4875.

Chaves o| o porteiro. Tratar,Lemos. 54. Trntnr tcl. 47-3920.
pl telefone 42-2949. ,
.,„_-.—rz, —r—IALUGA-SE uma vaga a rnpazlras, R. Gustavo Sampaio.

ne com extensto deseja um I faxás ALUOA-SE vaga P«™ •»««" ;,m ,|,, i,mlllir. Td. Jl-Ml. Tio, ip. SM,
quinto em casa He família  jquo trabalhe fora. Av. Copa-;..  — ... ——- ... ', ___

entre rlnmengo. Oatnt. ou AI.ÍIÕO". Voluntários 34Õ, ap.lcnbnno, 872.203. 1 ALUOA-SE 1 voga a mflea QUARTO, duas pessons. 5 000.
Glóiin. at* cu 4onn.oo. —1401 .ala, qt. sep., 15 mll, tia- AÍ.UOA-SE'bom «p,^ dom «a-muy trabalhe * noite, com-dl- Oom.» Oamelro 134, c/ l.T.l.idor 2"076'- t^^y^^^g^^^^^^^^^^^^a^tssu^g<>J^^^J^^^^s^*^w-A3?5|g^^^!^0 ^^^ ^ ou dUM_ ..rorórn,- Handrn QUARIO para uma ou duosíu^r^oMnà^nllen^^immlALÜOA-BE —"Olõrís. — KtmlCATETE"— 

'Alugam-se 
vogas í ALÜGA-SE saln nn Rua Mnr- luepenoenoiav por cn

quarto independente pnra ,,„__.,„.',_,,„ ,,' ¦?',.,.,.« iiaiu. mocas Rtni Bento Lis- nuAa de Abrantes J01 Tra- 18 000.00 c tnxns. na Rua Xa- _¦_ jmoças ou casai, pode lavnr e
iTRSHosèn-u^f»8'0"!" F?i."u.«. TileroS. Vier d. Silveira M. up ,1. A MOÇAS que trab foro, va-çodfnhM -- R. .Silva Castro,
r*t,?l?»„d,°„.8en*ao'3M- , Idttavascoin porteiro c tratar liardes. 45-8478. J«- D« ".„4s l0 Íl°S2íf,lelc" Utt'1 "arí n,or!"'' "SS, xm'\^' ""' 104' com K"« Slt<u'"-a
ALUGA-SE quarto a rap&ZISr Milii,, Tel ^i-iio. '— .tono 25-3749 cm 25-8620. blellte. Copacabana. 583. «p. Campos.

?nU âS^^áSTír rf1" A?íÍT^i^^G.^ra:«»ri^^com $X\Tlt ftg»^,558?"SZiXn.- ALUGA-S^-tmr" «õnt.ííHj* C03:_ _ QUARTO a pyo.^o tra-
•M-^llT'. - atÓVaaleta, kit., fechada e elnha, banhWro completo e cias. garagem. Rui Barbosa, JP;, 

">"'' 
;.«''»;.,i 

'£nT[??; COPACABANA - A uga-se ap.lto. dlirla ou mês R Gomes
ALUOA-SE uma otlma mora- banheiro, l.» loc. 11 000. 3 m. dependência de empregada; 593. Tel. 25-1979. Augusto, • d£',l?alírii,iTpíK?1*"íiaí1' i« «Ç1» * "• "P- CD'.."}'r_. ' \'n-.Carneiro, 

I3^c/I. 27-5777.
dia pnra um casal com todos depósito. Tratar Av. 13 d. na Run Santo Amaro 196. alÚGA-SE 

'" 
uu-irtamento nn IS « _Pr.ei.dV Ort ahelr?i vnrnndn S O0OJJ.U-? QUARTO - Alugo a 1 ou 2»( comodidades Independente m„_0 47 so r,r 812 ,„ ixi nhnv.« rom o nor- ALUUA-bi. apartamento na np. 402 — Pieço de <-U .. xas. v.r llua Raul Pompíla, „ enranh.».

na Rua Laurindo Rabelo. 203. ;'„^"' ¦ 
' 

: ¦ ?L3"' 
ChiuM COm ° p0r 

fe»» <e Botdftgo 430, ap. n.<> 36 000.00. sem taxas. \li2 ni,. 90:i. chaves com port. 
"?h.°í"- 

.„ •gâí^SÍSfíSí
E'tnelo de SA ALUOAM-SE quartos, todo. ."'">¦ ^^ 208, saiu. quarto, banheiro e _,.-,-¦ -- „,, ...~.mmJ,,' „m T>»t«r tol 37-7222 ?•" ' 3Í?; ,p' 90S' ,N*° f*ltaastacm oe oa. jrt> fMll(t na ,',nii n_Tli. ,„(-,„.__,-„- ^.....-; „T.C Icozlnha Chave com o Sr. VI- ALUOA-Sfc po] 6 meses um^Tatar tei. il isss, tgu(li Ní0 se atendt p01. tf.

VILA ISABEL — Aluga-se 1
casa dc 2 pav»., 3 qts., 2 sa-
las, 2 varandas, entrada e
local para carro, quintal e
dep. de empregada. Tratar
na Rua Petrocochlno n. 30.

l7ní~b~domato

de frente na Run Barto delCATETE  Uuartos  Mô-ALUOA-SE nmt ™gi. PM» Quaratlb. 11. 6 .esquina do ças ou r.enhorns. lavar • co-!torino. nn portaria do edif.
moça. ttua Oarlo» Sampaio, cat.t. e uma sam pnra o ànhnr - 45-0702<I, ap,"303. Tel. 32-7873. jCivtete que <líi pnra qual- i_r,,x„..rt.
ALUGA-SE uma caso. sala. jquer ramo Uc negócio, 2 CAI hl t

quarto, coelnha, bnnhelro. 11. |

- Aluga-se | lefone.apartamento de saln • qto.i COPACABANA-.jeonjUgaaOSi WODliinao, cclil umfl arnnde sala <le íri»nte '
ALUGA-SE 11111 quarto mobi-'geladeira e radlovltrola. VA rioimánte mobiliada em cn-,guAHTO ~ C°P- ~ Aluga-

Alugo ótimo qlo.|lindo, pnrn 2 ou 3 rapazes, OU Avcnldn^Copncabuim "^J^Ba tle família, perto da praia,!** I"1- excliiclvnmeiite a mô-
em rasa tlr família,,

BIUÍQ dn Gamboa, 17, c/
Sr. Armando.
ALUOA-SE ótimtTqusrto ln-
dependente e 1 sala só a ra-
p.rcs. R. Barto da Gamboa,
1"

m»»a »m ,i«n^.iio tiiMem» -almoça, com refeições do l.*.lvngns.meses em deposito. Informa.lTe, . ^3.0990. 'Rua 19 de Fevereiro, 41-A
HOtaiogo.çó(*ít no locnl.

1 FLAMENGO Praia — Alu-!
faminto di âl^Vmxirtos |íõ""a" Proü do Rtitóíl. 694.2.MALUOO casa nn Rua Ipu. 12

doma"Í°d.pend^ncla^/mp?'-!¦"""»' "« «<**% 
f 

'* """t,3 » »>ffi 
? ^"^J"^""**. .*. —. -V um'.!' ,ie inn 1 ah-nt 1111111 a Vrí» f ilfl *t 7 II o 1 fi Tlrtl 'AC.

meira locnçAo, Una do . [quartos, 2 banheiros, amplalVer dns 7 ts 10 horas. ALUGO TJBJ. » rapazes
ICopac. 209-303

Atende-.. tób«do ~u"^ 
^"RY, com todíí M re- *,W» ".balhe lor». Trntar

 
feições ix roupa. Preco 25 000 -?l?JeJ»l° te!^_3..-3082.

Icruzelros. Tcl. 37-6332. RUA PRADO JÚNIOR, 335,
COPACABANA'"— Aluiianlos,1 ">'• 91B, — Mobiliado, c| sala

TT por 1 ou 2 meses. ap. 904 ná •^«"OiÇO^gadM. banh..
AV'.Itua 

Barata Rlbclio. 269. com "^^^14 000 M, Ohí.vea oi

ALUQA-SE porto hab., tipo
ap., parn casal .em filhos,
Cri 8 mll, com 4 peças, coin
depósito, Rua Baronesa de
Uruguaiana. 13Í. Lins.
BÕCÃ~DO MATO 

"~ 
Aluga.

ne o ap. 102 dn Rua Mara-
nhfo, 639, cl sala. 3 quar-
to», coz., banh.. dep. d»
emp. e área 0 tanque. —
Chaves no ap. 202. Tratar na
AUXILIAR PREDIAL S'A.
S/A. Tiav. do Ouvidor. 32,
2.o «nd., das 12 ts 17 horas,
Tel. 52-5007.

JARDIM BOTÂNICO — Alu
ga-se ou vende-se o np. 201
da Rua Italpavs n. 85. dois
quarto», sala. cozinha, bs-
nhelro e dependências de em-
pregada, tratar na. Emprêa»
Brasileira, de Admlnlstroçto
Rua da Quitanda. 47. 3.0, ./
2. Tel.: 22-3827, chtves com 0
porteiro.
PCA. BANDEIRA -
S CRISTÓVÃO

HADDOCK LOBO — A!u«»-s«
quarto mobiliado a mo.a cu
senhora de respeito, que tra-
balhe fora. IníormaçMí tel.
54-0957, das 9 hor.i tm dl-
ante.

ALUQA-SE quarto a ropsi.
Rua Fonseca Ttiej, J4, 3."
tndar. Sio Cristóvão.
ALUGA-SE sp. de ..ln. at-
leta. varando, dois quartos,
dependências de empreg.da
Run Fellsberto Meneses. 31.

ínp. 408. Cr» 20 000.00, nais
¦laxas. Tratar 42-3328.

PARA casal, moçts ou tenho-
ras distintas, iluga-se amplo
aposento bem mobiliado, õo-

idendo-se fornec.r refeições.
|CrS D 000,00. Qutrto menor.
•Crv 5 000.00 com depósito.
P.ua Cond. de Bonfim. 731 —

• 58-7837. Nto ftlta tgua.
PÉNSIONATO — Ãeomo-
dacões para moças. Rn»
Haddock Lobo. 37. Telefo-
ne 28-6S37.

np. 1 00,
dns 15 ns 17 e domingo ms |

!i0 às 12 horaa, Preco de ..
iCrS 16 000.00 com 3 ;ncs.'s
em depósito¦ 

LINS — Aluga-se. 10 000 0TU- ALUOA-SE gronde • belo «p.
r.ciros. lindo ap. frente, gde.' to(l0 de frenie, i.» loescto,
snla. 2 qts.. sala refelcAo. Rua ,a f»mIH» tle tratamento. Ma-
MArlo Plraglbe, 17. «p. 301 — ií7. , Barrei. I 023. »p. 201 —

QUARTOS, a casais sem fl-
lhos ou pessons sós, de tes-
ponitbllldade — Nio falia
água e tcm.conduçio k por-
tn — Rua do Bispo, 35.

Chnves ap. 403. . Chaves. 28-3738.

QUARTO PEQUENO — Alu-
I ga-se. mobiliada, a penso*
j que trabalhe for». Telefone:
! 54-3084. Rua Marquei d. V«-
1 lença, 108, Tijuco.

Alugo-s. o ra-
UNS DE VASCONCELOS -'ALuoA-SE quorto na Ruo |Qt.,...,.,.Terreno de 9x23 metros, ven- Rela, 169. »p. 301. Moças ou £H.Al"0 ¦_- „„„do, nn Rua Matupt. entre rapazes. Pedem-se referínclas pn:íl_Tfl- 28-8401. _
os n," 64 e 72. Trntnr pelo|_ ato Crlstováo. |RUA AFONSO PENA, 81, alu-

quartos
Crir. c/ 7. c/ sr. Armando. ncl. 344. enaves na portaria, içonnnt. acnyaencia» oe «»£-|ÁLUOAM-SS 2 quartos comi"'"'"'".'rr."-.'— -__j_ loto., snln. ban., deps M.iiff'™'.™-"'^^"^'™- tel.: 38-2300. Sr. pacneco. ,[^^0^,3; ap_-^7-^,—^go np. 201. c saio. 3

rÃt,TlOA\t^É' vaa»; oi refei'. Trftt1"' Dpp- Imobiliário Ban- visos oompietas. Chaves com g^Jg^ completo. Preço Crs ALUGO vaga moç». 'let. ,.!Ver com porteiro. Tratar na *™" ¦ Al-n» "^ ™õ™.™ LINS - Aluga-se casa de quarto separado., banheiro,!f.,l^».tlep'níénvc!M'.por. .ALUOAM-SE vagsscj refei- Americano dc Crédito Porteiro. Tratar com Breves ,, 00°M T)i„ft's(1|teiro ou cn-157-7599. Cop. Imoblllarln Sagres Ltda. — ',"»•,»">• »• Pav- ^et. n uta. ^ h„ ., m„,r,0, cott. co_.lnha_ 4l!fft co:n' ,,n ue : 8 000 e taxos. Ver das 8 ts

ri?.' ti"Vv rqBrnneo11 '"S/A- 2H! (l° Ro,arl°' "¦ ~ T"h'"'"^ «1 »""^"hSs. Rua VoUtnU-1 AVFNn)A~ ÃTÍ7aNTÍCÃ~= >*<>• Cnrlooa 5, snla 516, le- RUA BARATA RIBEIRO 160,,nhn. eopn. banheiro comple-!R,,a Senado? Benio?do Mon-I '2 hor*J:
tora mi At. R Bianeo3l. 2.» 

oLÚRIA-Alugamos ap com FLAMENGO - Alugo ólimo rios da Pátria. 190, cnsa 1 - , £,„„ ,, „„, ínartàmento w,0"f ^-mn- \& lm ~ 
freme. naln. J.. to. nrea eom tnnque e 

yornn- telro. 157. Benfica. |RIO COMPRIDO - Casa com

AlTo^ 
"quar 

^ par. 
*™<*>' ^'P^^^t!^ 

VA^ 
B°ttti0g°- «XdÔ Z&Wí^^úai-, copacaban^~^^ ÍT^T^cI tXVe.Tri 1»' ííat^^R^MÒ XlÜQA-Se um Wrto > pes-^ts 

2 «los Traves^d.

aolSro R André Cavai- ""',coplt| C0Z" b?"-¦^?P't.d> - ¦¦ ¦ -¦ ' ag'"B2' ¦• ALUOA-SE um quarto em ca-hM| „„;,.,« todos de frente! Próximo k prnla aoar amen. U0>moo. Tode a_.r v.,l_„ao 2 otonl 46. 1» «nd. D»« 9 ás soas que trabalhem fora. pods!^,7;Aj°^dtti.2?_*?J^Jl0iü;._
cí ni n o 120 e.mp7. «nln,R,rm «'Si ,ivla Ba- FLAMENGO — SENADOR .a dc famIUn. parn senhor d. para. o mar e demais de-1 L?,,n?vlní0' iS^Sf0;! ?.?: Administradora Nacional. Av. 18 horas, de segunda a s.x- l.vtr e corlnhar. Rua Senador RUA CONDE DE BONFIM. 66.
ffntUn.» 120. r«o Ounratiba 100 ap. 201 VEROUE1RO — Alugo ap. j respeito. Trator e ver das 9|{£|£.*jí"^ Furtado n. 38. ap. 702 - Ampla sala. J. ln-
ALUQA-SE quarto de fren- Chaves ap. 101. Tiatar no Io-iom la. locaçto. 1 snln. dois fo 

H]4 
Horas, na Rua Teresa pendências Completais Alu• AtaM ^li*S^ÍZnlht?lrxnni P*V. Tel. 42-1314. ,-_,v/-5 = . *ín  Vi'uo aTsf"1"õTtrtn oar>' ra- vern0' 5 Quarto», banh.. eoz..

te. Henrique Valadares. PO, cal. quarto, e dcpendénclns— Guimarães. 148, SP. 301 _ Ruel tle 
Çf$ 

45 000,00. íw T*jt: AD^ISTR^ORA E-———— --———-— JACAREPAGUA n« em cJ« tle f^ní« ii dcp' *mp" *rea »«r». Cr» ..
sp. 51. Tel. 62-3619. gANTÃ TERgBA ~ Hotel Be- ^nji<) "" Cr» 2r' "°°M' Tr*" IBotafo. o. e tratar tias 9 as 13 horas,; DF. BENS BRASIL. Av Rio RUA BARATA RIBEIRO. 419.  P« em casa. de ftmlll». n» 20 g^ ^ Chave* c! xel.dor.

. ,. A f» vista no m.m7r e?lmn do '»r l1"'1" telefone 45-4465. \-° 
'_.. -— : „o local — Av. Atlantic»,1 Branco, 4. t! 310. Telefone: op 30 - Irente snln e quar- APARTAMENTO - Alugo na Hua Major Fonseca 51-A. S. Administradora Nacional. Av.A.çuc v..« ..»r. mA,-., lia Vista, no melhoi clima do|... ALUOA-SE 1 qunrto n cnsnl "B "„ 

snt 143-3988. |to sepnrsdos. bnnh. C07. nrm. Rua dns Rosas 824. Ônibus Cristóvão.  PrM Antônio Carlos 613 3»ALUO
que trabalhe fora. Rua Pes-
soa tle Barros 43. Telefone
32-2903. Estácio.

APARTAMENTO comercial —
Alugo ótimo, r| sala. qunfto
ronj.. Junto no Tabuleiro dn
llalnnn. Aluguel: 18 000,00, — /iimrirp
Ver o ap, 1329, cl» Run Se- |CAXJLTfc —
nador Dantas. 117. c o por-; pr I IPiUI
telro e trntar cl Dr. Paulo,'r****• «'»«*«''¦
no Rua do Hosnrlo. 129. 3."
andar, grupo C. Tel. 22-5052.
aLUÒÀm-se vngns a oava-
Ihelrce^. na Av. Oomes Fiel-
vc número 510.

Rio, a 10 minutos do Largo IFLAMENGO — Pessoa s(x «lu-
da Cnriorn. fipnrtnmpntus eíga ótimo quartinho ronjiij:.,
quartos para cnsnl ou duas Imóvel!", a rapaz. 2 800,00 1 m.

gessoas, 
familiar e residencial, depúslto, Atende-se á tarde,

lárlns completas. — Telefo-jMarquêa de Abrantes, 92-B.
ne 42-9346 — Bonde Pntiln«p. 710.
Motos na porta FLAMENGO -- A 1 tl g n-se

qunrto peq., CrS 4 000,00. —
Tel. 43-5474.

•SE 1 mitirni n fiiMii (»« »Q.
moças ou senhor. Cnsn do _••>», ap- •«"• 

Inrtwarawáira Penei.ru.ISifiSst Are! c! tshiue. Cr4 .. na porta. Vlla Vnlquelre. —
famllin. í.xli:cm-Rc referên- ALUGO nn R. SA Ferreira 228. CUPALABAH t\ - I rocura- Mg 000.00. Choves cl porteiro -- Inhatim
clns. Rua Macedo Sobrinho,Un 718 findor. tintar Váltcr;sp para alugar, ap. irente, Administradora Nacional. Av. ¦--.--
11. 68. iLatnca. Banco Bahia. Av. Hlo 2 salas ou 1 salio, 2 ba-iPres. Antônio Cnrlos, 615, 2.» ALUOO casa. I qto., saleta

nheiros. 2 ou 3 quartos com pav. Tel. 42-1314ALUGA-SE um apartamento [Branco. 132. 1' 7 000,00. Vei- Estr. do Rio
Grande. 3777 e 3805, desconto

ua Itun tln Passagem. 7H. ap.ULUOA-SE ótimo quarto mo- rwnrlo* embutidos, depen- TEMOS QUARTOS, pi tempo-lem foliia
om belo vistn pnrn Aiulllitdo. Cr? B 000.00. R Fer- delicias e garagem. Indjear ;rnda de verto, Tel. 47-7836. | ;TTTrll jP«. 1.^,

ALUOA-SE — Praço da Btn- pav. Tel. 42-1314

?:!?.-.:,m,,?.,JW2?e.'í "^2* «í RUA (ÕSrâÃL ROCA. *lf.
ap. 300. Sala. 3 quartos, ba-rspazes. Rua Pereira de Al

trelda. 51-A.

FLAMENGO Aiugumoa ex-

c-02
Prnla de Botafogo. Chnves'nando Mendes, 31, ap. 302.—
com o ponclio do mesmo Copacabana.
prédio. ,; ,--,^-n ...,„ _. ,.~T. ^m I

, ALUOA-SE o opsrtnmento 101
Ida Rua General Jo.* Crlstlno

__ Toneleros. 24» — 70Z. __ 1 Ferreiro 13(f. Tel. 27-3777. Ru» dM Rc.„.,

-'-'ALUOA-SE pequeno »p«rto-]n.<' 123, quatro quartos, duos
1 sem filhos, «alas. banheiro, dependências.
501, Vlla Va'.-'completas e quintal. Cf.avesjTelefone 42-1314

e inf orna* coe* no *.p. 301

nhelro completo, coz.. dep.
empreg., nrea. CrS 32 000.00 —
Choves c! zelador. Admlnls-
tradora Nacional. Av. Pre».
Antônio Carlos, 615, 2.8 p»v.

¦ ¦ . ALUGO belo qt. frenle. com COPACABANA — Aluga-se; VAG \ —""AUTOMÓVEL -Jquelre. Campinho. |e Informsçôc* no «p. 301. ISAENZ PENA — Aiugom-s»ALUGA-SE ótimo quarlo p.t-: eclent. tp. na Rua Buarque ALUOA-SE um qunrto n uma varanda mob.. banheiro »nr-,„ „,,. m. dn Av. Atlintlca, uÍ|mT-m utaív no PCato 4 n ,.>rn7„,„,i7 rr  ALUGA-SE um nu.rto ntr» Up». de «ala. quarto conjuga-rn três rapazes de fino tra-, dc Macedo 23-502. de snln. ,«nhorn, Rua Jo»o Afonso. 15. x0, tt Mhhor c\ reí.rínclaa -3 31* com saln e qto. conj.. c„r0 «ouTno. m ílhor of exi JACAREPAOU.V - Aluga-s.| 
^«O* ^^.ÜÍiVÍ0 «?!?* dM e «ala e quarto wpaS-to que tr,b,,liem forn ot, es-, ..leta. 

;' 
«uartos • ba»l,e..»: 

aü-oa-SE'qto.- mob.' « se-B.Vat» Ribeiro. 280, np._G02._ 
j,^ 

, lai.-h. Aluguel Cri 
\tZ'%kT ídt°.'nSdO.° Tr°aUr ^"'T 2M 

°c 
Tl Tu » ii ™ M Ft$?\\L B& ** ~ R«» cSSÍRoc"P*«.

tudontei» em ambiente d. | ? • ' »)xev coz. 1.1.1 "¦"„,,,,, ,.,,, „.',,,.,„ orM n„ ,,,,„ .,.,„. „..-;;_.—.u 18 000.00 e :rll>. triiaves c o In„_ Flsuelrcdo Magalhães ,Jiu ; deiro. Tel. 58-3838.boxe. co.t. nren com ALUOA-SB qto. mob.
I tnnque e dep. de emprenada nhor. Vol. Patrln, 2bb. np. (.06 ALUOA-SE— 2." Bloco. tom ü»1n p qunru» cunjur.ft* ;442. sp. 208.

um «parlamento,^-"' .^^ u,vnü„ *_
;Sons. Ltda., Av. Pies. Vnr-|_

200. 2.». Tei. 43.0M.1: AWD. . ÜRAJAV
VILA ISABEL

, .... ,.i ALUOA-SE 1 quarto de fr.ll. SAKN2 PENA — Nôvo, oca-Aiuga-e. tf Av_ pedl0 H .. 0 H!)_ ca.boinento luxo. si., qto. sep.v.
bsr.h. c boxe. tanque, cor. Av.I — Sto Cristóvão,

j JACAREPAGUA —
111 Rua Ma more 109. ótimaI

. .«^> --..«^., 'c"tx üi ' <,ts- í;11"'^' ^':\r,,w.\-.~^-''~Cz'',~-. - Maracanã, 1 001. ap. 806.Aluga-te, '__'_______\ • — »»•••-••' ragem etc. per 15 mü. Te- ALUGAM-SE em hotel. Aten- ja 000 e lavai Choves no lo-
no Cenlro Comercial de Co- IÁLÜOA-SE eoníonAvel pré.|l«fe»« 46-5492. ,c»o. não perca tempo, precisa CkX\. Tel. 42-3R89 c 38-9114 —— 
pacáb.na, coni. 702, '.ado da dio da Rua Correia de OU-Ijac^REP^GUÃ'-—~\\üõ^si\ RcornrKÍ"r-"e,.P dias ou me-lApolo.

deira Jofio Homem, 72.
ALÜGA-SE um quarto para;— Largo do Mnchndo. ii. np
rapazes, na Rua Conselheiro 1'02.

Rua Cortei» de OU- JACAREPAGUA'4. .1 quartos. 2 «alns.l! bonita casa
Rcomodnr-Re p'
ses, na Rua Senador Furtado, ,'

,muilo silencio e respeito —1
[Rua Senador Vergueiro 5 np rcompletn. Chave* com

ALUGAM-SEvagas. ótimas re-Hoi _. Flamengo. 
' ie,.ro' Tratar no Bnneo.de aLUÕA-SE 

" 
qTtnrtõ m»>biiía- 'dos. bnnhelro. cozinha. Av. I" .,

feições, senhoras e cavalhel- Crédito Petsonl S A., Tele- ,;0 „.v Rl{J HnmattA 229 ¦?*. S. (le Copacabana. 1 2.'0.!rr...„,
ros. Sete tle Setembro. 211 1 ° ALUOAM-SE vagas mobília-1fone 23-8200 .._„ 51-, _. ._,„, „., 2 cava-|ap l 006. Chaves com o poi .
ai rin* op ^... . - - dn». p| rapaz, 0| refeição. Rua „, .venvetn «t.i».i.i ri.' 

'i 
lbêlrot ou •'"senhoras oue iclro. — Trntnr com o pro-1 COPACABANAALUGA-SE apartamento nnisuvelra Martins 115 Catete FLAMENOO — Aluguel de ., ii.cuos. ou * »ciuioriis qur . -

Av. Augusto gevero, 308. ap. t«i 25.3555 pensão ^Mlllaml1' Passo ótimo con ugado trabalhem fora. Pode «er grIeUr'0 pelojel _
212 Chaves nn óortnrli *ei. ^3-i3D3. 1 ensao arnsuin. _^ , , Machado a pes- camas de cnsnl ou de eoltel- ALUGA-SE um quarto jinr» I i>'»^n"n'iil- cor». '"-

rr^Á lr ó 
--V-—r- ALUGO quarto de frente, to- roa Idônea Base de 30 mll ro: 2 meses depósito. Tele- ££rt ,Ue trabalhe fora - R"«V T,!ixtZr.' 

fví k- a" 
'"_\'?',£,'.i,,'x)l*x:t'?'.3, 

^f5'11 bonl,a e*** rom ^^"•l^éttaTíewIcrd'. 
*WlSda 

ITÍJÜCÃ^: Rua/.LUGAM-bB 2 quarto., La- da condução na porta. Pessoa - Hrts. n. Run do Catete fon. 30-4719.. Tratar pelo tcl. 46-9764. i "«"»;' i!»-?" ll S-,Vl"001 na? 
Crt^8M»SÒ e^^ V«PS?0 

c™íft'"'' 
l ",,!,r,'°'', ' dietas quartos «mplÓrboi^onfim. 159 -- Próx!

|dl.t.nta, com. ou sem moveis |n, 30 - 802, Sr. AntOnlo. gõfÃFOÕÕ - Aluga-.. «5. ÃLUOA-SE .p.rúmento. H. 
"""'^ C  

SS' sVTZM^ttoufo}?' tfuíHfmulSf^udííiíf mnbl!"1' P"^» **&^ >Vt^ S' Píns' Alu«ans
FLAMENGO — Alugn-se op. quarta em cnsa de cômodo,|s (lf copacaban». Leme. p'ICOPACAHANA — Alu.-.o «p. ¦Bairro Vlla Isabel Aluguel 12 mil cruzeiros,!PRAÇA DA BANDEIRA

-- , ¦¦¦!• '1 sob Sonde .,,.W7~^ rzr em 1» locação, de frente, c| serv» pnin ..patolro. estc.n- temp0„_,dE t|e 3 , 3 meses. 3 UrreO de Lente. 8 peças, Crt u.uo\-SE cnsn confortável" imols taxas e fiador. na Es^acarias^^i. soo., baut.e. ALUGA-SE metade dc qtiarto 3 quartos, sala, ciemals dcp...dor, oficina particular ele. ,,.,....« , ,„•, Trator oelo 23 000 OO tel. 57-8626 «waia-M tnsn ci.io.toTei.L. ... . ..
ASmdoL. da CarlocTaluii mobiliado por 2200 e mais l1- »- "¦ « •¦ '--¦ ""'«" »- "-
sala. CrS 4 800. R. Invalides v»í» Por ' I10*. n ífpn/. Tel.
n. 92 42-6858 — llua Santo Amaro
..,,_. .„ ,11. 162 — Calete.ALUGA-SE otlmo quarlo pi

moços ou 2 rnvnlhelros dis-
tintos. r. de fnmtlln no
Centro. Run Mnnur! Cnrnel-
ro. 26

Conde dn
mo k

cs em
ll.a locação, aps. 703 t 704.

,, , . •..,,.. .'penúltimo andar), tendo sa-Aluga-se 00 l«do do Instituto |U Ampit- j quartos (um du-
.tipo apartamento, tx.\ Rua|S?oa oa wgação n. 241 —de Educação, ótima cnsa deipl0, Mnn em cC. C07 ,

503 
"fia-,rr*nT"ü«.i- 

Araülo'|— 
^"'OTJ'""_  ltel. 57-3307. Pedem-se refe- jcÕPÃÒABANA Alu.a-se Correlate OUvelr.. 34. tér-Taq"»"- IV'"1^' c| *M,*',2 ",»nr<0-'- óleo. trea com tanque e dep.

Tei 42.5JS4 ci Arlóâlo oli BOTAFOGO - Rua Faranl rendas. amplo ap. <ic frente, todo reo. frente de rua. «ala. quar- JACAREPAGUA - Alugo boa ?"2 "lr0, * co;,|»1>». Pintados!empregada. Chaves com Jo».
iRodrliuea - Aluga-se um quarlo mo- r,-,.no"~au"—sala . quarto pintado de nôvo c, 3 «m- to. este mobiliado. com todas casa. 2 qts., «ala. rv„. W. C.;*„f,fo- át.',* com tonque e Oarlos ou José Barbosa. —

_ «oongues.  biliado. p! dois rapaa.» d» *„ 
^S',*{¦' ^biliado a ae-Pio. quarto., sala. b»r.hel- txs instalações modernas e de por Cri 9 500.00. R* Capitão iíi""!,_?_; 

-M"gue CrJ Tratar 42-6287 - M»!son Imó-
ALUOA-SE np. de quono «1 FLAMENOO - Aluga-»e «par- trato que trabalhem fora. "mr'''V -s' noom Suilíni ro. co/lnlin. Are» cl tanque, luxo. próprio poro casal. .'Menezes n. 1 219. 1, 000.00 garantia depósito 3;velí.
sal» separodos e dependênol- tamento conjugado 110 4.<" Trotar-pelo tel : 26-6320. Nloi lllur 

,- 
" 

,,'V'JI... 'itp empregada, na Traves- Cr» 10000.00 e taxas. Vcr daa \,.„.^.m,„„. rr—-— mfaes. Ver na R. Mnrlz t . _¦
t>. Rua Barão do Flamengo, andar. Ver ni Rua Ferreira ,, fornece rotip» de cama. '"» * tMM "* 3 m""' -!e« 

Saint R«nan, 5. ay. 702. 8 ks 18 horas. 43-0641. Balr- JACAREPAGUA - Aluga-se B.rros. 467. essa vn e trator TIJUCA - Av. Maracanã, n.
34. cl o porteiro. Viana, 56. Aluguel e taxas 1 -—,-,--,x  .;- |3i-SOI9.   Tratar no Bco. Araújo, tel. ro Vlla Isabel. casa de s«l«. 3 qu.rto» etc., a partir de «egundo-felra. Av. 1001, op. 80,. Alugamos com

-..„,-„—-. ,.%.,„» — -—lCr$ 14 60000 Chaves nn por- BOTAI-OOO — Alugn-se um .,,,„,. IOS D,i«rto Pôjlo 6 <->.4^44 ei A-mto ou Ho. .t„õ«""t,*.~ ~.—T~_\ ' "» R«« Cscu, 101. nn Toqua-.Rio Branco. 131, 16». gr. 1601. *»la, qto. sep.. banh. c boxe.
ALUOO qto. e sala de fren- ALUOO quarto p eluat . fl- H5«^TratarnoTÍianioda c£ QUarto a casal a«m fUhos que *^u^ Bf^u*"^ 

^^ j'ít"" ' A',MI° ol "° ALUGA-SE qunrlo Indepen-r». Tr.tnr com Dr. Cozer p«-;Tel. 23-3263. cor. Tratar 43-8287 — Malson
te. indep. Sto. Cristo. Te- . lhos. R. Silveira Martins. 82. íf"?' FJff' SX _?S>»lefone trabalhe forn ou pnrn moça. *™ *£• Jf.VL.BSÍi L^,.3|5.™.aJ ««ente em ens» d* família. lo ,fl. 22-3898. Urrl»^ ., r-.~r^T— Imóveis.
lefone 46-0990. Z,„r-. SS- — ' \',_ .-.ei Pode lavar e roriiilinr Hua,l'«ssoos que lenham vr'feren-l Alugo-»f o moça ou rapo/. Rua Senado.-' 

"——— .— 
IQUARTO — Alugo de 5 000 t m.,„„, -—AI.bOA-.SE uma vaga em|42-t,487. Vitorio da CosU1 W 1 » 103\M"' bem mobi-lado. roupa d. J« 

*'V^™* An...a 
Figueircdo^-ubuco, 315, .parlamento 301, JACAREPAGUA - Aluga-se; 8 000 odlnntado». nto .cel- TIJUCA - Alusa-sa, nróxl-

gVa* 
oíSÍSf CRaldW^ £ »P-, 501. Flamengo., ft^S SSfflTÀV- ^SXi 

'SIAV 
& í'.' ^l^"^ 

' "^ m\^A™£"a »»«??. íS?íáiSgi.,,2?gaí m.-^yUgúrynga^Jf^qSt*"^ SAO LCTS GOKZAOA a. leSSTi* 
*J^__T^

22''-"__ Ialuga-se nn R, dns Laran- icom aaleta, «ala e «u»«p ae- ['*•<*>? 
direito.. Plorua. tei. ,3^ elevador. (portaria. Tel. 43-9760. M«d,.!!.jpomo ,ia Cwt» a. 71. ffJR"» 

Nupuranga — Tanque. U^ uuga.se 1 grande ca.i» £?« «ÍIÍb 11 .« ST
CENTRO - Alugam-se vagasIJUras. <"¦ «l>. «04, 2 «alas. 3 parados, cozinha, banheiro e 40 2837. .APARTAMENTO AMPLO -|cÕPACABANÃ - Ralmundo'201 - Vlla I.obel. .TAQUARA - Alugam-se aps. por» pesso» d. bom gosto, ti- ^itír nó B-o 4-auto' Te"cpr, todo terraço com tanque. Cons- BOTAFOGO - Alugn-se um Msrquhi de Abrantes. n.« 1 ".correia 72 np 100 ™ tTurir<irT"'.n »T"« 

~Ã5T noTO*- "P° c,-k>- p" Irlquttlá po palacete. Ver e trotar ho- V-SSH cl À°'«t?ou Ro-'trução de luxo Aluguel c tn- ,,,„, ,,/ i„v„r e coaluhar na alnga-se o ap. 310. 3 qtos.,laSla a*aSrtS ouarto «ms1 íisi «^tv SieS eSi 
n* »¦• 5M: a nt.'. sl . dep. em- .te no locnl das 8 ãs 18 horas. Síâ„' 

c| A"wto ou Eo'
" 
^ 

17I',°f'0i °no 
Laí" SS 522 '">'»'-»..-.=«'. . k- .• {WJ. 

Tet. 46-7097. du JSJ- htToTií.^A ?o^U BairrV^nd^i. 
' Ptegad, eoSipIeta, SAO CRISTÓVÃO - Aluga- gggg Mud. ,.„.. 

- -

Coí Ôci5 siií 804 -Tel" BOTAFOGO - Aluga-se 'l.*!.1!!'.0!?!' Chaves p| favor c' porteiro. '.,..„.«.-. 
7^7_r=^'-, ; 

¦—' 
,„ - „ , «,„, «„ « «'a reform.do. com tíís 1""^' 3 òto," ÍT™ » icoloca ,, 804. T.l.. g]m CRÍ„. fCOI>ArAnAN.A _ ,,„„.„, 

A^LGA-SE apanam^n.^com IPAN, . LEBLON Iquartos. 1 
ja... 

na Rua «-tó^ leVouJ. 2^' 
*"*

l,AHANJEIRAS"-"'"ÃÍusa-.se :prlmrlr.i locação, boa sala, POsto 6. lei. 4,-49,5. ,., 
^ 

s,exx.r. (.2 quartev Qto. empregada c demais de-' ALUOA-SE ap. 104 da Rua Si? pela Rt» ^ilo Luto TOPCA - Altlga-»» o to-
nnipio apartamento com saln.íqnarto, cozinha, banheiro.! ALUOA-SE .p. 1008 da ««Híl^taníS^^êo^íSorêr^í penâ*nctSÜ; CrI ,7 mlL V" r™dente decorai». 569. de 

'cSn-aga 
n. 931. Chaves no brado-d. Rus Pro? OabSo

2 quartos . dependénclu em-área com tanque. \er na Conetante Ramos. 131. . de cl t*5<'u*-„_,?*P; "í.^f".*' na Rus Torres Homem. 717; seleta, ealo. 3 quarto... ba- „. 431. com o zelador. Tra-n.« 268. cl s»l», 2 qu»ncs •
pregada. Ver nn Rua Ibltara. 1 Praia de Botafogo, UK.. corredor, «ala. quurto. c nr- o* ¦*¦ • 

J^ 
""JJ* chaves uo 633. Telefonar ps- jnheíro completo. corinha. tar nn Run Bueno» Aires n ídener.d. Ver no '.ceai t trotar

189. ap. 302. Tratar telefones ;ap5. „,. 1 002 e 1 00.1. Tra-""";"' embutido, banheiro. 613. Trttar no Bro A au)o 
| ,_, 36.2_9,, Iquarto e banheiro de empre- 17. 7.o «ndar. Tel. 31-328*. no Hscril. Krutman - Tele-«|«,^^U2ÍVU ÍPi«{í ¦» .Ru» «•» Q";'*»!?. \!%?ÒÍ^oS^rnSSSSl Y&ost™4' 

c| ' ' ~2Sffi5wSTüj«5^^ fon^sMMT.
101. Aluguel 18 000,00.  135 loj.!, procurar Mme.U7.6833. ' copaoabÃMA — AÍÜt>.s. \üSf Vitvtbklhttti fora. B.KmlZ " Apartamentos mobiliados. TIJUCA - Alugo ap. 201 d*
LARANJEIRAS A.uga-,. AdIer. \xi_TiãÃ.SE ouarto Pó.to 8. a^fum^d. a/^SSK T.6.^ 

,,<m,em 9" ~ VIU -todos pertences. 12 000 men-.nu. Zamer.hof 15. Ver d.s .

¦ e quartos mobiliados. em;'!'-1- banheiro em
edifício nôvo. baratlsalmo. pintado n oleo^
Muna intua, roupa Invada o ÃLUGA-SE ap., i.-qtõTcõnjTretcicííes. Hua tios Andradas banh.. kitch. Chnves portn.o 101 perto du Run Maré- Rug Bento Lisboa, 154
Chal Floriano. _ 1320. Tratar 36-3563.
CENTRO - Aluga-se «parto- |ALUGA-SE gde.""quarto mo-¦mento com 3 quartos, sala. biliado, c| nlto conforto, emcorinha. quarto de banho c ap. de luxo, a 1 rapnz debom ter:aço. R. Marquês de multo respeito. Doze mil —
Sapucai 11» 29, Chaves no /relefone ¦ 25-3788. Flamengo
ormaaem com Aníbal. i.,.._——-—-—— —-
_ ¦ _,_^ lt- ALUGA-SE um quarto n ca-CENTRO — Quartos írente e sal que trabalhe fora. Sem
fundos. 8 000,00. 6 e 4, sô rom
depósito. Av. Oomes Freire.
Trntnr Senado, 74, sobrado.
CENTRO — Alugam-ae vã^
uas, a rapazes ci todo con-
fôrto. roupa de cama e re-
feições por Cri 5 000.00. Rua
Buenos Aires 49. 2.°.

CASTELO — Alugo /quarto a
senhor d. tratamento. — Tel.
42-0215.

moveis. Traia do Flamengo.
98. apartamento 208.

.epTradòs"eCd?maía*rdep.,*nai?OTAFOao 
— Alusa-se _um | confortável, roupa de cama.! Ios, _ cozinha e dependências 1 ALUGO uma vaga rap. dist.,saís. Telefone: 26-1938.

Vise. de Piral*. 32/402. | 
fjj———-^

lts 13 e das 18 às 21 horas.
ITelefone 34-012S.

CENTRO — Aluga-se o ap. .„,„„ . —
302 da Rua do Resende n.« íffi?° «%,?£•.''c."r11"rtt
187, confiando de Fala-qvmr
to, cozinha, banheiro social
f área c't tanque. Ver 110 lo-
enl com o eelador Sr. Antô-
r.lo. Tratnr 2."-feira na Rua
Ubnldino do Amaral 82, loja.
OENTRO — Cohde Lage 22,
ap. 1208. alugo. snla. 2 qts.,
demais dep*. Chaves n« por-
tarla. Tratnr tcl. '3-7198.

CENTRO — Alugam-se 2, tl-
po ap. de quarto, *ala, co-
rlnhn e banheiro, por Cr»
8 000.00. Rua Francisco Mu-
r«torl. 53.
CENTRAL — Alugam-se
grandes quartos. Hua Néri
Pinheiro. n.° 136._Elmerlta.
CENTRO — Caso JA com mó-
veis. para subtocar, alugo, pe-
quena lndenlzacãp. Telefone
52-1357.
EDIFÍCIO SANTOS VAHLIS
— Alugo «ps. 519 e 520. prt-
tnelrn locaçto, írente Largo
Carioca. Tratar Ernesto. —
Tel.. 23-3013.

Alu-ESTÁCIO — Quarto
go a senhora sô que traba-
lhe fora. Rua Correia Vhí-
qoez. 19.

ALUOA-SE umn vacn móveis |p,i, n.n.rol frlstovão Bar-I"°m qunrto »; moveis, n mo-1 cate. x-. ::• :ix ... rmpregana. nua ujnima AlUGO vaga mobiliada. qto. i,j m wi tmjltier.
parn rnpnr Senndor vTwuel- Síí. 11 an 405 - Tratar va dlsllnta. Cosa de famtll». boas referínclas Das 7 às Ulrleli. 316. «p. 502. Telefone de 1 rapa.t. 2 800.00. no Ua- IPANEMA - Alugamos oti- ]____________ 

"l. _T^___l__l__ TIJUCA - Aluga-a. no Ru»
ro 11 184 

"'n"aor ver«"cl i""-n'n."' ".'raíiio 
tel 42-5534 CrS 6 000.00. Tcl. 26-2822. 17 horas. Nuo tem tel. Av. 38-9984. racant 28-3039.  mo quaito e vagas a rapares ALUGAM-SE aps. c| 2 qutr- Campos Sales. 16. um grand.-„-„„,~ '?° Arir-tn ou Hodrliue» ..oírvn^n TÜT^ Z '¦ Copacabana. 1334 — 1004,, , ALUGO grande an c/ 2 saiu Pu miSirn". <iue tr.tbalhem ta,, «ala e dependências, em salão, podendo l»v*r e co;l-

ALUOA-SE por Crs l'j ooo.nn ccm Arlc"'° ou_Rodrlgues.— BOTAFOGO - Aluga-se oL-0HtI„_ldor' COPACABANA - Alugam-se s g.J," VkT %n aím Em íor*' nun F"rme de A""e- edifício luxuoso. Ver na Rua nhar. exiglndo-se 3 meses d.e mnls taxas nm apartamento LARANJEIRAS — Alug. qt..' ap. 206 da Rua da Pawa- . ¦ ¦_,_.¦_._..¦.:¦¦ 2 quarto». Rua Alm. Oonçal- Gama LOboM tel 37-M76 _ d0- 1M- Conde de Bonfim. St. :depóaito.
pequeno na Run Buarque de sra moça trnb. fura. Fam. de • gem 78. com ampla sala. bn- ALUGA-SE um apartamento v^« J; iin -*¦ „.Vcui ri.T ZZ\—Z. Tr,T^7~*.í— .- ,ttíTi>V r, rsMncedo 64. «p. 804. Chaves íe"', Vel --5-3650 1 nhelro e kitch.. n casal que Cl I quarto, salp. cozinha e\Jlirr: 20 mll. IPANEMA — Aluea-se 0 ALUGA-SE quarto a rapai TIJUOA - Aluga-se *p. Cl 3
com o porteiro. Tratar na R. -—-——  —Z I «presente fiador comerciou- banheiro, na Run Bolívar'COPACABANA -- Aluga-se ALUQA-SE quarto mo"b «'ap. 102 na Rua .Montene-,solteiro. Rua do» Araújo», 62. quartos, snln e dependíneiai.
do Rosário, 108-A. Telefone LARANJEIRAS — Salão, Çrí te. Aluguel, CrS 10 mll, n.° 159. Tratar n» Rua Arau- em 1» locação, ep. de fren- peuoa qu, tr*ballu for» igro. fil. com quarto, sala, ALUOAM-SE auarto» bona V#r«*,èv" n ??'**• %»Pr»'23-2350. 8000,00; quarto, CrS 5000.00.; „,,., tnSu e condomínio. IJo POrto Alegre 38. ». i-o«, 1 te. cl 2 amplos quartos, sala.| „.la ],.;,„>„„ dl Rnr„.'hanheirn m,l,!h> e im :"í p',,; nSnA 

".,' 
n°nfTm 19* varnhagen. U. «p. 102.

- Rua Umarl. 65. Travesso dc
Almirante Tamandaré, 41, op.
412. '

33-1229 — 45-0845

Pereira dn Silva.
Chaves cum o porteiro. Tia- í aftharto
tnr no Rua México 98. 3.°|»egund«-felr». 1

,LARANJEIRAS — Possa-se I andar, snla 307. c1 Djalma I 8 30 horas.
;..:-¦ „;,— —- lurgente contrato dcl ap. st-1 Carvalho. Tcl. 42-2320. se- aluoa.sÊ onALUGA-SE quarto parn casal. t0"nil Uu„ coelho Neto. 31. gunda-felra. dns 9 As 12 ta. lAl,u¥A B1
Rua 2 de Dezembro, 1J5. Iels.j,,,, <02, Com dois quartos, ¦ 

„0_. ,,._..„ .,„,„,'„„„,,-¦¦,! .. i0,„A,« rt*n*HHAnMü* (BOTAFOGO — AlUgO 1 QUfll
-l-ní. ¦>,f nnnn Te", 

"„!.«'to e 1 vaga. H. Senador Ver- |soa nfl. comunicar, pelo tele

12 Iio-.is ouIJardim Inverno. banheiro
partir' dusleor'r,'ia. nren c| tanque, dep 330, casa

li-.uL Santa 
'ALUÒÃ-SE"""um

(empregadn, ha Hua .santa Ialuga-.se um quarto .....
iClnra. 289. »p. 802. Tratarlcasa de família. Avenida 28 depois das 19 horas

mobiliário; no Bco. Arr.ujo. Telefone Ide Setembro, 233, cas» 14 -—
per 3 meses, com abonador 142-5554, cl Arlo.sto ou
Idôneo, n casal ou uma pes-ldrljruefi,

Ver com o porteiro. Tra- 893 e na Ru» Visconde
emtar pelo telefone 46-2952. jSueh-edo_ n^J*.

(PjALUOO 
1 qto. par» 2 mô

Ro- |Vlla Isabel.
GRAJAÚ — Al'.:s.im-tt

r cm rw >i,... .. .,m. »«. C** ou 2 r«p«ze« qu. tr»ba-LEBLON — Aluga-«e uma va- ,h fo,n nx Rut Marla,ga com pensio para rapazes. Amília n
na Rua Gen. Arüsas. 231

Fl-j TIJUCA — Aluga.se uma sa-
I la. na Ru» Baltazar Lisboa.

13. cn'x 3. transversal k P.u»
Per-lr.i Nunes.

CENTRAL
ai,iv.a-,-m; uua"o nic-i,s,.e- ••> •."¦¦¦•¦¦ ¦¦¦••¦ ¦¦¦•¦•¦ .. ...,,. .. . - ¦ ,- ¦¦¦:¦!• ,,¦• .;,-,. ¦•,¦)' . ' "i'.".m sv. \:, ."u-.i-se ii -..; it.,- ;.-., :..', ,:« ;¦: :ir.«; ¦¦..., .... , ZZ~ZZ~~.Zr ALUGO vaca « moça. c' tele-i ALUGAM-SE dou quartos
nhorns TrV vaga, paíninô--- Telefone 45-4R04. Hfi^V 3K} ""' ' J04' Tele" 

Copacabana Imoblllado. dc frente, quaito ra loc.clo. .ji. d. cofiertura fS8?!?5»,» nlmV^outlhS: íone\Haddoet Lflbo, líl. ap. "R",<,0f "m "'ancas, di-

Vergueiro. 250. ap. 302. ',„.,•, b'anii., coz... dep. emp. elde Irnjn 22, - Alugo o ep. !".'"¦"„" 
lJr. .^fLFJ* r„-ÍW" :òôr 3 ou 4 nè- í 5 OrS 

' "i*"? " emPÍÍ«1<,a e arC11 dependências para emprega- qta., dependências. 16 mll - MttQUes ^3 
434.. S..

£««pft «-a &-v^ ^ pfw««sí Mv..A!nô Ãs^-ss.-s?^ zx 5&&JS:'- «*» JsssyflCT !-..A.nd?r?fc & ?ffiA<,%: Hâsgag1^. «assa«\Ky"^ •srszt
„„„;._,¦; Telefone 42-1314. focai com o porteiro. íortável de apenas um hos- saln. quarto, banheiro com- ÒRÁJAO -"Eng. Novo. - QU4.RTO - Aluta-te Tra^ lobiifo Comprido. 

14..gubughana. 9 836.
ALUGA-SE voga p| ropoz. R. _„.-SE„ Ar,OR vfroÜÉTrÕ I BOTAFOGO - Alugo np. n. P«ie. Jullo dc Castilho 87, pleto. pequena cozinha. Cr$ Alugo op. I.» loc. snln. qt. Si ££ domlneM iv' Hen- ' —ALUGA-SE uma cosa n. P-.Ipiranga, 94. cosa 3. - Ln- «^^20?-Frente "ain, 

1 =08. R, Faranl, 3. cl sala. «P- 302. 11000.00. Exi Jo fiador o| loJaj,ep.K c sinteco. dep. empr. 
'í.,e 

Drutíon' i^ ap. 30 . IALUGA-SE apartamento e 2 gmbarê n. 98 - Cascadura"°jelra'- e 
qunrto conjiigad" .banhe* nun.to. bnnhelro e WtOh. -ALUOA-SE na Av. N. S. Co- SÇ^fr-3 '»e^ 

\" 
M"í 

g" g.«. 
""»]'«*!> n^» "'«'» Bar 20 

' 1U»^»* ffi^M^H ALPOA-3S um quarto par»ALUGAM-SE duos ótimos va- ro e kitch. CrS 13 000.00. cha- f£»v« t»f- Wflih.J*^: p.caban. «1. «p. 101, 3 quar- 5SSuRl talw 433 l"8, 
"'?'-J-M - Chllv" -C-JBS£L- \ r AVV f~BftT  Te. tM*d£P 

lm^" ou C.ATV.S «lho. cSm
gos a dois ranaaes. Rim Ben- vea cl porleiro. Administrado- ?"? 15 às '' "• c'- Cnrlos. Ruajtos. 2 snlns «mnln corinha luarV*. «"oeno^jijj. inpi.uii x tvni-vim vn. I CAV EA . J. BOA . | ves ze.»dor. Ininite . MrinV.. T...Í- „»

dcxlco, 110, I 208.to Lisboa. 14. op. 304.
ALUGA-SE quarto a cnsnl dts-
tinto. Rua Ongo Coutinho,
6, cnsa 18, térreo. L. do Ma
chado.

M Nacional. Av. Pres. Antônio r_
Cnrlos. 615, 2.° pav. Telefone DOIS OUARTOS. para casal
42-1314

jc dependências de emprega-{COPACABANA

VAGAS p/ mocas que traba-
lhem fora. Tei. 43-9513 —
Flamengo,

sem flllios, oferecem-se cm
Iroc.t de alguns serviços. Tei.
26-7511.
PASSAGEM, 146, ap. cober-

dn. Telefone 57-1517.
Alugo ap. JVO — Aluga-se uma cas» de

01. de frente, na Rua Cinco, vim n» Rua Grío-Pará, 126,
ALUGO 

"' 
apartamento'; sole- Sjf-^a SnúSS"iSfdlmí! eo? a 1»«tc*' grande'*»!

ta. saio. qunrto separado», ff"" f' 
J flJX?ri "ò-mlm 

ilutt0 C0IU **,lc" c "0ròt
nA».».v^*.- Tm _ i ino »n\priiü. oanneiro, loannu, arm.Mrt *mhnHHn rmi^

VAGA no Flamengo paro mO-]___"___• alugo. C-01,

Copacabana, 793- 1 108. !cVmrVó^e banheTro'de emor'e"J i arma"° embutido, copa
Choves porteiro. ISÜSíVãE? «t.tnx^S.lU™* , 

«psçosa banheiro
completo com boxe. quarto

banheiro de empregada.
.___ .'Kfttlft e Are» C' tnncivie, por!

ALUGAM-SE ótimo quarto ei CrS 32 000.00. Chaves cl o por-,
ALUOO quarto moblllodo. o
moça de família, quo tra-
balhe fora e dc referências, ca que trabalhe fora. TratarlpnAT. np ãívrAmffn  ri»'*lu vagas, perto ria prata,Itelro, Trntnr na Rua S. Josí
Cr* 5000.00. Rua Artur Bei -1 telefone 45-6323. 'frente cl vista deriumbran te lfl com 'eleições. T. 57-8166. 90. snla 2 003. Tel. 52-3190.

 — —I ' VAGAS — Alugam-se, em tim PI " mar, niuga-se o ap. I'u2;
ALUGAM-SE em hotel fnml-iquarto grande, a mocas qu. I"8 [i"n Faranl. 3

,..,... ., i"Br bons iiunrtos com ãgua I trabalhem forn. em casa de -""''a e qunrto separados, ba-] referências, nmplo e con for
praça ítaua — Aluga-se [corrente, elevador, telefone, família Run Marquesa d» nhelro, cm. Crs ínooo.oo —'tável <ni'irtn mobiliado. comcasa com um quarta 2 salas|bom possadlo, pnrn pessoas! santo» 13 Largo do Macha- ICliaves c. porielio. Trntnr nalroupn <!e camn. Tratar pelo

Mnchndo de do 
Av. Pres Antônio Carlos, 015,'telefone 57-0929.

Tel. 45-8177. Lar-- 
2.» 

p»v. Tel. 42-1314

HHG4.SF »-i ¦ «r,'a ouarto ALUGA-SE qunrlo mobill»-". 
Yr,"^. - 5*.*»fííi.VÍi.. .Ido — Rua Conde de Bonfim,"•fn.iT.uta* e dependencUf. e -, t . Tiiura

qu»rto com «gua corrente, * •
senhor» que trabalhe. Pr«ç» APARTAMENTO 501 — Alug»-
Pio XI, 20. S»'.t»r no Jardim »«¦ nn Ru» Almlrant. Cocra-
Bot»nlco. esquina d. Afon»o|ne 62. Tljuc». com «ai», dois
Celso.

Rua Cario.» Coita 32. casa 1,
fundos. Bairro RUchuelo.
ALUOA-SE v.m» casa n* Es-
trada da Aguo Brau-.a, IC38.
Realengo, procurar .ia part»
d» t.irde. sábado e domínio.

qutrto». corinha. h«nn«lro
»ie« de «ervico com tanque.! ATE-NCAOl — Alugo-sa uma

Ln,delra João Homem, 22,]todo
Tetu
QUARTO-^- Aluga-se, R. La- i?0_M.,,':11itL0

iiikhj respeito.'Assis. 26. ~

pa. 75. qp. 502. Tel.: 22-7254. ALUGA~-SE «p. de sala > qto.
QUARTO — Aluga-«e. na R."P"rncJo. Catete n 30, op

BOTAF. - URCA

27-8090.
Al UGA-SE cisa de vlla ou

térreo c' 2 qts.. I sala ou
quarto e l sola grande. emlSALAS CONJUGADAS — Sen- APARTAMENTO. Avum ou dois senhores de mui- ALUGAM-SE vagas para mô-lBotafogo, J. Botânico. Hu-.oo umn rie frente, térreo, na cabana 13 500 pintura uoVo

respeito. Pedem-se leíe-jças cm casa iamilia. 25-4644 ;inaltn ou Leblon Chamar D. Pra:.i <lt Botafogo. 300. Serve 3 ni de|iósíto. Tratnr Av. 13,MOBILIADO
rendas. - Laranjeiras. Maria tel.: 46-0730.

nren com tanqu. revestido» ALUOA-SE ap. (2.» locação, jqVi»rto e \V. C. de empregado., c,*a com l quarto. 1 .ata.
com cerâmica e azulejo, es. 'com ótimas pecos, por Cri 1 no melhor edifício. Crt  cozlnh», na Ru» Dlonino

COPACABANA, ap. mobiliado. c«,j:\ de mármore preto « 19 000.00 (dezenove mll cru- 35 000.00. Ver com r.elodorj Fernandes. 170. fundos, Enge-
ampla ;aLUGA-.SE a senhor que dê ulugu-se batnlo, com cia.'o,i,rfl,lco flc Não faitv ogu» íelros). Ru» C. Macedo So»- ou telefone 22-8315. Nogueira.; nho de Dentro. Dá-se prefe-

quaTtos. tnlAo e dependências Item deposito com bomba au-ires. 18. Das 15h ás 17h. ALUGAM-8E os »ps"""40Í *** ,r<ncla * c***1 »"° filho».

um tóo!°TÍ?!afiia a""co- i0™"1™' £}-í™.l CIS .}?£? JARDIM BOTÂNICO — jKintos'_ ou separados, na' Rua AIUOA:SE uma c«s» na Rua

pacabana. 1 246, ap. 406. f»
I ALUOO a 1 ou 2 moças que!l.>Í£_iiIífo?_ar:QUARTO — Aluga-se, sem trabalhem fora. quarto de COPACABANA — Aluga-se 'br.u!o. Esla rua cemeço rie- O", ojiinnrii, co...ii,«, icad, _

móveis, grande, 2 rapazes, irente. mob. Pompeu Lourcl-lnmplo quarto moblllodo com rrcn:« ao Cinema Santa quarto de empregada, de- Pei0 tel. 38-5693
Itun Paissandu. 210. :ro. na. np. 902. telefone, direito o snla. co- Alice. mais dependências. ^"a-iTiin. am um „„__,.. poralNÔTO '

Cc^iT- SiShS 
' 

ÍK^fe ^ 5Smln" ÕRAJAU- - Aluga-., casal'8 com 
T7el?(lt,r 

Sr Ç?* iasal 
*ou 

pessoa. \ue trioa-'AVg^m.' sDBPRBAKA -gos eetreua. 19-. op. 903. _ „, dol5 p„rlmpntr„ n(l Rlu rtrigues Tr.itar eom 0 Sr. ,hem f0ra. Ru» .V.fredo Pi.-jf^1?^ ?om telefon.. ilCarvalho de ttabalono, 8S Ver da.« 15 »s Machado na Hua hquador,| ;o 60. proximo »o Ltrgo c«iru» Domingo» B»rros. Tr»t»r

w,e taxas. Contrato e flsdoi..., _., .,, «„_. nHveir» José Higino. 310. esquina de AíSUrUã, 49. Padre Ml
avor ver e tratar no local n» Rua ;,"V, sf, 

.„ 
"'„,„ 

„," , Cond. Bonfim. 3 quarto» e Tratar aos domingo», d
__ Grílo-Pará. 126. casa 2, so- KOent 34, ap com «alg,'"««ms, dep. rie empreendas., ás 17 horas.

banheiro, cozinha.

49. P.-.dre Mlgue'..
14

ep. rie empreg
Ver no local • tratarjALUGA-SE quarto com cori:

nha Indep., n« Ru» Enjenh»

iyxl comercio. D. deliria. rie Mnio. 47. 8 o. Gr. 812. Mendonça. 29. np 806. 16 000. 18 lioras. Tratar 46-8299 332 - R e C . Tel. -33-1890' Segunda-feira 'no 228. »p. 101

sem entrada ¦ sem parcelas intermediárias
tmanciado em IU anos obra em alvenaria
Lins de Vasconcelos

Rna Heráclito da Grrrça^ 67

2 QUARTOS - SALA
banheiro -jt eoTrmba - dependência*

com pletas de empregada

prestações de

e de
por mes

preço fixo
sem reajuKlameiilo 15.468

Informações no lotsal^' diàtiwrwttte*''até an 29 hora»

¦ ¦

¦ ¦
apn- .1

IMOBILIÁRIA

NOVA YORK i
ilifóL Av. Rio Branco, 131 ^14.° andar

¦Tel. .11.0060



g _ 3.0 Cad., Jornal do Brasil, Sábado, 18-11-61
EMPREGOS

BARB. • MANIC.
cabeleireiros
auxiliar 100%. tel (JK> um

34-3003.
CABELEIREIRA —
ao na Rua Jardim
eo n. 593 — Jítiie
relros.

Preelaa-
Botam-
Cubelel-

SAPATEIROS — Preclsr3.-se de
6 oficiais pnra calçados Luiz
XV. DA-6e serviço pnra cn-

Não c. encomenda. Rua S.
JcSo BaauaJ^B^BoUfofio.
SAPATEIRO — Preclsn-so, p|
consertos. 1'ngn-se bem. Rua
Dr. Heleno Brandão, 112-C,
Vila Isabel. ... ....

COPEIRA AHRUMAIiEIRA —
Precisa-se com pratica, ner-
vindo A francesa. Pedem-se
referencias. Qrrtenadp_ótlmo.
Av. SEj>ltAtlo Pe*b* I *»4. «P.
502. Tel. 47-3(iSB.

ÇAUELEIREIRO 
- Precisa-se um »um cur.»™."«"«gj; -• 

oR< 3 800.00 - Prcclaa-ne de
demitia) ajudante com mui- - RU» 

£f"V."r. môoa para ajudar a cuidar
ta pratica. Tintar na Avenl- 1.8. sou, paga-se nem. de 

aiorlanoa»; Rua Dins da
tia Graça Aranha. 174, «| 41,, SAPATEIROS — Precisa-se de r!oohfl Ro «obrado.rom o Sr. Silva. loflclnls pnrn, obra ponteada  — ~—r

Rua Bnsilio «ia Gama, 160 — Lareo da Segunda-Felra. ~nte 246^-OAvea.I^.*______2_5',c!: í VENDEDORES E õõkiirã e ÃSoMÃDÊmS
CABELEIREIRO — Prccisa-.se.,.nn«rrrn__irt — Precisa-se «le uma cnm
uara tmbalhi.r hoje mi-amo IHJKKtiUKW 'prática do «ervlço, «pie «Urr-
ÍL Bai áo do Bom Retiro ga. BÃLCÕNÍBTÃã -- Precisam- mn no emprego e «lê referín-
CABELEIREIRA — Prccl- ae moços malote» mt menqres, clns, mia Conde de Itaguaí, 
¦o. eom pratica. Av. «'opa- que conheçam n.s 4 oncracoeal.il_— Tijuca. Trl. 4Í1-0.07. pe_,Uft
cabana. X3G, sala .10:1. Tel. - Kua Visconde «le PlraJA n. cOPEfRA — ARRUMA- referéo
3Í-5645. ;23-H. DEIRA — Preelsa-se. de .sampa

COPEIRA-ARRUMADEIRA —.EMPREOADA para tooe. aer-
Preclsa-ae. com pratica de
serviço. Pedcnvír referencl-
».«, sa Ferreira, 133, Ml. Tel.:
37-2332.

viço, preclsa-ae em aparta-
mento rie pequena família
pcm crianças. Itua. BftHo da
Torre. 460. ap. 302, Ipanema.
EMPREGADA — PracÜMê
liara pociuenit íam-li*. Av.
Pnmeur. 403. ap. fl.

PreCABELEIREIROS
clsa-se de
competentes para traba
lhar em calão muito bem
montado, dando-se garan-
41a. — Apresentar-se na R.
Sio Januário, 53-A, Can-
cela. — Sáo Cristóvão.
CABELEIREIRO profissional
• manlcaira — PreclBam-se
para o Saldo Bift-Bem. Rua
Clarimundo de Melo, 130.

'IPREOISA-SE <\c vendedoresI),oa aparência, trazendo re
.... ._ __jj,ara fábrica de bebidas e, que ferências e com prática. —

abel-lrelro» ft ten}llu? freguesia feita. Dei'*""™ denado:Tcl. 37-Í8G0

CABELEIREIROS — Ensina-
se com rapidez e perfeição,
aulas 2as. 308. e 5as. Vnlcnttm
Ptc. dc Ouro, 47-1494, H. Mar.
quês do Sâo Vicente, 61.
CÃ I.CEI RÃS-— Precisa m-
se com prática de fábrica.
Ituu Joaquim ralhares,
5.11-A. Pça. Bandeira,
ENSINO manlcura — Aulas
a partir clns 12 horas. U\rn
Domingos Ferreira. 123. np.
ll.o Jio.
PRECISA-SE manlcura e uni

,'rcf oríncln «um t en li a™'»™Paula Freitas 21transporte próprio. Dc Cam- — «»» ' -•"'¦' * r"lJS»
pinho a Jacarepaguá, Bangu ap. v
a Santa Cruz. Vicente «lelnnv.

01.

Carvalho a Pavuna —- Tra-
tm- pessoalmente na Rua Ba-
rio do Bom Retiro 1 131-A.
PRECISA-SE de vendedoras
apresentaveln parn noção de
discos. Apresentar Magazin
Rlvera. Rua do Catete, 335, ia-
lar com o Sr. Aírton.
VENDEDORES para tipografia

 Prcclsa-se Hft R-. General
Padilha, 12, fundos.
VENDEDOR. DE MOVEIS —
Cortas dniulo referencias e
pretensões pnra o n.o R2—
I 021, na portnrla deste Jor-

AMAS • ARRVM.
E COPEIRAS
ARRUMADEIRA — COPEIRA

proclsa-se. para

COPACABANA — Precisa-se
mocinha cie família, serviços
leves. — Toneleros, 183, np.
101. Tel. 37-116*.
COPEIRO - ARRUMADOR —
Prcclárt-se, <"om tmiitA prati
ca, pnra casa de lamina de
tratamento. Exlgem-se refe-
renclns. Ru» Vicente de Sou
sa. 12 — Botafogo («urá* do
Seara).

EMPREOADA — Preciso, tra-
tstr na lt. Monsenhor Jerohl-
mo_S77._ap. 302. Kng. i Dentro..
Ê.MPRÉüÁDÃ" pnra fõdd 3
nerviço, precisa-se. t>r pessoas
Exlgem-se referências. Ru»
Miguel Lemos, 24. ao. 401 —
Ord. 3 5CO,00._
F.MPREÒADA* _ 7 ÕÃÕ.IiO, para
Iodo 0 serviço «ro .giequena
família. Exlgem-se carteira e
boas referí-ticlnc. cis.i ,Je res-
peito, solda 2 vezes. .Rua Bo-
llvar. .16 fil)!. 
EMPREGADO — Pr«.c_a-»e í
pura todo serviço d<» caaa de jna íamilla. Elidem-se

nelas. — Run Oustnvo
io. 330. Leroo.

EMPREGADA — PreClsa-se p:
todo bcrvlço de pequena f.i-
nrllia. Niío iava nem oncara,
mia Bartolomeu Portela, 33.
up. 208. Botafoeo. 
EMPÍrÉÕÃDÃ-— I»rcülía-6e p|
carvlço da 4 pe.isn»s c,.ie sal-
\i\ cozinhar o d*-ref_i.nelna.
rogn-se multo bem. Trntar
na Rua dos Araújo», 11-A,
caaa 4, np. 301. Tljw-a.
SMPRXQAOA — Por* iior». na
porte da manha. Morando no
Leme mi perto. Avenida Pra-
do Júnior. 186, ap. 701^

serrico eeral,
R. Olôrlo. 3,

PRECISA-SE de uma rScnnornjCOZINHEIRA — Preelsa-se
de re-ponsabllldado cam do-!pnra cozinhar o lavar, Tra-
cumentos e referíncla, apar-rvensa Madre Jnclnt» n. 18
tamento casal. Pana-se bem.-- Onvea. Telefone 27-r»e2S.
f^AS^/SSi.^LSíP^St'^9 COZINHEIRU. — Precisa-132-402. Oflpacabana. POsto 2,fc MxUl e rou m|ú
PRECISA-SE de uma ,cn'.- |lla na Rtla Aníbal de Meh-
preitada para nrfnm^r • Vco- !rtonça «r,, em Ipanema.—

^""¦nn^Ar^l^Llma n. Cr? 6 000,00. E-iXem-se re-
28..rreleíone 32-9234 — Ao- ferências. ,*j!'£al_- 

. COZINHEIRA — Precisa-ae, p!
PRECISA-SE de nrrumadel-jtodo «ervlço em casa der pe-
ra-cr>;ieirn. Pana-se bem — iquenn fnmllln. Ar. Eniienhel-
Apresentar-se cj irnrieir.v oujki ltlclinrd, 123, ap. 201. —
referência* — Rua Belfoi.|arajáÜ.
Roxo. 271. np. 401. Lido. Cop COZINHEIRA — Precisa-se.

lavando roupa a múqulna.
Pedem»m ref*tínclfta. Traíw

! Praia «io Flamengo 122. 10."' andar.

EMPREOADA — Preelsa-sa
p/ 3 •Df*S.«oaíí, (.!\i>t:'!«_ cosi-
nhar, "Náo lava roupa. I'a_a-
«e bem. Hua Conde derSon-
llm, 317. casafl. Tei. 34-0023.
XSÕãxÕÃDÃ — 

*TPr»ci»a-se

nth* *qti_ eoirlnlie. Rua Ipl-
r.inita 103, chs» V. Lnran-
Jelrns.
ÈMPÍtÊOÃDA que salba co-
z.lnhar, lavar, iiasssr o arru-
mar cnsa. durma no empre-

So 
e 46 rererenclas. Ordenn-

o Cr» fl 000.00. Rua Dias da
Cruz, 242, caaa 31.
EMPREGADA — Precisa-se,
paru cozinhar e arrumar, que«liirmn no emprego, em casa
de casal-. Exl(tem-se relert-n-
clns. Av. Paulo de Frontin,

. 100. ap. 201.

EMPREOADA.
8 000 mensal»,
ap. 1 209.

barbeiro Rua

COPEinA-ARRBMADEIBA —
Precisa-se, com prAtlca e re-
ferí-nclns. R. Bario de Ja-
IT-.mribe, 192, Ipnnema.
CASAL — Precisa de empre-
Itndn pnra todo irervlço. Pn-
i:n-se bem. Tintnr hoje. de-
pois de 13 horns. na P.ua Pl»
uuelredo Mngnlliliçs, 771, np-
11. 40!).
COPEIRA — Precisa-se" com I GOVERNANTA
prAtlca para cnsa «ie trata- M_.se mna com muila prã-jí

EMPBJX3ADA een-lfo aeTal,
(t 000 meiisnls. Rodoiro Dan-
tns 87. np. 502. -- Trn/er
documento».
FAMÍLIA pequena precisa de
empresada. OH 3 5« co. Run
Mwecfial Jofre. 174. -.«-a. 201
— Orajau.

PRE018A-8E «le tuna menl-
nu. de 13 a 15 ano?. pata
brincar com 2 crianças, —
Tratnr na Run Ana Neu n. .„__,, Ii-»ii.iiv«-i»i-ia r,< ,-»««„1 nt)fí au 402 —¦—..., ^.,. .,  i-.i.IrllKUAlJA — Cl* ti OOOiOÜ—~irn7iviiriR i.,„ri, "- cíl"L co/Inhe. Inv» o paphecisa-rk empregada para OUAlNUEUlA — 1 recisa- ,p ,mril quRt_.u príuoa!., com
tcxlo servlgo, tempo 10n1ple-1.se dr. covmhelm de loriu» e;rerer«-ncla_. Dorme »io em-
to, sabendo cozinhar, o| car- fogão. K\lRem-se. referen- ¦ pi «rico e goza fírins. — Kua
teira OU 1 eferéntlns, para cn-!cias e paga-sr bem. Tele- Presidente Carlos de «~:tm-

1'onar para 43-5IÍ79. IE0?. 13. ap, _,___., «ia 'tuasai estrangeiro com um filho.
Tel. 36-1448 — Gustavo sam-!""""..¦""" ________ . —iPaissandu —
paio, 260. ap. 302, bloco A, (O/IMII IKO — Trec-Isa-
PRECISA-SE arrumadelra-co-86 para restaurante coni-
pelra. — Hua Toneleros. 148.1 nheiro de pUmelra. Taía-
an. 402. Tel. 37-1917. rse liem. Rua 5 de Julho, .'(12

. a a
FlamrrAQKO.

ap. 402. Tel.
PRECÍSA-SÈ de empreitada
em cnsa de família na Run
Iaci n. 272. entre Vaz. LòbO
e Irajá. Aceita-se quem trn-
b«Ihn por hora. Pedem-se
referencias.

PRECISA-SE «le empregnda
— Pedem-se refert-nclaa, na
Rua Carolina, Machado, 534,
ap. 202 — Madureira.

COZINHEIRA — Precisa-
se para o trivial fino. K.xl-
gem-se referências. Orde-
nado Crr> 6 000,00. Rua Ba-
rata Ribeiro, 193, 9.° and.
(Copacabana).
CÓZÍNHEÍRÃ — Precisa-
ne de uma multo boa. Te-
lefone 47-1895.
COZINHEIRA — Precisa-

PRECISA-SE «ln empreendi,
dur» 8 is 13 horns. Ordenndo
3 500. pora cozinhar. Run
Jullo de Cnstllhos, 36. np. 502

PRECISO de uma mOça para
todo serviço do um caaal. Rui» ÓUm cocheira, multoFrederico Míler. 10, ap. 502. |lmp_ para caw, com lrés

crianças. Lavar roupa do»
meninos. Referências. Rua
Júlio de Castilho. 89. ap.
1 002. CrS 7 000,00.

PRECISA-SE pnra cosa cie' ——
fnmllln. «le copeira-nu rimn- 0O31NHE1RA - Paca-âe bem,
dtira — Pedem-se referen- Competente. It. Joaijulm »%:»-

icin-r. Tel. 27-2213. jbuco 50. ap. 401.
Preci- PREC18A-SE empregada pa- COZINHEIRA forno e fo^no.

todo o serviço. Piiga-acjprcclaa-sc, casal

UXADÔR —¦ Precisa-so de 1U
lador para f&brlca de móvel»
na R«m Lino Teixeira, '210. —-
Jacarezinho.
LAVADEIRA — Três dias
na semana. Rua 5 de Ju-
lho, 94,'Copacabana. Tra-
tar depois das 9 horas.
LAVADEIRA -'- Precisa-se 4
dias por romana para lavar e
passar, ortí. Crs 4 ooo.oo —
Rua Domlnj^B ferreira 173,
np. I 101 — Copacabana.
OFERECESSE pasíiulelr* por | õrtílcíllrratar" na* Rua' Urahora, cnsa de família. Tein-1;.,._, , mT nn,...,^

FARMÁCIA — Precisa-se I PRECISA-SE do um raptí
pl-Atlco. competente, ^omre-jde 14 a 15 «nos. para ser-
ferências. FarmAela Fleming,
Nilópolis. ¦Tel. 3707.
GARÇOM — Rapaz portu-
ruís. oferece-se. Longa pra-
tica. Dentro e forn. Boas re-
ferências, Aceita-se extras.
Tel. 30-2732, Sr. Almeida.
GÃRCÒiÍETA — Precisa-se,
pnra pensAo rom prática e
documentei. Rua Tenente
porv.olo n. 9 — Centro.

fone
dia

GARÇOM — Preclja-.-.e, com
ra. Trotar n

nos. 1 027. Itnmo

riços d« rua. Praça Eugênio
Jardim. 3. "
PRECÍSA-SÈ de um meio-ofi-
ciai de torneiro, melo-oflcUt
de mecânico. _ favor appwer,-
tnr-ae com os documento,-.,
inclusive certlílcndo de rt-
servlsta. Super Globo, Ru»
Frnnclsca Ziez.e n. 33.
P*ii B OIS A - S B de íspasea
maiores, para agencias foto-
grafias Rua Frei Caneca n •
31. 1° andar, sala 1.
PADARIA~V-— Preêisã^ÜÕ- de
um empregado com prática42-3029. Crt :i50.00 rorj.'ioarçom - Precisa-se. Paral^rbái-S^ôud "úf 

tSiêtii
OFBKECE-8E Pamdelm >r ^"íf^fi ^,2^™ 

C«- das e que more no locai
hora. Tratar na Itua Tra- _*£__-__ 

'**• 
Vllsc,1'J-Ur''- ! Tratar na Rua Conselheiro

mandai n. 71 — Ounralv.i IOARÇOM — Prectna-se. Rua.ciaKAo n." 652, terraço. tr«í— Ilha do Oovernnilor. Solcoi.de «ie Bonlim. 711 - Tl-I sr trata dns 8 As 10 hora?,
.«erve na Illin do Governa- Jucá. ¦¦--:_,, _;_—¦_,—:—, fi.,1,,,. \. ____ 'PPECISA-SK for.ineiro prí--"'.- -__. .. |IMPRESSO!! — MAquinn pe-ltleo, dormir no emprego. --
OFEREÇO mOca parn lavar quena, pieclsa. Tipografia. —iAv. Copacabana, 1 333. ap,
oti-passar, daa 13 Ar-, is horas. !ft, j-. Caneca, 3S8 — 42-2310. ;n o i 201
Ditei» 300.00. Tel. 25-6860. 11M[,nEsson _'Mfiqulna ^ PEDREIRO - Preciso dé-*,OFERECEMOS — Lftvndelras.Uhlc — Prec_u-.se, Rua Oa-|pag0 bem. Trntai- na R. di»/r
pusadelros. eto;, efeUyas_ e rolina Meier. 0JL rLaranJelrns 464-B. com Sr:

IRO*— Õ"f"»re'i":e-"!e''_inln-^
hor português • comipEDUEIRO -- Preclaa-se ün

EMPREGADA — Precísa-üê diaristas. Registradas no C.«- :;-_j. - -
pnra coalnhar e «trumar. R. «lastro do Serviço ConfltloncInlWAKUl^.
Marquês de Abrantes 36. ap. Doméstico — tel._4j-3611. fH^Jgi inl IM. — 45-4T7P. npcpcnK-RR nmi\ iiw.idplru. Irt-*?_tii-i «;
EMPREGADA — Precisa-se.
na Lagoa, psra casal, cozi-
nlinr, arrumar e lavar em
miquina. Referência. Tratnr
pelos telefones 45-4347 o 
47-3737.
OFEREÇO cozinheiras e co-
pelras c/ Informações. Tele-
fones 33-0534 o 32-3536.
OFERECE-SE uma cozinheira
com prAticn de urande com-
panhla para trabalhar em co-
rlnha do bnr ou restaurante
ou laboratório. Procurar nn
Rua Sorocaba ti. 190. Telefone
26-6747.

OFERECE-SE uma
Tel. 26-0257. Sfio
39. Maria José.

lavadelra
Clemente.

PRECI8A-SE de um bom ln-
fftdor t pftMhclor. Hua Con-
6clheiro Mayrlnk. 320. Tln-
turarln.
TINTURARIÀ BRASIL-POR-
TUÜAL — Preclsa-so do pns-
sador, na Rua BnrAo de ubn,
14, Praça da Bandeira. Tel.:
28-2034.

OFEItECE-SE cozinheiro com
prAtlca «le lanches. Respostas
pnrn a portaria désto Jornal,
.sob n numero 113*5 692.

TINTURARIÀ — Precisa-se
passadelra, com prfttlca. Rua
Estado «le SA Ba, lo)a.
TINTURARÍÃ — Preciso de
passadelra para brlm e ves-
tidos. Rua Silveira Martins,
80 — Or.valdo.
DiVERSOS

prAticn. Por favor tel.jbom oficial. Apresentar-se na
46-7480. Sr. Manuel. |Run Urnnos 1 313.
LUSTRADOS com pratica deipRÊcisAM-SE 2 píntõr«s"_i-
etnserto de moveis o que te-i Rua Mariz. o Barros. 372.
nha íerrnmenta — PrtClM-l___„__,_ ¦,,„_ «.__,_,»_,_ 

'.
Rua dos Andradas, 31 IPfuRElRO o um oervente

!_;n* "¦¦ "¦• I Precisa-se
LADRILHEIRO o pedretro c| gildo de
ferramenta. R. Marq-jêa dejdas « Ar
Valcnça. «7, diária 470.00.
LAVRADOR — Precisa-se pa-
ra sitio. Rua Senador Dan-
tan, 71.
LUSTRADOR — Precisa-se de
nm na rubrica de Móveis Da-
nublo. Rua Cordovil. 244, Pa-
rnda de Lucas.

um
na Rua Hermene-
Barro», 73, térreo,
horas.

PRECISA-SE de menor spren»
diz, oficina metalúrgica, por
tempo determinado. Rua SiVo
Luís Gonzaga. ! 143^
PRECISO nenhora do respon-
íabllldade. p/ tcraar conta ti#
•í^nhor doente, em Paulo <*_•
Frontin. Tel. 23-4321.

Tel. :l6-2770

MOÇA «rom pratica par* che- PRECISAM-8B mflçaa meno^'fiar scçío dc perfumaria. P»-lre... na Rua Castro Barbosa
ga-se bom ordenado: nAo se „ o,. ..-..gjapresentar sem pratica com-; -' ,- -
provada. Run Arquias cor-'PRECISAM-SE encadernado-,

oferecemos - c^zinheirns'" 1-.7:r.:  . _ delro 358. drogaria. í?.sRu<l c",r0 mTbo"- n°*' '
etc, com Informações do Ser- AUXILIARES DE BALCÃO —|móÇA — Cuidar e tomar- :;i
viço Confidencial Doméstico Oom pratica «ie caçados — ;ct,nta «ie meninos. Jardim- PRECISA-SE menor com pransr
(Oadastro) — tel. 52-5644 Preclsam-se nar lojas aa de-Iníâncla. dormir no edu-ltlca <íe oficina de ttelndelm.-,,- Perfumaria MMi-r. Rua Ar-1candàrlo. Tratar na R. Paul na Run Taylor. 16. I.apn.

KrlIAo Oll-Nal. Sáo Luis aoil-coaluhclrns. Bon» salários -6M 0rdenaUo (U. cii 4 000,05. mk.NOR de iã a 10 nnos — criança? fagn-sibem. Exi- <l""«-< no empreso. Or.le- Koman 5 ap 30J fP í?.l 
*2U045 -  PRECI8A-SE de 1 ou 2 rapa-;' ,

n»aB__ S51» cobrado. Joaquim Silva, 123 — l»apa. 
PR~aAnA nara todo üêT- Preclsa-ne de 2 c| 'wa apa- mm-sè leíerênclas. Tratar nado iit«; G 000.01): exlsem- -.,.._-• v°"*-. ._ u Le!-..r______ _—. —-ilENOR. para trabalhar em zes de 20 a 24 anos. de b.-.1.

PRECISA-SE de uma niani- MÍRUMADEIRA que mm-e ÍVc ' 
Vic um cn-rs! 

'«•' 
relerí-n- rência para brincar c| uma _a Rua Almirante Taman- se referências. — Rua Ba-* "LCtSA-SE cozinheira pnra AJUDANTE DE MESA - *P«- 

hot_i .precisa-se com boa apa- aparência, pnra praticar TOT
,íi» c"m ur,en- perto. P. do Flamengo. 82. J 

« %c 
»4 

jffifr? „'."„„,,„ «rla-.ica dc 3 «noi. Apwen- darê n. 36. ap. 1002. Ha- _*„ de Xucenn, 48 CBoUfo- \%$a£»»W£?\£m"1*- 
»: 

£*aa-w na Rua Cosme Velho tSncI^documentos e referín- comércio Ajjje -a«mênel*,;
ria Para-se bem Av. Prado ap n.» 402. Lisboa 7" ollO-A tar-se c reaponíavel nu Ilua mengo. ao). Tel. 26-1121. -taaqopic z^uo, 101, ap. ,04. n.» 362.  cias. Tratar no Parque Hotel. Wonlea, na Rua da Cartoe»,
JUÚI0I.BI33° ™!n 201. Falar ^TENOAOI - Precisa-se de 

""p 
J. P^ci*^t de __i_^.1_£u,___ SüE^J*; VÜSSUA-n de uma empre- roy.NlIFlRA 1 Paaam: »¥¥ Í55K55Í5" ou AJUSTADOR o meio-oficlnl aa Av. Mem d. St, 343. 19. depois das 9 hotas. «r

com Mm». Lourdes. *™ empregada, em pensllo, f;„ L'.^ A™ trab ihnr ení S,°jL Siinte e' ) Va-n BUdO, na H. Marechal Trom. ('0;:'í,líF25*)„ T A?*a™ í?:"*1"11»: n» !»"« Escobar dc serralheiro -- Preotóam-ae maqu^ista fábrica de mô- PRECISA-SE enfermeira, bo*
ér.gi-iTHA rp 

' 
barbeiro tam pff£tn&aStwnM^meaaa. Pa- ^_t£ fanSll? com refaê^ ¦ powsicv, 108. Muda dr. TI- se trS 6 000,00 a uma co- 113 8. Cristóvão, Telefone nn Av. Bri; do Ptoa. m vele precisa com prática de aparência. Rua Conde Bon- ,

«nu^P&fS re 600 00 -- R* aâ^e bem e pede-se boa npn- JJf Âatw Vi" Av 
"'8 

«ie Se- MOCINHA - Preclsa-se.pnra fuça. rlnheira de responsablllda- 38-8413.  bose. 3. Penha. Tralar com o m ' mâoulnas. Av. Su- llm, ãlü. np. 702 NAo se àtetr-
_Siví5l!_m__Lf0í_____a__ 5R^^ eom reapons-vel. -.......» 1, „.r_ ia  ...---.  Kr m ..aum-.  ,„:,...„., ,r„ .„,...... -,- „ ,

«le Sa,
rm!CT8AM-SE cabeleireira e
ajudantes, Rua Dr. Bulhões,
34. Engenho de Dentro^
PltUCISA-SE oficial hnrbelro.
nn Rua Torres de Oliveira,
SJ. Piedade.
PRECISA-SE de uma manl-
curii que seja allsadelrn —
Run Catumbi 11. 103. Sr.
j«-*«.

313. térreo,
Nesta.

Estíicio

ARRUMADEIRA E COPEIRA
 Prcclsa-se com pritlca, cl

bons referências. — rnga-a»
bem. Av. Epltêclo Pessoa n.
3 720. np. 301. Tcl. 47-5316.
ÃRRCMADEIRA — BABA

 Prerlsa-se com ótimas
referência», para íamilla

PRECISA-SE de uma cabe-Ide tratamento R. Inhuii-
Ifiiolru competente pl trn- rá. 42. ap. bOl. 1 el. Ji-.ain.
b,illia.- em salAo nOvo, un I ,„,,,.,, ,n,.,ijV __'"r»o.
B,,n Machado Coelho n, 10. 

jARRI f"™-]™^

Isabel.
EMPREOADA — Preclsn-se p|
um casal sl filho». — R. Fran-
cisco Bernardino, 19. c| 2. B,
do Rlnchuclo.
EMPREGADA — Precisa-sa
parn todo aorvlço de pequena
família do trnto. Exli;cm-r,e
rirterencins. Rua Toneleros n.
125. np. 601. Tcl. 37-3754. —
Ord. Cr$_4 500,00;

— Precisn-.

Ordenado 3 000. Rua Gomes
C.irnetro. 63 — 002. telefone
27-53t2.
MOCINHA para arrumar ap.
(p hora), pesaoa no. Biuat»
Ribeiro, 270,_a{)._303;
MOQA OU SENHORA — Pre-
ciso para tomar conta do uma
menina, dou folga nos sába-
dos e domingos. Rira Paula
Freitas n. 19, ap. 213.

PRECISA-SE de empregada
doméstica em . Ipnnema, sô-
mont* com bons referenciai.
PttRn-so bem. Trntar telefone
27-6787.
PROCURA-SE doméstica pl t.
serviço ci referência p: hora
ou pi dormir no emprego —
S. Amaro, 31, np. 910.

I PRECISA -BE

var também algumas pecas
miúdas em máquina cie la-
var e secar elétrica. Indls-
pensarei apresentar refe-
rências. — Tratar na Av.
Atlântica. 2 212, *.• andar,
ap. «01. _»
COZINHEIRA

pare. i q\u> paitae roupa bem.¦ referências, crs 4000.00

cozinhar o omimar. para 3
pessoas de tratamento, orde-
nado 3 300,00. Av. Copacoba-
na 930. ap. 1 001.
PRECISA-SE cozinheira do
trivial ílno. para pequenafnmllla. Pedem-se referencias
Ord. 7 000.00. Av. Copacaba-Precisa-se. \ní 340. ap. 701.

AMBULANTES — Precisam
so pnra carroclnlias de mate.
Apresentar-se c| documentos
na R. Siqueira Campos n.°
12-B. Kr. Diamantino. 

MOCAS, rnpaies o senhoras,
«ervlço fácil, paKi»-se bem.
P.ua Iftuapé n. 10, s| 407, Lar-
K«> do Cascadura.

lio as j

PRKCISA-SE de um barbei
ro parn hoje.
r.OO.co. na Av
n. -29-1.

PRECISA-SE barbeiro. — Rua
d«» Catete _n. 1. _
PHEC1SA-SE de 2 cabelelrcl-
y\t ou (fta), competenteH, pa.
S„-s* betn. Av. Suburbana"número 

B491.

EMPREGADA — Precisa-se. MOCINHA — Precisn-,r pnrn
das 7 a!^ 13 bor d u, somente [Borviços leves em ctutft a-* 3
quem resida perto. R. Eva- pessoas. Rua Brio Cle-n

de!r..»;o d» Veiga, 41. ap. SOI. 1107, cnsa 6. Botnfoito.
,, .,. ,.,., umn com prática, que tra- empüeõãDA — Preclsn-se OFEREÇO arrumadelrae. eo
Mem dc -. Rn referencias. Pagam-se . d0 ,,„,, aparí-ncia e que zlnhetras, «-/ infi-mnções

|CrS 
*> 000.00. — Run Soa- uurmn no emprego, na Rua Tels. 32-5.V,fi o 32-0584.

res Cabral, «S. Laranjeiras, sio Francisco Xavier n. ^142: õi-krecÊ-SK 
" "ümiVínhõrã 

PltEflSA-SK «le mocinha
Tcl. 23-4497. i"!1- ?!_.-_ _ . ipntn trabalhar á norte. Trh- Aenhora pnrn todo. o pouce

Ini- tel. 47-9874. Iservtço «!>• «-i».--al.

njudnr n tomar conta «le crt-|referências, CrS 4 000.00, dor-|*K_*/»OA-a_ uma
lane»*, de 2.» B 6.»-feIra nofme no emprêrto, Tel.: 88-01301 nheira e uma arrumadel-'Cr$
íl-.or-.irlo «le 11 As 13 horns — — Rua Canavlelras n " •'

^(Tratar pela mnnliA, no Rut-,arr.J»u ...,.,.. .... .... _...,,,,., ,„
,te. Bulhões «le Carvalho 333, ap-I^STSSíTST-": õk cmum IMeln BV-nen 

'uo 
..*. ini |nl,*n.° 33

|n.° 20 -

. ,MENOR — Preclaa-se em
ATENÇÃO — Impressores de,,,_.„_____,_,, j 500,00, cnaa o co-
Sllic-Scrcen, prc-lsa-se de "fmliln. 

Rua Soares da Casta.
Impressores. Endereço: Avcnl-]_3i_ i»r,\ça Saenz, Pena.
«ia Ministro E. Homero. 188

mente.

pr.ECISA-SE (lo nprendlzcs
dt cabeleireira.'., manlcuras,
massagem fnclai. Horário dns

"»» 18 horas. Qratls para R

Laranjeiras, si
;np. 213._

v, :,;,, HA - PagirTeiEMPRToADÂ - Prêcisn-se p
bem. R. Joaquim Nabuco n.«|todo serviço, menos cozinhar
50-401.
ARRUMÃUKIltA — Preci
tle umn <-»ni prAtlca «iue co
pere. lave e passe peças mlu-

000.00. folga
206-ira. 1'edem-se referências 'por semana, pnra trabalho em

Tratar na Av. Afrànlo de1-'^ de f™1""»- Bu» Fnru"
ranço. 149, ap. 401.

(P AGRICULTOR prático c téc-|DORES __ prccUa-se «le
PRECISA-8E copeira com prA-joniprêgo. Tratar no Rua Nl-.„-,_-_,_.¦ „_, _-r—; -jnlco deseja entrevista, ia- ,,.lal_, t, meios-oflclnis. na Rua
tica «le pensAo. Rua AIíAndc-l,.... Floresta. 75. Tel. 58-1343. PRECISA-SE de cozinheira r. zendeiro para trabalhar u-rn (ln 8nnt0 cristo. 95-97.

105. umn aJUdanta 3.«. Andaral — Pedem-se referên-1™»» ge pequena família, na dc meia.
¦jyj ,Hvi Smo Clemente, 373.

PRECISA-SE um empregalc-
para café, rom prAtlca. R-tct
Visconde de Pirnji n.» 339-B.
Ipnnema.
PRECISA-SE lanehelro cem
prAtlca. Rua S. José n.° .'-8.
PRECISA-SE do maqutnlsta
serrador para fábrica de ts-
quadrias. Rua Viúva CIA J-
dio n." 30:. fundos.

"rnSliíhS?. ' *"¦ COZINHEIRA - Crt 5 000.00. Melo Fl
-_^_'_.*-_.:"• .- Precisa-se. que durma no Leblon.

MENOR para officc-bov de^
co/í-ia RAPA?, com referências, | importante Companhia. Aprc-r

4 000.00. folga uma vez jsentar-se com responsável na
Av. Kio Branco. 137. 2." nn-!
dar, depois de 9h30m. PRECISAM-SB pintores para;
.. ....... -,„^„ „ .-.v^.^„_~ trabalhar com Jaü. em fnch*-MARCENEIROS E LUSTRA- c.a d<_. edifício. Av. AtlüntWaPrecisa-se de otr- n. 400. paga-se bem.

das
pecas r
rererêii

cin apartamento de casal --
[Dorme ii" emprego, CrS 

a-scU 000,00. Prata Santos Dumont
n. 140. np. !r"

na
modelos. D. Haldée. Largo <l«'|n
t_6u Francisco, 2G. fc! 41R.
PRECISA-SE úe uin bom
ollciai de barbelri» parn 11-
cr»!- efetivo. Tratar na Av. N.
S. do Copacabana, 664, loja
2 — Onlcrla Memescal.
PRECISA-SE de manlcura «le
bo» aparência. Av. Copaca-
baun. 1 102. loja D.
PRECISA-SE de boa cnbelei-
reira na Rua Haddock. LiS-
bo. 11 ,_;i62;
PÍKICÍSÃ-SE dc -manlcura
oempetente. Pagam-so 70r

04,
EMPREOADAcaitelrn ou leri-rrnota.

C%in«le Bonfim. 412. np.
201. __.

ARRUMADEUIA 
"— ~ 

Precisa-
ire «ie umn. Tratnr- na Rua
Anita Garibaldi. 48, np. 1001
— Copac-ab.ui».
AVENIDA* COPACABANA, n." r...,,.,,,,- ^ •, x
1250. ap, 203. Preclsn-se boa'tJ,u"'
empregada, cinco mll cruzei-
ros pnrn duas mocas.
ÍÍÃBA-- l*nra criança de 2
anos, de Uxla confiança o
com referências. P a K a - n e
bem. Tratar 57-&W3 — Kua
Toneleros. 186. np. C02.

Prcclsa-se
para urna peasOa r.õ. ragn*Sfl
bem. Arrumar * coz.lnlinr —
Tratar sábado «lepols das 14
horns e domingo v*^ cita todo,
na Ilua Belquis, "70. Estação
«le Coelho «ia Rocha. Falar
«om Sr. Vitor.

lodo trervica
cm ftp. 4 pcsAooâ — Preci-
sa-se. R. OAl. Venancio Fio-
res. 100. np. 301. Leblon.
EMPREOADA — Precisa-se,
pnra Copacabana, arrumar e
co.-lnlinr para casal
Cri 4 000,00. Telefonar 37-1431.

BABÁ
menina «le

Tratar na Rua Bolívar, B6-B ^^í*menté

reclsa-so pnra
: anon. Trntnr
na Rua Joiio

Afonso,
mnltrV.

21, sp. 101— k.n
SALÃO PIRAJÁ — rrecisa-so
manlcura quo trabalhe hem,
t boa aparência. Rua Vir»-
cc ndê do PlrajA, 564-B.

CHOFERES, MEC.
E LANTERNEIROS
CHOFER pnra particular com\^.„^ Preclsn-se, »:.,i-,i-.re
multa pratk-n. c, boa apre- tem Run Fn„.(, (|1V Saudade
wintacllo e referencias. Rua .. ¦ 

, 2m_ jnni_,m Dotàtilco.
Xii;uel Como, 27, lojn. •_ Nn ci(,r,cl(|rt t]0 RumnltA. no
ENROLADOR — Préclsu-se «le rindo da Iitrcjn Snnta Marga-
irm, pnra serviços cm dlna- rldfl. Tel. 3?-8398.:ÍUTdea,lBABÁ — Precisa-se de uma

BABA — Precisa-se do otl-
mn para tomar conta de 2
crianças, uma rie 10 meses e
outra «le 3 anos. Pnga-Be
multo bem. nr» -Rua Tonele-
ros SP", «P. 1 OO1-- Copaca-
bftntv.

*
^:lque dê referencias. Paga-se

8 ílelbem. Traiar na Rua Alice

EMPREOADA — Para todo. c
serviço. Paga-te bem. Tels.
26-7311. e 27-3-128.
EMPREOADA parn o serviço I
tle um casal, precisa-se, na,
Rua Uruguai, 523. np. 501,
Tijuca. Paga-se bem.

OFERECEMOS —. Copeira,
babA etc, com Informacóe*;
tio serviço Confidencial Du*
mestiça «cadastrol. 45-3811.
ÕPERECfi-SE um copeiro c!
prAtlca de cozinha, sabendo
servir a francesa. Pavor pto-
curar na Rua «Io Resende 40
rom referenclftR.
PHECLSA-.SE de empre^ncl* q '
ilé referendai, Tratar na li.
Buarque do Macedo, n.» 33.
ap. 301^
PRECISA-SE empresada pa-

ira cas* do família quo te-
rnha carteira, na Rua Se-
nhor dos Passos, fl3.

i 1'RKCISA-SE do umn baba 
"o

rrnu cozinheira, Exlgem-ae
referencias. — Rua Pinheiro
Machado. 113, .ap. 304.

de
São Clemente,- Botafogo.

Pelefonar: • 7pi-ecl-in-.se. Trivial variado.! PRECISA-SE de umn empre
HnmciiKu, 35 dorme no emprego, Serviços|K»da ;mra cozinhar e lavar

COZINHEIRA -- CrS 5 000.00
dt

4«7R. R. II.
«.T). np. 410.
PIÍECI8A-SÉ «ie empreitada p
todo o serviço dc um casal.
ordenado d ooo.oo. Exlgem-se [COZINHEIRA defqrno

,H-.i
rlM

leves, lteíerencln-r. Cnnclra.
P.ua Ha-iu» de Italptl. 174. —
_>ndnrnl. Nilo terve npremilr.

e fo."
leiercncias. Tratar na R. Xn-lgdo. Ordenado CrJ 7 500.00.
Mer d» Silveira, 53, ap. 501. Precisa-se de uma com otl-
Copacabana. ima» referencias o que tam-
precisa-se «ie menina de|l?'m _VB-"sr r2uP.a ¦¦ ferro —
13 a 13 anos, par.-» brincar

s.

com 2 crianças o serviços :e.
ve«. Vir com oa responsa-
veis. Rua Estácio de SA. 153,
I.» andar.

PRECISA-SE «Ie empre^aO»
«iue aalba ler e escrever (re-
cadoa), pnra apartamento de
uma pessoa, na kuu Humai*
t* n. 77. np. 20.1 — Larito
dc«r_LeOes._Tel._4(!-830J. 
PRECISA-SE de empregada
pura um cnsal. parn ser trn

PRKCISA-SE peswa de tra- tada como pessoa da cosa
[tamento pnr» fazer comp»- Pago
nula a uma senhora idoa.\ e
se ocupar em peque nua rc?-
turas. Uas. 13 lis 19 lio:n«,
somente dias úteis. Exigem*
ne leferí-nclns. Tel. 37-tSJüt.

Av. Prado .P.uilor,
001. Te',, 57-OMd.

np.

Prefere-se umn senhor.» «le
mela. idade, que Uurmn —
Run Oeneral .Minério de j dianteMuura 200 Síu Cristóvão —
Tel. 34-23S5
PItECISA-SF.~**de
pura ajudar no
cosínha, lavar e
p.« miúda. Tratar'nn lí. Oe
neral Gllcéno n. _33, ap
.'02 — Etltifire carteira.

RECISA-SE pintor curo ,it-Vi
Pavor escrever ,"_-"¦:'..:¦—" *". —itlca em serviço de moveis rt

i M Lope/. Suarez. Rua MAQl I.V1STA -- Preclsa-ae pistola. Av. Suburbana, 33 t.l.
yajor Dnemon. 00. pnra marcenaria, cm prati-.--j..^---.^ tri(.iclifi,..

„...-' W_^"..„,„ íca «le tcíiru» as maquinas — i ntUM-an «ie tricicii8..i
ARMADORES - Precisam- |Run nUmnlt_. 233-K. competente, paru serviços

de entregas na Zona Sul. -
C07-A, das 9 horas em ma Av. Suburbana. 3385

PRECISA-SE de uma co.-i-
nheira o uni r.nrçom com
pratica de minutas. Estrada
Intendente Manalhíes. 845.
precisa-se coalnhelro lau-
clielro nn Rua Cardoso de
Morais. 47. Bonsucesso.

COZINHEIRA, bai).. • arru-
madeira, preclsam-ie. na R.
Professor Valadares, 120, Gra-
Jau.
COZINHEIRA — l*reclsi-.e c '

prAtlca, ;;ara traballiar em
íwtequlm. ua Rua C»»,to Cou-
trlnho. 37-A - Laranjeiras. rnEci$AM^B , cosjnhelra
cozinheira — Precisa-se 1 arrumadeira e 1 babá. Pa-vr«iue saiba tx-m o trivial v»-l(_a-»o hem. Rua Crtótto B»r-
rl.ido e pa>sar roupas leves, ibcsa 27. Pçft. Venliin.

bem. Tratar nn RUaigW»."^ ^^ í»"'16 
^IPRêSt8Áts_ Ctóntoeiró tix-

Dr. Bernardino n. 267. np. íoirf»»t-'eira. .«.. "P- i»f»: ir„niadelra. R. Barata Ribei-
Praça Seca. Jacarepaguá. |COZINHEIRA — Precisa-se c'ro. 536. np. S01

maquinas
-.c. competentea. Tratar na  . _ 
av Presidente Vargas. 435, MARCENEIRO — Precl--^c-„- hõrai em ina Av. Suburbana. 5385. Jjv"r "a" _f apresenti*

quem nao estiver em con-
,, _r_|MENOR — Preciso de 14 a diç«"ies ou não conheça 7i>-

- !,,0„,l,fc-ií.n...7e-i »'.-a"õSin':,'15 "nüí- ''-"""-1 Pensio. Rua na Sul. — Tratar na l.i-'
empregada g-Kl mTaP ií^ro 

V£&m™. 
_**_____« Bonfim 375. TlJuca.Lraru Guanabara, Rua d..

nervlço de 30, sala 32-A, .amanha, Rua MENOR — Preclaa-se de 131 Ouvidor, 132, com o Sr
passar ron- Fernandes-Guimarães 59-B. Ia 15 anos. que salba andar Mala.

BALCONISTA - Preclsa-íe\*°0 HV^L^V.mÍ .ií"* 
Meârta PRECISA-SE de cadelrelro'»

com pratica «le ferragens ej'^—_.__ Li:—'. jluatrndores nn Rua Buenos
material elétrico, com boas MOCA MENOR — Precisa-scJAUes, 265.
referencias Rua Santa Cia-Ipnra caixa de confeitaria. —
,.„ «)_j.A j Praça Engenho Novo. 16.

BALCONISTA — P.ua r.unl-
sarln, preclsn-se. Rua Krnn-
Cisco Sft, 23-C. Tel. 27-731».
CASAI, DÊ CASEIROS — Pie-
C-pa*.;© de um c*\í«al de
Beiro.-, pnra toma/ conta
umn propriedade em

MCCA — Precis-a-sc. par.»
trabalhar em cafezinho, na
Rua Visconde de Inhaúma
n.o 31.
MARCENEIRO — rrecisa-so

__jEstrada Vicente de Carvalho
Ar.t-j7i — Var. Lobo.uma propiirtiüdc nu í.-.*- ¦ ^__ l.-**

ruama, flç J<a-,\. cuidar dOjjioÇA BALCONISTA
tarrÜÃo e elagara tomar cofi-jèlsa-se com 16 nnos

— ITr*-
05 prnrlcai tónio

PRECISA-SE menor para ti»-
baihar num bar. Rua 24 (!•«_¦
Maio. 473.
PRECISA-SE de 2 apontado-
res para Niterói. E favo-
mio se apresentar quem «Io
tiver competência para ístn
íim. Teruio referirncia». Tm-
tar na Rua da Alfândega -tt;
3 ' nndar, com o Sr. Ai»-«--

«t-
71-r,

>RECISÃ"-SE 
"de "emp^gad*' 

ífí^rt-1 J i"mrn,et'l"-',í-^,lI»-- lTKECTÍSA-SK 
",rnn".TÕ7a*íírTír-"

domestica, na Rua 0:.cnr-, 16. ""?„„ Jll«u«nDe» '-- "T >P« vlnl simples. Pedem-se rete-

2 mecâiií
tral-n

EMPREGADA — Precisa-se. PRECISA-SE 
"de 

uma boa nr-
pnra casal, totlo o serviço, 4 rumadelra <iue ajudo com 1

as 17 criança de a nnos. Paga-se
Ilua Figueiredo Maga

np. 001.

dlag por semana, das 8
horns. Tratar na Rua Pon* bem
tos Correta, 13.', np. 201, fun- lliles. 437
<lo^. 3C-1341.
EMPREGADA — Precisa-se c: PRECISA-SE emprecada l»s IpRECISA-SE cie uma moça p;rer«-r«rnrln. para. casa de fa-,aparência <; referencio, para itrrballiur por hora. Rua Oe-

QulnUno Bornluva.
PRECISA-SE diTtima arruma-
dclr.i e parn olhar uma cri-
ur.ça de 4 anoa. «me J» está
na escola. ErUscm-se referer.-

relefoneiftas, nua sto Salvador, 24.
_'-ap 1202. Flamengo.

¦ i nema.
COZINHEIRA
tle uma casa de C3j*;íI de tr*
tamento trlvlnl. Tratar p«
lo telefono 25-3169. R. l'nia
ri. 43 — Laranjeira*,

rrí-nelns. Rua Raul rompei»,
Preclsa-so161, np. 402.

ta da cí\5íi e cor.lnhur quan-'cm armarinho e boa Aparara
do necessário. Exlgem-se ot|.;c!n, Rua. «lo Matoso. 32^  PRECISA-SE de
mas referencias do últimoU'r/vr»>o—-« h«» .n«r*r,nt- i?.08 de refrigeração
emprego ocupado
atende pelo telefone

í1",,^ 
Amí,r'U' 30' ate ^^c:ENmRÕ*^-prectsn.sel««ntar quem n«o esteja

-de um na Fí.brrcn tle Móveis[bültado. 
CARPINTEIROS — Precisam- .Danúbio. Rua Cordovil, 244 "

- pnrn oficina. — Paga-se | p„r,ida de Lucas.

i últlmo!7ÍX?rrí—H« hna. anartnela f.08 tle refrigeração p traL«-
Não sé sr°V,A-s d* °0,\ aparência. 1JlA.. ,,., Rua pp^ani,,, úé sl!.

(^»°^ preclsam-se.'Tratar Av. Xa- Ta n. _,60 _ j\c..i7&;.lnho ...
.' „t<, « _________ Clube 3 141. l:r»ia. jy_ „_ _ ravo, „áo sc .sp:<

h«

R. do Resende, II4-H8. I—-

pnra
nos í arrancos de
veis. Rua Dr. Manoel
74 — DuqfO de Caxias.
ELETRICISTA — Precisa
Vlaçlo MnrncnnS, Av
Bi tembro. 3. ,,_.
lanterneiro — preciso n.° 97. Telefone 25-2612.
«ompetente. nr> Rua Pedro; -¦ :-—
Mres 73. Paga-se nté mo.ooiuaba- — Precisa-se pl cuidnr
diários menina ll meses. Exlgem-se—-— ¦¦¦ rrfert-nrin^. hliclene. boa sau»
lanterneiro - precisa-se iVer5orttlò: 10 ns m horas,
bom profissional com expe- í.\.!;,,.l à":3uenòncla om Volkswagen, Rua- i£í_____i* Jl,b-
Uruguai. 148 — Tljucn. BABA — Prcclsa-se com pra-

tlrra e referências para bflit-.
Av. Portugal E0. Tel. 36-9123.

millii, na R
r..J„ 623. np.

Visconde «le PI-\'j. Ipanema,
EMPREGADA com. referên-
dns — Precisa-.ie. na Run
Prudente de Moraes, 391, &i>.
3Oi! — Ipanema, Hon» rio, Her-
viço r ordenado a combinar.
Tel. 27-4763.

cas» de senhora de tnitamen. h-ernl Severiano n.° 2(X>. fun-
to. que saiba todo serviço.[gos, ap. 3(M. cnuelros. Tel. 2S-1573, Rua

Barão «io Flamengo, 32. apar-

PRECISA-SE de boa co?.l-
iiihelnv jnirn residtncia de 1
[pequena familia. Paga-sejbem .
bem Pedem-se referântías íMOCINHA — Precisa-so, vre

Precisa-.-7*»'.'Rua'Morais e Silva n. OS, CAIXEIRO -para_ botequim — ferência menor, para varço
,,,,.a Prccian-se. Exlgem-se rete- [note. pensáo — Trntnr ccmiJ"rge

 rências. Rua Jullano Mlran- sr oliveira ou D. Roriía —
de empre-iada «ia 15-A. Vn/ Lobo. IRua IO de Fevereiro. 54.

para cozinhar e arrumar 11-

COZINHEIRA
«pie cozinhe bem. preferén-lap. 304 —
cia que fale Idioma de ^- pRKCISA-SEpaniia ou_ Portugal, «> ooo,

PRECISA-SE de carpinteire*!
para obra em concreto arrrrn-
do. na Hua José das Reis n,
L 511. Pilares. Falir com o Br.

casa de per

EMPREGADA DOMESTICA —
Precisa-fie do uma que aalba
corlnhar. Exlgem-se referên-
cias. — Rua Cltiso, 216. ap.
202. — Rio Comprido.

Trntar na Rua Voluntários -
da Pátria !3í> ap S04 Da.-.! «UERO empregada que faça tamento eOi_
P is IS hora.-». Tel. 26-3463. I salgados^ytu.1 Leandro MW- COZINHEIRA — Preclsa-ue, __
PRECISÁ-BE mocinha arru- ^„°„.- ^ feiS 'o rtí-lf-lel,« e__luISBlp??:l3A-aB d6 "ma c0::i*

J_ ISENHORA — Precisa-se parnIfora. R. Aritxt, 103. ap._403.|nhelra para casa

do â 000.00. p leler
Ponte «In, Saudade— Lagoa.

Onie-in-

madeira, trabalnar por iiorn.,
Ilnrno d.» Ipnnema 22, ap. "**-° ",«vlç«\ dormindo nu
\ qo\ Ialueuel, para duas pessoas.— "_ Pedem-se referências. Paga-
PRECISA-SE copelrn arruma- I
deira para casa <ie tratatnen

COZINHEIRA Preclsa-soI nu íamiltn (3

LATÍTERNEIRO — Prcclsa-se
do oficia; competente, nn R. r ...
Stk-.itn L-.ilTii 83. Maracanã. BABA — Necessita -se, com jnor

CrsMOTORISTA - Prccisa-Ppticae que de referen-
se dc um com bastante d^fia*«"M_n' iÍ_..í
prática, para carro parti, pelo tel. 3fa-3440 — Leme.
cular, que tenha mais de 4 BABA — Precisa-se dc Uma
anos dc profissão, paral com pratica o referências.
traballiar no expediente co- Tratar na Rua das Laranjel.
mercial ou a combinar. -Iras 42, ap. 401. Tcl. 4,-41.7.
Tratar das 8 às 10 horas,,DABA ARRUMADEIRA - Pre

to. Exigem-.-e referencias ou iem diante,fnrteli-n. Ordenndo a000,00. ___._...----.-_» _, —;
EMPREOADA - Preclsa-íe '^la ,^'tl" li* Silveira _ 36. i COZINHEIRAS
para serviços de casal, ln- aP- "*¦ ._ ¦
Cluslve cozinhar, na R. Mn- PRECISA-SE de empregadaiALEHTAI — Cozinheiras
rechal Fix-li n. 42. np. 301 para pequenos serviços. Rua|copelrar— Bonsucesso. Tel, a0-::00j|Gon.-.ij.a Bastos. 100
EMPREGADA — Precisa-se —jPRECISA-SE dV uma empre"me no emprego. Ordenado rada. Rua Andrade Figueira" "¦" Alice, 131.12.14. Mndureira.

pnra todo o serviço de ,_,saiitns), tratar nq emprego
eHlha. Ordenado Cr* 4 000.00. Ru» Bario de MesqulU n

a« toem. - nun, Montonesro. n, „ _Sll,tll Clftrft 316 2-0 nn. apartamento 402
146. np. 1104. Ipanema, das 1.1'

CAIXEntO — Preclsa-ee comUfAQUINISTAS
tualP™"-"0* tle pndartn, que dej__ i)0nfl profissionais pnra
ICt.!referenciai. Av. Copacabana, |{,,brica de moveis, sabendo

n."_442. llidar com tixias a» maqul-" "CANTORA 
d"ê boa aparen- na* salário a combinar

de peque-rela — PreeDa-.*e. Barata RI.
pessoas ndul- j beiro, 307, ap. 401.

POLIDORE.S — Preclsn-se «n
oficiais cnm prítíca de for*

Precls»i-se!mBens de auto, na Rua S*j
Luis Gonzaga n. 52.

iõi ímn _ívlal fino. Rua Toneleros,
írtnSi-. -kv-jn. Tei. 3T-1S1?, C,

16 000.00

de 4
Silvu.

ap.
4 000.00. Rua

201 — Laranjeiras.

na Avenida Franklin Roo-
scvclt, 39. sala 309.
MOTORISTA — Preclsa-ne
para coletivo. Rua André
rmto n. 88. Ramos.

cisa-se p! 2 crianças. Ord. ..
4 000.00. Exlgem-se referên-
clns R. Senador Vergueiro,
53, ap. 304. Tcl 23-3860.

MECÂNICO de automóveis,
melo-oficlal, preciso r..i Rua
Pedro Alves n.° 73.
OPERECE-SE motorista com
^0 anos de prática om casa

de fatpílla de alto trata-
mento. dando boas referín-
cias. Favor telefonar oar..:
47-8313. Chamar Osvaldo cu
deixar recado com o porteiro,
Kr. Barbosa.

BABA — Preclsa-so de uma
babA excelente, par» menino
«'. ¦ dois anos. em casa de fl
no trato. Exlpem-se ótima
apnròncla e referénclM. Pa-
ga-so multo bem. Qunrto
confortável. Tratar nr. Rua
Alrea Saldanha 66, aparta-
mento 201. em Copacabana.
HABA' — Precisa-se de uma
pnra cuidar «le criança de 1

Qullhcm. 3C6.
301 — Leblon.

PRECISA-SE etrumadelra c;
todo multa, pratica. Cr* ti OC.,00.'Tratar pelo tel. 36-2123. na

Rua Moscarenhas do Morais
n.° 223. 2.° andar (trans-
versai cie Tonelerosl,
r-„,0."._ .-__,J- -i_,,_- 'Telefone 48-P861.1 PRECISA*SE conein*. arruma* l«z* ¦ iwi «.a
leira. com referên -.ias. Or- i^IlJ. 22121

denado CrS 4500,00. Telefo-ICOZINHEIRA
ne 36-0233. |<le coilnhelra

EMPREGADA — Pnra
o serviço. r,it;u be:n. Cir-
teirn e refs. Rim Oesembar
ítrtdor Isidro n. 6ü — 5<;í>
h. Pena.
EMPREGADA — Precisa-se p;
todo serviço dc pequena fn-
mllla. ExlRem-se refercnclrr
e que tenha ótima snúde. —
Rua Bulhões de Carvalho,
355, ap. 13.
EMPREGADA — Prcclsa-se p'
todo serviço de pequena f«-
milla estrangeira. Apresentar-
se só com referências. — R.
Anita Garibaldi. 10, sp. 802.
— Copncabana.
íÍMPItEGÃDÃ
na Rua Aquidabã. 366. casa 7.isenhora. Estrada Irftendente
Lins dc Vasconcelos. Exigem- Magalhães, 124, casa n, Cam- "p'^,

referências c qued urma I plnno. I tI_

«lar. Copacabana. IPRECISA-SE cotlnhelra
-(COZINHEIRA trtv

[preclaft*se com reterín1
_'av. Atlílntk-a 2a:»(i. np. 701
''COZINHEIRA* — Preclsn-se PBECI8A-SE cozinheira.

!.,.{•,para coalnhar e arrumar ca-)*J^"r«>» 
'*."_ 

^5"*^°^iaÍIsa de íamllia pequena. Deve!-^*»»1*?*» -3'. »P» 904- Cu"
Ia-1saber ler e escrever. Eslitem- P«ca°»»".
ias.se referências. Ordenado 6 PRECISA-SE de uma empre-

>areuclu 
'tutl cruzeiros. Huu JonquImpada puni cozinhar e peque-

¦i: •- _ emprego TrazerINabUCO, 197. np. 202 (Copa- nos serviços. Paga-se bem
referencias. Cr. 6 OOO.OO. Al- cabana,__Posto SI.  IRua Conde de I! -..
mírftr.te Oiiühem. 3C6. fun* l paviviivi ií i — i uui'\i a_ taP
doa. ap.

"IICAIXA com pratica de ;"iria. Trator a tartle. r.a
I Santa Clara. 73-A.

ada.

lia*, :-víilario
Rua Manuel Murtlnho. 236.
Tei. 20-8903, chamar Cláudio,

PRECISA-SE de empreende
com prática para bar e s»ir-
veíeriu. Tara-se bem. I_mi
Montenegro n 146 — Ipa-
nema.

MARCENEIROS — Prçclsn-se padaria

l\g |CARREGADOR para compra' ?ni nrmiir.ftn. pedem-se iefe" 
Iréi-.cln... Run Barfto da Gani
boa. 176. Sto. Cristo.

Salários
intl. lt .Joaquim
COZINHEIRA*"— Trt-. ini
var o passar peças peq'
So-vtecaila, boa ft

emprego

Rua ina Rua 34 de Mato. 27â_. _.,..m'"n'u"!*daiitc de^fornô n»
MARCENEIROS E ACABADO- Rua do Re3ende. 33.' liKít TrKíÜl^^Air*»^ iPHEClSA-SE de marcenelÊ*ca de Móveis Bonsucesso. Ruaicom pratIcft df ba!rSo ttfo._.. . .....am.iÇuC. —. Bon.-,rjf-ico p carpinteiro de i-t-suceáso. Junto > av. Brasil. ;q,!iulriiv_ Rui MJUoni 8o.-pj-

iirAtlca üe|MARCENEIROS E CARPIN-:mos.
tfdrias, precisa-se. Estra- TEIROS para trabalhar em

da. felha da Tiiuca. 237. c. instalações. Paga-se bem a
m. ou tel. 42-38:16, da^ 16 às'iuem fôr competente. Prea- ,ricí_ procura_- Sr- Alulslo
18 horas. |sam-se nu Rua Irei Antônio, Avenida Mem de Sa 39, sei».

CARPINTEIRO
rqHfdrlas, precisa PRECISA-SE de 2 mnreenue-

para armários embntt-

CARPINTEIROS DE ESQUA-- \r__TXT
— ,42 — Cascadura. •dns 9 is 19 horas.

202.fun- COZINHEIRA—ARRUMA-
DEIRA — Precisa-se para PRECISA-SE de cozinheiro:_ Tratar hoje. das 7 ns r» ho

COZINHEIRA - Precisa-se nr.,rH»quena família. Para-se _«• _Bi^^?Bk_l5?S?*,£2_ 
n3;rns, ou secunda-fclra no mes

Rua Severino Brandão n. 14. ,„.„__ Tratar na Rua Fl- «T,t^?c„ peuot01
Ordenado r_„_.|rr(io Magalhães, U8Õ.I *-•----—

--- ip PRECISA-SE «le ccmini-ielra.lmenores c um maior, com'Pnya-se bem. Rua Araucária.;multa prática e referenciai

SL "SS- DRIAS - Admitem-se uraen- MOÇAS. SENHORAS E RAPA-jPRECISA-SE de um rapãSl-• ' te. para dinrla ou por tnreta.ip5 , 
— P;*0".?*™'3*-n!l "'-la!nho ate 16 anos. para servi-

Ina Rua Conde de Bonfim, 581;Cllv"o.-na Machado, 2S — ca.»-;toí ieVís. hu.« Mala Lacnr-
cad ura.
MARCENEIRO |da,-273.Preclsa-so r-úcio.

Tel. 42-2997. — ]ü-

- Precisa-se |-alfabetizada,
.,..,. ¦-,„, icoxn ótima.» referencia-», para

^SS^Í^^V^mhSr tSSoto™ em Sinw TerPesa.nhoras. , 000.00. 7 áetembro,iTrntRr ^^ lfMont. 20-5311. ~

apart. "04.

63. I2.c andar. 32-1393. _
PRECISAM-SE 2 empregadas.
8 000.00. 7 Setembro, 63. 12.o
nndnr, 52-1393. eeçuvM.-feln.

COZINHEIRO segundo, pre-
clsa-se. com pratica em ml-
nutns. Rua Afonso Pena, 189
— Pruçn dn Bandeira. cozinha c pratica de mlnu-

~(ia.-í, na Hua Senador Dantas,
.COZINHEIRA de forno em.» 87. 

33?.. Tel : 46-9307.

308 — 
,mo horário. — Tijuco. P' marcenaria, móveis enco- precisa-SE de um emprega.
CAIXEIROS para armazém, 2 monda. Rua Luisa Vali. 340-B,ÜO j,.^ botequim, ua RutDel Castlllp. ]Braulio Cordeiro n.« 763. Ja-

MOÇAS MAIORES E MENO- cnrerinho. Tratar aqui.
— Rua Magalhtes Castro. 2M|r___3 para firma que se ini

COZINHEIRA — Casa do ca-, - ¦--,--- .
sal de tratamento. Pedem-se fogão, que saiba ler, preci-
referêncinn. Rua Oeneral OOlsrsa-» para tamuia de tra-
Monteiro n. 64. Telefone: —| tamento. Ord. 6 000 cru-

PRECISA-SE empregada pn- 26-43U. jzelros em diante conforme
Precisa-se:rn um cnsal. prefcrfuola uma|COZINHEIRA — Preclso-se na\competência. Tratar depois'¦'"  '••"¦'"•'* 

Rua Domingo» Ferreira. 210 Idas 10 horas na Rua San-
Ita Clara. 216. Tel. 37-4626.

Clarimundo dc Melo, 433. -MOÇA MENOR com muitaj^.^^^^^:^
Piedade. !pratlca_ do cnlxa. _Pnjta.-rse,de Pe(i.0 u ,oja n.

PRECISA-SE de empregada
pnra cozinhar itrlvlal) o Ia NE1ROS — Preclsam-se pniu | n. 338.

Arquias Cordeiro, —
I PRECISA-SE de marceael-.ç.

Rua Mário Ribeiro. 26.vr.r 4 adultos. Exlgem-se «-(oficina de armários embuti- ;moça OU SENHORA eem|-ferências. Ordenado a CO»- doe. Rua Humalta. 258-E. Itllho de 23 a 33 anos. para;PRECISA-SE de emprefa«1o«
blnnr. R. Oliveira Rocha 18,| ^—¦-r- r-Itomar conta de 2 garotos. Sa-|com multa pratica do balear-.

Botânico. Telefo-Í CASAL — Preclsn-se. paru
casa de família, ela para co.ap. 20t. J.

ne 46-8436.
íprecisa-SE eoalnhelra

bondo ler e escrever. Paga-se;«rma;ém de líquidos e »-C-

com, ,
ano. em cnsa de pequenaI"0.M^r<^.0_: [PRECISA-SE empreiada, fa- [S__Í*"tS_S"íerrtM 

'm'7«í 
iV,nr/jJ\,í,rí,Vn-„r.ser"nâ'Tlu« !m,,ltn prtlt";a nPU™ 

,-"*í\.t'<"
familia. Ordenndo de Cr* .'empregada - Preelsa-sí de mllla pequena. Pagíi-.-e bem gl^-oíSa família Paga-se í_í™amEuM M6 Ene Den- trat,unent0 ,?e 3 pessoas EM-
1000.00 para começar. Ruajiuna pam um casal. ExlKem-:nun Conde llonfim, .-.19, ap. ?* 

*"',,'-. 
w, el l'el'so 30?'¦ íV •""¦ 

Clle- Dpu Igem-se multo boas referên-
Cedro n. :>9 - Estrada da Lg referínclas o que uejn boa-702. Tratar peawalmente. Nio «lm\ni Vi ?8.0SS9 Tltu ca  -  r"15 s,oh,Te *.,>ri,t £* e n, """
Oáven. Tomar bonde OAveaIcozinheira Ord. Cr. 5000,00 >e atende telefone. -nr- l__l,____il______!íi_iíi._ CRí 8000,00 — Precisa-se co- nesUdade. Av. Portugal a.

S.ta7»u««2-Çmeiro »>em. Cartas para Calrca Pos- mestivels. PaKa-se bem. Tr«-
„ íV.í r.f.?»,í*i,«^^! T-r* tS. 103. D. Caxias. U. 3. tar com o Sr. OlrSo. na 1>-ülgem-se referencias IVa- ¦¦ ---'trada Irftendente Mngalhriesar na Rua Fonte da Saúda.(MENINO — l'recisa-r»e. de „ ^i _ vila Valqueireie, 260. Tel.: 26-3346 —- La- 13 a 13 anos. Rua Bom * 

_,  _. '-—'. -
PRECISA-SE de lanterneiro.

- Paga-se bem. Estrada Por-
to Velko n. 1222. Cordovil, Sr.
Armando. . .- BABA — Prcclsa-sePRECISA-SE de um chofer|re(erenclas e praticacom mais de 10 anos dc eulrtar (!r _UM criança.'. -lpttila-se bem. Pedem -«atteira ou preferencia que N.io ,.lvr, npm vaésa. Orde- \..ZLV-i tenha trabalhado na en-;nado de CrS 4 000.00. Rua.,,lr .'o¦"[bürsador Renato Tavarea•If.p. 201. Ipanema.

EMPREGADA — Pteclsr

tie, 260.
OU.

saltar no fim dn__Bnha. IRua Franclíco Sú
com;emÍ'hegada - Prcclsa-se arrumar, qu
parftipara caan de duas peasons —ido confiança,

refe-Ides Lobo, 193,

. 701.IpreC1ÍSA-SE de emõrííidãD/iCOZINllEIRA — Precisa- riniietra trlvlnl simples e va-|360. — Urca.
sc. Paga-se bem. Rua Bom|rtado._Pequena í'"11,^- 

^^IPRECISA-SE de cozinheira dedurma íotà
na II m Alls'.!- Domine

trabalhado na en
trega de laticínios. Exigem- General José Crlstlnose referências. Cartas pnra _ sáo Cristóvão. Tcl.
o n.o RI—3 993. na portariaI34-468B.
dè^re Jornul

Tratar pela munhü ¦ _«r^icA"";™, ,""-Trl",r,r '^TT^XZ
horas, ira Rua De-rcm- '™v.?l 

rr. Vi Ei 1,,' y, i?í 
"

»r ií,.„,-„ t.,1.., -, serviço, das 13 4s lv horas.

Pastor. .370. Tijuca
COZINHEIRA""— Precisa-sã COZINHEIRA —
casa de duas pessoas, «lor- |Preclsa-se cou
imndo no emprego. Teleío- '

,146 — Copacabana. clns

. alqueireLa- 13 a 13 anos. Ilua Bom -___-_- ___,
Pastor 570 Tliuc-i .PRECISO de garçom com pia-..i.isior. .nu. njuca: Uca úf bàr r restaur»nte, dnCOMPOSITOR — Distribui- OFERECE-SE p.»ra adminis- boa aparência, para traba-

«ier cem bastante pratica. trar f.u-pnd.v de srande mo- lhar no horário da noite —
Run Neri Pinheiro. 33S. loja vimento. Pessoa de respon-ITratar ua Rua Catumbi o.

-IÍ-.forno o fogio para casal sem 
~-«-5'-»"0.• Inabilidade e conhecedor de116. com Francisco. ___^_

hem.;fllhos. na Run Coneia Vas- COPEIRO — Precisa-se para ragrtcultura e pecuária. Fo- PRKCiSa.SE de
pratica de^ques. 34. ap. 402. Estácio. Or-; bar. <¦ multa prática. R. Sao dcn-.lo dar referínc

fogno. com referen-iaenado a combinar. Referên-[Francisco Xavier. 278-C
carteira. Tratar na leias. _ CARPINTEIRO E PEDREIRO

elra
pagra-s

Interessar c favor de telefo-
nar para 46-2121, dindo teu
ndereço

uma moçit
com pratica de caixa, que re-.
sida etn Botafogo. T.-atar nt
Rua Voluntários da Pátria' n;

iBABA —
PKEC1SA-SE de 1 lanterneiro r._ ituae 1 acnbndíir. prAtlcoa emrt(,1(,ronc 48-0217.carroçavlns Metropolitana. — rCnclasRua Coronel Almeida n. 12,; —
Plrdndo. UAI! A' — Preciso
PRECISA-SE motorista -com,„,.,.,.,_. |)rI)1bastante pratica, dnndo refe-if-pf.nçio Pessoarendas, idnde ininima 30 «no». L,7goa
pi-ra particular, morando no r*
emprego. Tratar nn Ruo Dr.|BABA — Precisa-se.
JVillo Otónl. 444 — Santa Te-;referencia
rei».

Precísa-sc nn TiJU-;,..,-, CSSii Ur pequena fanulln.
Sabota Lima n. 38,1D(_V__, (jornn,- no empreso. —

com refe-;exigem-se referencias. Tra-
Itar nn Rua Itacuruçi, "0, «o.'ür"gente-|3Cl. Tljucn.

Esi|;e-se carletra. Pa EMPHEOADA para família
pequena.

que dfc
Pngn-se bem. Al-

mirante Tamandaro, 3t>, ap.
1 201, Flamengo.

na AV.Jpequena. Todo iservlço for^.
040 —rlavnr e cozinhar. Ordenado

_|Crí 3 000.00. Apresentar-se «•'
referenclxs. Av. Rainha Eli-
r.abeth. 540. np. 301.

• R. Ma::.» c Batros, 1038, sp "p j,-j'11 o soi ^.WrviirinV Pre.-l^A.m» na '"'»'"•"'"•»•'""»>"•• —» -«" PRECISA-SE de v.ra COralnhel-l— Precisa-se com mais «ie üui -—¦¦¦--—-—
r-c11-..™1- _ 47?f v.-; r \T--«-hiieV ni 10U Copacabana. ___|r0 c prática de restaurante anos de profissio. Rua Sena- OFEREÇO-ME Par,« »««•! ...,,„

PRECISA-SE de empregada »"a VernaMaj ».M«. "»• 
cÕZINHÊÍRA - Precisa-se c que ialba trabalhar no sa-jdor Damas. 71. lhar. português recem-chega- PRECISA-SE de en

por hora, para todo o serviço *P- 102. Paga-w mtuio Dom, »j» fogão, 
ião R-i» \do'fo BergaminiLmm.nnn .;„rt_ ¦,. do. com prática de balcão.— ras. auxiliares e a

Se umr» seV.hora. Urgo de k «1- referenda. JQrde^do Cr$ 6MO.Ôò. Run S_*M-c 
*- 

E.,Tenho -e Dcnt^:,^^1^^^""^^^;Tel. 43-0028. R. Mareílio Dias tes par. sala de
Francisco. 26, ap. 1301. [COZINHEIRA - Precisa-se Aml!_ Garibaldi. 48. ap. 1001 pnrnT<,. ^T.,. .' ^h-,,.. SSnhno -___-Sa^na_Ue"de --il I* M«5o» Tratar n,
PRECISAI- de «maT^dlIde I cm casa sossegada de 3|- cop». ^fÀ^fhief úl ___5___lsT£_?!' mielS. 

'a?1 
Rw ÕFTCÍÃL DE PINTOR - Paulino Fernandes. !

PRECISAM-SE oficial e melo-,,
citlclal lanterneiro paia au-; BABA — Preclsa-ae. para trei
tcmòvel na Rua Conde de' garotos. Paga^e hem. Rua
Leopoldlnn. 384. S4o Cristóvão I Barata Ribeiro. 183. ap. 107,
? Estrada Engenho da Pedra.! Copacabana.  
B. 304

EMPREGADA DOMESTICA
— Precisa-se. que durma no
emprego, para apartamento
de casal que trabalha fora.
Tratar na Av. N. S. de Co-
pacabana n.° 1 130, 8.° an-
dar. ap. 016.

BABA- — Precisa-se uma com
PRECISA-SE de mecânicas cl pratica, na Rua Conselheiro;EMPREGADA —» Preclsa-so p
grandes conhecimentos de Lnfatete, l.i ,np. 301. Telefonei arrumar, passar e lavar. —
«arros da iinim WlSlys. Tratar 27-8719. Exlgem-se referen-(Trator 11a Rua Jaceg-.tal. 11
Marquís de Olinda. 45. Tratar ,rlas. rPaga-se bem.
Sr. Antunes.

todo serviço, que eorlnhe _
portuguesa. Ordenado a com-
blnnr.
PRECISA-SE de un.» empre-1 Isabel,
gada. Paga-se bem. Rua Hen- |—rlque Dlns. 26, ap. 4^. Est
do Rocha.

pessoas para cozinhar e Ia- ., . ,
ínr, com carteira. Salda !u COZINlIElllA
16 boras. Tratar na R. Teo- £*i ?í
dor»> da Silvs, ^ - "".loasal 1

— ra com prAtlca de botequim r
Precisa-se.|nft av. Amaro Cavalcanti n.jBranco. 13 2.° andar.

Vila
co/.lnhar be.-n, para|i 621
Gomes Freire. 743

COZINHEIRO
precisa-se na
C 1.1 n .,;-.,, 142.

1.» andar.
c3c_ÍNÍÍEÍRA — Precisa-se c.

Dentro.

CíL rtE"1*"- Paga-se bem. - RuarnsRua São ljií ^..itmundo Cor„|a, n.» 71, ap. n.

Eng.
PRECISA-SB de cozinheira
de forno e fogão. Paga-se
bem. Exlgem-se referencias
na Rua Constante Ramos.

23. ap. 701.
PRECISA-SE empreitada. boal:;..--^grr.;
aparência, para todo serviço! COZINHEIRA — Precisa-

101 — Copacabana.
! COZINHEIRA

I PRECISA-SE de cozinheiro.

COPEIRO — Precisn-se de 1
com prática. Pedem-se refe- 1 _-_...,-_„rínclns. Rua Barão de Mes-Ir- ___•

fertdoU
tendeft_

opera**-*
R3_

. r>8, Dtf»
clsa-sc, Iiabiittacio. que ...-. ¦-•- um/o. .**.
emassar. Tratar na R. Anl-|__-—-_. _— . -•*
bel Benétolo, 29». orlando -|f.R?':í'3A:?_:_d_'í "?«___?*!__;

te para pn&sar o noite ct,n
senhora doente. — Tratar-a*

quita. 673-B. Cnfé Bar Belo | OFERECE-SE pessoa idónes. el ru» visconde de Pirajá. tíl,HAvivnnfji -r»f#»t-anriQ-:_ r*nn_ trabalharlap 301.  Ipí-nema.
PRECISA-SE de um emp»»

Horizonte.
CARPINTEIRO — Prcclsa-se
do bom oficial. Apresentar-1

Familia es-jtrom prática de restaurante. Ise na Rua Urano-, 1513.

SAPATEIROS

CALCADOS
oficiais t4^-
Riachuelo, n.'
des Celsa.

Precisa-se de
ia XV na Ru»

18. 1.», Calça-

BABA — Pago 3 000. s
j educada e traballiadora

Jo referencias. Rua 18 de On-
! tubro. 403. Te:.: 3B-3919 —
I Muda.da Tijuca.
BABA' para viajar com fa-
mllla brasileira, Z crlan-
ças. Otimo salário, em «In

Í6rj EMPREGADA p| casal. Todo
-Iserv, S&o dorme no emprfi-

ro. TeL 43-3893.
EM PR EO ADA - - Prectaa-se.
para. todo aervlço de um ca-

de cnanl sem íllhos. oom car-;Be competente, forno e fo- itrangeiro. precisa dc uma de,Rua Ge"- Polidoro n
teira. Av. Copacab*n» 649. Ifão para casal de trata- forno e fogão
PRÊCÍSÃ-SE arrurasdnT^T*-*'\™"«<\- E»ieem-sc referen-
horas. Senador Vergueiro n. cia* Dormindo no empre-
177 _ 43-745.Ü. (go. Saldas e ordenado a

combinar. Tratar na Praia
d«> Botafogo. 280. 0." and.
Tel. 46-431-:.

336.

PRECISA-SE baba e.iclente
iTciefone 26-6339.

sal. Tratar ni Ru» Barão
do Flamengo. 30, np. 304 -
Klamengc.

PRECISA-SE de essa! ou
duas senhoras para casa
familia tratamento Dn--,»
pequeno apartamenlo pa-
ra moradia.

n.oCOZINHEIRA — Que passe.
CrS 3 000.00. Precisa-se. Itua _ . -„-
Marquês dc S. Vicente. 246 J**"**» ^ "JJJ

Oavea.

-, DA-PE quarto casal Jnrdl-
í*i* »/_SíS"IPRECISA-SE de C02ínhelra Pinheiro, faxineiro, comido, or-Cr$ 6 000.00 o crs ' otW-Wrap. familiar, «iue durma íora.;denndo. Hua Almirante Ale-Exlgem-se referencias. Rua!TrRtar p,.l0 tel 23.9009. -xandrlno. 487. Snntrt Teresa.Artur Bernardes. a2. ap. 202., __

— (Largo do Machadol. PRECISA-SE cie coilnhelra. EMPREGADOS — Preci-
COZOOHSIRA—- Pwiãiãlã P*/* fí.as,i'l!>- Cr* «OOO00 pon^.%e casal Htm fllho> para« u/.i.NMi-.iitA — 1rr;';" __,c- mis. Exlgem-se referencias ;
com pratica de salgadinhos. 1T , . 4g_j,"-8na Rua Sâo Luís Gonzaga! *"" «-»-<»•

313.

referenciai, para trabilharinp
depois da* 12 hora», em cruel-'
quer ramo de atividade ester

HRSí_?^SrS.PâkiSf$KTcl. 30-3343 — Novais.
ÕFERECE-SE enfermeira p!

go. 474 — Olaria.
.-.ff-w a -«Ti. ,";.«.. 1 PRECISA-SE mi\-> menor p«*trabalhar a noite, casa par- .„,,..,,,. -.rnia int» <_,tlcular. Ordenado 600.00 por!rR 

*"'

noite. Tel. 46-1967.

Procura-te pes
..oa cr referencias para cortl-
nhar e cuidar da roupa de 1

LAV. - PASSAD.

tomar conta de casa «le
campo em Petropolis. dc-
tendo o marido entender

roupas feitas de senhora, etc*
Com pouca pritlca e eMS»

PRECISA-SE de costureira Jcarteira e que more na Zoa*
para estoque. Rua Baráo dojSul — Tratar ua Av. Atao
Bom Retiro 1338. ap. 101. jde Paiva. 644-A.J*blon.
Gra Jau. __ .PINTORES — Prectsanw^
PRECISA-SE de garçon,'competentes. Paga-.ie bemj
cumlm e lavador dc pratos.'Rua João

lares. Com recomendações e EMPREGADA

de jardlnagem e faxina e èumlni e lavador dc pratos*rRua" João Lira." 104 ap.
a esposa ser perfeita arru- Rua SenadorDantas. 33.jiob.iLeblc.n. _

ra moradia. Kxigom-se re- _-r»ytM»tgmA — ftKiSS do ÀVinUn' •"'_'*í^nê_-",'Tè__ô EMPREGADA para lacnr e madeira e co/lnhefra para —--.^...g j»wúor 
^JpaDÁKÍA — PrecL-«am-«> dv*__

ferências. Tel. 5Í-1631. S?rti?^Sdol díSlSSTÍWu mtSüM d"e lavf,"ÇR Ramía «rnimar. precisa-se. Estrada casa dc tratamento, dando automóveis «.m pratica e rapaMS menorw psra Mi
PRECISA <F nara «•asa"de 

"w. 
rawi? menw taí_r. Rua SíShermlno. .o! 3.» «nd , Le- Enaenho da Pedra. 584. Oia- otlma moradia e.ordçna; t)OJ, .Gerencias. Tratar Av.jcão. Hua 1

1 nr.i 10A . r. para asa nr (.onsplhelru i^mttet X. ap. t>l«m. 27-5463.

umLC4m08rat- experiência. 43-3461FABRICA DE
Prcr.àa-se dc
xelro de balrio. Poga-se bemlHABA — Prectsa-se «om boas—,, Rua Montevidéu n.° 1 I33.jreferéncl«s. — Rua Sá Fer-
Ppihi^ f-^lrelra. 204, ap. SOU., Copaca-
PBECISA-SE de caldeiros «l^bana.
bãicáo. virador e cortadores. HABA
oora esporte, nn Rua Soares
Neiva. 81. fundos, Nilópolis.
Kst. do Rio.

Preciso para 2 cri-
ancas, ci prática e referencias
— Ord. inicial Crt 6 000.00.
Tratar das llh 30m ãs 13h

SAPATEIRO — Preclsam-se 3.??_:
montadores o acabadore.i «lecOPElRA-ARRUMADEIRA —
ohm Luis XV e também fri-rPr,ra casa de tratamento, eom«adores » bik-rt.c zcabaclorJreíerenciaa. Ord. Cr$ 3 Í00.00
Pagra-ee bem. visconde San- Rua Republica do Peru, 7"ta Isabel, 320, sob. lep 809.

para arrumar
Paga-se- bem
Ter». 3*3366 -V

•„_ - .casal copeira-arriuuadeira, .
rcorlnhi>r"-Vom P***1™. de «uldar de " Posto Seis.

EMPREGADA
ajudante de o:
se. Rua Campos da Par. 57 —
Rio Comprido

Jtajaú ;_ roupas.-*; Av. Rui JRa
g . k i-"»- lT^»c» A. ap.W

."VíííSí-irparVpí.- LAVADOR - Precisa-se cõm — Pessoas sab.
do mensal de('r$ 15 000.00 _s de Setembro. 237. g.\rrlgem!;mero_263_

ler
Botafogo.

e es- . PINTORES — PrecUam-se -PADARIA Precisa-se dt

aalji louça ejPEQUSN.V FAMÍLIA príCIS?
itih."!. precisa- de empregaria, para ».,>dc»áer

tico. Rua- Cândido Mendc
164. ap. 601.

EMPREOADA — Precisa-se.,PRECISA-SE empr»ísJa todo Jardim Guanabara, onibtrr
c/ referencias, p' pesioa queiser»lço duas peasout, horirio,303 e 307.

nt\ -precTiã^ê 'õiieniTfamília"EÍa""coVlnhe"lra'bastante pratica e boa* reíe- crever. munidas de rere-,Tratnr na Avenida !'iesiden-!um empregado de confiam»»
ri-^aot-lvaÍ Pi-13. bem'!3«\ ?rtvinl varado Te eBm-.«netas. Garagem Lvu^-Brn-j rendas. Podem tralar na ,e yqrgns n. 1 043. qne tenha pratica de balcão

itua ^l*y^X^:\%À\$A e «opeirnr. d«r- «1.^... A7. 23 de Setembro Rua Santa Clara 173. ap. PKDRBmos _ w^mm^. L^gàtoMltA^cS
107 Co;í»r.^an_í_, f h__ jmtndo no aluguei: rom boas;n____32^: |201Ldepols_das 18 horas. |J)a Rua tr,-^» n

Colü<-t--_A — ^t«a-«-^S^nariStiô^^^dAl__r IAV^8nto ~ P""'»-8* P; ELETRICISTAS iVeci^iimos de 1 Isabel.
ftaZwtam. nliic^™,»,'^. 

'í 
74 -:,l"*(_eHf.«nl!I.. de segtmd» k competen

.Miranda. 88. Ilha do ílov. -!?„".-„. •*¦ eahado. Ordenaoo mensalibom salário.

rabalha fora. Rua B»ratai3 ãs 14 horas, peta-.e bem.
Ribeiro, 264. ap. SOt. jri.o 902. 

Ipanema.
COZINHEIRA -- Amimadêi-

:-lra, precisa-se. casa a.pessoas.Prectsa-se «lo|AV Copacabana. 1 OM. ap.

[HUdepit-i da». 18 horas. U. Rua Jorge Ku_ge 36. VUa 3,^
ETR1C1STAS iirecisamos de j Isabel. i-,.',_.. -.. .
SSBSPS!:. .tr*^n?:!':RECÍSA-SE_dejum_empr^a-!^51^SV

EMPREOADA qiit moie per- PRECISA-SE par» todo servl-nica, para nervlço de ura ca-
às S ts*.? *4 horas Iço de curai. 4 a 5 iliI cruz».i*al. Rua ~

Cr» 3 300,00. Rua Oen. Jasílvim, 3
Crlstlno. «7. São Januário, («andes Guimarães. 59-B.s''A„?^-*£U«.«r".!s* Ferreira. .44-D. com cartel.JT,.,^. „, Kua ^^^ ú03

com Sr. Htpoltic»,ln-
¦ 1 •r-.r domingo, até 12 h. ras. Copacabana. .|Mat 133.

LAVADEIRA - Precisa-se '}»~a;_^J^ "_^3^|PHKCiaA^g 
mftga. boa -^[«lagcom pratica para 4 pessoas.; KSTI.l A DOR IS — Precisam-i„-,..rs«  »,»r. W-notmitnl

ICOrifíllElRA
jtrlvla! fino. eom multa prã- ,1WI Te-, 35.5^90.serviço de iun c«- ———. ——— wmuwiwi¦» i~.» «-.-^^.««^ ..—

:o. entrar às 8 CTr 14 horw ico de c«ra!. 4 a 5 mil crunu|»al. Rua Renato Tavares 3".. .COZINHEIRA - Preçisa-s«|Ci)chtane r_ 78 - Tijucja.ipar tarei». Tratar: segunda- .^ -_-_-_  no,e para a..e
>!, 27-4043. Pag», 

^rãtics. 
« ™* Sãata-jfalgem.^rrf^inrt». ^«^«fc"»^ »» ol>rt- 

líSf^f^ íáT-Sí0 WlSa" aV.^EpSSo re«oa. ¦««._

» SS^íS ^ ^-»-fão.s-MRua ^^^"««H^^^US^
doctuneatoa

Rua Fernando Osório n. 8. ,ap. 304. — Tijuca. >• Cr» 3 000.00.

: S



EDSON PASSOS Alusa-AelQUARTO no Méler — ATUga» IRAMOS —
(S /. ..u1,„^'!,W" 

N «¦{*•«• * moc» ou senhor* que 3 qi., ban.
_1M. da mia. quuto. eo«nba rabalhe for». Trntnr pTrtO ttfio. Sép»., cor... Arou etc., : >.- ,. -.1 ¦'¦ ' """Mtel. 38-7329. de frente, linda vim», elebanheiro.
rindor ou dMconto rm íftlha. I
fli-ii em frente a estaÇAo.
ENÕENlíb DK DENTRO —
Aluga-se mi«ft com 2 quar*lim. 2 sala» etc.. R. Afim-
ío Fciicira u. 184-A. Por
Cri 13 ooo.oo. Desconto em
íòlha.
ENCANTADO Cni.nl aluna

QUARTO — Aluga-sa mobi-
lindo. Hua Araújo, 13.1, Cn*.
crttUirn
QLi NTOfO. CaM, qto., aala,
eo.-.lnhn. 21 do Alirli. 30, cil.
8 000.00. V>r ks Ij hora»

Ltda
la MG. iel

ALUOA-SE oümo quarto na
Rua_Eng. Nôvo. 198.
ALUOA-PE umn casa ni» It.<'npltfti-i Rubens. 417 — Ma-
icolial Hermes, Tratar na lt
QutntAn 235 — Quintino, n
partir de hoje.
ALUOA-SE cwfsti. sala, 3 quíir-tos. desconto cm folha. Ru»
SAt Venancio. 327. Ricardo
<le Albuquerque. Ver da., 8
Ai 12 horns.
ALUOA-SE uma casa, na Ilua
Silvio Tlblrlçii, 419, Mnduret-
lil.

ALUOA-SE uma morndl», pn-
ra rapazes ou casnl que tra-
balho íora. Rua Ilcberlbe. 27.
EstaçAo de Ricardo de At-
buquerque. K.F.C.B.
ALUOAM-SK «ala r quarto
de frente. . nua Almirante
Calhelros (Ia Oraça n.° 50 —
Todos ou Santos, I
ALUGA-SÊ quarloT"»-r^íí GUADALUPE— DEODORO —
sem filhos que trabalhe ío. Alugamos óunin casa, com 3
ra. Rua SSo Francisco Xa- 2,"trtOÍ' "*!"• ''«niielro e
vier 927 zinha, na Run

'•¦¦ '— .[dn quadril A. Ex.
ALUOA-SE um apartamento|tórlo e depend. Chnves nolou peAo» _à. podeürãr e~ co-l VIGÁRIOna Rua 24 da Maio n. 936, n.o 18, 1). Sofia. ^Aluguel men- ginhar, .1.100.00. depósito de por 10 000.00
ALUGA-SE o apartamento 

'.'.líí', 
,ò,u,HV7 

° '°°' 
í í'','""1'n,> !3 ¦"""¦

.03 da Eu. MaiUâo n. Mal^NUo'^^. hT",£Z 
WÃÕHÜÊLÕ

AltlgBmoa ap. comPKTROFOLIS — Senhor» dê, GALPÃO* coberto. Ahiiruel «com chuveiro e!*-. respeito aluga um quarto. — mll. Av. Suburban». 7 673-rcn» Arai» *.*(. Inf 47.fÍVQ7 -  ¦ '.
Va-]"_ 

'IIZZI. 
._ GARAGEM - Flamenço ~

dor, np. 401 dn Hun Teixeira TERESÓPOLIS — Varre» — Alugo vnaa par» guarda de
Franco. 27. 'V.r com nortel- AlUga-S» |mr 120 000 cruzei- automóvel. Av. Rui Ilnrbo-
ro. Tratar Imobiliária Sniires.I""' . "'n!1'<,I!;ín d'. »?r*0. «a. Tratnr proprietário

Làrao Cailoc» 3 
"«»- ftP«tamento '03. »a R- Mnr-12.1-8456. Aluguel 2 mll men-' 42-0072, 

' ' ;nuf'S de Caxias. 112. quarto,{sala,. quarto,
«aln. lardim inverno e de-
mula dependências. Tratnr no
local.

da. aren, ropn
Preço 15 000.00.
fu.ie 52-7483.

quintal. —
Tratar tele-

TERESÓPOLIS — Alto —
, oa AluiiB-Re por tri» meses, apar-

tamento conjugado, mobília-
do. Run «arreto Dantas .16-30»
esqulnn Felisberto SodrA. Ver
dominuo. Telefonar segunda*
felr» 4B-B052.
TERESÓPOLIS — Alugam-
«e apartamentos novos, dol»
quartos, snla. quarto pnr

GALPÕES NOVOS — Pró-
prio, pnra lAboratOrlo». tn-
dustrla fina ou depósito, ci
(Orça, luz e fkt, na R. Tel-
xeira Júnior n. 440. »ni Sio
Orlstóvio NAo tem entr»-
dn pnra rnmlnhiu — Mais
Informações pelo telefone .
28-0193.

RAMOS — CENTRO. Alu-
_ ga-se 1 np. de nnln. quarto.ItESíDENCIA: 3 quartos, sa- COalnn», banheiro completo

lo, Ar;tia quente na cozinha,area de serviço. Truta
Hnln r quarto da (renta, ln-|e nos bnnhelios, dependfn-\f___ Professor Lac* n. S7,
dependente, com direito ajcla de empregados, copa. RAMOS — Al>i(iin-*«' miaroutra., dependências, sem duas amplas vnrnndn-s. ten? tos nara mn»*S «úí? »?Sfícrianças. Rui. Dr. Luis Mas-(tro de terreno. Ver e tratar n' Sm'*?,» Indeuend.ntes

ENOFNIIO DE DENTRO — "?".S *l,..1_1-_?*'' J=-a3'»._ Ju.» 48. Ramos.

tos mi. cozlniu,. banlatm SSi 1 da Rua u3Sn^l™1*,0? =J*"1»;",^ c"
e (leneiidíticiaa de emprega- Gouveia 215 com sala. 2 _t.\ft__]_l S l'?ata'r nlcoz. e bnnh. Chave no lo-1£h3u. Ilua Paiannoí 4?2 *'^t>1i. «Ias 11 às 1.1 horas.,cai. Aluguel Crs 12 ooo.oo -,,,,,„« 'aí-v 

flousa 
- fiamual. OLARIA - Alugo galpíoInitnr na Auxiliadora Pré- IH"°0*- ar' BfM«'l .h^nitaópnt 

Va T, 11"-"*- '".t. força e 2 bnnhs
dim SA - Trav. do Ouvi-RAMOS -- aiuko ap. 5üa í*SSí%í*^s,~ i uJf?'*«.0 PtUno Pl P»<J- lni1- •'" oon

tmpròRada, Tratar _teleíone |Cho

GALPÃO — Caxias. Run Ira-
)». 3210. Parto Av. rio Petró-
polis. Água. força e luz. Tra-
tar tel, 30-3339, Vaz. Oroma-

Jornal do Brasil, Sábado, 18-11-61, 3.° Cad. — __¦ -
T ^* ¥3^ |VÈNDEM-8S~úm^síimiãr dcICÕMPRO~a~vl3Ía_gelãd~elrã!vLlv.VJ.x)ia - reças ou bancoK^r^^áyafô^^^

"* redo Magalhães, 442. ap. 815. pnMpg-~—.—r- mPassa-.sc no mellior ponto da Rua São fiõjõmfü moveis e"nit«i iudeira aAA-ican»Unm*/e"Cristóvão, grande loja com 80 m2, pequenofe^-Ji 2]^f-~rJ^iXut^t__L* ^ 5aluguel, contrato recente, ótima para pecas portatu iml ff poiag/cuw,»» 2c?MPRO '"**"«• uma gãi»
Oll Banen embaUgam. tombím mftqul- fleIrl ""''"" m™ *-,-' —

u 
JS 
"• na fotogriSflca Drowle Ko-Cartas para A-.9 086, na portaria deste d,llc oriiispam de iuxo. tudo

t„,.__. --,_-,_ . i . .americano. Rua Marquês deJoinal, marcando entrevista. Abrantes. no eos.
LOJAS... <• ¦ Ai^r1^',, li"^!AK ^;oNniíiONAno a. SSSÍpSSgSJSSK Ttll
n" uh cn,-,.--,,, ^T»lcft,ltlIK. e 1'hllco. 1 HP, amerl- uhoru, vitrina, vestido». -
dir»tam««eí ÍSÍ. 3 ,°"?s|canos e nacionais, 62. Inst Tratar Rua Alvaro Alvim, 21,
^"ffV- rPtut\_*. ,,0"i, »*toto».!S .1 303 - ar. TararS.'

32. 2.° and. dns
horns. Tel. ,">3-.V)0'

n is Conselheiro Paulino iit, oom »|*ftMB,i?í? 
,5ÍS ,£? .*?'• '"

, beiro e co- '! iwtil'- T"- «•«", 2 qU.. Sila, bnnli.. coz. i \_Z\P f'> 
~ V»r.JJO local com o uma ris» de 2 qts.. saia e c

?ove.r ne»Cia,BDA SAO FRANCISCO XA. \fl\*2*> 
K m™' «"» « "ItiSfttJtl.]™* """ '*'* 

p'alam»C2Íá0-8rH8LuFo*ran&-ceu. cônsul- VIER. S3a - Quarto p/ casal'í hont' -rgnieànprit 
ib _-_--—¦— 

vRne-"}*-J™.sJ- * An]í)-
OBRAI — Alii».iiTEKE8OP0I',K — *l"K*-se.OWIAL — Altivo |moDmado, temporada.a funcionário Ino Centro. 2

no .Míler. Chnves e Infor-
maçOoa telefone 2ÍJ-115S.
ALÜÕA~SÍE ap. 301, sala e qt,.sep., Run S. Pnulo, 27. lado
2. de.Mnlo. Ver das 8 As ll')-,.
ALOQA-SE \:ma cn^a nn U\\t\
Visconde de Snnta Cruz, 91,
Eng. Novo. Pedc-se ílador
proprietário.
AVENIDA SUBURBANA —
ENCANTADO — Alugn-se O
np. do salfto, 2 quanoa.
rnnda, banh

3702, tc!. 22-2-181 ou 42-9300
com o Sr. Olvmplo.
LAROO CAMPINHO -"aIubSIS»" Aluguel CSlia Rua Ana Teles, 314. np. Tratar niMl. sn.n grande 2 quartosco/ etc. 10 mll. Tel. 20-058(1.

AHlKH-B« cft*

M f: IEH — Aluga-se np, de
frente, c' 2 quartos, enla. co-
siri ha, banheiro, Area c/ tan*
que, nn Rira Garcia Redondo,
1.17, np, 201. 'Iralar no Man-
co Araújo, tel. 42-5354 com

água etc. Aluguel Cr*
10 500,00. Run Ernesto Nunes

- Multa Arioeto ou Rodrigues.
MADUKEIRA Alugam-

quartos, 2 «nins. copa
cozlnhn, banheiro gningeni t •"LA DA PENHA — Aluga-

18 000.00. —lino» os ap. 101. e 201 (fun-
Pais de Au-itol. Run Ponta-PorA, 174,

diade. "" líuu
de quarta * nvla separado»,
banh. e coz. Aluguel Cri ,..
7 000,00, ap. dn frente de 2
salas. 3 quartos, banh. coz.
e dep. empresada; — Cri ...°* 12 000,00 Ver no local e trn-

 tnr no Banco de Crédito Pes-
ROCHA — Alugnm-se aps. c' *°at BA.— Tel. 23-8200

RUA ALVARO ALVIM, 27 —
ap, i>nra íinj comerciais, aluga-«e

Estrada Ferro Leopoldina. boa';,"',, wd'i"X,n" 95}?¦ %.i' * 6"lft 3I"A- ">m banh. privo-
Irnsn, sala, 2 quartos, multa -4Xn ' ~ «VO. Crt 10000,00 mata lmpoa-
ilgun. mn calcada, conduc&oi -¦¦—'• tos. Chaves cl porteiro. Adml-
porta, Tel. .'i4-0478 TERESÓPOLIS — Alugo no nlstrador» Nacional. — Av.

Centro, ap. mobiliado. qto. •'"»¦ Antônio Onrlo*. «15. l.a
saln, coz.. banh.. Jnrdlm de
Inverno, na Trav. Avenida
Lúcio Melrn n. 132. Teleío
ne 3.130.

ROCHA — Alugn-se na R.
Henrique Dia» n. 26. np.
403. quarlo e sal» sepnrndos,
Cr$ S 000.00. Tmlnr ro
cal,

I e 3 quarto». » pai tir de Crt «iiv _% nniiDn-.0 000,00. Ver na Run Bar- Al/A. . JI. DOURO
bosn dn Sllv». 95.

ii. 42. Chaves no térreo, du» a'" diversas lojas, em gale- ain I-RANCISCO XAVimt. L niiaetn'", barlí^-i T:."ilr''^:i I!unirla <le. \"\n' °iir ,pomn 
"'¦ •c™ ?"5»i° ííiííEttCoi í.Totoèdo Carmo, 71. sala 802.  comercial. Itrr tratar najll Ana Néri, 7.10. np. 108. c íua To

APARTAMENTO — Alug»-»e
í«ia, banheiro rom*
cozlnhn rom rAs ííe

p. JOfl. clinta, Todo« comodofl granies,ojzelndor. Alug. 7 800.00. Flndor nie» nos fundos, multa anun.
(P TROCA-SE uma «.. rt. .„,., :}>ll,_r.onfo.rto- PSI* rn!,nl,,.-_.. _t »\j\t\> bwiiavi vui um 11 1 uniu — ¦ ¦

R5 ^flí!,-"."1": rua .suvn Hn.a.'«8 - Marta

TERESÓPOLIS - Alugo apar-
tamento mobiliado, por Crt
13 000.00. Tel. 40-3362.
TERESÓPOLIS — Aluga-a
uma cana mobiliada para
(empornda de verlo. — Te
lefone 47-9701.
TERESÓPOLIS -^~ALTO-—
Veraneio. alug«-se ap. 203.
mobil., Rua Tocaaitlns n.°
376-A. Ver, chaves armazém
Siqueira, no lado. Trntnr
Monteiro, tels. 27-1312 —
42-2Ü74.

APARTAMENTO 101 — Alu- Estrada do Portela 11
ga-se com snln, 3 quartos, co-jcom o Sr. Aragáo.

^i'ooò'.oô!'1nn''RunfSouto: M? MÃHÍCHAL HERMES^ A1u-|3»»""-.„7;;;',m"'., ""m'r!i': ' "" "¦-"'¦<'¦ l'-itS do Méler""- iTEiti-::;. .1 1 n.t.s a:-.,-, -,
cisa 1 (Qu.ntlnoi. chavis na «?„ «?• tvfntt- "úa- a ,«" •"„.,? nu ím outro ^íi.í 

500, Chaves no 102. fundos. (Crt 8OOO.OO1
cnsn II ou tcl 2,-33I'> No- '"l"- hnM • rt"-- ,uel1- ,,l'P. • '.""' rm outro local,
meun emp. Run Coruripe, 379 —
.". ,,„.—itj,— -—_— I20'. chnves 201 fundos.
ALUOA-SE np. 2 qt.-.,. snln
cozinha, banheiro complete

espaçoso apar-

pav. Tel. 42-1314
SAENZ PENA — Aluga-se sal*
de frente, ap. térreo, qualquer '., A COM
negócio. Telefone: 34-3053. .Li8"".** ü""1

LOJA, l.a locaçio. própria
para barbeiro, qualquer rn-
mo, aluguel barn-.o, perto doClnemn Copacabana. Ver etrntnr na Rua uins da Ho-eh». 27, loja 13, c/ o Sr.
Ncyos,
LOJA — Sá o Criativa 

~o~-~
Passa-se contrato ótima
loja com telefone, contrato,
aluguel antigo. — Resposta
par» a portaria diste Jor-
nal, sob ojn. R2-1 S16.
LO.IÃ CÕM 

"TELEFONE. 
—

3053^^
SALAS p«ra comercio o\i pe-
quena Industria, com telefo-
ne Trntar na Rua Dario de
Petrópolis, 344 — Rio Com-
prido.
SAO" CRISTÓVÃO — Aluga-
mos na Av. do Ejérelto, 13.
as salns 206 • 207, perto do
Campo s»o Cristóvão, paracomércio. Chavo» com o por-teiro. Trntnr Imobiliária Sa-

res Ltda, — Largo Carioca.
, saln 310. Tel

.. com peq, r*»-sldéncla. Rua liarão do fW
Retiro. I 308. Chaves no n.
1 *H, Tratar tal. 38-4393.
LOJAS CASTELO — Alugam"-
ss 2 grande» ci r.'solo a Jirau.eadn um» com 340 m2. fren-
te parn Franc. HoosoTelt e
At. Churchlll. podendo s*
Juntar para banco. ag. aero-
porto ou outros ramo,. Tele-
íone 27-4995.
I.OJA

111,

.iranrte e umã pequen» VerfitltO, 4Ü3-A. Tel. 57-8229.1 VENDE-SE cafeteira Italiana,
e trntar no lo^-al com oi' (plmarca anggln. Ver e trntar
propriet*„o,. Te:. 32-9304, APARELHO PARA 8UHDE2 P& nandefrn° 

V*'ínt""
— Vende-se. nôvo. pela me-
tade do custo. Tel. 17-1M9.
AMERICANO ~' Venda aa-ladeira e Hi-Fi. Av. Rui,
Barbosa, 280. ap. 1602. |VENDE-8E A PARTICULAR

VENDO — Carro bebê de
lona. deltnr e sentar. Tele-
fone 4.í-.'i3(!2. D. Luclnda.

nmii.nnu r,o ... . -.uma radlovltroln e umn ge-
SÜDi Pó AR?;0,iladelra Serrei, americana,
5Sd?iV « «SfiSí 

o omro Eleo-amboe em ótimo estndo de
c^,'.uí 3t,000.°'1' «fi,'10)0- Rua conaarvaçío e íundonamen-fcousa Barros. «27. Estação to. Tratar nn Run Alberto

. .. ....ibn-
deira, mesmo com defeito »b <*
TH. 28-0400. ( :»!.:.2
COMERCIAL, S píítas, usadie também 1 «orretelr». Ru»visconde de Itamarati, 99. c>Ney.
GELADEIRA COMERCIAL -I •' 

"
Vendo, Siqueira Campo» n.»203-B.
ÕEI.AUEIRA Kelvlnator. rc-vinha, ainda com gervmta. -v
\endo. 46 mll Rlm S;n,«»Lima. 48. ap. 412. Cop.
O ELA DEIRA OR06LET -_ ; 3
pés. EUA, superluxo. prate-lelras nn porta. Preço base-
Cri 55 mll. Figueiredo Mn-
galh&c-s 353.
OÊLÂDEIRAS — Nacionais a
americanas. Diversos tuma-
nhos, n pnrtlr de CrJ 27 mtl.
Figueiredo Magalhães, 23).

Engenho Nô

^n-iauiDADEff — compre
objetos de arte. porcelanas,
pratarias. móveis dourados ede Jnrsrnnda. cristais, esti-
tuas, pinturas, nnnto» etc —
Galeria 6«o Pedro: 37-3428 e

BALCÃO CURVO — Vendo
urgente, estndo de nôvo. 4
metros e mAquln» de enfé.
Telefone: 25-1787.
BARBEIROS e cabelelrei-
ros, Instalaçóe* completas.
Reforma, troca, compra e
vende material usado. Fa-

__ rlllta-ie o pagamento —
Aluga-»» „?_Rui Cjdelr. Campanllle Ltd_a

. 42-0072. ,-Barío de Mesquita, 224, ti- *W'i% ,Ií?id„p„n,.,!.>a^fas,

comercia. 
~__ 

«¦•»», «>*»«» Major ^,1.. n.» 3 357. Tel. 3^4M«. (PSALA ou ap. ,,-,,,r..,„, ,,., -
zona sul, fábrica (le móveis |—. Ifl- -^S-1334^
precisa só pnia exposição dejLÒJA E DEPOSITO

IBAI.ANÇA FILIZOLA — Ven-
de-se urgente, estado de nova,

de Campos. 51, ap. 20S — iGELADEIRA ótimo funclor.n
Ipnnemn. mento. 13 500.00. Rua sen»
,7Wv.r,i. «,",,—,_..., d°r Dnntas, 19. np. 312. TeleVENDE-SE lnstalaçfto paralfone 22-5700
nteller dc corte a costura __, ._.___.-
(3 máq. Singer, mesa.» e GELADEIRA Irlgtdalre de lu
uccssôrlas). Tel. 57-3957.
avulsas. Inf. tel. 57-3957.
VENDO,. 3 500,00. móvel tipo
cômod», 4 gavetas e chave.
8 000,00. e mAqutna compls-
ta de moer, ralar, amassar,
espremer e bater. Rua Hu

502.

Vende-se com 9 pé»,
gavetas para enrne, legumes,
peixe etc, portn até embai-
xo, com _ anos da uso, com-
pletamenta nova. Preço 35
mll cruzeiros. Ver na Eu»
Teodoro d» Silva. 227.
GELADEIRA amerleanaTliet»

pés. luxo, .freezer Inteiriço,um b»ic»o. 2: gavetas, prat. na porta .cornotampas de vidro p bureaux nov». Crt 28 mll. Av. Co-1.35180 e vinte lustra» nuo-ipncubM,,,, 337. np. 901.rescente». Tratnr nn Rua doi ——— ___1
Ouvidor. 69, com Dorival. GELADEIRA — Compro pa:a
,-7^;rn^.-^í;—rr-, _¦ meu uso, a querosene. —Tei.
VENDE-SE Iludo tapete, de 28-7SB5
3.500 por 2.500, Crt .', 000,00 e  " u

Um cnrrlnho de moln», para IGELADEIRA Frigidaire. 8 pés,
bebi, CrS l 300. — R. César jestndo de nova. CrS 28 000,00.
Zamn. 25. c| .1. Ar- Copacabana. 112. ap. «03.

malta, «0. ap.
VENDEM-8B

dep. dc empregada, tudo am-
pio, na líua Monsenhor Je*
loulmo, -loo, np. .103 Engenho
de Dentro. Chaves no ap.
numero 502.
AN CHI ET A 

" 
— Al u ga-se 

"ca 
-

»a a pequena familia, na It.
Leopoldina Borges, 340. Dep.
ALUGA-SE apartamento
comercial ou residencial c
quarto, sala. saleta e kit

MÊIER — Apartamento —
Alu ao com 3 q\n\rtos. nmpl»
enl a r <femaU dependftnclM,

Rua Miguel Fernandes, 367
Tel. 42-01-16. _

MADÚRÊÍRA — Alugam-se 2
grandes lojoí, frente n esta-
çAo, Rua Carolina Machado.
Tratar Estrada cio portela, 45.
.-ala 109.

»-,¦¦-.-!,. i, , ,.., .- -, -,> ,ü AIUGA-SE" uma riuiu' 
'y^ ,]"'""••" moi,:.:»,-.... ne quar-i «".oveis da firma. ilA-ae «Imlor ;K„m-Br"em"idlVlVÍõ' luntaâlS!5S.Mílím0,.,""° '" c»Pael-1 VENDEM-SE Uma Vitrina elgELADEIRA Frlgldnlre. —

í i ¦ ' 
f i, ,, 1 ™ ir lin- 

* 
e t»h b^rs ;'? f Ml* Independentes, co- pu depósito, sr. Ribeiro. Te-Su separados na Rua bS! dad.S .I5..qi1.1 !?'• com Santos uma prateleira pnrn Untura- Vende-sa urgente, lmportcdn.

ea dé casas Rus 1 íl," •, ¦' 
' 000 00 Cnvik-nntl Bua1,'"1'"'- "anhelro e tanque, lefone 49-0433 on 4-1-0297. „.0„ 

PMÍrclSi. '1'. T-lcf" 
~ T"- i9'*3iU irl«' 

Pr0«o "« wnslft0- Av- ''"" !?',,a"° "* "',vn' :s °'0-00- n-
IO*, AboTçí"». Ve? 

"ím^n^Joa^lm 
NXrto. 25. ^ SltóírteW Trl: BM 

"cOM«Kfrr~ 
"«-«i*11*- 

r-'Cf" 
BALANÇO DE JARDIAI ^ jgU »¦ ap. 207. »»«»¦». -Ajulno. 54. casn ,. _

local. toda conduçAn nn portn. SJ'* no Rio- 42-0(110 Dr ! *C" " COW**'^~' LOJA ORANDE junto Caaa; Yg""0 tm_*°_- estado, tama- VENDO 1 tnneta turco orIen-!^,llnr,u-
VAGA - Para rapaz, aluga- ALUOAM-SE 1 quarto e co- Paiva. ALUGA-SE ótlmà sala. com g81"1»,' Kl)il a4 a" M»10- ^-"^io Furão 190 r»i, tal. 

4.50 x 3,50. 1 espe ho ve- uelaokira. 8 pis, Inglesa.
ce. Av. Suburbana 8 878. Me-alnlla. Rua Pereira Pinto. n. vERAÕ 

~_t¥rfs,-,poiTs~ telefone. Av. Treze de Maio fugenho Novo. 5 mll. Cont.i"°. F"rS?'_L?° ~ .UJLÍ'S- nezlano. garvurMi inglesas e 23 mll. Aceito oferta. R. Geri.
dade. Crt 3 000,00. 107, TomAs Coelho. Linha \_f£?., »„ mob-lído u »7*lx snla 713, MArlo. Victor. ia_.»Ilw- CHURRASQUEIRA amerlea- lm<*> cnl5«- _«J»=9-  Rolldoro. 89; ap. «03. J..,..

rrhpnmrvi .Auxiliar. _ ímllla -de tratamento. ?om I*LÍÍ£S25l^£1J? 0O0-00 LOJAS - No eoraeSo do 2*7 ^"Sf-??, 
,!mR, ""'"-j VENDE-SE ferramenta' de GELADEIRA Coldspot 9 pé»LLUfULUINA ALUGO bo» cnsa. 8000,00 — Idols quartos, snln. cozinha, ALUGAM-SE salM «05 a ÍÕÍã M"er' ,Ulí°- K- CUstro Al.'" "í! , ™ 7»-i ' nova oficina dc Jólaa. completa —USA, gavetas p| verdura». 27

ALUGO ea.» ¦> «ia.—H7T «*"• 8*'. 72 ê « 2.» transver- banheiro em côr, dep, empre- d» Av. Rio Branco 15« Ed !""• '"¦ |- ______}_ Tratnr na Rua Oonçalvea mll. Aceito oferta. R. Oen.
Jardlm° ^AJtt&ft-AtJS&W > Coronel VUlra--iraJA.[gada, garagem. Tel.t 57-oSo8 \ai. central. TiStar Coff.' LOJA8 - Alugam-se 2 . oti. COMPRO à vista, um ü? £#&.«"• ="' IoJ"' t.iefonai Savertano 112. eM» 3.

«•hen. — Ilua Dia» da-Cruz, casa e de avenida. Trecls»
111. np. 201. Aluguel CrS ..carta de fiança. Run Aurélio,
15 000,00 e laxan. |87fl

ALUGO cmi,. 3
jardim. Rua Antônio Ót-orlno

,. . n.o 300 — Vila d» Penha. —IALUOA-SE um» boa cisa na
,c„sa com 2 qunnòs^V famllU!TrMf,r dM " u !l horM' !mm ''*'Ani »•* "• "onorl°
qur

MESQUITA

nAo tenha criança»: «ALUOAM-SE belíssimos n„, |Clurgel. Ver e tratnr no local.
Quarto, eala e mais de-1ALUOA-SE uma c»»a na Run

ICARAI — Aluga-ae apnrta- —'—--' '¦•U00' fabrica de roupas e casa de
mento de alto iuxo, no Edi-
flclo Snnta Msrln, n» Ru,

ALUOA-SE rala d 45 m2, p\

MÉIER — 1.» locação, aps.
luxo, alugam-se, enlrada so-

ALUOA-SE casa tipo np. r>c-
qüeno, qunrto o »nln e por-
ten COS, para cnsn! de rcr.pftlto,
s filhos ou senhores üecen-

i^ToslL^E-N^jcial de serviço. Rua Cone
abouçao — Aiuga-se casa oo Tobias, 158 (antiga Pa

.snln, qunrto. coalnha, bn ¦

pendências, na Rua .Maestro IVIeirado Couto/MO (R. MÍ-" !"rlo,JH,ll,1.tl' M»rlR. n» Rua jescrltórlo mi negócio limpo.

&"?"«« %.«'«'.l«.»I'».«>..|««ndnl, com dois quarto, e 2^a__C^J\'__\_[aK_\_\^ ____*%.*$$1103 c 201. vila da Penha. —
ITel. 4,1-1800.

c saia, quarto, corinha, ba-' .. ¦«. , rritsr ir*... ' j .
nheiro completo. Fiador. RuairagUai). lüO ITI 03 itAKJ— bnatlSo de C
Teixeira de Carvalho, 102. rÍ lrMnM Ramos.CrS 15 000,00 e taxas

ALUOA-SE cas». Rua Major
Conrado, 325. Cordovil. — Al-
vnro^
ÃLUGA-SE uma bõã caaa,
com a cômodos, Crt 15 ooo.oo.
Deix-onto em fôlh». Run Se-

nrvRlho, 185 —

dependéiulas.
AIUOA-SE I casa »., qt.. eo-
r.tnh». Pr«ço 4 500.00. R. Gua-
tnvo de Andrade 189. Ir»JA.

ALUOA-SE casn novn, dois,
quartos, snla, quintal etc. — j 70-5609

1'iíiln do Icaral. 3 salas, dois
quartos e demais dependên-
claa, com ou aem garagem —
Somente poderA ser visto d»»
14 As 17 horas. Chnves na por-

ALUdA-SB i casa »., quarto, taria do edifício,
cor. banh. R. Cnralba, 480. NITERÓI — Aluga-»» o sn.
Colégio. 404 dn Avenida Oeneril Ron-
ALUÒA-SE cá»»,' com contra: io».1*4,-'8;6»,,^ s- *?*'
to 2 anos, flndor proprletA- f,l"°» .Jj" J «u*.rto»- M'» e
rio, Rn» Alvnro dePMlr»nd». .^"<'»"c "t r^r »i *•*

proprle- pré.-.a Drasllelra de Adminis-ALUOA-SE um» bonita rasa. 450. casa I. rom c
|de sala. quarto, cozlnhn e ba-itAilo. Inhaúma,
inhetro, na Run Jonqulm Ho- .,-,.„:., _,. —~

_ drlcues n I9i-F Pirada de AI" GAM-SL quarto, ro?.:nhn vea com c porteiroAlugn-se no me- £uca»; Tratar Antônio Cou- e banheiro, CrS .1000.00 Ru»
or ponto do bairro, Junto «nho' dio» 18la 191 Inhumal, 346, Pavunn, QU.' " "' - fBrt'v conduçlo|r. .-._'. __ -lÃLÜOAM-SE

Ru» l.o de Março- 9. 5.0 an
31-3570, 10

hora» em diante. Arruda.
ALUGA-SE um escritório nõ
Centro, Tel. 52-0584.
ALUOA-SE np. cj »aln. sale-
t». b»nh., pnra fin» comer-
cl»tn. Cri 11000,00 e Impôs-
to». R. Senador Dantas. 38.
Ver na parte d» mnnhA com
o porteiro.
COPACABANA — Aluga-ae

Tel. 38-6871, 
ITratnr na Rua Gonçalves[mll.' Aceito oferta." R.

COMPRO à vista, um ar-" I'í'll°-. 89- 2tl- loj». telefone:lseverl»iio_I!2. casa 3.
condicionado GE ou Phll- Ü2?sl-

moveis e p».-a mais r»mo».
Ver Avenida dos Democr»tl-
cos, ítffl. Bonsurenso.
LOJA — B«r —"Aluga-»»,
prest»ndo-se p«ra outro ra.
mo, em frente à estação de
C&mpos EHsloí, Trem Rais
d» Serra. Lugar de futuro.
Tal.t 48-6543.

co. JTelefone .17-5020.
ÕÃSCÕ DE LANCHA
— Ver e tratar na Rua ltl
qulra. 118 — Leblon.
COMPRA-SE aparelho psramergulhar (Acqualuz), Sr.
Haroldo. 38-2169.

(pi VENDEM-SE eletrola ABC.
. _ j exaustor Contnct. vassoura

Vendo | elétrica, tudo em perfeito es-
tado. Run Barata Ribeiro.
739. ap. 308. Tel.: 36-0497.

COMPRO um» TV, uma
geladeira, um plano e uma
eletrola. Tel. 57-0960.
CRIADEIRA DE FERRO, Cap.
400 pintos, vendo p' deso-nipar lugar. Av. Automóvel

CIS 8 500.00. na Hun Hrtrto
Ilibo, 454. Deodoro. (Innl dOKjeiER _
lotacAo Cnsi-ndura-GuíUlalupe uv
,l;P°' í ao Jardim.
ALUOA-SE utn apartamento'na porta, evcelente residen- ALUGA-SE o ap. n.° :
nu Hua Manuel Rtlã, 725 icl!1- c Jardim, varanda, am-lUua Uranos n.° 68^
Nllópolls. D.í-te preferencia Plfl Ruiu* 4 quartos, banheiro,IChaves no prédio dn irente.
:i mtlítnr. (grande cozinha c quintal. -—Tel. 43-4571. Leopoldina

traçAn, R.m d,» Quitanda, 47, sala parn pequeno escritório
3.0, «/ 3. Tel.i 22-3337. Cha-

LOJA — Campo de SAo Cris-
tôvAo. 180 — Aluga-se, em
prédio nôvo. c1 I80m. dan-
do uso exclusivo do nubnolo. Clube. 2 774. IraJA
de Igual metragem. Ver noa VvcFUAnviuV—idlaa útals, das 13 A, 10 ho- í?™ "ras. e_dom!ngo, das 9 As 15. 

' 
Tef

m covas
34-4227

VERÃO rm Icaral — Aluga-
§*• por 3 mesrx, sobrado nô-

ca->ns nn R-ia ro. e 3 quartos, demais de.
,.,.« Lobo, 365. Tratar ua Rua "pentlínclns. mobiliado, Oa-"• Miguel Couto. ir.i, r.ob. , vlAo Peixoto <!3 Ver du.
At.rc,A-SE v.m apartamento______ ° ?laí tratar no lo-al

d»

tmti^aç/Její sanitárias, na
iv. Copacabana, 605 .- 405. LOJA -' Copa"caba"ns. Passa- |ÊNÕ5tADETnA'-Tratar no Bco. Araújo _,bc contrato, po m2, com eub - J=RADE(RA
ei.: 42-5354 c Ariosto ou!solo
tdorlgu

mll cru-
pouco uto.

-|GELADEIRAS GE e Wes-
tinghouse, 61. americanas,
de 8 a 16 pés, novas, cont

VENDO duns balanças,
lefone 47-4916.

Te-

garantia. Barata Ribeiro,
468-A — 57-6229. (P

VENDO geladeira, sofA-cama,
hnr e outros utensílios do-
mestiços. Rua Ramon Fran-
co. 108. »p. 501. Urca. Ver das
9 As 17 hor»«.
VENDO duns grandes vltrlnns.
todas envldrnçndas. próprias
parn casas de modas, alfalntn-
rias e tlnturnrln». Ver na Rua
Visconde de Silva. lll. Tel.
2(1-6285.

I" r

íVaa COPACABANA — Alug».se
para pequeno escritório, «ala
de frent». c 23 m2. c' dep.

de quarto saln. saleta, ro/l- ._.."__.' , ',',!í, n}_? Sftnt* c'-«'«- 33, sila
Lamento.an», banheiro completo e ter-\ILHAx |HI. Iraur no Uco Araújo

rsço — Rua Alvura de Ml- --—- -- H A- Tcl.: 42-5354 C Arlosio
landa, 5.1. ap C-01, Pilares. ALUGO nünm ,-«-,_. beirn-mnr -'" Rodrigues.

erto do Largo do Illcío — Tratar nn Ida - Aluguel,,. Praia d» Guanabara. 151 -(cÊNTRÕ
a Penha, |Ctj io Ooo Freguesia. Tel. ioa e 25.9is« 500

XLUGAM:s.T-5-n!,aVt,me„:!^;íi.:í;:j;:,!Xw,r^ S ní^n^n^h I ,tos. Rua Monta Pascoal n.° *v Rio Branco 131 16" gr R" ]!""1 EnBenhelro Franca-
16, Méler, Falar caía 12. jiiioi Tel 23-3262 ' i"u0 «»»». «o '."".o do n.o 567,
ALUGASE uma c__., com Í^Imadureira -^hlgl^. Ç"a d>dOpenh£0 *° nMO 

Z\c,t"ò,iwôa 
""* ~ ^^I^Vu-rTVrKrra^MTl^ÇP^^^c^í

In. qunrto, cozinha e banheiro duas cnsa» confortáveis, umn ,,,„,,.,„„—rr,, — .i— 
'-¦ ¦ ¦¦'-  -.,,.„.-„,-  - Tf r,, r-.;ní* 'T' rr'. ;— R 000.00. Andrade de Arj-.i-.com 2 salns. 2 qunrtos, gmu- 

AILUA-&E casa. Rua A.ca- ALUGA-SE um quarto na R. I ALUOA-SE quarto, a cAsal, H. Riachuelo 44. s 303.
Io, 440 — Osvaldo Cru?. Ide copn, gm-agem etc. outr»|mJfta»37, oll,r'"- Chaves no ClAudlo da Cost» n. 83 — Para verA,\ por 3 meses. Hua 52-S4,» Sr. Ilemi.

ALUGA-SE 1 npT~ííír3"~5r fom doía granSea quarto., a». 2i_£íi llraj*. d;*oiv.JÍ<.íu.,l^0*• ' 33í>' '' ICONSULTÓRIO no Jtagsníio
s.T coVlnha. banheiro , , ea LílniT^ríi^trt ,,,'T 

Av ALUOA-SE c«a 
çomjI qu.. ÃLÜOAiSB 1 casa da quer- #^£1!™"'''com tanque. Tratnr no locnl. i4l 

™'í, *?*,f„rd «"""•™- n'° ««1». ,0V 
,b"-h,'J,í í?0'00' 

_!,n' "''*¦ «Oglnha e p. quin- ALUOA-SE c n
Rua Honório. 1531. Cachambi. 4--''"A'-Sr' Lul7' _ _ [Rnmoa. Tal. 37-9««8. Ooine». |ta|

-. ótima. 4 500.
o. serve para qualquer ne- 

,í-í"atR 
5LbÜ£2: :M- ^J™

sócio. Inf. tel. 2Ò-3B6J. Dona FAMÍLIA vende urgrn-.e gem-terá. :clelrn !)> t pc^. de 110 por
.. „ ,0-n~r:'4,'' ^°°: ! truiw de veludo>• Ide 180 por 58. 1 TV de 150 por1 biombo chinês de

—-r— ——VENDEM-SE um plano EritzMM-A. 57-6229

OELADEIRA -- Vende-se L
Bcritom de 7 pés em perfel-
to funcionamento a conser-
vnçAo. Run Cnndldo Mendes
173, ap. 204. Gloria.
GELADEIRA de 7.5 pés. —
Vendo necessitando conser-
to. Avenida AtlAntlca, 3 05«
ap. 703.
ÕE E~PÍIILCO, ar condP
clonadn, 1 IIP, americano»
c nacionais, 62. Inst. na
hora. Kua Barata Ribeiro." (P

uma sala

LOJA — Pn
ío..éomerclal, aluguel de Cri íj _6õ" Kt oo. n
103.a, Nicolau;

Pereira r.-anco. |i2rt por 35. í grupo de palie»
_ :>ranca dc 140 por 56 000 I

I.O.fV K GALPÃO  Ge- **•* ''" ínntnr de 120 por 
'4A

neral Bruce, 7611 e 770 ~'"^.«P»1^. }. »"P«A.»L«a xii:..i- :,,.u',-
Sio ( rl-tovao, 400 m2 
Primeira locação. Tratar

fidelidade l!>c: de 120 por1 gravador Telefunlten ale

DoBbert, novo. «um» ^...a geladeira — Vendo. 7 000.de Jantar Chlpendale. clara. RUB caparão, ri. Boca dóPreço a combinar. Te.eíone Mato Tcl ^9-l6'>",4R-3742. "" --)" ' "

<TiZ™ o^ 7-,— GELADEIRA — Vende-e èftíITENDE-SE conjunto trigo- pcrielto estado de funciona- •
rlflco. motor e compressor mento. Ver e trntnr na Prai»Me balcAo moatruario com de liotaíoco. 132 :m 101
1.30 m por CrS 110 000.00 • - - ¦ * .:.
Ver nn Run AraxA n. 100 e OELADEIRA Philco, amerl-
telefonar pnrn 28-7965, dei-' cima. nova, 11 pes. port*

I mnglca. 2 congeladores, g».
vetas p| carne, legume», íru-par.» 1 ms etc. Custou 11:0, vendoVENDEM-SE armações

40. I nofá Mtoque, balcões para corte. por 50 mll. Tel. 27.1167.

marechal Hermes - Alu-\ALUGA-SE cas» com aala
ALUOO ap.. 2 qtos., sala, coz., ga-se um np. na Rua Jnrtnn,:, OUartn na Rna Teltelrabnnh. R. MArlo Braga, 107. O 104. sp. 102. Pode ser visto »rt.SLl°'i«| ,|i .««^"Cruz. Perto Int. Magaihíes até 12 horns. Ribeiro, 169, c| I. em Bon-

 _____ -—__-— .—, suceasu. Multa arua.
APARTAMENTO — Alugn-se. I MÍIER — Alucn-» uma casa —. —- |dcpendente. Trntar na Ru»
3 quartos e aala, na Ru» Ana na Ru» Tenente Costa, 333.1a""00 mela-Asua Ind. Ru» Jaçaratu, 151 Iloch» Mlrnn
Qulntfio, 441. ap. 101. Alu- quarto, «aln, banheiro com- Lourenço Ribeiro, 46. Hlgle-lda.
guel 10000.00. -

dn Dentro, f
par» vera-l(r». devld»me

Aluguel 5 000,00. na Ru»1'1'!". mobiliada, na 1'rala dnlb" 11Ina f»rm
135.
do

Tr*
Oo

Tupinlqulns. 67, Vicente dí]"05» n
Carvalho, conduçAo k port». \™a; {
ALUGA-SE moradia com 31ALUOA-SE 1 cas» mobll!»d
cômodos, entrada e »»'.d» In- 'VrT. 

. v'«nnelo. Tratar tel
45-4369 ou 35-0995. -
do Governador.
CASA 

*I)E 
VER \NEÍ~Ò

no local com Sr. Henrique.'ultramoderno de casai Vem manequins parn vitrinas íe-,
... „., r,,r. 1U í1..4.».14."0"»- .costura de 33 por 12. est atue- :«nl"H»as etc. visados p de- PINTURA. GELADEIRA —
'ass»-e. apedl». OLARIA — Loj» — Alugo dí 5?/ P«<iv'enas. lustres etc. - ^g»Ji.iug5r' .?*.?,"*« á* WnU-»e geladeira a Du-
•nte montada «rt- « portaj e de esquina. Hual.\,r ,n* 

Avi AíIint'"' *Mh Awmlll<"t n- 91' '*"> m- 
]">, de luxo, coloca-se bor

íAd». com telefo- Uranos, 1325. *p-_'- r"- ='-1167^ rAkiniNA
«tar n» mei-j"' e enfermeira. Aluguel Cri piiAt»"r)B rOAnxr _ -rA" POGAO ALFA — 4 boca» rs
vérnador. 7 000.00 Umco médico T.U- JX^iAAfu», ££» k>|7 tlfi „0' fjbf "'4 r>'»- HaddSk' LO

d» Pr»l» âe Ic«rat n. Ut, \b" 509._ap. J02._bloco— Ver no local e tratar nalPOOAO gia ds
rti»

Alu

fone: 40-1336. Dr. José.
CENTRO — 130 m2. O.' 3

tel.
AlUg»-M. 33-5213

COMPRO TUDO r,q"ai(i",r °bjet°•»p|<:
»VI ¦• "»w ,w"wlola. Acabamento perfeito.

 TV o-plirlpírnc má. 0íçlmfJt?.!i'm compro-
3 bicos | -1 V geiaaeiras, ma- mlsso. Telefone 49-4125 —r«frt|...tele»pette'r .t«".|R«}» ..«jeoniteda Orugul n. e forno, vendo 4 300.00; ura Iquinas, cristais, por- Hami.l...ar:. <».__Ae*|qe l nico.i e forno, 4 800,00: l t

331 — 6 o andar
DENTISTA_- WlT^^f&íoVn^RÍ^ C f' ' a » a 5 pratarias, ____?__^..ií_Mti_n va pés.

li,-nsmo.R,-nga,^nl^^S&^^;rt ' -1"tlIS^

ALUGA-SE cm Mal. Hermes. P°r CrS 12 000.00 de usa», con, 
¦Marco Polo. 281. Vil. d» Pe- Rodrlg les 328. Tratar na cuco Alves. 89. EDOTCIO DARKE - Al^ <««<*>¦ ImXta. 

"bMttSti.S^âdto 
t^ io?55ii?U™JiS" ^ CI I U V C1IIU VENDO, de 4 pe, Gelomat:,

nn P.ua Aurélio Valoporto. {ador idôneo. Ver na «u» n!ui. 1.atar local. _ Kua .Maria Passo,, 891 _ „1IA 
' 

oovFUVADOR— pKwlI• »., ÍÍiSSt, JJí "¦"•'«'. contrato de 7 anos oe"adS Pr??o tudo (?rl pJlcaL"t?.d»^^?- 
2J-3«1-

245-A, uma cnsn com 2 quar-IMarapendl n,« 381. Infs. na ALUGA-SE uma casa com 2 Loja Alugam-,e duas casas na m3 Tal. 3I-IÍB5. ,' Facillta-se. tem Agita, lu*. j.i ooo.oo. Rua leré 64! vic" Vende-se Socata _ Ver na - f _\ ll R __~_\~~
¦nm.u,'"' *0o''lnh"' 

""'""¦»«o:"r Buenoi» Alre, n.o 100 quartos, «ala. cozinha a mais NfARIÃ DA ORAÇA -"a:u- Pregue,!, ,™ da pr»"» Iécritãrio"" 11^1^^/,^;'^**,' ,íleíon,!' ótimK P»râi"« carvalho 
' Uc' - R-:a Marli Qultérla, esquina i f fl M D D II

. nlT '„':':l 
ir'c','1,lv "°"f ""'""'' "'"' "' I)r' Il«»l' 'I'™ f"l-«-í; 

,»i™ aucaan-ra-ie um grande apartamin coro 3 quSrtoa raraiida» \n< m Alu.o Ta ííiSSL; 1? 9,"aV»ueI ramo comercial - ¦ ¦ -— !de Parío de jaíua.-ibe.qTra- l V H T K V i

^>^^g|^^^^fe*[tei^^Sagy^ *\^^Ç&^™ -^i^X££ST "- • Geladeiras ]
À?ÍeatttcombatnaSqu2: Safpelô J^TV?0 Jr™™ U\™^* aparumento com « «3 

g«. 
«i»to e 11 qu 

\mü 
no GOVERNADOR'-- Füt wm^S^ ír^fcSÍ! JS^Si^líSWÃi pon" ____Ü%_*__\r_U % ?,p- 

« SINGER USADAS 
: 

Mesmo com defeito. Pa-
«-«!fe»J!:^ j- TüT^ Ko na hora. Tel. 28-4014 

'_

ALUGA-SE CASA
íos, 2 taln-s dcmnts depen
denclas. Run Agarlba, 100 -
Engenho Novo.

(«. Santos; 2 qts., salAo 113 nheiro e dependénrin-s de em
-———— m2), var.. dep. empr., fren- pregada, na Rua Bulhões Mar-
de 2 quar-|te. AI. 14 000. It. Paulo Silva ciai n." 513. — Aluguel Cr»

HOVO 13 000.00. Tel. 42-8322.

Aires 17, lt-
Aluguel Cr|

Tel. 31-32C6
7 000,00.

quarto, s s 1 », co/lnh?, bn
nheiro. Rua Pio Dutra n

: 140, fundos.

ALUQO amplo np. ior>
Flack 96, halc.a. sais, qt

Aiaujo, 113, np. 403. Ed. novo Í12__000.00. Tel. 42-8322. [PILARES — Aluga-se «p
MÉIER - l.» locaçio, aps. ALUGAM-SE.ap. • loja. Eat. \_'___%' ^Í"h1,»*''e___\*_*si__*—-Iluxo. alugam-ae, entrada» ao-do Qultungo 1 133. - Vila ILS&iSl 

" 
*« A**u ^M

Kua bijj f de serviço, Run Cone-;'1» Penha.

.1837

coneelo» n

PAQUETA -
nlflca casa.
46-4336.

- Aluga-se mag.
Tratar pelo tel.

da Qult-nda, 47, 3.» andar. »/| tradora Duvlvler S/A. ~ Ru» tin 
,es""tt* 'c""' rom Mar"

Alvaro Alvim. 31. 8.» »nd»r. —-__ ~- — _____"cristovaÔ aí,, 
}'?TOR nS OELADEIRA e

em 
pred.0 

comerei.!. Avenl- I gam-,eCR»sT?Òb°- a ll 1 
* 

vi-^.S^d^mim^T-oV
d» JoAo Ribeiro. 50. Tr»t»r I 301 3 3 4! da Av. do FtfrflltO 

"trwa Oo Quitungo 1703.
com o proprle:«rio. Telefo- j 13. Chsves n» port»rla Tra- j MAQUINA SINGER. 15i30, 3

Tel : 32-
PILARES ¦ AUigum-Ae ssUs «AO

,.i-;- , ,  \;e-"ri 8° Tob,'i'Í' 1M".(ÍU»Mk» Par»-i ALUGA-SE quarto indenen- ?UA,*'Í'Ó 
— -Aluga-se a mo--GOVERNADOR — Aluea.»«ln» 30-4427, ;:ar r.r A'.:,i:iad.-a P-ed:»l ::''¦" > :•-::.:•.. i-i

DÔin Mndn Trt&r" BeSl»- ISKfV» ISS, JS dR Scivr3  d""' por C?» 3 W0.W, »P râ- ViiJJiSff-.^" D» Ave- e„» com 3 quartos. aX" RUA ALVARO ALVIM 31 - 8 A T Trnv- d0 °"rUlor 32. " 000.00. a radlovltro!» RCA
m."' FcSirn. I^Bdiíi. 

"en Jtt 
1^1 J5 000.00 . taxas. 29-5609. pn» ff__ JoAo Torquato. 26 Çjf _$%£* 

«*, ap, 301. -demais dep.&ênclai, mobi? Alugai pS?ftoí\mK^|.^ 1?. »?.d'Jfff » " " "'• ~ 
JoomÍo i>- SÍSS SÍk,-¦ .--...¦--_ 'MADUREIRA — Alügam-sã — Kamos. >n» cosmos. liada, na Rua Tremember 18.1» «ila i .4ni de frente Crí TeL 32-500, 10 000.00. \ er na Ru» Itablra,

kSfi^StS&^SSSbSktí J ô!,m,,s «Pmam1n"tgorrê?LL'tjOA.SE l'__n c/ 3 flu». PP?* tOíumA ~ ÃRÜT- ¦„-¦-_--._ 13 ooo.oo' mais V»|SKÍ_ Chi! 8. CRISTÓVÃO - Alug.-..^.^0 4 <*¦ °tatlaia. em
11 2 400 tem uma loU d»?e*. cém-construidos. com sala, 3 tos. 3 salas e demais dípe-i-'^ lr,Jfl-,!:'MR- •»'¦ - R- Paulo. INDÚSTRIAS ves c porteiro. Administrado- » loja A da Rua rrollclc 169.1: M-M"

quina 
'com 

48 m Fundação I K™ndes qunrto», corn. cozi- déncla». Com um bom qulh-:U"""' L5!.: C. COMERCIAIS íí ií?010.".*.1- !&' Pres. Antônio Aluguel Cri 13 000.00. Cha- MERCEARIA - Vende-se uma
Deodoro. I »>?« e banheiro, na Av. Ml-ltal. Itua Mnria Rodrigues n. VICENTE CARVALHO - ntTi!~ .- -""._ _ 

* 
.* - _V1 í?i 1>!n'' T,,BÍon« Vr' ' :" " -'¦•'1'-" <¦<?¦ í!' :i.>'a:acA.. •.,.'.. „-., ,„-.,.,.

.,,.., - nistro Edgnr Romero. 5»2.aluga-se na Ria Esmerai- I DoiUngo só até A, 12 horasdlnn n. 9j, o apartamento n. rr.\,77',,^-.-.;.~r.  -
102 de snln, 2 quartos cozi- N°VA IGUAÇU — Alugo casa,
nhn e banheiro. Ver no lo- Ml,n- 2 «lunrtos. de laje e ta-
cal. Trntar pelo tel. 31-0080 Qbeadn. Crs 5 ooo.oo, descon-
- Construtora Rebcccht to "" íolh» "" 3 meses de-
Ltdn POSlto. Av. Prata. 179. Qui-
AVr.rT^ ilomctro 12 vin Proa. Dutra.ALUGO — Bangu. uma cnsa Sn__—-__i?_?:r, .-r—nova. Rua Francisco Barre-NOVA 'OUAÇU - - Alugn-se
to, ""

Olarlr.
ALUGAM-SE «pa. dí" 2 

^qts".

e sala, lt. PanamA n. 3S0. —
Ponha.
BÕN8UCESSO — Rua Gene-
i*I Galieni. 161, ep. 201, 2
quartos e demais dependên-
cias. Chaves com Dona cm»
no n, 233. Aluguel iw.-,e: cn

ALUGA-SE pnra ílns comer-
,cl»ls. c»s» de 4 quartel, sala, (SALASIdemala dependência», terraço Juntaa ou separada,

Tratar n» Au\IU»dor» Pre- ;rcm um» geladeira de 6 por
Aiuir.m .. rtii^ilSJ*1-? A Tr"v- "" Ouvidor ta», 3 balanças Piliroins
.oaífdS 40 ^]£• 3 ,:lrt- dM 15 *' 17 !"• outros objetos, tudo por

entrada pnra carrb. TravTIde Are», loc«l'Po*tto">»A *¥- ™.- 53^°7 gjg 
gggffi J»""» Cr,' ..

11 de Malo.lj, da., 14 As 17 crltórlo contábil, medico. nrt-!TIJUCA — I^i)a grande _-00 000.00 de entrada a 100
horns. vogado, alfaiate etc. — Avenl- Alugo p' 30 ml!, na R-ia dol?" ^ru": a combinar. Ver

. dn Ernani Cardoso, 58, Largo 'MMoso. 19.'. Tel.,. 31-3851 —..a.-. Vitrinas de Cascadura. Chaves na loja. teser.) ou 3S-375Nossa benhorat — -—-——

quarto, sala e cozinha, para 112 000 00. Tratar 2.»-fe:rj —
|lim cnsnl, aluguel 3 500.00, ;23-20-lO rsmal 15

Itapui, 751, qio. n rapaz, .
moveis. Junto da praça.
VICENTE DÊ CARVALHO —
Aluga-,e um quarto, bem
urande. taque.-tdo e areisdc,
em casa de fnmül» de -es-,
peito. Av. Meriti. 3 OCB. ap. i ALUOAM-SE dua.-,
101. Ônibus 90 na porii .-jesqutna com
Com o Sr. Slivn, hoje e ama. i'ie Copacabana, bom ponto Ir fl tac
nh*. .pam exposlçAo ou boutique ,»'•'•#/»»

[sitas na Rua Inhangá, 4Ô-A. IalÜÕÃmTsE 2 lojái paradoALUGA-8E dep. pnrn caaal dois mesei, era deposito. Tr,i-i- ----- -' —-, R. MANGARAYIBA ' Instituto de beleza (eabt^értío^ZiJiuenriZZZtXZsem íilhos, com pia e tanque tar a tarde. Rua General BRAS DE PINA - Aluira-ae "' ""^w"^^**«»<* alrelrnl - Tintar pelo tale- Sndo í6«aP^™rtiârl? V« .'--Run SAo Francisco Xavier Hon. 513 — Haimi Santa Eu- cll«ft "m ? Quartos, sala. CO- COROA GRANDE - Alug.»-ll0"' ->7-4908 ou pesíoalmen- r,i.°r tv3m «i dl». «» »•6l?-_lom depósito. gtnla. ,pa. bnnhelrn completo, cor.l- se umn ótima residência i«i_d5_8cgunda-felra a «Abado. SSÍTiJ°°_f i
AMTriA qtt"" r^,ea*. "i ".  ' vifVu.AMÓ IT .tiha, varanda. Krande terreno mobiliada oara LiimimrfiHn.íITtiVia i«"C 1 - .' 

AMh, Cheiro. 281 , Cardoso Leal mTjmUrjg 
^^^^ \*»fâ. 

<c£Tt\?/ 
25^6° 

~-J^ 
ü^ü: . ° I gS^Sf' Ttt-Jr 

'"«V 
X\ 

°£ 
õ!

7.lrn, com sala, dois quartos NOVA IGUAÇU, alugo cnsn"3 DUQUE DE CAXIAS - AlU- ?!z2í2l_  co número 62. AVENIDA MEM DE SA -
coilnha. banheiro social e quartos, sala c garagem Mo- ca-sa umn casa na Rua C ilt.DIVPRCAt ,,';,-.„ -^-; r:  Oferece-** para aublocaçAo.
de empregada. Arca com tan-lmlladn ou nAoAvr na Itua "alo, 1175. o| 1. Onlbu» nr.\í__\j____________ íh''í?AM"8E i. s*16"' *cthA' f.*,fto '«neo 100 m2. no me-

(resid.)

200 000.00
mil
na Estrada Coronel Vlelr».

:612 lrnJA cotn o dono ou pe-Io tel. 2:1-5727. Sr. Jaime.
VAZ LOBO — Alu^am-se •——
uma loja e t:m »p»r:»rr,er.- OCASIÃO — Vendem-se cama
to. Avenida Monsenhor Fe-! de casal (entrado e eoichAo
\lx n.° 57. í de molas Itôvol, aspirador! Importado, sem uso e ca-

ESCRITÓRIO ma-berço, Rodolfo Dantas,r..-i4,i\i iiMini |j4 ap ,M1 Te] . JJ.4M1>'
DEPÓSITO

quo c garagem. Trntnr comiSantos Dumont, 520Dr. Gome, das 17 As 19
.Luureiino. AhiKiiel
Carta de fiança.

i ALUOA-SE em óilmo »p
dos de construir, para Indus* lhor ponto da Av. Mem de
tria cu comércio, nn Rua S». SA. Com telefone exclusivo.

jPOR MOTIVO DE ENTRE-
;OA DE AP. — Vende-se um

Frei Caneca — Alugft-se, EJfP°_*?. e,°,"r0- trí.5, r^?-'-¦ 'juina mula tipo armário. Ver'primeira 
locaeSo eom 50 m3 e tratar na R. Domingos Fer-
-reira. 178, ap. 901, com o

:— Ver e tratar na Rua [porteiro.
«¦ ini —PORTÃO DE FERRO 2.20 x

.2.05. vendo pl desocupar lu-

Vendemos, ótimas, re-
condicionadas, daa anti-
gas. 10 «nos de garantia.
3 gavetas: entrada Cr| ..
1 000.00 e por mts Crt
800.00: 5 gavetas: entra-
da Cr| I 000.00 e meus»-
lidade dc CrS l 000,00. —
Pagamento A vista; 3 gn-
vetas Cri 7 000,00; 5 g.i-
vetos Cri 8 OOO.OO — Tc-
mos ainda SINGER. NO-
VAS — Acei:amos mAcjul-
na* velhas como entrada
c compramos também

MAQUINAS USADAS

Ruy Mafra S.A.
RUA ARISTIDES LOBO,
134. Tel. : 28-7547 — Bon-
des Esteia e Sunt» Ale-
xandrln» na porta. Av.
Suburbana, 7 420. perto
do cinema e AV. MON-
SENHOR FÉLIX. 533-A.
IRAJA, perto da ESTA-

ÇAO. CUMPRIMOS O
QUE ANUNCIAMOS

COMPRO
GELADEIRA

ATENDO HOJE MESMO
— URGENTE 22-5731

MAQ. DE ESCRIT-
D U PLÍ C ADORO ÈSTETN ZR~Z.
Vende-se um em perfeito as-
tado de coníc»rvaçào. Ver *
tratar oa Avenida Rio Branco
n.» 25, 3." andar.
MAQUINA DE ESCREVER —
Vendo barato. Remington 13"*
e 1 portátil Smith Coron»
í.cva. Urgente. Rua do Ca-
tete, 42, ap, íoi,
MAQUINA DE ESCREVER
Smith Coronn. , carro 18". em'
perfeito estndo. por CrS
20 000.00. Rua Aristides Caíra
n. 322-B. — Méler. I
MAQUINA DE ESCREVER
portátil. Underaood, amerl-
cana. Run Barata Ribeiro.
29!' 202. CrS 15 000,00. 

'

Frei Caneca. 2

Com Noronha. gar
n

Av. Automóvel
74, IraJA.

Clube Tapetes persas

MAQUINA DE ESCREVEU
— Secretarial Smith Coro-
na. absolutamente nova. —
Vende-se. Tel. 34-1212.
RSMINOTON Rand — Par-ticular vende, estado de no-
va, modelo 17. carro 21 --
R. Siqueira Campos, 43. 7 o,
ap. 713. Tels. 36-2424 OU

Gnndh i , ."Sl, ^a™» NUNES n. «29 - MÜÍ^m-se HlOIENOPOLIS - Alugo »p. oo «m refeições, direito « chav,* no b^. 
" ' 

Z_im"préSta,SSZ loVcar- ESCRITÓRIO QUADRO (Amor traba) em Particular VClldc1:
pelo teleíone 22-8630 nor ",)s "o¥o"' V" •ll,»rlamnnte QUJXto, snln e dependíncliu. I te.efnne. Iratar peto tel. ViÃTQA^B .n ins T^XT. '«* Pl Portaria deste Jornal 1J^'»""»»" óleo. gravura, 15 000,00, í bo- StrivaZ Tpl 4G-"í40r> VENDE-SE máquina de e».
ínver 

' POT e trntnr na Av. Itlo Inam-oltudo grande. Ver nn Rua «5-0158. ALU GA SB ap. 305, f rente Ub í B> R-3 5 «83. RITA ATIÍK hec« ^ 300.00, 1 espelho .. . . .OUVA£- 
1CL HD JHU0-1 crever. nova. Royal Qulet de __ n. 185. anlu 206 — : í.o fal- Francisco Medeiros. 184, ap. ALUGAM.")» m..éV^—::—7Z p ™. ro'n,.rr'°- nn Av. Co-'..  IXU/V /\i.,I\lj • íoO 00 l viveiro urnôde 11 uxe Senhorlt. firàèi. e.iBENTO RIBEIRO - Aparta- ta Água Tem elevador ;«04. Trntnr proprietário. Tel. rf Só*•" 

™ 
«?Xra o5 " -fK '"'3 fr,rnte »o Cine ALUOA-SE umn Io)» gr»n_- p..„A.íet escritório com 30000 v«£ ™ samnm- CELADEIRAS 2^S9«5 

' '"'

?u^o. n^Vn-cloan-lu? K 
U— * "*" £Sf_W ffgfi5- ATENÇÃO, -Compro K vis. M5»™-" du" **V*-

tamento 102. Trave,sa_do_CarmoM33. i,i„g,r. Forneço flndor Idô- 125 -¦ Sepetiba, pequena cn- ALUOA-SE essa com 4 sal.*'?,',; cora Água Rir a fé o» , 
— "í•--——---- P»ll;o- «u^dernos. 7 e a pe-]**______  d» uma ou trocam-íe SíS^^^T^^küSpr«?tó±^í^ ÜÍÜS l-kw^S-PsSoSSiS Galpão - Penha &S%-H„~S"f5SK Pc= ^B^KíxF

M.no conforto. Rua Si lt!"a ;ü"s ~ M«?r-._ .LEOPOLDINA - Aluga-*.] ALUGA-SE quarlo em casn \>!___J?_ ^JJ*J1 h«ai. ParanA. 571. Encantado. Aluga-a. ou vende-se rea- 'Oferta" Rua 11 n« 117° Te? 28-2M3P S^ DuíS 
~' '

44. ap 201. perto Cine Mon- PIEDADE - Ca»a de 2 qunr-|uma casa com Água alui. nni de famlMa a uma senhora ALUOA-SE um sobrado gran": ...,_. «, „.. ^.„„ .„. Ibado de construir r.a' Rus ap. 101. IAPI Penha 
"ntra. 

VENDEM.SE du„ mic,uinMte Caslelo — preço 12OO0 \ob, «ala. banheiro roninle-i,Um Dublin. 160. Vigário Oe-| «0;l'edem-íe referencias. Te-|de para comércio ou residen- ALti.', :. nau ctlmu lola.ltAK_ ,.-.„, .. ,-,,-, _.._";-,. i.^.-..,..«. ._.

DCha r.té Nllópolls nbi- ,' , .',*"'? u,:
de pooo. ro&. lOMe?1^0.»
Sem flndor. Rua Ml- !> er ÜM. 8._à,_ls.'"

CASAS E APARTAMENTOS
do Rocha r.té
(ruela
C OOO. Sem flndor Uua Ml
guel Couto. 35. raln 401.
CACHAMBI — Alugã-âe"
Av. Suburbana, o :v,,. 303
aala e 2 quartos. Chaves no

lefone 38-9J161 ícta. na It. Vise. Plrnjá 278
Ru» Anspeead» ÍHIBUnOO — Aluga-sa umlTel- '•'--•200.

Junto A Est. de Cascadura
própria par» Bnnco cu umiq . ,,.,. .
bom negocio. Ve.- * tr«tar-
na AtenldA Ernani Cardoeo
n. 80-A

rio Ribeiro. Eng
Almeida

Dentro

entrada pnrn autornrt-|rB
Aluguel Ci} 13 000,00.101.ÁRIA —

325, c| 3.lM,j,,f _ _ Alug»m-se áp». cj (apartamento mobiliado pa-|ALUOAM-SE «alas comerciais
.CT»J-___:ampl» sala. 2 qunrtos, banh., {» temporada de veiAo. De— Rua Santa Clara, 33. n 408-PIEDADE — Aluga-se aoar- coe.. dep. emp.. área serviço. }."."••¦ bel° panorama. —I_,-JL. __—,- , '

tamento. mia. quarto e mate Crt 13 500.00. Sem quarto de ¦>'rúxlmo A Prnçn 15. Nilson, ALUOA-SL 1 quitanda com : BONSUCESSO — Aluga-se nan»!dependénclas. com gr avTd» empregada. Cr» 11 500.00. Cb»- "TJÍL l_°'-__l-~0U- ad.cionals de nrma.-.em .- t:Av. Itaoca, 433-B, Bonaucea-
Area. varanda, Rua Assis Car-! "Sc! zelador. Administrado- IjtaIpa VA - Verio õüT1n'0\ ?„„ rímer,-ii 

"T-»-f,r" 
n'-L'-"Í', m"líl,,!'.",,íu1<j'* com »»nl-

neiro. 474. fundos. |ra Nacional. Av. Pres. Antó- tl(do. Casn c 2 cômodo», para tíaebarabi n -° 
•-!»!!''llh»d»- rr»«ar

c»»»l AclualVKmante, — Tra-
tnr tel. Itatpava 161. dlAria-
mente, após 11 horas.
JAVARI — Procura-se cnsa
para alugar pelo verAo. Te-
lefonar p: 27-4743.

Tel.«p. 101. Trntar na Ru» Se- . Cnr',n Ais 11 nnvnador Dantas. 45-B. sal» 508, PIEDADE - Aluga-ae casa da1 «-1314 Ph partir das 18 horaa. Jvlla. estado de nova. lado da'
soinbre, com sal», dois qu»r-! PK?,"A — Aluga-se um apar
tos, banheiro, boa Are» gia tamento nn H. Maoapurl 134

201, frente. Chave 128
no de

3 Das 14 Al

«"ASA ¦— AlUfía-ff» pnra t«

MlíSSrfÍMúZnS^M.?- 
;^"run";aluguel"c^l U 000^1 »P. 2). esq .nn de \en»n.|Ver na Run Bcrnaitílno da||fundos, ou pelo te!

j Campos, Í4,
30-1257

CASCADURA — Alugo qto. •' pfíriAtlr .,,,„. indep. a senhor C ref erênclas| llfzT. '" A-i'-«»-« caaa
- Casa família. Crt 3 200,(^i*™n^,55r «*• .u*. "«'"•
Rua Cândld» Bastos n. isí. !__.___'_***• pr, à ^v' 1u"—"Li.- I burbana. — Pnranaplnoaba
CASA NOVA NO HIACHUE-
LO — ÀliiKO. l a 2 anoa rr»m
i quartos, saln. copn. deps.
etc. Entrnda parr% carro, e
quintal, varanda Fartura
le água e condtiçío Ponto
mlClftl Jnrnr^ — Ipnnema
Ver Rua viuva OrtlgAo, 29,
s_partlt^ dns 9 hora».

áCASA ao Rocha"— AW|:Mt»s-«"
KffT». etc. Ru.il";'1*n' aem2 qts .

«ndelra_de Oouvel*. 4!
SASA — Com~dols
ala. cor

BOTAFOGO _ PARA CO'-
MERCIO — Aluga-se a ca-
sa da Rua Dezenove de Fo-
veretro n. 17. de 3 pavtos.rom 3 quattos. 2 »o!a». dois
banhs. e demais depend. in-

PRAÇA DO CARMO — AlU- IPRAIA GUARATIBÃ — Alu- *IuslTí garagem. Tratar em
ga-se átimo apartamento c;g«-*e caaa par» o' veráô — r.,w",t" A'„s'ms' ^"hl na
2 quartos, aala . coalnha, na, Telefone 4.1-7430. ?V %í_\_,,__ír_Vr__\i W —
Rua Engenheiro Morelr» Ll-.,r..„,,D .-  :,.¦',. - !? °- Telefone 4.1-090.,. ramal
ma. 7. ap. 303. Ch»vea n» Av i"}'I0RA qu» trabalha fora:"-0 UL

., Brás de Pina. 53. T.l. 30-2717. e,,S.0rfse',rofn _ fllha,• 51?" CENTRO - FINS COMER-
Iiifs^Sni8" °r* M °00'00' PRAÇA DO OARMO - Alu- laUv?r'.qCgSSS^,m.aU^0M,'ÇrA18 - A1,,ltft"" ° «ob!*
D,»rT.Wi." —T-, ip-»e ca?» com 2 quarto», sa- 2 500.00. Chamar D.riEUADE — Aluga-se n, R •!», coilnha. bnnheiro comple-:pelo telefone 32-30CHenrique:» Moura. .16. easa:ito e aren. Para famlll» de ! i,__, _ . _"__ __.3 q--s. sai», cop». coílnh», 1 «no gosto. R. Apl» 487. c/7. PETRÓPOLIS . ...
r% 

"êr "n.m.U '°°' ^ MWHiT=- AhliwT a""casa TERESÓPOLIS A^T Pr". V.S?*n.
p.ae .er.nlmnU. 

 14J tí(l Hllft D:on!j;e. c ^"«wnwrvaiiii ,!— Tel. 43-OKO.i. ramn
QUARTO NO MEIER . A!ti-'tl",rUr. *«:,A- cotlnba, ba-i ALUOA-SE casa no Alto. Te- CFS-Tnõ ttrttmo para m.x», ou nheiro. varanda e érea com lefonar para 36-1315

da Suburbana^'. -TuT'^' 1^ ho'^!™ 
l_Z_in. 

^.'.fT™™»*1™** 
'

- fundos. ' P'.R:o.Br.inco. 114. aj 141, co»:^ JJ°SíS!S«K"

o Dr. Vali» na Av. 13 dl
Maio, 47. Orupo 3 004. Tel.:
33-3103. Das 1., As 17 horas.
BONSUCESSO — Alügam-sê
as lojas da Run Tnvarea de
Macedo 10. c] 00 mJ. Alu-
guel Cri 35 000.00. Idem R.
Dnrlce de Mato» 134. e| 50
m3. Aluguel Cri 15 000.00 —
Chaves no
Auxiliadora Predial S A. —
Tr»v. do Ouvidor 32, !• tnd
do» 12 As 17 hs. Teleíone
52-500'

m2. Administradora Duvlvler
. Hu

f>.•, nndsr.

N(.'AO! — Gelade;:.. .
rlcana. de 6 pés. vendo ur- -cheques, servem para Bau-
gente por CrS 19 500 00 Rua Cl-W ou firmas. E unia ma-

. VENDE-SE quarto completo,
Alvim, 31, o pecas, mais um colchAo,,.

uma cama de solteiro, 2 con-1 Francisco Muratorl 34 tér-!3ulna ÜP calcular, m&nual

(s 
_ -r t» 

~~ — "^-v £a'-íos floridos para sala, «'reo. racll., de secunda-felra em
,\ ¦ I» Ali ",r'os- sendo 2 com pe d»! [diante, rom Sr. Roberto

¦* 1 *¦ *-* * '* v^; ferro com flores. FogAo Go*. ].' Geladeira —Tf!- <2-S300. na pan
Tel. 22-7877 .manha

ATENÇÃO
RIAniTTlTI r» lbrís c 3 bc,t|)0es. llquldlfl-jCompro -
KlrWjltUlULiKJ cador: maqu na de moer ca-- .rrvA-.-^

Aluga-se em terreno d. ne. um filtro pé da ferio 8££AS FRIGORÍFICO -'.BUFETE
10x25. Ver Rua Carlos Costa.'P ara sapateiro a mludeaj, L\,ende^se u.r8.*níe-, nòvp- ,2-401 Jacaré. Tratar telefones louça» e coinha de alumínio.
58-1345 e 38-7475. Pereira.

com moatruario, »ço lno-
Ividável. lindo modelo. Rua

Galpão em
São Cristóvão

Aluga-se pela melhor
'«»'• Tr»1»" nalofcrta. Praça MArlo Na»s-

ré, 30. Chnves no 32.

S^Êf-aS113-31 s?sSSç^| JL°JJt, ^iWw.trrnd.)?,..,
ÍS ?ò%.?o'p,e «ftTfi.STr S «HS SUAM^l W-V ;VilrinaS. aluguel Cr$ te^<Al"™e8B!&,0JS£

frsw,^^ „ — -._ Lowndes A Suns. Ltda. — LOJA pequeno, na Rua Co- 5 000.00. — Tratar na Rua de solteiro Cri 5 0000o ca-
TERESÓPOLIS lAvV^*s,', Ia;!-'"' "• ^ 3.«|mar.dant» Aristides Oarnler Cfirdoso de Morais 172 — ma de casal Crt lòoòooo-1 18, n. 24, boa |ia-» barbeor!», Bonsuccn coniunto de armArlos

m-se-"iT- P'uoda 1,rlça -H»rlo_Aur'l'0-!°------ _-rlnhs em »ço Cr^ 30

DOCES
E SALGADOS

1 Tratar na Rua jãqulriÇáTíl' li?0*1?1' !lndo n,0<1<110- Ru»i —
fundos — Esmeralda, liatrro 3" oV1"'"".--'^., n-,.3;ie:, b?- íCATETE — Dou marmita a 

"
Penha. Í7S11 ' 2"^iS- D- M»-'l»|trís casais de tratamento. —
VENDE-SE SSdSSõôiTd; lirl^-i.  

Telefone: 45^»00.
quarto em lacnrandA. inclu-i*,*>•'« «O uma geladeira. CASA de íamilla, forneoa
Indo cama de solteiro. mes!-:«ago otlmo preço. Tenho ipensAo a pessoas de fino tr»-
nha de cabeceira. «rmArtoi urgência. Telefone 57-08*0.Ito. Trato., variados. Telefo-
amp.o com gaveta» a espelho. LsS75S-==—tJ_ -r —rr- ne 57-7648. SAhsdo.
Cri 4$ (VXJ 00 MrHvrtnftiha 1 CROSIJSY, d^ 8 pés, prftt. -—— -..
esunte mídeYrwm jaca-Lií E0^8 T Vende-sa^n» Ru»(FORNECEM-SE marmltM .,'
dA Cri 25 ÓÔO.OO me\s_ _e *<d!0,n_' c»-vs!h° "¦ 158 -jdomlcíllo. - Rua do Bispo.
|»ntar moderna em roArmore<ap' n' •
cri 40 000,00. armário dai

-afuain-

Parou sua geladeira?o

• com dol, quarto». ¦r_,T_rf}. ;¦__ íD.
, banh. quintal, tan- SUARTO, 

~ Independente —ir, -
f«ii« tr.,-. n o..,.- Parn senhor ou senhor». Alu. PR-

D. Lêd».

iue. nAo falta Acüâ R bolas Par:>„sfn!lnr ou senhor». Alu. PRAÇA DO
1. 778. rasa 18 Tel 3S-'3'3:K°- R- Rolante. «7. Piedade. *»"«* casn
K Olowni. Aluguel 13 500.00.; QUARTO - Aluga-»,;, ra-í Sonde TrMra 

¦c^7ei?ó 'i«
:asa - Alug»-». 

"com""dois;p,nz.M- a* Pníertncla da M.-' ¦?"* rtf,lr> Ca"1"«°- «1
tusrtos. «aln. corlníi». ba-iíi"
ihélro e quintal com aluguel;

Disque 28-4014 para consertos de Reladeira.,. câ-
iin-lalaçOei de oficina LOJA EM SAO CRISTÓVÃO COMP. E VENDAS m*«íu!s<a d» lavar VoupVimV., moras fricorlfleas. bebedouros, ar condicionado e
el.-as. «m íftrça. tele-'— Traspaiia-e. alfaiataria nrvrnrse ricnn automática Cri |máquina de lavar roupa. Pintura a Duco e Slntí-

fona a alugtiel barato, na Rua serre para outro negócio -!»l'tBlAl 40000.00. caíra
I03,|dos Arco*. 31. loj» «. — Atlla.|Aluguel bírato. na H. Bon-I AQrTrr^^o . Ji. sr=TÍE?.™ ,c?5°?*'.Cl?.i: , técnica de

m fSth» d. panamcnto. Ver
tratar na Rua Arevedo Ju-

¦ lor n.» 79. am NUApoUi.
INOENHO DÊ DENTRO' _
luftam-se quarto» p«r» r». ROCHA — Ãlüg
Ôi.f*e-Í0"*!rn,-.n* feu» Cn- n«o f»|t» Am» nulo Cearense. 84 | silva. 33. Chave

rinhn. Rua Augusto Nunea,:OUARTO independente, alu-
Todos os Santo*. ;ga-se _a rapas. Tratar R.

|da Rua Arl Parreiras, lll —IrrUTirortnm i,T„"»";.'IHa n." 276-D.
CARMO — Alu-'A» chav», com o porteiro — .COSTUREIRAS — Alugo pt- ... . "i ..__,

grande a nov». Tratar pelo telefoiw 2sV4447.;"„*,el'*r- ,'"n<ll,í, 
*»*!_»' 

f-?JAS _. *»«"«•» «• •»
conforta »,.; depoi» da» 30 horas — Tt:\a}fnl.,co"_ tod" dependên- 1.» liwaçlo. tymiis ou sepa-

Irasópolls clM- RU» Senador Ve.-gu.lro, Iradas, ax. 3Í-Ü è. 5S&'. Ru»r. 182. terrío

QUARTO 
"-«ra-Hdí—eiSrTtí 

\S^-^2I^^'L^}L_l:i-___.
p! moça ou c»s»l »l liihr». RAMOS — Ru* Oonr»g» Dti-
Preço 4 500 00. Rua Sousa .'3ue> Ml- fundo». S«l». varan-
Barros n.o 3Í7. Eng. ítove. |d». 2_quarto«, banh.. cor

f"11'"*»  'òãra 
crtancfcíi 1 {"SSma*'t!c0i com »Pllcni;s<' contra ferruRem. Depto.

• aquecedor «"tis — Ven-1Rua Leb'on 3 Leb'-in ent^ídrAullco com Resista c eletricista. Direção técnii
jto, n«vo. Cosmopolita — Te-jRu»s Afrinlo Melo Franco VLUIZ- Rua Ba rio dc Ubá, 62 (Praça da Bnndf
itHmkt :j)tr_ 46-COW.', -,.'__J 

Almirante .Gullhem. , 
Bandeira).

fií? ^nd.-e™1^ i.° ÓALPAO. Ctmt oft«

lardim^ ^."•elia* i>.^':.i?d,e''"'ma "r" "Vr» de 250 m2 -
Sllv» \& n.íírJK,7?°«{.",°'Passa-ae o contrato. Tr»t.r0-1- pelo iel. 54-3541. Tem depo-

.' PETRÓPOLIS — AÍui»-»e at,. I1"qtT?|",'iudor\dm0^i™r.dPof?1»e 
t*Z WlhSS*^ 

"S?2fÚB^ «-SALA em Copacabana. ílrmi
«arbo.» dàletonal Àt P-.» iní?ííír»? vièíL,? i .In'-'. P°,M,lr0 eeneeltuada precisa par» p.-

iGtfnaml-.-IVilMore, 20, outse

LOJA — Aluga-s. n» Rua
I*er«tr» Nunaa. 313. V. Issbet.
LOJA p»r» twt.quim. açou-
gue ate., passo contrato novo,
ou aceito «oelo para montar
negocio a tomar conta Tal

CHAPA DE COBRE
ELETRÒLITICO I

Compro 1 500 kg por mês, à vista. 1x2— 1 10 a 5/10 mm.
Ofertas para A-9 092, na portaria deste

iJornal.

Agência do JORNAL DO BRASIL
MÉIER

RUA DIAS DA CRUZ, 74B
ANÚNCIOS E ASSINATURAS

Aberta das 8 h 30 m às 17 h 30 m
Sábados, das 8 h ás 12 h 30 ra



. :>ü .d.o
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PRECISA-3 . de l*.m manor n»
Rui Acfolfo Beisamlnl, W-CEnijcuho de 13ant.ro. |
_n_Cl.SA-SK.im bom ior- '
neiro mecânico. Rua Santo
Cristo, 242. >
RAPAR português, casado, j
oferece-se para vlsla, por-i
teiro e demais serviços. Dan- i
do boas referências. Tele--
fone 30-2722. Sr. Almeida, |
RESTAURANTE— Prcclsa-se
de tres cttmlus someni* pa-
ra trabalhar tre» horas no
horário do almoço. Foigt. aos
«abados o domine.os. So nor-
veui JjHusfloas que conheçam o
Bervlço ílno de casa de pri-
meira, Dá-se proforfiacla a
quem tenha trabnlhado em
hotel. Tiatar Rua do Rosário.
10?. Rest. Verde Mar.
SERRALHEIRO — Precisa-se
rir r.eiralhclio pnra fábrica dr
movçis de ferro na Hun _4
de Maio n. 420, ___
SERRALHEIROS — Precisa-se
de o-l' i il - de serralheiro, ni
Rua Apla 242-A. Vicente de
Carvalho. Praça Marco Au-
rello.
TÍdNICO DE RADIO — Pre.
clsa-f-e. que tenha competen-
cia. Rua Ferreira Pontes. 245
(transv. * R. de Mesquita).

TORNEIRO MECÂNICO E
AJUSTADOR — Precisa-se de
l torneiro mecânico e 1 ajus-
tudor.* Tratnr na Rua S. Luis
Gonzaga. 707.
TORNEIROS OFICIAIS lia-
bris e doía menores para tor-
nn _¦-brincada. E* favor «6 ee
apresentar elementos que
possam comprovar o que de-
sejam .anbar. Rua Elias da
611\%_ 11^ Piedade.
TÍNTURARIA — 

'precisa-», 
de

caixeiro. Rua Leopoldina HA-
bo. -HO — Olaria.
TORNEIRO MECÂNICO —
Pi .'risam-ae. Run. Carlos
Seidl 013. Cajn-Ratlro. Pa-
Kn-fce bem.
TORNEIRO e melo-oflclal,
com prAtlca de conserto. At.
rwrtllo Moura 1 303. — Nl-
lópoll*.
VASA com direitos, para 1
moca'honesta. Trazer iofe-
rendas. Preço d» >',.
7 000.00. na Rua Cândido
Mendes n. 98. ap. 107.
VIDRÃCEÍRÓ — Precisa-se.
ciue saiba cortar e lapidar, na
Av. Suburbana, 9 230 — Quin-
rino.

CARPINTEIROS
PONTE

Pr. cisam-sc urgente. —
Trafar sábado Rua Jabiri

Guadalupe — Deodoro
Sr. Hélio.

.Es.ofador
Precisa-se tic estofado-

res com bastante experi-
enqla. Tratar no Largo da
Carioca n. 9 c 11, das 8
às «Ml horas.

Ferramentéiro e
meio-oficial

..ferramentéiro
Prealsi.m-&a nn Rua Mar-

quc£ de Oliveira n. Iô0, qua-
m çsqutnR dn Av. Brasil c'
Av. Teixeira de Castro em
Bon. ucesso. Tel. 30-4933. —
Atende*so «os sábados.

." i" i ¦ i-,<-.

ASSISTENTE-
ADMINISTRATIVO

Importante empresa admite, pa-
ra o Setor do Pessoal, possuindo co-
nhecimentos gerais de escritório e
sabendo inglês. Ótimo salário. Idade
até 35 anos.

Cartas de próprio punho, con-
tendo "Curriculum Vitae" e preten-
soes para P-24707, na portaria dês-
te Jornal.

Engenheiro-cliefe
de manutenção

ris __*.* ». 3-
i ¦ i' ¦ _., I... ,__"i.4,_„ _*„

,-draal do Brasil, Sábado, 13-11-61. 3.o Câd. — 7

-íH ,s-

CHEFE DE VENDAS
i.ATENÇÃO — Dormitório e aa-,MOVEIS — Vendem-a* 2 dor*. "
lia p. marfim ronjugaâca cotn mltorlos aolt., c colchões de

8 e 3 p. perfeltcs. 43 000,00. mola». 5 p. rada. estado nô-
Tudo. Rua Haddock; Lobo 338 vo 12 000 cada. 26-4379. Ven-—V.ndo 

dormiu»- mtdor .nt c/ ia p J4 ooo.

cVci.dae;;pára:'«ü^.'filial do-J-io de Janeiro e paraEspírito Santo, chefiando o Serviço ov,íras w4_..._U_-mJÍ____w?'.i__ios.

j^í*-! linnortanlo organização industriai procura Chefe
Para trabalhar em VITÓRIA ^i

capitais "dc Es. ad
de Manutenção, importante emprê-, ,,. _ . P •' ... .,„ ...

_j__*._ ckirckiuciDn ' siluacao tic liituro — idade Zo a 40 ano.,sa admite ENGENHEIRO com expe- »..._.¦¦:.¦', .-,.._._._l_nviar Curriculum manuscrito para 2o \AZ.
portaria deste Jornal.

MARFIM — Dormitório de ca-
aal. em catado de novo, Cr* _;• -|
mll: e uma saia de Jantar1 -*-jj
com 9 peqa» « no raeun- ear-ütir*1
tado. Cr$ 17 mll; Junto» e **«_•*.
parado.. — Av. Salvador d» tuSl, 184. P. Fl Caneca.

A COFABAM
Admite

Meio-torneiros
com bastante prática cm

torno revólver
Apresentar-se na Rua Melo e Sou-

sa, 101, com o Sr. Arthur.

CONTADOR
Grande e tradicional firma comercial, com ne-

Auxiliar de escritório
Indústria conceituada da Zona Norte desta

Cidade procura auxiliar de escritório com alguma
prática. Remuneração atraente.

Cartas de próprio punho, com "curriculum

vitae". pretensões e qualificações, para A 9 225, na
portaria deste Jornal.

riência.
Cartas detalhando "Curriculum

Vitae" e pretensões para o n.° 24714,
na portqria deste Jornal.

Empregada de meia idade
Procura-se uma, podendo ser também

com crianças, para casa de família, pagan- Igócios nacionais e de importação, necessita de pro-do-se bem. "-•-¦¦* '
É favor telefonar para Dona Judite, fissional capacitado, até 40 anos, com grande expe-

27-6779, ou se apresentar na Avenida Nie-; ¦ _
meyer, 187. nencia contábil e fiscal. — Respostas com Curriculum

vitae para RI—12 ua portaria deste Jornal.
FABRICA DE MÓVEIS

PRECISA DE:
MARCENEIROS
MAQUIN1STAS
SERRA DE F I T A
TUPIEIRO 9

Tratar, levando documentos, na
Av. Itaóca, 1863 — Bonsucesso. (P

ATENÇÃO
rio Chipendale maciço, nAvo.
motivo viagem. Kua Was .-
lnglon Luis, 104, »p. 401.
ATENÇÃO!-— Compro
móveis usado*, preciso de
grande <*____!_.de de dor-
mltorlos e sal.* Chipenda-
le. marfim, Rústicos. Pajro
caro para comprar mui-
tos. Atendo urgente em _)•.¦_"/ , ¦ ,-- ¦-,
dos os bairros. Tel. 22-0967 5ífí#C/ 2 «»»">ndoio lança-
com o Sr. Mendes. mento da nosra firma de

Pa ._»__._.. móveis 
" .an Marcos", aro-*" ATENÇÃO! - Compram-se ra fm Copacabana e Tiju-

MÓVEIS — Verdadeiro pâ-
nico no mercado de morei,
surgiu no Est. da Guana-

movei., moderno»
bem. Tei.: 48-5311.

Paga-ie Mj CUJ-0 »g|oígn» j "render
I""'" "'" ______ ímuito e ganhar pouco". —
ATENÇÃO — Dormitório e _ nica no gênero. Slstem»sala francesa, marfim e ca-jameriCj.no . nron», »ntr»-viúna. vendem-se completa- |i, ,ij i"„ J.í,„™ ._,*n,rrmente novos, aem uso. ci i -» oe maravilho» »ofas-ca-
Eunrda-vestldos • bufete ma oe <•*".'• superluxo, em
ètíes., cadelr&s em coras, tu-
do por 75 mll crU7«lro... Mo-
tivo ser marítimo transferi-
do — nua Visconde de Sftn-
ta Cruz n." H54. ap. 203. ea-
oulna de Bel. Vista — Eng.
Novo. Tel. 49-0373, c| Ime-
dlato Otávio.
AOS NOIVOS — Vende-
mos lindos dormitório*
Chipendale, com Cr$ 
3 000,0 de entrada e men-

m o dernísslmas padrona-
gens 1962 com pés remorí-
veis todos em molas i .,
6 000 cujo preço na praçaé 19 200. Lindíssimos so-
fis-cama de casal, todo em
Tulcacouro, em cores origi-
nais, tais como: verde-pis-
clna, cinza-p r a. t a, arai-
horténria, rubi, brik etc. —
Todo em legitimo soufle
lati vel é conversível à ..-
9100. Foltronas-camai íol-

A COFABAM
Admite

Ajustador-mecânico
Com preferência um que tenha

prálica em máquinas de pregos ou si-
milares.

Apresentar-se na Rua Melo e Sou-
sa, 101", com o Sr. Roberto.

GRÁFICOS

FOTOLITÓGRAFOS (Retocadores)
Para ampliação de seção fotolito, procuramos

retocadores competentes, oferecendo ordenado-
compensador e ampla possibilidade de desenvol-
vimento.

Pretensões, fotografia e dados biográficos
para a CAIXA POSTAL 326 — CURITIBA —
Paraná.

Impressores para máquinas Hei-PARA SUCURSAL DE IMPORTANTE COMPANHIA
delberg. Beral e minervista, precisa-se; DE SEGUROS, PROCURA-SE
de cpmpetentes, e ajudantes com r1 r u 17 tv T I"1

! prática. Ir J_i li Jlf.-ll 1 1^
Apresentar-se com documentos na de comprovados conhecimentos de vários ramos, organização de

'Rua Marechal Aguiar n 116 — São produção e parte administrativa. Trata-se de grande oportuni-
Cristóvão — Litografia Tucano S. A.'áaúc Par-a- Pf^Pf1 dc média idadc- Honorários mensais na base

saudades de Cr$ 1 500,00 e
ótimas saias de jantar, es-,. .....

itllo Rústico Mexicano, c]\teÍT<> «P* «.PJ*'?0*" __'
[cadeiras de couro lerítlmo,|rente* à 6 850. luxuo»í__> ^
leom CrS 3 000,00 de entra-]mos 8ofas em legítimo vul- -
ida e Cr$ 1 500,00 mensaisIcacouro ou tecido italiano '

le ainda fuardamos os mò-\<-m «atilo e orl»lnalidad»,jf
Irels para os frejueses quei-lam«*s vis«°» a 18 900, cujo ¦-_.
lainda nSo alugaram oulPjeÇo na praça e 49 600..„j
compraram casa ou apar-Centenas de poltronlnha» -_
tamentos. na Rua Condeiem tecido de luxo ou pell-'
de Bonfim. 277, loja, Praçalca «PO vulcacouro. ultra- M
Saenz Fena e R. Viuva; chique, próprio para llrlnr i
Dantas. 60-D — Campo0" ambiente de luxo a .. '

Grande, perlo da estação. |3 930 e cujo preço na pra-***
ça e de 19 300. Banqueta* ¦<¦

ATFNCAO! — Comprum-seem vulcacouro cnm pés At '
.i_.u.....uí. nrldí üe Jj...ni. metal, tipo oriental, orlei-

n«Ç.:í. ..!"\<„_t,nr.._, r__r nal etn modernissimas co- .Romero. 591, MftaUreirft- Cílft-,... _ » onn _„«^ _._._._. ___
mar o Sousa no local. irt* * _ 2100'„ÇuJi? Preí° «¦ '
—,7<7rr,rA-~:\r. _*-*—'praça e 4 900. Dezenas dnARMAIUO-CAMA — Unlco:,,-.. ,i, Iantar .«din nl •

.móvel, escrivaninha, gavetas (?i!..ír.Í_ _>_. .1, .etc. Baratíssimo. Telefone iframoderno 1962, todas em .

.43.3049 llesitlmo marfim ou canu- ¦'ífÊNÇAO 
- DormltórTo~.:"a.com bl!f<:*,e.e *?ar conju- ;9

s.la estilo Francês, em mar- ,*ados, e invisível c| mesa
fim e caviuna, novo. s! uso. |console uu elástica, cadei- '"
Preço 68 000.0. Vendo Juntos iras em diversas cores com

,ou eeparados. Ver móveis do .assentos cm plástico lavi-
jCapltao Gulmartes. na Rua vel e original a 19 900, cujo
,24 de Maio. 848, com Darci. preço na praça é ,je i9 yfo: 

'.

chFpz. dale - Domíiiriõ Centena» de outros estilos':
com 10 peças e sala d» Jantar d» •»!»¦ tais como: Chi- ;,
tnmbim Chipendale. vendem-Ipendale, Chinesa, Recente, .
»« Juntos ou separadoa porjMarajoara, Brasilia, Im]mpe-
preço barato para desocupar!rio etc. Riquíssimos dormi-lugar. Rua Riachuelo, ..linrlr.ri.riulnKrino._-.
prox 1 R. Frei Caneca. tórios de casal ultramoder-

nos, todos em leçítlmo pau"
marfim ou caviuna, todo
desmontivel, modelo 1962 .

COLCHÃO DE MOLAS, para
casal, vendo, em bom esta-
do. CrS 3 000,00. Tratar na a 35 900, cujo preço e de
Av. N. s. d» Cop.ic_b_na, 835,169 800. Dormitórios casal, .-.
ap. 303. :superluxo c| portas de cor-;

DORMITÓRIO Francês cór rer, coloridos em diversas^ -

CONFEITEIRO-
AJUDANTE

Precisa-se
Com pratica e referencia*

-- Tratar domingo a partir
.. 10 h, na Rua Domingo*

Ferreira, 176-A.

Corretores rie
y, imóveis
Tünho sala do frente na

Estácio de Hamos. e telefo-
nr. para Iniciarmos negóoJo.
nua- Urnnns | 135 _ Rarno..
Tel; _0-13^:i.

CONTADOR
PRECISA-SE

Para firma comer-
ciai (Centro) com-
petente em direção e
chefia de serviços ge-
T3,is e referências idõ-
neas. Horário a com.
binar. Carta para o
n. R2-1.40. na pôr-
ta,ria deste Jornal.

Corretores (as) TV-Repórter
Boa apresentação e instrução. Compa-

iccerem munidos de 2 retratos 3x4. Come-
çar logo. ultimas vagas. Possibilidade de
retiradas diárias acima de CrS 1 000,00, sem
compromisso dc horário. Procurar Sr. Kle-
ber, das 9 às 12 horas e Sr. Tavares, das 16
às 20 horas, diariamente. Rua Sete de Se-
tembro, 63 - 8.° andar.

Caldeireiros de ferro
Precisam-se com prática em constru-

ção naval. Dirigir-se ao Estaleiro Mac La-
ren, na Praia de Inhaúma n. 223 (fim da
praia, à esquerda), em Bonsucesso. Entrar
pela Avenida Guilherme Maxwell.

de CrS 100 000.00 c outras importantes regalias.-m« .. Knvinr nf.rtn . detalhadas rom referências liara R2-2 150 na imaríim, sem uso, Crs ai soo; cores em leritimo eucatex;,:
-r.ppí.riir»-. fio tii.i.fiiin;i ¦ ,- 

"10!tia^ aew«ii_aa- tum iciLicni-ia. p.tid íi_ _i.u, na .au jantnr 0r$ 17900 a 200 na..1T.IC1. CllI_.V.s_» -IV/ JJICl»| .--ll- . nortana aCSte Jomal. ,r_tr; Vlcent* Carvalho, 213-B praÇ;, é so 000. Dormitórios'-

Vendedores
maquina p(1|

decostma SECRETÁRIA
Grande indústria de roupas pro

Vnz Lobo. prac;\
de solteiro em legitimo:,.

dormitório ru-tleo de rs- marfim ou cavhina a pre-
s.l. peroba e Imbui». Vende- C°s reduzidos. Guarda-ca-

cura um com bastante prática em ma- tcrnacional
quinas especiais e comuns. Salário a
combinar conforme competência. Rua
Antunes Maciel, 31 3.

rredss-se de yendKlores :S(1 
'-_„-. 

CrJ n mU7 Üma" «ãíalsaca avulso em rnarflm ou
. ,. . P1r* biscoitos, naga-je bem: Ru5t|ca> rom pol,co viso. por caviúna. Guarda-vestltlos

\eência dc propaganda, cio âmbito in- 5?,?.., _.ep?iuo.ni. S_ n_: Cr' M mü- ãunxa* °" 6ep*" avulsos em marfim ou ca-
* * V .... l.AtA. na Kl. a J limo ar Uu- ,-pHfv. _~ !?\:a H_Ldrl_H_1_ Lobo. _i.'._. _* ...bom ambiente dc trabalho, veira

procura secretária com os seguintes re-]cur*r 5_
ijuisltos: MÓVEIS

29. Penh». Pro-
Abreu. 2C-0.

Ducal PRECISA DE:
VITRINISTA e AUXILIAR DE

VITRINISTA para Loja de Nova
Iguaçu.

Bom salário, lugar de futuro.
Exigem-se bons conhecimentos.
Os interessados deverão procurar

a Divisão Pessoal, na Av. N. S.* de
Fátima. 22-A, das 9 às 12 horas. (P

MOTORISTAS
Grande empresa precisa, para serviço de

cnlrcRaa, que tenham boa aparência, de 25 a
35 ano., dc Idade, 1 anos no mínimo de car-
teirn de hnbilltaç.o. EXIGE-SE CARTA DE
FI ANCA.

Tratar na Rua Riachuelo. 98. ds- 9 li 30 m
ás, 10 h 30 m. e dft. 13 h aa 15 h.

È íavor n.o sc apresentar quem n.o preen-
cher as condições exigidas neste .núncio.

Estenodactilógrafa em português, boa atençaoi — a
aparência, iniciativa, conhecimentos dc ln- K?,**-» oportunübdc íMlHad-odí^iS-o"-»
'.,.:. últimos tempos. Dormito-

gles desejáveis, mas nao essenciais. ;rlo, estilo Rústico M*_io_- dorm»**» ^en0^-r"1-:|dérnis-SimaS _ vistosa» «-
Procurar O Sr. Faria, somente hoje, de,no. compostos de seis pe-,"" õto* Si» pau-auSl». tantes divisórias com bar •

. . . ___.__, i . n . in rfl i .rmilij pimi-' ,, _. ... _._•_ *:. _._.!_._._. _._._.__.____ J_._. _.___

nu* Haddock _*bo. T|flna com Q„ sem „„]„.,.
;do de 3, 4, 5 e 6 portas

 DORMITÓRIO C.iptr.cisle p. a 11 900. .Móveis dc cnpa.
jcaaal. por CrS 18 mil e umaU0flM era formica jimaia sala Chipendale completa, 

ç ; , t s no moment0i a prc.m a I » bar eapelhado. por CrS 13 mil _„t.;--i„_. c„_,i.„ _iJunto» ou separados. Rua:í°,s baixíssimos. Sumierí c| .
laimofadas soltas tipo— ;Sprlnr-Box a 5 900. Mo-

Q .. 11 hora. na Av Presidente Vargas !ça.' ."W-a-roupa. ça»i-ISinjuíi_iC por"orj"w nãr—lllcorelros conjutados, emi as 11 1101 as, na_._. rie.iatnie vaigU., Iseir0i cama> penteadeira.l.„inJtou, ou ae-parados. - RuaIbelíssimas pinturas chine-642 - 21.° andar. Não se atende por telefone. Ibanqueta e
cabeceira por

¦^precisa-se de
,' la.ulerneiro

Para serviço tic ônibus,
Avenida Guilherme Max-
weíf,' .10. Bonsucesso.~ 

PRECISA-SE'"
COZINHEIRA

Trivial
I'ino r vnnado tine dur-

n-.A no alugi.rl e dí rcíerón-
nas. Trl. 58-2664.

TORNEIROS"
MECÂNICOS

Precisa-se de OFICIAIS
d_t"jpHmeir». P(Mram»a« bons
í.\i?;-io.-i. TrAtar em

PADIN E TILVE
Blf,.' VIÚVA CLÁUDIO, -417

JACAREZINHO

3TÉCNTC0
RADIO

Prcciía-sp dc um que te-
nha condução própria.

Rua Professor Paula
Aquiles. 80. — Vicente de
Carvalho. 30-9'J85. Rubem.

ENGENHEIRO CIVIL
Importante empresa admite pa-

ra trabalhar em VITÓRIA — Espíri-
to Santo. Idade limite 40 anos. Ser-
yíços diversos de escritório e coor-
denação.

Cartas de próprio punho, com
referências, "Curriculum Vitae", pre-
tensões e experiência anterior, para
o n.° 24709, na portaria deste Jornal.

Mecânicos Montadores
Precisam-se com bastante prática

para obra em Minas Gerais. Excelente
oportunidade para os elementos de ex-
periência comprovada.

Dirigir-se à Rua São José, 90, 6.
isala 605. ("

SIEMENS DO BRASIL
procura:
ELETRICISTA com prática com-

provada em ligação de qua-
dros de comando.

TORNEIRO-MECANICO com co-
nhecimentos comprovados àa
profissão.

Apresentar-se na Rua Costa Fer-
reira, n. 106, 2." and. (Saúde). (P

abeeeira por preço sensa-^0Il-MIT0H-j0 chlpen<la:t. 8 ça joilonal de 19 000,00 a visU\ptou, para caaal e b»i». io: simas
|sas com flores naturais, pe-

mais vista. Luxuosis-
mesas console em

ou a prazo, com peoueno ptçís. maciça, 38 000.00 tudo. fórmlea, extensiva, c| pêsacréscimo, com entrada de]Rua Hadtiocl: Lobo. 338, per- aium|nizados e imunizados
4 000.00 e lâOO.OO mensais,Ifeitos. |contra marezia, em cores ]
e sala de jantar composta DORMITÓRIO jacarandá -;modernas a G 450. abajures ,;
de bufete e crlstaleira emjC.s«l. 10 peçs*. mexicano — liampadarios em modelos*"
uma só peça e mesa com.Tfiríon» 45-1M9. iainda não existente» na. 

'
cadeiras pl preço 10 OOO.OO ——-—-0,. „., . R, 

'praça, em ràfia, pintura* "
i vlsla, ou a prazo _çom| P°**x .IT?%TO)0 P„7,. n,dõ'chinesas. \náús, e afro-';

SECRETÁRIA

a entrada de 4 000,00 e: p'tr~0',!a" K0f-ado 
'desfeito —{brasileiras, cama turca mo-

1 300,00 por mes. Vendemos yende-ae cri 59 800.00 e col- delos ultramodernos 
barato, porque e direlo da' c>.ao (ie roolaa c sarantia 1600, beliches ultramoder-'
fábrica. E.«ta oportunlda- tle S »no.. C:S 8 000.00 — At. !nos eom eScada má(ica a
de é durante 20 dias. Av.' suburbana. 7 397-n. Telefo- 5 930, Berço» originais a
Suburbana n. 7 420. Largo;»e_=9-55T5. sr. S'mon. ¦__ 500 Colchões de molas
da Abolição, perto do cl-jãuARDA-RÒUFÃ. c Omod a superluxo, em rarissimai
nema. Kua Machado Coe-jmarfim, sníA « «umifr «ol:., padronagens 1962 a 3800.
lho. 25. Largo do Eíláeio preço barato. - R. Bolívar, Centenas de mesinhas de
í_íluaJ*ad(1-ck I'".h0, ______} 152_______ j cenlro das mais variadas
AOS NOIVOS _ CASADOS — GUARDA-ROUPA • cama'novidades, de mármore.
Vendemos ótimos dormltó-'sc;!(,lr0i imbuía. Chi. endaie,.Opalina, marfim, caviuna.

.ciale. cor castanha ou pau-ijj b»r»'o. Ver AImaríim. com apenas Lfi y-^ *- 201Precisa-se de uma com ótima aparen-icrj aooo.oo de entrada e 
. . _ n*. 1

rios. esalof francês e Chlpen-1^tado nove». part:cular ven-(chinesa, conjugados cl por-'""' """ Atlantl- 
ta-revistas ou não a 2 200.
Escrivaninhas em marfim
ou caviúna conjugadas cj.
poltrona moderna a 10 SOO

... >mensalidades de CrS 1500.00. GRUPO ESTOFADO tm ve-
Cia, apresentação e COm pratica de COrreS- Undas «alas de Jantar eatUo» ludo francos: sof. de 4 lu-

encflsto
fadas

por

localizada em São Cristóvão.

mesinhas de televisão, to- ¦
das em formica. cores ul-
tramodernas cl várias po-
siçõe.-. a 3 300. Bares coro,

farra . rnms A- Rua S»taclo de St, *>.° GRUPO ESTOFADO — É ">??» console conjugados,
.ait.l.s lom|lM.A. Largo do Estácio. jun- rtilimente extraordinário,!_*.»•¦••. novidade a preços i

' Vi -i i r i . . < m _-_t: (l ll 1 _ r _ ( _>.

pendência comercial, que saiba inglês e te-|S^°™tlSdil5gB!,:..^:|S5?,ilí áSS55r_taor nha boa redação, para assumir o cargo de CrS_3 00O,'°. _,r mensalidades soitas. custou uo. vendo-¦ ... , ,- , ¦ ,.,"?.. de Cr$ 1500.00. Oportunidade 63. Te! .7-1167.secretaria da diretoria de grande industria como esta. *. em rui M*tra

vtiClãl ""¦ fVlGCãniCO C!n™'llll!!í'ln!(:,ftfllS"°S °.Uma l°Ul' 
lÂ-.%a\i^ü{J%.^ Quadro-

grafia para R3-5 996
Indústria localizada na Estação do Jornal.

Riachuelo, precisa admitir dois com prát:-
;ca de manutenção de máquinas industriais.

Apresentarem-se com todos os do-
leumentos na Rua Luiz Zancheta, 94 —
Jacarèzinho.

na portaria deste IraJ», perto da -.tação.

VENDEDOR

Encanadores industriais
Precisa-se de ENCANADORES

com grande prática em instalações in-
dustriais, sabendo interpretar deso-
nho. para serviço de montagem, veri-
ficaçao, preparo c testes de tubulação.
Condução gratuita para vários pontesr!a Cidade. Caxias. Nova Iguaçu etc.
Apresentar-se na Rua São José. _0,
P " andar, sala G05. (P

j Precisa-se de Lavadeira
; Que saiba lidar com roupas muito finas. En-1
] trada às 8 horas e salda às 18 horas, folga aos do-j
I mingos. Pagn-sc Cr$ 7 000.00 por més, exige boas
! referências de casa, que Já tenha trabalhado du-
rante 6 meses.

Grande organização fricorifica precisa dc ven-
dedor para trabalhar cm zona fechada, cie Ente-
nho de Dentro a Cascadúra. Cartas para '. 6 40G.
na portaria deste Jornal. Somente aceitamos flc-
mentos capacitados e com conhecimento da 7ona.

VENDEDOR

late_.com sof.-cama em»leo cm pinturas ultramo-.
duplo molejo. que íuncio-1 á"n*s » P"('os "íurldis-.

|ATR\ÇAO! A.ota com- na pelo nniderno sistemaUtaos. Centenas de outro»
;pram-se moveis usailos — conversível; braços e pêsj"''.os e novidades. Tudo
idormitorio e »alas de jan- removíveis, com protetores'100 ", n**ls oarato que o
lar. Chipendale, pau mar- de metal para assoalhos, .atual mercado de moveis.

Ifim e Rústico. Precis.i-se em maravilhoso tecido de Tudo com garantia abso-
com urgência, c mende-se hylontex italiano, cores su- "»»• •; firn*a .*'?." -.f"

'rápido em qual.iLcr l.alrro. Iperdecorativas. rerde-alfa- ™ °*erí(c?ií".t"1ÍÍ°ín„t'
Pa_a-«e bem Tcl 32-0.29.ee, cinia-prala, a/ul-lur- ;un* dormitório de casal oo
.^-.nxol tv nTÃ^T-TUueia. I.rique-metal. ver- '¦"»» «'a de jantar a quem
___?%£._rt__2__a? fim e melho-rubl" cora certifica- ; comprovar a nao veracida-
aala. franefj. tudo m..i.ai rarantla !<le nos preços acima men-oavluna, novoa, sem uío. ít- "" ae **.*,"°5 nc **I**l***,*l_i__-.«i \;.i,.,„ ,,m
no acabamento. Tudo por Custa 53 000. por apenas ""nados. — .isitem aem
C-l -Ü0C..0O junto.< ou fe- 21000 e outro por 17 000. |Copromisso das .b 30m as
parados. Te!. 29-1966 ípa- Não vendemos móveis usa-!20 horas. na»Uua Barão _. ,
daria), c' o Sr. silveira, dn. dos Ktposlção da fábrica IMesatilta. 469 — Telefon»
8 aa 17 horaa.  de SSo paulo. À -ista ou 34-0437 Tijuca•_ em Copa-,
AGORA compramos mo- facilitado — Avenida N. S.
veis usados — Chipendale,'de Copacabana, 796, gru-
Marfim. Rústico, salas e|po_l^o2.__

_ - _ , .. , [dormitórios — Atendemos | onírpo _SSTOFADO — Vfn-
De ve_ por outra subirá alguns dias para Petrô-|„ , 

0ramle 
f»11,^110 trlgotiUcn precisa dc¦ ven- rápido, .agamosj* mhlm-. _, \. ,off «,, . m_„> l 2ue vr_ por ouu.i suoira alguns oias yaia -ciiu i(jrcjor para trabalhar em zona fechada, de Madu-I— Tel. 33-184

polis, com despesas pagas. poltrona.. Crs 15 000.00. Tei.
47-1573.

cabana, Rua Djalma Ul-'
rich 154, 4.*, 5." e 6.* pavl-
mentos. Esquina da At.-
Nossa Senhora de Copaca- .
bana. das 9 às 21 horas. -
"A Pioneira de vender ba-^
rato. A primeira a aprt-'.--
sentar modelos 1962".

Sr. Sousa
reira a Anchlcta. Cartas pnra S6 407, na portaria J^tkNC _of~——ConTpr aTiatar no Edificio Caparão — Praia de Bota- deste Jornal. Somente aceitamos elementos capaci-1móvel*; usado» Treco _e|itrpo_—TAfapavriA'

fogo. -30 - ap. 1 501, depois das 18 horas. .tados e com conhecimento da freguesia. (grande quantidade de dor- vVnde-«* 
' 

uma. paiaT'sala 
;^no'fómic.^mcT.""'!!^

mltnrlos e salas de jantar. I janlar- rt,lnnda. 112 m S com seis cadeiras, cor •
l rgente Chipendale, Pat» diâmetro, estilo Império — modelo de luxo. em estado
.Marfim. Rústico, Colonial. ('r% 35 000,00. Kua Capllão cl" novo na Hua Jos* Higi-
Pago o máximo — Atendo Salomão. 68 — Botafogo, no n. 235. ap. 203.
na mesma hora em qual- Cl)m Francisco. (P MOVEIS de quarto e sala.

. modernos, urpente, baratn-
SERRALHEIROS VENDEDORES

Precisa-se de vendedores
Precisam-se na Eslrada do Tim- bebidas. Tratai ua Vv. Presidente

Para quer bairro, pelo telefone: ._,
!„.,•_ *"'*•'¦"'¦ __ mesa elástica

Vende-se um» simo. Tei. 4S-.443.

bó, 26
Sr. José.

Bonsucesso. falar com o Wilson, 165
|Sr. Pedro.

10° _ 1 011 í'ni** í> >""" dormitórios r salasUl. . S 1 lll'l- (OIH O r>ul Aiarfini. Chipendale.

cft em formiplac
V PARTICULAR  Com- c qufitru cndelraí. um sotA-iMOVEIS — Vendem-se 2 ar-

tala» cAma, duns poltronas e uma .márias, mn de 4 portas e ou-
„j ,. nifna de centro. 1'reco de 'tro de duas e 2 camas p, sol-

. enoaie, OCt.,,lto. Vrr e t:-..*.-r na Rua teiro. Preço CrS 22 000.00. Ru»
Rústicos. Pago bem. lei.: c.rto r.iré. 128, casa 2, ap. IVisconde Pira.'a, 422 — Por-
48-.liO'. 201. Fn:;e:.l*.o Novo. I teiro.

rua
Barata
Ribeiro

Copacabana
informações no local, diariamente, .1-rada 263 000*'
al(; às 22 horas 1S meses após 131 500,

Aavrs 263 000.'

preço fixo sem reajustamento

obra já iniciada 26.36S

Realização de PREDIAL RlOLAR LTDÁ.^

Construção de AÇO ENGENHARIA LTDA.

IMOBILIÁRIA

NOVA yORKÃ
'Av.1» Kirt1lIra»eo^l3ltl4.°^ndar3TelJ|3ll0060 EUví.1



OFICIAL transf. vendo qunr-
to o saln r_i;t. inutio barato,
li. Padre Nubiogn, 511. Plcda-
dc.

<! 8(10,00 — Estr. Vicente
Carvalho. 395-A.

OFICIAI, TUANSFEIUDO —
Vondo os seguintes moveis:
eala de Jantar (9 peças), cu-
ffia de solteiro, camlsrlro. es-<sALA DF JANTAR, ninrftm
òrlvanlnha p| estudante, 1 estudo do novn, rom 10
ventilador etc. Tcl.: 34-3091,]deiras, mm e bufete. com
<ln:, 14 ku 18 horas. tampo do vidro. 43 mll. eò-

1 mente A vista; Kua Conde

SOPA-CAMA automático
pi casal, nés removíveis «le
supcrqualldnde — Direta-
mente da fabrica pi Cri

de Bonfim, 412, ap. 203.
SALA DÊ JANTAR - Mã£
fim. 1(1 000,110, belíssima, c!
espelho no har, cadeiras eo-

NOIVAS Luxuoso vestido
d« fio prateado, uovo. Acei-
lo ofprta. Preço: Cr$ .,
17 000.00. Manequim 42. Tels'
,_?l5tlX'__7"601? ¦
_UM.\lÍEn.JÃCKFT - Vendei

"o — Tel. 27-4492.

PEQUINES — Macho, um, ELETR OLA OJ. — Particular«no. Vcnde-ne. 4E-0391. pela venda a-mente a particularmanha. _ ... a r-uper-auditò.-io. tocn-
VISITE êsnõÃíêSÕ nermi- í",ro """ard cm móvel de
ni.Vi- i 

c*l>0!,1vao Perma- iuxo innipo ,^ rilst,,, ,,s„nente de pássaros c _i.ua- mudo n.-il. r„» melhorerSe-rios eom pclses ornamen- —reo
talhes ver e tratar nn Hua
Açau li. S.l, np. 202, Eugenlio
N.vo.

\

str
_.tal_ e plantas aquáticas

VENDE-SK um rico vestido.as mais raras, na Praça
^..«-l2%aP°r 

CrS ""«•"«•ijtoi.le Castelo. 9 sob.. Tel. otlAVADOí.ni: Discou
.__-_,.''_'t.,'_l- 143-4401, Casa Progresso, radio, :n e 7<t rpm OríwaF.ST1DO. pronto, fs_Uitn-_e ;pn>x. no Largo tle SSÓ lualqftêr programa de radiohapíu, vestido de bali., alu Francisco. fl" — Org. *-8 mu. Ilorja lieis and

_ -'"jk-s-.B. 0d~n'"; «" -iíWír;Mü«CÃÍs"Í?_íf;'KO™Hç:..™..™.>r:
MUI. O. Med!;,

OPORTUNIDADE — Dormlld-
Mo Rústico, 8 p. e sala 8 p.
rou_u_t__ii, 30 ttoo.oo nulo —
ltun Haddock Lobo, 33H.
PEÇAS AVULSAS: cama solt., --,   . .. ,.,.,,,,,,,, ...,.,.
com mes. conjugada. bell__l- lor idas. - It. Carlos Vas-, **J™i_ 

^^X',/". .__*_!. tlmlo Soprano, BtradollA, So.]™™:™0-ma. lôda cm martlm, c on J <.<-u,. . ,.. _,.(. ... c- __ < ,.. .
viuna (. colch&o cie inoln". cn
deiras vulca cm corre, meai

alcance ll-
d_TuVttdo° ~lv»-aVR-^oRDeoes: s-l_íbúã; 5S:|E.»5*'..5« »a*M». Tei.ra

Iconeelos. 148. - Praça S.j^i».^»*^^^»»-^ nelll, P.sopranl, Cal_„_o. elIIADlO VITROLA o. e, »ita
Pena. _JL-.-i__ ' I - " "'  outras marcas estrangeiro* e fidelidade, 2 móvel::, separo-
orijnpxT op -..hi,,. _¦>—i- —i > EH nno de baile — Vende- nacionais. vendemos mnlaidos. EMA novinha, Vendo ',9cha centro. Chipendale, mar- VENDEM-SEmobília D. João se. manequim 44. Tel. 37-0049. barato na praça. Temos ofi- mll. Rv... Sousa -

fim. dlspcnslnba de mouti- VI. cristal Bacnrat, lim_KCs.;,i~_,-^-r~ •—_,,—•--,-----. — elno oróDrlu damos imi.u
mentos d gavetas "Aço". *;«___ 4.1-74:10  &de c_Um"S?Viftdi.V2;H V&*&^8__ «5 Hü_°SK
SE. _: "fi_f_-pa___ S .ara. __lTENDE-fE <!rn"A"°' 

;"""* »" .XÍm^i-c" btdâdo' cP__*_|W 68, Tel. 52-5383
•.._'....,"...' í. ico mosaico. Tratar telefone.mo. por motivo mudança. R. ,.0-8257 o 46-5704.Cn--*Ics Vasconcelos, 14;i. Pça.' ——

VENDEM-SE moveis dc quar-to. Tel. 58-5S60.
SbHLZ Pena

QUÀRTÕ" E SALA Rústicos,
com 7 o 12 poças, como no- VENDE-SE uma _a:.i de Jim-
vuc. Belíssimos e baratos. Mo-1 tar Colonial e um guardaroupa c camlselro tudo 16

mll cruzeiro.'. Ver na Rua
Pari 262, casa 7 — Praça da
Bandeira.

tivo mudança urgente. Av.
Suburbana, 11521, Cai cadura.
QUARTO — Sala Rust. com-
plcta. Danuo. li. Oliveira An-
cirnue. 6Y — Abolição.
PRECISO comprar í-a:a'. o
dorm: íor loa Chipendale, pan
nmílm c RÚBtlco, pago bom
— Tcl. 22-4517.
QÚARTÒ, sala" rust. bãratts-
fumo. H. Mann José, .111 —
Madureira.

VT.NDE-SE um dormitório.
estilo trancCs, conjugado. Ver
na Hua Lul:; Bc/orra, 11. —
Lins dc Vasconcelos. Telefo-
ne 29-7133.
VENDEM-SE -pA\ols do ato.
Rua Vlscondo Ptrajá, n, 3P5,
apartamento 401

rena francesa

48.Llmu
nP___12' Copacnbnnn,
RÁDIOVITROLA totalmente"
automática, c/ controle cie-com

íio tle pra-ACORDEÃO e 1 plano. Com-trônlco. desh. and', Iu_ . ..,
ta, manequim 42"5S, na Kua 1 pro á vistn. Tel. 46-8698. do prograuta. Cuk-ou 43 000Livreiro Francisco Alves n. 1 „,-s:r„A , ,'" ,, —e vendo Ors 2000000 AmSi1? n» ''01 — Fm '-r-te . iAUMAO — Jte nwnllner —11. .'l; ,.• ,..' -u„„r-.u0- A\enl-
Ordem da Penlttoela- Tl_P?'«no maravilhoso. Cr» I'"1 AUAntica. S334. ap. ;i,'' Tl 

|1B0000,00, Vale 3 v._c. mnls. f"()' <'e Siq. Cnmpní.
releXone: 48-9852.

Jucn
V feSTTDÕ"T?_rNÓ IVAXTcom-
pleto. tam. 42. CUStOÜ 40 000.
por 12 000. Ver na llua KHo
Jollo Batista, 280. s. J. do
Meriti.

ACORDEÃO 8CANDALL1 —
80 baixos, vendem-se. Tel.
2,'.-0310.
ACORDEÃO Itnllnno. Htrndel-

VENDE-SE vp3tldo de noiva.'1'.'. 80 bnlx., mnlr, 1 Srnndalll
manequim 46. Rua Conde de
Bonfim, 539, np. 302. Telefo-
ne: 34-9440
VENDE-SE vestido (lc noiva

48 baixos. Vendo, novos rm
folha, pj 21 c 10 mll. Rua
Marquôa dc Olinda, 39. Tcl
46-86!l3.

RADIO DE PILHA — Sharp
o Splca, novo, 2 faixa. —
Av. 13 dr Maio 44. sf.U 1 30.1.
HADIOVTTROLA 1661, PhllUpa,
stôrro. Vende-ae à yiata, por70 000,00. Preço da prnça Or»
109 000,00. Kua Bolívar. 124
np. 3o3 — Domlnxo.

se Você mora em f ?
V,-. -l':S

:.,. -i ir».-.¦._>»:{*-, . ___;*.'

aMH__l8t UHffll»

.-¦_¦¦ W' - »_iV b

RÁDIOVITROLA, disco nu
temático. 3 rot... Vendo por

lACOKDEAO Hohner, 60 bnl-i" 300,00. HtmJ_enador Danin.;;e^o^t:_^ \_j'^_c§n} ^¦•ai^_»>^^^»-«wg
r.cclta-ec oferta.

RIÍFORMAM-SÊ enlelinnu VENDE-SE por 8 006,00 um«i,i i;h.ii,i,u-m, C0IC110CH conjunto de fórmica. mesa 279 c<le molas e cr na, Rrupos ,. 4bai.cor, es tofndos' e um ^K_. .,,.estofados e poltronas pura: iocn-dl_co::. Independontede V"3NDE-SE vestido cio noiva
o mesmo dia. Rua Volun- ,:*  *'"'

lários da r.itria, 25a. Te-

Trotar i__l8e2' D?Ê.VU*-1?__Í'P' 80'' 8-"!»ADio dc pilhas, novo. ba-
Av. Ministro Edgar ^ero* _2_______3______i__?_ ratlsslmo. Rua Míxico, 4Í, sa' 11, np. 102. Mrirlurelr.i|co;iII1RO 1 nrerckfto o pintu). '" "O'1

Pano íl vista. Tel. 26-1730. _ kadio Emerson, Cr$ 3 roo.oo.
radio por 

"6 
000 c____Üis" —1?« renda. Manequim 42 -IPUNO novo. alemão. Ven-If"'^- "• ÍÍP- J?*ntn?- 1B'

Rua Monte Alegre 47, c| 4, Ver e trat:ir na Rua Piam dn mnrpvllhnat» e moderno "P- "»'• U-" andar.
com D Eunlce, depois 12 h.|n-'> 368. J. Santos. Urgente, Preço haratíssl- RADIO de pilha dos itrnn-

'; . oj. raEn.aDrE^on,k\mea _Ã„áfeS 
°fr(SA 

^fc«bJííSfe/&a 
* 

?«££_* FSS• , ^ .moOU^nd^^i^rC^pendale 
^c^oJborUado. 

manecuim 42, Rual^ojLEV-EL e.um ^{sV^^^^^SS^-
Una c^ulm-6, 3:

lefone 26-5718.
SAI \ JANTAR
em Jacuraiu'ú,

dr acupsj lu.ar. Av
ce:a Isabel, s.')0-D•' - 83 "-M

Prin-
Tcle- :0-046|l. lllíis de Tiun

ap. 202. Tcl. VESTiDo" DE NOIVA.

o,-,..,-,...-.. —n"-,;1.:-—"- VENDEM-SE dormltrtrlohou.MIf.il — Vendo-se por- »,,,, .;,, .„,,,... pm n1„,.(,míeito estado. Tel : 27-4492. ' '"'¦

v.-.r. arar- 'na, 63
icleao 120 b„ 23 000, ocasião,

Von-Vn- Hun Bar&o Iíruntctni, -iO-i,
* 71*'i. >:.!u Kl l'n-.;à ch; Baiid-jliv..

RÁDIOVITROLA CIE p. mar-
i fim, lindo movei, custou

SOFA-CAMA de casal cm lu-
Xuoso tecido, pés dourr.dos,
c:rt 10 000.00 c outro por..
CrS 6 500.00. Av. Atlântica.
2 ,.3-t. np. 11, esq. de Siqueira
OumpoB.
SOFA-CAMA luxo. mõã. 62,
tecido tipo itnllnno conver-
dl vel, abro pelo encosto _. ns-
Bento, custa 30 000. Vendo
urgente por 13 000; outro de
luxo por 12 000; 1 vulcocou-
ro. 1 mesa centro, 1 abajur,
1 Iam t.adnrio, 1 poltrona-ca-
ma qiiQ fns. cadeira do pa-
pai. Hua Anita Garibaldi 2
np. 302, esq. Barata Ribei.
ro 4G3 Facilito transporte.

estilo moderno. lim. Tcodo

HU:. tendo por _;i líOO.OU. Hua
iVENDE-SE lindo vestido dc riANO ALEMÃO — Parti- IM. (le Abrantes, 11 — Fin-
[baile, organdi verde, tam, 42- cular vendo a particular ] mengo.

R  -44. — Ver: Visconde cie l'l:a- plano alemão em
di .n". rt i> iin t t_..,„_... _. : fw_ 11 i.i-i -i*í fii T»r-rtiro dn Silva, 917, cana , ... • ., ,

Grajaú. í___??5: "''¦ "•"• Ipanema.

VENDO um sofA e 2 poítrõ^ VENDE-SE vestido de noiva t
nas perfeitos. Preço Cri |eoniplcmcntos, Tratar na Kua

alxa
dc

rie :

15 000.00. 47-11954.
VENDE-SE bufeto-bar pela
melhor oferta. Tel, 45-315B.

VENDE-SE carrinho cerendo*
cama cj colcliôc.',. T. 53-4025.
VENDO uma mobília dc qunr-
to. It. 19 do Fevereiro, 68, ep.
204.
VENDO c_m.. do nenem —
Francisco Sá, 105, ap. 701,
VEN DIJ^SÊ"" rala dê jantar¦por 15 000.00 e m_vel5 dc

BOFA-CAMA, casal, espumai quarto por 1 000.00. na Hua
lutc.t. per, dourado, vendo p/ Alberto Seqttelrn. 5. np 103.
31 POO.OO o outro pl 7 000.00; .-„„,,,, „-,-. -
um ei faLxa plástico, 14 ooo.oo !VENDR-ÍL ,lm

Vilela Tavares. 260. np. 401

rm marfim Prec, dr C-i ."ADIOVITIlOl... SCOT1 -

— Av -N R d. Coni — ha- ••' av- 2! VálVUlíS, pre") (le
-ví 2in an «03 

copaeaba- 4„ lnll Inffl dM e à, ,, h' ' ','1 I- Telefone 37-1,'71¦ _; piano importado, tnplí-s, no- nadÍO BPICÁ « Shnru Ilól'Ternos usados \o% 5TocAW*g!ffi. b»* ^/-n *$«*{, ™ '-A^Jér
COMPRO A domioilío _-_£«Í______!__'»i____S______ 

"e"«"'a^ioofÂàrS. 
tam-COMPRO A DOMICILIO ,,,,  ,Calçns. sapatos camisas etc PIAM) — Veiidc-.c. cordafl

Pa^a-se mnls que qualquer cruzadas, otlmo para estudo,
outro '"-- "   "

Te}.: 22-3231
Ternos «sados

Wm non domingos
HADÍoa tíiansistoh f
VITHOLINHA POHTATII, -
O menor preço da praça.
Av. Marechal Floriano n.c
6. sala 504

sala de Jan-
 l; ti, ¦.,.,, 1,,.,,.. ;.,., : BUStlca e dormitório

,i-"rS? .•X.X ' p* tombem Rústico, completos.*__¦¦-___• &'q' g__°P.gi,. juntos ou sep. por preço ba- quer outro.
S'__A DE JANTAR, Chipen- rnto. Rua Klnchuolo, 412 —
dule — Vcndc-rc uma, comjProx. a Rua Kret Caneca.

Ver"'.'"?™??, .f^nn.^rJvÊra-rdO^tórlõ caiai óhT-

XX X" tr- • "°jmtl cruzeiros. Hun Cnnnvlel-J_*'n,_Ü-e_.V,lsc<',.''-'"JP' iras. 70-101 - Orajnú. Aceite'
PALA CONJUGADA. !>•* ,te|oferto.
palito^ nova. CrS 19 mll. najVKNDO os rcovels do ap

Compro a domicílio H:;^u KOVO!: l"!'"-'"'-'

Ver e trntar 2,"-íelra. na H,
Torres Homem, 218, ap. 201.
PIANO maravilhoso, euro-
peu, lustre dc bronze e|_
cristal, tcle,:são. celadel-1 RADIO cabec, CrS 2 B00,00;
ra e vários quadros a óleo''11* mesa, CrJ 4 500.00: radio-

Vrndem-se, Tel. 52-9231.1 vitrola, CrS 0 000,00. Run dos
invAiidor, n.° 61. sobrado.

arm&rlo. FaclU- RÁDIOVITROLA — Vende-se
Cnlça;:, camisas, sapatos ia-:-c — 2 de Dezembro. 112 ,Lu,_or d'- lu**°! ,r,'i alto-la-

ef,- n.»n _,.ii,„. „,,_ „,, , ... Catete lnntcs. Treço 35 000.00. Huaetc. PngO melhor que qual- ._-!_íi____ iBenJnmlm Constant. 47. nn.—- outro. ,.,..-..

Tel. 22-5568

LINS DE VASCONGELOS
ENGENHO MOVO

-:'-¦;*_! } i-"''*
-'.',* _• :'*.'.'»V ?.-

limo venha à Ê0ADJE

ilua Quaporé n
— llr-i-! dc i*i\\,\

VESTIDO DE
NOIVA

PIANO — Compro um. mes- 502 Gloria
I nio precisando de reparos, i
pr,(to bem e _ vista. Tel. SINTONIZADOR de freqüen-

'45-8177 cr.! irto n 15 !r!" modnladr. eatcroofônlco
\A..\.-.—„.. '- .. -r  Marca Scott, nOvo. Vende-se
PIANO OT1MO — Vende-sc iri -,7-5710
por Cr« Cf. 00000. Hua '.'Isc
do Itamarati n. 172.

170, cas» Gomes Carneiro 134, Cl 1.
11.

Tcl. 777.
SALA DE JANTAR COLONIAL vendo _ma~snla con]URada.12 peças, como novn. 16000>„r m,.rf,m, e um _o(&-cam^vendo-se. Av. Edgar Ro- Preço de oferta. \er dlllrln- BIÇ

Imente. R. Huncrio Pimentelmero, 501 — Mndurrlrn.

1ANO PLEYEL, c-.:ado ,le
Vonde-sí», ítkIo de renda.inovo. Vencío p .'0 mll. Kua

forrado de cetim. Mod61oU'nro. de Olinda. .'10. Telefone
atual, manequim 42 11. Tra-|'6--0.3.
tar: }l. Riachuelo. 325, «p. .5.:AXOAL_.r- AcortieSoX"-'Ver.dc-se, r.ôvo. Prcço_ de,STE R g Q-GRUNDIG —

STFHEO J'er-T:\n Kard"it fie
Cltntlon 1 E the Cltation

1. mm 70 watts, p' canal.
Alto-falante* ./.-niei* II Len-
síntr. moricí ÍÍO-B, Toca-dls.
cou Rek-O-Kut Hnndlne. •
Vende- e. Tri. 27-6.20.

MALA DE JANTAR Obra
de arte — .Militar que
ausenta vende na Run Sfto
Clemente n. .173, np. 203 —
Botafogo.
SOFAS-CAMAS — Gru-
pos estofados, soumitr,

np. 101. Vila da Penha.

motoc.
e lambretas

VENDE-SE sala de Jantar AMORTECEDOR
Colonial, em otlmo eatado. |traseiro. Crs 1600,00 Mil»

oc-.u.Ao. 80 baixos
mnntlo Correia. 3tí^

R Hal-
102. Copac.j

ícXX^-fn _«? 
2Ü °00'C'°' ''••lnomoto 

Teças Ltda.'Av. Pres.lefone 38-3967. Vargas, 2 94it.

Rádiovitrola alem:i r ..ra-
, vador. Vende-se. Hua Ba-

_ SAXOFONEi SOPRANO - Sl- ^ nil.eiro, 4.Í.-A. Tele-
VESPA bemol, vendo, CrS 20 mll. — ,, ,.,.„.' ,,

Mll». Tel. 28-B18S. ,"",p S7.»_' - "
VENDE-SE um plano meu TELEVISÃO EMERSON 21"
cauda, r.n Ru» Ilernardo do ' V.iula, tmfttt_*B- de cinema
Figueiredo n. 17Ór__«T3 tól1*,0» tr*« ciw»l». Cwfrv.vlls-
21 horas P Circula- «Im». Av. .suburbana 8 151.

 _' __.' .. .np, n.° 201. Quintino.
VENDE-SE PIANO Claveau.

VENDEM-SE: cama casal mo- Ã* VISTAI - Compro Iam.derna, outra solteiro para bretn cu Vestia na hnr.
pollronas-camas c f l x a _,|crlança, nrmárlo tipo móvel, Tcl ô2-__.7

U_!n.'d. estofadS_ l^J&^^lX1?*^ BICICLETAS - Vendo ^JilT^^orlj.'^? #SSi 
TV PHILCO porla.ll e I.e-

«pos ae estOlaaos, cm SU- condições íel 46-0.88 i»'r" meninas. aemlnovoa cordas cruzadas. Tel. 23-7171, nlth. Controle remoto c/
perluxo, com absoluta pa- ^"^^=V—*-- 

Wl sendo uma aro _4 e outra 22 ^ »"• Sr- Figueiredo, ou .... garantia — Barata Itlbelro
rantia dc 5 anos. Direta-! VENDE-SE .ala de '¦¦ • 

<;os exoluslvamentel por
Kst

peroba ,
.. | por CrS 20 00.1.00, umn c-an. ln 000,00. Ótimo citado.

dr custo. Vejam: sofa-cn- te de livros por Cr. 5t"i0 00 ,r<ir">o. 1!>0 — irnJA.
ma. modelo 1961. em SU- uma radiola Cl caixa de som LAMBRETA toda equipada
perluxo, cm varias padro- à distancia. Ctj 25 OOO.uO —Italiana, mfiqulnn - pinturanajens, funciona peln slm-ITudo Junto ou separado — íioo':-. Fnclllt i pngr.mento' —
pies sistema automático, I Tc:-; 36-33.1' — Av. Cop_Cltr|Tcl. 4Í-.7H
Min desencostar da par^rii»,] 

0ltn<>- 3oa, aP- 307.
com malas para r o u p a,:*, knuk-se snln e qunrto

AO, íl mil ¦
Dentro,

COMPRO
In. lli.l-.A. Tel. :.7-(*229. IV

¦ 
jTfcLF.VISAÒ" EMERSON 21".

, :28 mil cruzeiros. Me»quite-
lia ii. 16, ap. 101 — Bonsu-

TELEVISÃO — 21", rie mesa.
Vende-se urgente. Telefone:
¦'.-1IMH.

I'
(LAMBRETA 50, de lu_U. Ven-
de-se eu troca-.n por moto.

braços e pes removíveis,,tico, ,"o cort.oo. Urnente. RuaiRua Psmn*, 486
tm superlatcv, de 34 000, \l_2 _r.___*___iíLJ______:l'_  CTMBnilTA :i,í-7wr ,„
por apenas 10 000; de VENDO pent., 3 eap.. Chlp., 1 financiada Rua Perna: e-,
20 000 por SãOfl; <lr I!l 000;cadeirn, 1 mcsn. çnb., tudo Oulmnrles, 59-B. somente do-
por fi500. Temos ale para ::i>0000 ,!',a dn Dlc*". 21. np.lmlnco, tias s ü. i.i h.
_9..0; Rrupos estofados dc!40--- .IAPÇ_r_Qulntlno. IlÃmbRET
excepcional apresentação e VENDE-SE saln de tnntnr —
qualidade, de 58 000 por"'' ' 

' ""*

lipe

1 piano - 57-0960 -i^vi-Aõ _ Manim. «r.
'vende-sa urgente por ^notlvo

Tara particular, leiròclo de vlanei
rtpldo e » vista. Tel. 57-0!>CO. dn •.)!. iM,>lp,-.

Compro 1 piano ™>?
ÍETA DE LUXbr com

24 000; dc 38 000 por 17 000.
Temos ate para L2 000. Em
tecido e vulcacouro lavii

VbNDB-bE saln de tnntnr —lou .cm side car. ein estado mo oue neceMlteCbipci.rtnlc._Riin_ooiis.i2_4.de nova. Toda equipada -nio laço questRo
vende-se snln Chlóêndãiê Y,.Hd2 b"rBt0„" vista ou fa- nem de marca.
comp. Rua Benedito otAni._?_."¦*_¦ na "_*» Barfo dehr_____v,-__—comp. Rua Benedito Oiòr.l.

np. 201.
ctlUndn, na
Mesquita n.

no e verão, com 5 anos de
garantia, n partir tle 3 950.
Foltronas em modelo ex-
tra, supermoderno. 3 150;

J- MOTOS - Vendem-.e duas TELEVISÕES'¦ i .-'-i __i-..j-(.__ __»«n_i__ _ n» Rua I *-*•-—* * ~~ ___
Albu- i APAREUIOS DE TELEVI-

Er- UAO — Novinho» em folha
a_ca-|na embalagem original, dl-

vel; colchões dc molas su-íVENDE-se. por motivo _,.-,„,., , ,.,„, , . , ,
IM-rluxo, lados par» Inver- mudança, l snln de Jantar, ffi_íf,íh« ____*$¦• V- em sucupira, preço de oen-1*1 ,,inib:1' 89"' n- dc

stáo. Ver e trntnr hoje e do-ír',:p*,f',1i:- r, "-""i."" Av
mlnco pelo manha ou reitun-*?""1 Cardoso, 279-B. C
da-folra it noite Kua Silva <lura- versa.* marcos famoeas, 21 e

74, np, 103. IMÒTÓCICLETA — vêndãjiP POl*K»dM, de mm e cun' *•' ' . v£?SST^f solete, cores marfim ou tm
mjuoo ftlhnio Rna Evaristo d» Vel

pollronas-camas rm su- VENDEM-SE 2 mobílias _i'_. £>£__• 230 clllndrndaa.
pcrnjlon-ex. que faz 5 po-;,a(' „' ^r'KÍ\mIo V,Li. 

"•'""'»• Mtado de not
nlçocs, Inclusive cadeira do f„^.%oP5ími 

80lte,ro* TcIe** pequeno defeito. Rua
papal. O caminho é certoi _-'*—:_ do Coemo. 1GC, sol
para comprar, realmente, VENDO uma cala de pau mal- VBNDÕ moto BSA
artiRos finos, garantidos, a "™„d? 

r2'5HhÍ_U.CO?.1 !>:>r' u*™ ''•<*¦• l1""'"* cú
preços dc excepcional oca-.jX^\X_o- u'i"tcT ^24?? i1,"1"1""^1 r,ç n0 '

y 
ao - Praça Oure 445 - ^8TBn^ 

"o^menoVra3.:!^ ™Ma3' "4
Deposito da Distribuidora le dom. Preço razoável, ierf.iü—

ova, rom
a ">Incha-

Pnra pnrtleulnr. Teftóclo (te vlnuem. R. Oarcla lieaon,
rtpldo e » vista. Tel. 57-0!>CO. dn 137, np 107. Cachambí -

Míler.
.Sõ^S — Vrndo, clea-j

.1 000.00, 21 pol.. lun
TTrrrriifr» 

"í^-TnSÜ Ictonam perfeitamente. Preço|i Htiiu - •>- '•"' especial pnrn revendedores —
Pnjtameuto _ visto — Mes- Rus Bueno» Aires n 343. ao-|

te consertos. brild0 Atende-se o dia ickIo.- d» preços  
TELEVISÃO — Vende-se. *
vista, umn nova. de 23". con-
¦olete, marca ABC. Trator:
48.3435. 
TeLeVIBAO 17" — ÍÕ0-; nos
4 canais. Cr. 25 000,00. Rua
Dr. Bulhões 15!>. cj 3. r.n^ de
Dentro.  
TROCA-SE rádiovitrola Plil-
llp._ por Automóvel pequeno.
Tintar na Run Bolívar 124.
np, ."03. Domingo.
TOOA-DISOOS Oarrnrd. mo

RÁDIOS E

i.a, ."13, snla 1 017
alta 

"Fidelidade 
íwa. dois

CrS 120 OOO.OO Run
14. c. 17. —

Paulista. 1'ica na Av. Pre-lcstad
sidente Varras, em frente
á fia. Telefônica.

VENDE-SE

SOFA-CAMA — Ultramoder-
no. vermelho, com listas
douradas, pés e braços re-
movlvels, ainda na embala-
sem. Custou CrS 2G 000.00 r
vendo, urgente, por apenas
CrS 12 000.00. c| carreio. Ver
na Rua Tenente Cerqueira
Leite. 15, ap. 303. M,.|er.

una blclrlela
vendi-, se sala de Iantar cí l™"*8;.,Jl!Q "A^_-
10 peças. Cr$ 20000.00. Acei. | 

pírfelt0 '•s',d''
ta-se oferta. Av.
Clube. 3 675. Colégio. [_ Méier.

móveis em pau martlm. «om,d«o üemlproílsslonnl, novo.
estcrcofônleo, v.irlos alto-fn.|co«'.pleto. Vende-se, telefone
linte.". desligue eletrônico.|57-J71P. _
com controle de nom grave «TELEVISÃO 21", marfim, pe-
n.Udo. volume fenomenal,liando, cem perfeição, os tre-s
riullii pegando o mundo In- canais. Crs 28 000.00, Av. Co-
i>'lrc. podendo usar em con- pacabana, 823, np. 1002.

nro 24: Junto ou separadamente ca. ,-..,.„ _..,..Ver e d» n._ve! «rande e última „1,'-'-'-: »oAO bMbltSUN,
*iitnm_..il__.,ar *'_ H';íl D r' U1' "o.; palavra no ramo eletrônico, 

"1 
pnl„ garantida. 35 0011*¦¦•¦>.¦• >1|203 - D. Neu.ta. Cachambí custou 120 mll. Vendo por 'cruzeiros. Cr?eníe. — Rna

32 mll. Evlt.i chiado .mesmo'Sen. Dantas, 19, an. 807.1. i- .,'!¦.-.-.' mòvrl de quarto VENDO moto Hnrley David- disco usado, com garantiu do,8.» and-.r. T"l. _?-10:'... I
son com slde-car, áno 1038. reprerentante no Brarll; to- g„Ta'«n .^rr.^r,. 1--
preço Crs 00000.00. Trav. ea-dlscos, long-play para to- JELKVISAO americana, 17 ,
Mar. Joaquim Inácio 40-12 -dos os discos. Ver esta ___.ld« 1""<''",,• rom defeito. Cr» 14
Re: lenço. Iravllha. Av. Atlântica 3 308,

I ap. 1, tel. 27-1167. Vendo to-
|dos os moveis do meu ap.,[TELEVISÃO EMERSON,
junlo ou separadamente. (17 po| _ americana, pcrfcl-
A PARTICULAR compro 1 ta, CrS 19 mll. t.;r(.TOte —

ItelevlMo. Tel. 28-2843. Dona |R. Sen. Dantas, 19, an. 807.
E,i'*cla. jg.« andar Tcl. 22-1033.

^ x .:.*.<r fx x.coloque seu anuncio no

X X^RNÂL E»Õ BRASIL
AGÊNCIA DO MÉIER

.?l^^;r.'V*_:_^^-£___»sÍ_S_?-« ".• /•¦• :-•

na Rua do Matoso 17, np. 5
Praça da Bandeira.
VENDE-SE snla Chlnendale,
12 peças, em estndo dc nova.
Av. Suburbana 8 085. cnsn 50.
VENDE-8E um bufete rie^pe-
roba maciça, em estilo chi-
pendale. Tel. 38-2758.

VESPA Itnllnna 1959. Telefo-
ne 4B-7434, Ernani. —sl

mll, Av.
r.p. 901.

Copncnhnnn, 337

SOFA-CAMA. •superquall-
dade, alto luxo, em super-
látex, com 5 anos de ga- ,,,..., .
rantia, cores para fina de- )H 

°° 
,\"*'*en'e ,»»!» de Jan-

mer.aa7e0,n?o7erm 
^ «* 

i« ^Ã. SSfô o_ J£11me nl e protetores para as- n. Barbonn da Sllvn. 81.
soalho, verde-alface, aiul-Lnmmt pg —a- T—IVENDO inmbreta modelo LD
piscina, brique metal, ver-USaÍ {•?? ?.v5_í_*,2 

b?m;P>*ifelto estado. - R, Oen
m,.i(.«_V.,».: ..V. estado, ver nn Rua Santa-^tocn 238 Tel 14.4M.melho-rubi. Criação com na n. 124, ap 306 *"-' ¦ ""¦ lpl J'*-'5*"-1
ubsolnta exclusividade —'23-4810.
De 19 000 por ÍÍ300; dei VENDEM-SE

VENDE-SE Lnmbretta
criança. — 48-3155.
VENDE-SE 

~Ciiilivete _1960"' 
—

Rua Jo»o Bostos n. 63 — M.
BaKtoa.

Tel.

I"' mn -^r 8"500: de -<• °n» cGKSdar ««elS? ciam*1,
por 9 .,00. Temos também de ouarto; e grupo de copa
em vulcacouro. ã vista ou ''" Mímica, tudo nflvo. nn
facilitados. Nossos arlieos Plln fio BIspo. 204, térreo, -a-
«ão sem uso completamen- ru v,r d™ : "
te. I) podemos vender
estes preços po
temos intcrmeili..
K. S. de Copac."batia
íTiipo I 'ill!.

VENDO lambreta
boque — 47-4916.

com re-

ALTA FIDELIDADE — Ra- TELEVISÃO 21 pol. U. C. A.
dlovltrola super Hl-Fl, mod. átimo funclonnmento. 25 000
61. ultramoderna. 2 luxuosos Rua Senador Dantas, 19. ap.moveis de pau-marflm, P03-...12 Tel 2'1-i700
sante radio com varias onda» _l. _._'_. tr-
toca-discos automático com 4 TELEVISÃO — 2, p,ileitad«_,
rot.. 2 agulhas, som e_tereo-|nu"',1m. fm ótimo funciona-

Ifonico, tridimensional, ver-"»''"'1, vendo. 39 000.00.

VENDEM-SE uma radlovltro. PINTURAS E REFORMAS — DENTISTA — V._c!- ralos X •V.OLLEIF! EX — Vendo nova INGLÊS — Mr, Latidcr cnsl-
ln em perirlto e.tado. sofá-I Executamos a preços inadl-iSicmen. novo. üorja Heis 393. c roüelúln. Domingos Ferrel-ina completo c rápido. Tele-

.;_".„_ Sfa^i-i^8*"^^":. i pinta ^^^^\_iL_h i^^m ___ap. 602-H. Tel, 57-1 l^u r-T-r,,. _- Xf- t£_%&^ 
££g&\?VOW\.OV ShlinleX JANTAR. AMERICANO

Is. Atendemos domingo, /¦«rnflcQÍnrinn
Telefone: 22-1060. (piOll.SSlQJlAI.
¦--,,., „_ 7_7- Vende-íe cotn lanterna Pe- .PRECISA-SE de uma médl-|nrlers cm otlmo estado, oíer- _erlona-se plano parn moça.i

còmpuo-CONSTRUCOES I
TELEVISÃO

Aulas avulsas. Inf. pi tel.
57-3957.

VENDE-SE um» bicicleta dadelra orquestra, pouco uso. Aceito ofertn. Rua Senador
Monnrk n. 01. nova. equl-;alnda com i;nrantln. custou -antas n. 19, np. 312. Telefo-
pndtt por Cr« 1.000.00 — à!99 000.00. vendo urgente, via-ine 22-5700.
vl.jtn. na Pua Teodoro da gem p! Crt 37000,00 e de- TELEVISÃO 17 polegadas, emSlltu n. 464. Tel_. n'l-6628. mais pertences uo np. RuaUtlmo funcionamento. 22 000

pnrãiVENDE-SE bicicleta ar. 34. ;''''n\i« 
'lc Aoiantes. 26. eu rru/elrcs. na Run Senador•1 mu D,,,, «-..-valho do M»n- _ fl"m",l!°' Denta» n 19. np. 312. Telefo-

602. Telefone: CONSERTOS de TV na Rui ,1* 22-5700.
dros 10000.00: trís tapetes Í30-3047. Luis Teixeira. Te'. 43-5638. " 

' "
»b. 20 00000. Rua Raul Pompíio tr*_>flpi'si~^;__.. **_„— i.T^T* roviurtino _¥un_i .i".,oi.'"

T-irtrio rir, /Tinclrn :cn ElnecolocUta, 2as. e 6117.rlima ac COnStrll- ou domlnitos. Clinica Sfto
22-5731 - PAGO HOJE CÕCS Ofei'CCC-SC para 

'^". a»stojAlWBO Paiva
mesmo — urgente lexccutai* serviços dei-

construções ou refor.
mas cm casas ou
apartamentos. Tra

tas p' Av. Atlântica. 4264
Sr. Mi-cedo.

crianças,
138-8764

D. Jacyra. Tel.

i-eniler p/l VENDE-SE um móvel paraiVKNDE-SE blcl-
raiie n5n crtnnte ou bar. 10 000.00: três :i m',1. Hua Carvi
irlns \t Persianas 10 000.00: dois qua- donça. 20. np. 6'

•-'¦•• tniietes <3i"i-3947.
Puaip.io,VESPAS~tm"pôrt'.T"em ótlm. COKJUOADO ZENITH

33". 114. o.

TV
GUANABARA
Esprcinllzatio em conser-

to dc TV r seviço de un-

PARA gemi:
MODESTA

A. DIVERSOS
TELEFONE •
residencial.

Passo Unha 32.
com urgênci

MXTEMATICA — Exnmes áo
curso Norma! do Instituto Oe
EducucAo — Ginasial — Vou

¦rfíX

tar pelo tel. 27-050;'),'li
r.,-\rti n Tl)- In*,i ITillio 

' operai-, os urgentes, doenças iIo. teenr para pua Açnp'
X ü . ' •JU''° 

Xü_.de senhora, repouso. Dc dia 220 Hlglenópolts.

c
'iXii^.ILjH: 1_ es._do.° SSni-ieoM. Ru_ ^Xadlo^ri^tcca^is^^f l°n™ 

TrS __%i_í_eU |tentl* °fkilW llC COnf,aUC"
RALA 1. QUARTO Rústicos.,VENDE-SE dormitório de ca-:Barata Ribeiro. 418. np. 1006i"C_bramatlc" - Cr$ 43 m:!.,iHoXncl_Ie__ ' 

'— Ciuiuie de qualquerBaratM. urg. Rua Maria José sn! estilo Chipendale. em es Sr. Míirlo ou Pedro, R. Sen. Dantas, li), ap. 807, —— -— bnilTQ.ii-. Madureira. tndo de novo. CrS 10 mU. pa-j_ lO." andar — Tel. 22-1032. TEC-STEREO. Transls-Tro-1 ,t - ji.»...,

&1&D5iA^ M«l» Suuibean C0fi?RO teievisão boa oiKXl^111 2n-99.ro
"•g^iíff^íISSí Z:'^"^™^^ (Sambi) :com defeito. Resolvo na ho- ^S^o.i^vèLo'...! C I F V \\ Ã ft

412. Copacabana. ^1
_:> 8ERVIÇOS TÉCNICOS

_ LI ST \
! 30.0Í)

Tratnmonlo-dos pés. calos,
cnn (X-;. unhaa ciu'ravada_»
parasite,, renuncio. Rua 7
de setembro, 6.7, B.» andar. Santa torça. Dr. Alcimar81, das .'li .«Om ns I8h, ,r , ,., nn„,

_-¦ -— — .---p p_« i i-_.-> t- m*|/rimi'i., —¦ n\ _^ill-
?ela p/talheres, mesa con-|vador de SA. 184. r. P. Cnnecn
sole com 2 tamanhos, ca-
deiras em eóres variadas.
modernissima em vulca-
couro lavãvel. Realmente
a/ uso. De 4G mll por ape-
ras 2.000 e 1 maravilhoso
dormitório de pau marfim
ronjn-:ido mra casal por
p->-n-)s .1000 ertiTcirns _
/^v. S. S. de Copacabana,"_5, rrtipo 1 20'!.

VENDO linda sala Colonial
Português, leültlma, com 12
p„ maciça. Hua Haddock Lò
bo. 338.

Estuçao D. Pedro II

Fábrica colchões
dc molas

CASAL 120 l 180, 6 300.00
X 130 x 180. 7 000.00 medidas
e_tn« 8 000.00. solteiro
1.0x80 4 000,00, diretamente

Knvs i-idí. ri:l fabrica no consumidor.
ÍXX, in . ,„T m"' °"tro '¦¦m"*" colchões de crlna »> 1 r.,í 

"AÜrora' 
88 Pen_iã"°CÍí-l ta-íldelldade, de móvel ultra10, e l^mesn cens . nnr- refnrmns pnrn o mesmo dls.l"'*- V 

n" C moderno, verdadeiro cinema.
Custou 280 000 e vendo por

Jfo^o.

Vendo mi troco por enrro. !r3. 161, /-.•7.j4
motivo doença. Motor íltiiu-1 -_.... ,=—— ,
ante. 2 cilindros, trnnsmlss- .COMPRO televisões rádios
silo telescoplcos traseiros e "'* ¦ mesmo com defeito. -
dianteiro?. Otlmo funciona-1"*1' <St3949.

TELEVISÃO novn, r.a emb;
ligem, de marc-.-. premiada. I ORÇAMENTOS GRÁTIS

.Funciona com 80 a 130 volts li TELEFONE" 30-08S.mento, maquina nlo foi ain- COMPRO uma televisão. \im USi"*' estabilizador de'
da aberta, Mod.lo S-8 (1953) ip,_ Átimo nrX, TVnliÀ voitsrtcm. eom Hl-Fl. Custa;- — — .. ......- Ver a nunlquer hora n „^' ?, 

m^Mpr/,ç^nJ*'nho 160 000 dou urgente por mui- SERV. PROF1S.
porto do Posto Policial da urgência. Tel. 57-0960. j to mrnM rtiV mtUkát ,l0 p.-,. mvF.RSflS

ivme Carteira. Tei. 22-3714

PROFISSÕES
LIBERAIS

I CONSULTOR IO"~DK NTARÍO
— Vende-se. no melhor pon

ito do Leblon
Frederico, 40-113.

J CM irijriiw, K.VUl iii>,i;tiii.i.  .i_.^..,i'i™ t» _,# «••..
Cartas para o n.o 26 467, n» i pm _ -í -m. W1*^
portaria deite Jont»l._ __l__í___í_

1 de Saúde BuarquejTFLEPÕNE 30 — Preciso te-(PROFESSORAS — Precisam-
interna para partos,!lefone Unha 30, máximo sl--_l-sc. uma para Jar.iim e um_" ano primário. Telé-

repouso. Dc dia 220 Hlglei-opoUs. :roae_47-5S4l
TELEFOi-E - «ual-iuw 11*-!Pr0FESSÔ. A li.fctnil lecl".-*min. paro adiantado, 40 mil d,,mU.mo. também e*-cruzs. Siullo 

{^oluio. 
Car- loaals T s 57.,M8 \:.

ta.; psra o n. 26-30_. r.a por- gáimdo
t?r.a fli>ste Jornal -._.
VENDE-SE"um"'•.ricí-ir.e re". 1 QUALQUER MATÉRIA -- Ci-
iidenclal Unha 47-!8'M, C:,r- tu__o. Cictititlco c Vestlbula-

ta para o n." R-I— 08. nn res. Te!.: 4Õ-.75:,, — Copa-
;<o:tarfa deite Jornal, com,cabana.
oierta multo' boa.

REPOUSO
Iniernr.ções e tralamen

io de pcsíioas icios_.s. ttn

Tri. 42-0231.

HAT. FOTOCRAF.
E ÓPTICOS

O Grupo leva nos su-i|
burblos mais longínquos,

ANIMAIS 1 CONJUGADO PHILCO, 21
BOXES — -Mochos e «meas,1 controle remoto, tela Ray
com 2 meses, ótimo pedmree. 1 b'""_: . estereofônlco super-a

Aurora
•tci.Isr

DIVERSOS
ICONSERTAM-SE ridlo e TV. co. Hua Professor Lncé. 

'338.;"* T Kinmvm
Estação de Ramo». (ATENÇÃO - RelóBlos el^inple.o^si

* 
Ia domicilio. Tel. 26-8682.
I CONJUGADO PHILCO,"

CONTAFLEX SUPER — Da
Zelss, 2.8 Tessar, nova, sem

infôTmâçoes.u«.. Tel. 33-4137.
FOTOGRAFIA — Particular Cspt-tiirulos teatrais. Eli-

consultório dentário. 1 vende ampliador, esmaltadei-1 saiando Pedro Malazartes
Dá-se sociednde ou alu- j r^e^-_Tel^36-4933._Paulo^ c jllcias no Tribunal .Dire-

grupo I ART. 91

DEN flSTA

VENDE-SE uma rádiovitrolaIvelocinietros dc automóvel|iefohe 30-.7.
conjugada com televlsio, tu-|consertfim-se oom raplileí'
fio en_ perfeito estudo. —
Custou 1» OoO.OO, vende-se
por 60 000.00 marca o. E.
Trntar nn Hun Pernambuco,
735. Tcletone 40-3325

1 IstóvtSí^te-' FILME 33 mm. revelo e nm-1 «"«O artística Eu*renIo Guv.
iplio. Rua Oencr,'l Venanclo INo elenco entre outros:

Compra-po cft-e s.,ranti:i, testados con,--'-1~ "%*££
rliToros.. precisão. — Hua

Flores. 187. ap. 201. Leblon. Rpsevnl Barbosa, Sonja
'FOTO -Vende-se. Facili-'Helena ° W!,*Itpr 8onres*

S_°,rÍ.J.Ç__!S6^U \r.."r*- 
'9 entresn.- í domlciiio. vendoslce Fe;erel.u. 67, 201. Eota- só k vista, fabricação pró-!«'AES — Fox. Ihisse: e ou-j 85 000. Ver nn Av Atlântica

rrX. „I!ua _,Ml""7 " Barros tros. Compram-se, — Tagn-se; 3 308. ap. 1. Tel.: 27-1167. VENDO radio-lt'õía"~_._H__ímFí_SVv!,",_ l9**\U___^___'im^*Z&^^
em superlalrx. Krre..s e:JVfODAS - ROUPAS|:'0-ei2! - Canil Ribamar. Philco ou Zenith — Tcle- _!_ül»™5!_L_2__

^'mo •¦òw.làde/certlflXFAB^ «' l^'% 
"poi^d^ 'Vn.!^*, 

?/?caüo de 5 anos de r»ran-|nallsa — Atacado e Tarejo|_ t_i 
' 

_?«?__ S-ICOMPRp uf.ente 4 vista perfeito e.tado Barca Rl-;*--.- ~~  - -vo precoCrt luonoooíi —'aar^cui are. Tiiuca — Tele-
l:i. de .11000 por 12000 -/,— Pres. VarR:,v. 80.V -Tel'.-3-:571?-—-_________ l«n*a TV^Tel^S-MOO. _ beiro. 425. np. 202. MOV-J FSTOFADOS. col- DENTISTAS - Vende-se equi- 'Tra^r cem o, Pt An5_* peto'fíc^ 48-M_»
«sn. l'raca Maná. 7. sala FLÒRISTA — Aee,,n »n_^* rl.LHOTE?. 1}" rM~M A'e-| CONJUGADO 

"de 
televisão viTROI A ItCA 

' 
00 r"t a"'"t 1 

' c!í '"o*- "w'"- ''""**" e ca" "^ *"-™*r S^ com piei •>. pou- _e.,-.one 3.-E0CO. 
'd.:.ante 

lw-

r.í_t_^. sra;. 7e ^Lwro^i^dfntK í^-^F ^^¦¦^v^HiK.^zseha'-
Caneca 1. Tel. __2-*170l». F.ua Alcindo Quacabara 17 ;Ba": f01' *__!?!__ ttóo tm B- «'beiro.

Ki- «r"*_".'-«_,i.;;~.'.„ 
'_,/___. 

I*"»'» IJ»- Tel.t 32-2171, -POLA-OU) — Máquina fo-1 -DI-.SE..A tender seu movei"  to*rAílcn nue revi-:' n. h,,.:^
Procure nossos rv.-vlocs que: DENTISTA - Turbsftoi. óti- IJj»*';"„,„.," Tci"3.-4!-6 D ^
4 remos eoluc-O Imodlatn. - im_ condições, k vista ou _ip,.\-iin-i
Neves e F.ebc.lo — 32-4673. , praro. Maicito:. Av. Suburba- ,_-*"_-*-' ,.:*

Branc
, pra;

IS3. .ru- na. 3 800. Del C.\í'1!1o. Te!
! 20-J3í>l.

POLAROID —

CVRS. - CQLf-GIQS
PROFESSORES

rroDoi.no wild
vetioc-_. praticamente- no- CURSO PRIMÁRIO

Preco Crs- ÜI0 000,00. —'partsctriart.. Tijuca.

SALA CHIPENDALE c.nlUí.-i. >_!'-.' '10 m*?ía e'c- -Telefone
d», maciça. 8 peças e um dor-i*""'H"'
tnltorlü. clnros. vendo barato I PLISSE. «Jur, botio, tinto
• ursente. por íaltn de espa-jeas» — F_rem-íe. E<I. Odeoi
to. Av, Salvador de Sá, l?« if«'..\ 815. Te! 23-5778

T A P Ê T I_ S
CORTINAS

L_vn-se, tinge-se. conserta-Be. reíorma-_e, lim-
p*_ft a seco de .orrnçôcs no local com máquinas
americanas.

Orçamento sem compromisso. — Rua Santo
Amarq. 121 — Tel. 42-0647 — Bueno & Cia. Ltda.

cio Carmo. .VENDO projetor 16 ui.m.
Kiestoue, Sô-A. ¦¦cm>». 1

-.i e De-enbo. Tel. 43-K48.
-CRS ãOO.OO mens. 2 »^'^i^e^á^^.^l^^^-^^P-*^^- «"«-dia. PINTE sua cos». ap. ou escri-

caía 29 
K1»cnuíl<' -1 "l ~\ ta-fldeliriade. radio. TV. tc-i .--_._._ _ - - itórlo antes do Natal. - Deco-(MKDICA ttinecologtsta. preci- v. e;etr,

_-_:.: ca-dt__o_ Lon,:-p!av, pouco VENDE-SE Hl-Fl eompleto,!rí_v.í.ej okit Ltda. - Telefo- ra-.e. dlnAmíca. T. 57-3233. .nra-.im Únbbv 22r«xiC_ '1!- Z- ¦• XX 1- todos niXl.
.V^l\^ÍUA%r.0t ^te-MoSVffl .\^°;__n;__"MH°^'__-_:^:TéVw48-746'' Dia^el.. líniluòr' S m n_ r«2!í°9«W0. ___™i_l^-)SÍ*

Run Eneas Oalrâo, 130. no, CONIPRCMe^oW. __ 
|ffS5 Í^S Anê_ICÍtl ÚO JORNAL DO BRASH VFfrrF.SE---¥p_e^GraTihlc-4-CURSO-DE-FERÍ^:n«« Af._,.i.-, vt.;0 Franco ei MUCHVIU UU •JV-.IlMlt U_ 1)'\.ij:_ |x S

PEQtJINes — Veado bellssl- ELETROL». _!•«_.->vo_. «meri- i Almte. Ciullhem.
mo casal, fêmea 34 menea; cana. 2 nltns-fnlantes, >onit-\,;*vr\rt~.~:~~.'Jí*>~
macho 13 mese». pastor a!e- íplav. Cr» 27 OOO.OO. tel. 37-5971 ^".."SL v
mio 12 meses, alsaclano. Ruai—Ãv. Copacabana. 112. 603.
Dom Pastor. 334. TIJue».

O. E. T.. strnr.de, ^m perfeln
_]eítedo. p. 10 000.00. R. Jos*

E-STFREO — 3 móveis. Ven-Ido Patrocínio. 179. Nllópolls,
VENDEM-SE filhotes de Pe-!l2^n6i?.X_í_-fon______:*í?4- !^;__í°_R1'Ljei_£-!73-
n,,',l.a*c.,3(_í''00' ^_.r raba.d0'iOERADOR DE SINAL Volte.-'. 1 VENDE-SE uma TV Stsn-
sl-ín n , _.t90' *p' 4m !Cr» «000 00, novo. Rua Art«-.rt»rd. 21 p. Ru» Belíord Ro-IAPC. Cachambí. |..d„ CaII,_ 32a-B. Meler. 10. 331. ap. 604. Lido.

(LARGO DK C.\Sr.\D _*-..-1
AV. SUBURBANA, 10136-B

Esquina da Una Cerqueira Daltro
ANÚNCIOS E ASSINATURAS

Aberta das 8 h 30 m às 17 h 30 m
Sábados, das 8 h às 12 li 30 m

calXTt orti*lh*L CrS .Copacabana. Inscrições aber-
.0 000.00 à vist» Tel. 30-6_S_ tos |>ara o» curso, intensivos

le,.": 'pronto. %K&%^\«L&?_^°*<. 522S__ÜS
m m., visor S mm., flash. Rua !t*Ol,i_-IO Primário — E_-
Mljue! Lemos 8. ap. 206. sa-:terno l 000 e Interno 3 500,
bj« e domingo* jd»s 14 taide 2 a o acos. Xào h_ ferias, 1
16 horas, dias úteis d.w '8 íslRtia No_cimento Silva 81
19h. Ipanema

No.vas turmas
re!.. mar.hâ, k tarde e

k noite, matrículas dos
8 h 30 m às 22 h. Ins-
tltuto Comercial Brasil.
R. Uruguaiana, 114 • 116.
I," e 2." andares.

Dacüíoaraüa
Em um mí_x N&o p_na

lól.t - INSTITUTO CO-
MERCIAL BRASIL — Rttó
LtrUituaisna. 114 e 118. 1,°
e 2.° andares.

GRÁTSS
Habilitação s-» cotnfr-

e-.al em dois anos. NSo
para mensalidade, so a
liucríç»o. Matrículas a
eticerrar-se dis 24. ins-
tltuto Comercia! Brasil.
R. Urustualana, 114 • 116.
I." e 2." aortwes.

INGLÊS"-
EãpecializaíJo. Notíii

tttrmif. a tl l a s práticas
para dlvulgaçlo 00 Idlo-
ma. Alianc* Inglesa. —
Rua uruguaiana. Jt4 s
!!., 1.» e 2."1 andares. íP



MATERIAL DE
CONSTRUÇÃO
CIMENTO MaúíS, Purntíd ter-
ru. .tulioa bíiIv.. pedra c ti-
jolOS>Tcl. 30.6653.
M ATERlÃis" DE 

"c'ON8TBO.

CAO — FocOca dc J c 1 b<V
eus — rolfos — adiilhos -
mosaicos -- cerâmica... ba-

soe. -
FIANÇAS

i

Jornal do Brasil. Sábado, 18-11-81, 3° Cad. — 9
DINHEIRO .\ AUTOMO-iAUSTIN A-40. 4 poria» Está I CAMIONETA pam entregMI CADILLAC — Vcndc-se. iiiu-inoDOE SO. 4 portas, troca-,FORD 1940 — Pnrticufar ven-
VEL — 52-2518. Sr. Freitas, novinho. Vendo, .lio mll. n.tde 4 cilindros, Otlma. vendo Idtlo 62. »no 1055. em perfoi-^e P°r Volk»w»«en ou csrroide, na Rua Dois de Dezembro,

_ FINANCIAMENTOS"—emprós-lSousB Lima- *s- "P- -i'2- — |n* ?}¦.» Clarimundo de Mclo'tu estado dc conservação., menor. Rua Teodoro da Sll-;78. Vero tratar com o Sr.
A JUROS Ml.NI.MÒS — í Union, a, automóvel, ~«.-.-!c' ' 518. .euulpndo. cor verde. Tratarjvn, 746. Tel. 38-401S. íCarlos. Tcl. 25-3806. Preço CrS
Kmpresto sob hipoteca dei100 rim'- «- S4'Ferreira,! AERO WILLYS - Volk»-|oHKVROLBT Sl, mêc. 4 p.|Sl^fí,°íelSr„?,uf.,?^í!ÍS[5oDOE 1931 — Vendo, a P..!^^'? A.J&Í* °u íman<a*-
prédios, mesmo enl cons- 1% j!:?JEÍ??r- Jwaíen, Simca. Temos Okm'"»!" bom, Rua Barão de llbá^o. Morais, 83, oh tcl.. 4,-10.8 meMníco. em bom eMado. mçnto * co"
truçiío. Adianto dinheiro F1Í1MÁ .JNDURTRÍAli. cl, hr-i preços especiais para pa ;n. 3C7. ic 47-18HU.

jPrala de Icaral 363. Niterói. 'FIAT 1051, de 1 500 c. e. —

nnnnrf-nnln pmnrncn /Hocnin nA P' ccrlldOcfc. Soluções ra- K*clo d» confc.çflo. prBcWseriimeniimpuriaillC tmprCSa aeSCJCI aa- pi(Ias Tratar n« Av. Pres.,llm í6cl°- 3*at«r "» R. Ü-l-lAtlaiitl
riiuu | JNUl 'hi hiaii. c . nr-l iiicviw «uceiiM para pa- ISrTSSTTTCS ,T—1~. T ' -—- -— ^ ír~ ~i.. "7"' _. j í> '.-..
Kóclo de eonfeoçAo. pr«icWse;Çiimenlo à vista. Avenida |CADILLAC »no 1034. tipo Se.^ADILLOC — Vendo.' motl- n. K. w. 1040, Crt 160 COO.! '.''£ "" ".a*°- Base Cr»

eonstçuçiío
Posto na obra.

logos e, se usado, tempo de uso, para.

(n;d»n 1962, 4 porte», novo — %'° hrs. part. 4 P.. ,!00',r.ÍR„a Hcrotldea»»1».-*._»_  ...... i .mun i-m«*ife nfti'm 11 í s ..„ _ . .. -. .. _ i . óüVmS,..í» .P00-'»?' 2*255 Rua A"uUca ,11 •- (p,o»n uni-', s por;»», novo — -~ «¦» . »-¦•••• -> *.. »«™.r.i«iia iicroiioes de

SP^Sçí m Mquirir, nôvo ou usado e em bom esta-jS; » -"• -• arc? Z~ .^H^-™-^^
n°i>T Rl" *; °*Hdo, GUINDASTE para 10 TONELA- fa™»»? *'^°". ^,F%^^^&?&gHLl^f^E^!!!!!! !!LCpSvi^^
braW completo, 12 mll. _ DAb, de 3 CIXOS, COm tração em tO-W%>lSd^ wl" díieS: «ú^"'0"' Ros"rl°' 129' "'' BUICK g.p,c »I W. my-ban, K!?d»"«d0n,^»clV.n„«í.»irl™»™,«°""«-A. FlRUClr',|dodoe in-w—r^^rw^i mtl. Bu» BA yerrtrt 333. P
aS^ ua . caibroi dos os eixos, travamento no êitBrknJj^^fíSS^^- *» J^^T^^ff jjjjgjJ^E Klíd°: Sí IS S?SyK^Í7^
SaSIBi8frJfcjg-LM ou com esteiras. Propostos con-!:í^=;Kf™£ i^? » Sí—^
M.i i. 

J . ii , , ;> prozo curto. GiunnUa lo- —— - nado nnrt Vende on troca |*-*II'.\ IlOI.lv I I!).)0 nifra- ---————————- — anos n&o precisa consírto. FORD 1951. quatro porta».atenal para tendo todos os dados possíveis catá-ltul- ^rl': *>-*™- sou»». particular empresta d» i »„„„• ^„0v. Tniur teiefoSS hLC0!.2 p°rtas- em otlmo SS^SíSL r."iS?:.„ ?íõ( 8Ó *vlBU- Vcr nrl R,lft s»- mclhor oícrtn v<"- «trat»;... v.u«u estado 
ijeral. Kua Barata ''T0:..e-'"?f'nHíe 

,"?' ',.3 i n Roso 1«, ap. 201. itp.na!no Mercado de Madureira.
Ribeiro 232, lei. 37-3571. íu',,.!'^. J»ce-j da Praça.Itlbeiro 232, lei. 37-3571^ uí.Àl.I'^7. '

Rua Jace-j dn Graça.
DODOE 1041

ACIMA do 100 mll. nu- 5 ml- nranco íao s1 ló aloja — ¦,f*JI'JJ ° tn-avil

iií>^csí-cI2pri-1;''tu 3°b hipoteca. 42.50.ji' B 36-4375 
UUICK 

1054 converslver. bu-
Posto na obra. 

"nedin 
bri- _ O O A 11 . 

'• 
iX .' . eL J,-0(i;l8 — Olímpio. _---¦¦—--  - per, Skylaik. tllreçíio hldriui-

t:,.ia. areia, tuSio,p tena de o n.° 24 712, na portaria dêste Jorna . '•ai-italistas ~prtctso «gg/g8 ~mlTwo 
mo5 d- 'Ir0* "T1"-" "• »•;>"""•rA-

embowo, eatbro. cimento. | -—_______ L_ .130 Ouo.OO a 3 500 000.00 e ... |V '' 
,'„r., rei t a «rint» eom dl° e'"™?iCO. forraç&o de Mec. 4 portai,. 1120 mll. BUK ortalnil com forrirSo e Sta" DAUPHÍNE 19C0 — VenConsulte os aceso, preços : PRENSA BALANCIM. vendo. (VENDE-SE máquina de ÍS£ 7 000 000.00, boas rcndM. - ! '°10n 
?ní' o M rSS5 bar c m"'''""" °*W™}- H>P«» ort» Riachuelo n. 104. |"i r'« «ScSeUte! TrtX» wlíldo n,"vit^ho eoulnado Vre ™RD K-6 1849 átimo «-pelj) telefone 3" "... p. r.-j oom l^inc.,...Irjnrr... Aova. ,2l,,,ra cl motor. 3rS 3 000,00. - .Uosnrm. IM, 4.". ./ B, San-|jl001<» Sí«SSSm£S!% »0 mu|gln%„m,enC"?.1.C.B„10^ l,""n-1 CAMINHÃO FAROO 1949 -k"" menor"1 Av. p"u?o 

"Se;"" 
dHw^-TÃta 3o!í!S\.JEa*»"«w!^«^

Box 103. com Caçula.

,-,,. ..,„„ .-,• •  — 250 000.00" —IFORD 1546 — Vendo-ôtímo

-jvmonlo. da silva. I^Áb-K."' -'-e'-:-3".^M-_|»2i!5: |los' S Ü5 ;""" ,,s VM- Ipara casa no Centro, de li.xo.l Vj» õwi V"' iv^ 
"coôncãbani 

I c"r" rt» 2 00(1 ""llo<- vendo j^ontln, 516-P. ÍFIamcngo, 82. (P .^^SiSJSL-™*.™
I>FT11Í \ KEBOBINADEIRA - Ven-VENDEM-SE míqi.ina de cosi CAPITALISTAS - Ba- otitep paro morecnila com .500 

GM ; 
u-ra 

lÚcI N B Eete no '¦B",ll"• >,p:" m<,11,or ofer-icÒM 
"dó 

mil'de ENTRADAItocw -1 r»mnm.t. ..J.JrORD 3I - EmP- P™?»«-i f-UIVA. do-se uma dc 8ã cm., pari, turo MUierva, I0(r:„ Crs .... ch.ircl cm direito tem van-|",1!- «fJol8-»« * c»tro<j Mo-; ¦ R>\ '"'*cm1'^' 
£,'„"' 

F'"" ta. Ver no Posto Presidente. - Vende-se uma camioneta í?r,m\„„r m°S }J°V ! CTntc- ,orr' d!! P»«lrlnho.
l.;a 'r/-kiviK qualquer lipo dc bobina. — u om)'UO' " y<"h"' »'»v«-ls. -itajnso neRÔolo tratando- lv0 f,;'r''m <k' rím CK„"lfLr?'l 

„ ,v^.- --"--—•  Rodovia Dutra. 030. com o aberta, marra Plvmomh 7 — f9S.''"«i 
C" 5j0- VUic- da "«orescent», pneus b. b.

Buenos3_A,rç, 48Asa,a Sg «™*..«^P®».ooT JSSsfefffeifeisáíS íí!'^ frS. aTt^S««»^ri?? g«W?S í» res. Rua São Francisco Xa- S^aSS^teSa^S: HfSSuá5?,SKS»S!uTO;_. . . J_ i ijp i0i00J-lco-Tlcoiidnp-;moioV de cinco H. P. - Rua srr "x'11» ''.VK"- NORÔçIo Pelotas. 150. Lins. Ernesto. BUICKinss, vendo, 2 portai',!»!.- 17S Tpl ^4 W« ÍP Botafogo Sr. Arl ' * DKW - Camioneta. X9Í1. «ro {£. •SWiS^Suk.*«V
DECI CTADFC 293.à-.Vv0B,',<h-.?«Mt&O "' M"t0h* 80* 'ílvm0S - r"'i]"u c;,'.",aI'sla 'lc« '<«> SOOÍO-Va) pTti montagem como ..Ovo. i;\a* OniMUn! Vle'« '/:)- lel- -"-WU. 

IcwEVROl fe"T 1IMII a. Uulltoetro. vinho e pérola. ^ 
2™T° 

m"«. ^" 54 
~

KCrLCIUKLj 
¦¦¦¦S^-.~_A-___.t>uürJ>_aM- 

i,. . Kaliarlto. t.uarda-sc siuilo „,. industria estamparia, ar- 2« - 30-5128. CH tYsLEÍt~48 
~" 

Vciidc- .• ,,! , . ,!l (¦ r i i, '''::;' '!' Al>»>-Ou"hem 55, ,'.,;.,'.; cimilarl%a.l hklVUW SCRAPER - Vende-se um p| jVI Ufl II lll cl tlO ~ PartM "ara a Portaria USOS de novidade o Riande',uncíc 4o vend"c-se barato 6 C lin dros. em perlel o eJ.'íAX?* '.í"1 PSí""11^ Rua \*h m- Lcbl°» ~ "-7S71. ^"^_-C-lrcl,!«- ,8 a 8 jai-das, Qlovonottl. ót,- " I *' C* KLKj deste Jornal sob o número ....ll.dade. por miten.ear. pa- £££? n0'pMtO *? tAx l dè 
'«^' 

Ver na Esu7 ffilgenbo ô* '.«.Brasil, 9G - Copao. DtREOÀO HIDRAPUCA - gg5" nn?J3J»'i esta-
^^ M0 «»»*»¦ Tel.1 32-153». fá„A„ ÍVAK4 **!»! 321. »M 300 a 500 mll. OjftuW3a de Lcns c Wilson da Pedra n.o 758 - Olaíla. ' 

p^Uto-W. (? Americana, na embalagem. - ^' eCTre ^Tc^n-Wná?'^^^ TIPOGRAFIA - Vendei"iimi! taZCI «CIO CEOTRO"-" 
Vendo parte de SS, ^rnal"5" 

"'l POrtarln|BtnCK 
SHPER. 48. iüme »». ÓlTROBN , 48*49 - CotaproPy£BtER 48 - Todo orlKl-!-^. Ney. Tel. 32-1462. |j&*? ?r^?Í,0reS cP°^b„ln% na

1 tini. 7 pai .^maquina Caiu cilíndrico, dir
pio oficio. Itua S. Cristóvlio,154, loja. Praça Bandeira.

Em encarna — l.-orf.es a lirna herança, na Av. Presi-
aáí "Cosmopolita" com 4 e ãiííf VA\',,:",5' T,?Dt'"' nn- ?' 60CI° ~ Aceita-se
G bocas o um tqgto elétrico "1Ui\"> Ribeiro, 418, ap. 701¦Também a venda..

esrriítS
Cio de conlnbUirlndo e corre

Tll'OCiKAI'IA — Vendo cm com 4 bocas. VSnde-sõ" nol i''iml'',In " venda. taKcm
oohjunto 3 máquinas lmprss- estado de novo. pela melhorIr.iiiFLFiitKÍR*""  vi^T 9ue ^""'"'C" ljl;nl ,ot|" R,,<«-
sotas, nma picotadora. uma oferta. Ver aftbado e dom!!i-!s„ ,'. 

'K."l', 
\v r,.,../ .rt0 <!a .r".mn-'í,bl!in nn Gi""n"

cortadora, 30 íontesde tipoa (to, dns 8 As 12 horas Pro \f°„''."i1,,!*"(l-'-,',;'• CoPJW- tem-»e CrS ^o oou.oo men-
e numeradores. I3use 050 mil Slatro —• Avenida Venerue- L,a"A-.?"11. aP; 303' Telefone "nis. I ratai- na Hua da

(arde e do- Vendo. Ver na Rua da AíSUH-|t«lde casas comercl»H,|mingo dc manhS. çfi0t 20, -rrHtnr tel3. w.j,,m
BUICK 50 — Mecânico — 4!» «-9030

Uiiw Dmui Cluia. 302.
TORNO

Ia. 133 Fraca MAuft, ro- 37-0645. Motivo viajem. Ooncoiçfto n. 103 — 3.° RU'
;ílnr. s- 310, cnm o Seabra.,

Melhores preços S

ATENÇÃO!
CAUTELAS

Reformado — 350 mll. »m. Tel.: 30-4448.
d

Ver sábado \

Vendo ou troco DODOE 1851, CORONET. MA- 8r- Adelino.
^?iíí.teÍ«V!«»í?àí'V?i pAMrONÉTA DODOE «3 -I^VRuaVn^fn^P^há' S«M 

"°"' '::,:' /: ,';<»í;' v.,::., •;;.
0-2470.

CHEVROIiKT 1052~

\'ende-s«.
Muito bom. fnriüto. R. Ba-

C tn POPOE 48 — Fliild-Drivo — »ta Ribeiro, 73-A.

,.o,,as. em perf, estado, e«HêHÊVRÕi^T^P6F^^l^u-d^^ EKSJXÍS: *vXS?*Í 
KCr5 13000000 e SS prestações í, l. ' I . I, ,roc,n-Re' ver e tr.v.ar va. Traua mecânico Hua Do- lado de "ovo. ^ endo a vis-

crs 12 500Ó0 Tratar n. re" superequipado». Vendemos. »» Rua Álvaro de Miranda. mínÍS^e™Síra. 
°i 

ap soi Ia. Tratar na Rua Invall-
turuna 12. casa i Telefone:\i portas, hldramatlcos w. cl Luls. das g 43 13 horas. Preco 530 dos. 131. rom Ari. tv34-3707. iTrooamns. Av. Atlântica, CADILLAC IO.". — Ven-P5"- Niio atendo intermedia- mpri ia a » ». t»« .~.»-11o Mi ' in ,i„ j „ »* /«*JL rios CVIKJJ Jil. -i p,, g,> HP. 100c-,

mrcft-BEL-AIR 1B51
nico — Vendo'.-melhor ofer-|OHEVROLET 38 — Praça

par:.. portas, nôvo. 100% Meliior oferta.
[legal, Kua Barala Ribeiro", DKW compro A vlata, mesmo Seve-íano" 184.'casa 4 Darld.

ftt

MEÕSÕCO alemilõ ??lUifor°Mna «*«n!te-íelra às CONSERTOS, peq. fabr. caf-Caixa Norton completa de --'*''  çado», srtclo do ramo. pouco]íj.õo entre pontos, motor 3,3 t^7í!C [capital,;.açoito desenvolver ne-j
^èndPô £*»Vffi?foi5;n^yfgoM.. , :, , Pto^y^gáM^j CAUTELAS t?i'^irg^ fcEl^S.j^"rtJ"^ Xlm- *cl-37"3"4- ,r"Zf--5;"iM' FORD pn^E^ • •'proposta à vista, ver e tra- F°™S ^^OMBI - 1 pulse- Miranda". ' 

*| UAUlLLAa Waldomlro • 
OrtoSvío n 40 i CHEVROLET 1B34. -C) motor DAUIIUN''À„ni„- Pnmelraae-.de novo. Rua Professor Oa-

cm Mesquita, na Rua™ "? >"""•', com relõBlob,-.! -, ¦i.„,,.^. N.lo venda sua cautela. 
Nn""lmuo- __ t;Ll?,?.l..*.0-.n- ™;._. 100%, freio hidráulico r,,,":™-"8 000,00. entr. com to- bl/o 230, Hello. tel. J4-»o4«.

Adão n. im. í;:!v;',J;ui" '"'. blllhnntÇ ..'\l.AÍLAS X '^"ReS-. Retiramos as jAi.i, da Oalxa BOICK 1048. multo novo, «em CITROEN 1P4U - 100-;,. -i tro portns Ver e tratar nàdn melhoria e reforço do 61. .r,.nr..n- w, -,-—,. -
-n.tritr -..-,'; {rr.*——po 000,00; 2 lanternas de pra- rinlOS — Av. Treze dc e panamos seu valor real. menor deleito, qualquer pro-Vendo-se ou troen-se por Rua Luís Oulmaríe,, w íínleegunda serie. Inclusive todos F.V5Q ° ?hevroI;{ 

,,:- emi.i l i.-DUPLO - Vende-se ta HiO 000.00; 2 castiçais dc .Maio, 17, s/ 150G. Provi- Tel. 52-0377. Oonçalvos Dias, vn. CrS 3S8 OOO.OO. Avenida Kombl ou Rural Willys. — Oríiaú B ' "* amortecedores e. molas novos.; «I™ «stedo, vende-se. Tra-
ale-tpiata 80 noo.00; 1 lelrtuto .rio] mo ;, Cnlrn 1?8 — 3° andar ÍAurumo Severo. 203, ap. 303 Dá-se voltn Petrópolis. —; —J--.:._! Rua Marl.: c Barros, 72. Pra- ';"' • ";l R,:a EtpedlclonArlo

Imirc-w .,,„., m v Teletone 5784 _ Avelino. .CHEVROLET caminhão 5B, II Ta Bandeira. José Amaro, 1300, fundos —

C4 
IT 'I' Y? I i n BUICK super 48 — \enrte-r.e. _- _. _ -série como novo rmiuin <a «;:... .. - —=—;  D Caxias.

A U I E L A S ; um. bem conservado, mAqul-TAMINH AO KORI) F-600 m &0 
°SS° 

l\ ?™-n_'J úfuJ« DKW- VKMAG .1958, ca- FORD •'
mioncla c passeio cm óti- • '•> ~

Tel.; 224380
MAQUINAS DIV.

um diferencial Fami,
mao, usado, para desocupar prata 50 000.00 com Sr. SI-!..-..- -"*»¦
lugar. Tel.: 32-1339. mOes. Rua da Quitanda, IUB. DINHEIRO — Crs r>0 oao.00.
VENDEM-SE todos:.í serra dc ; VENDE-SE I pulseira de p\£ SÍSfí1' i™«;fí!n?!!í'BvlÍ'e' 

lc"
fita; 1 tupla: 1 serra circular; n„ ,„ ,-„r,v•„, ,M,»i.a„ .„.I"110 ? »*all«ta« também co

1 seira de furar; I transmis-
sfto; 1 maquina universal.
Combinar uo local, na Hua
José de Alvarenga, 201.
de Caxias.
VENDEM-SE: uma grade fixa
I.jO x l.PO; uma guilhotina1,45 x 1,75; uma lícrslaua do
alumínio, — Tralar na Run
Eduardo Raboelra, n — eiik
Nôvo.

ternas do praia pl 160 000.00; Jíl" . 2S?S,\-*.r.'. 
SS."5?e'

2 castiçais de praia por .... |^L-8 
íu! -l horaa- lmio <-l:l'

UO 000,(10: 1 rclm.io de praia
por 50 000.00. Rua Cândido
Mendes. 479.

DECLARAÇÕES E
EDtTAIS

VENDEM-SE 4 miiqulnas pa-
A Praça, aos

DINHEIRO — Empresto sobcautelas, Tel. 4fl-32.'i4.
E M PR ESTO SO B CAUTE-
I.AS — Itua Santa Clara,
fiO, s/ 3, csq. Av. Copaca-
bana.

Compro rip |óla nerendo-i11"'. P'«ltura, pneus, forraçftoj 1958, amrrleano, com re-ltã Crt «n'000,00 ou^eom jio- mo
rias e qualquer objeto, Pa- „"p,'°?„„"?,?„ Jfí??.0/ ,*Jr duzW» elétrica, bem cal- quena parle facultada, Pode «"> eslado. It. Barala RI- por c.
lio na hora. Hua Alcindo :»¦' "l« <¦*"*•''« 0»"««• ^^Jçado - Vendo e íacllllo oi"r visto na Hua Catulo Cea- beiro, lf)"-A. (P ídrres Homem. 707Uua.iabara. 15. f 002. Cine- í',-c"- ~ 'ratar com Doutora n„ramen)0 Klll ii-j. rense. 145 — Engenho mLnn» .. .. „ ^ ,/„— .„..lándla. diariamente das 9 is !'»"«a. SSSu IArJ* «a tv «entro. ae,DCDOFl 52 estado de novo - G.M.C. PICK-UP 51
18 l>"'as. BUICK, 4 portas, 1939-1940. doo1< Lobo' 378'A- g 

CIIRVROLFT Kd n„>^l dS átón"l 
"a *™ S°l"° 

S'?^* Vc'"d° °° t!°
T~. 7,  carburador Ford. * vista. CARRO ROUBADO - De -"Vffxíff1 i^u"CC^nl" ¦ \*2-mB4.

Itatiaia CoUlltrV Bu» Mearim \U, Oralatl. l"¦,!lÇ',• V4'"97'. Chevrolet 41, C». « portas, lambem tro- DODOE 1948 — Praça CrS.ORUPO eictro-DIeselii.iii.ii.i ''' ".'  j— .reformado, pròto. Gratifica- co. Itua Assis Brasil, Ofi —; 370 OOO.OO â vista ou prawi 30 KVA. motor
Cliib

Vondo titulo e terreno

estado — Vendo, troco
valor, Kua

ôtlroo
:oco. TcL

IIUICK 42. tnxl Capelinha.
Vendem-se 2 em bom estado.
A' vista ou a praro. Praça
Vicente de Carvalho. Telefo-

Cl 000 lll2l CrS 300 000,00. ne 29-8003. com Vnldemar.
SÓ ÍI vista. Te!.: 28-9422

-[reduzido e um F-600 1957.

-.150 000.00. Rua José Machado
BASCULANTE Chevrolet 1951, n. 57 — Vai Lobo. Álvaro.

se. Tel. 48-8202. 11'õsto 3. Faclllta-se. Telf- — ''.. Conde de Bonfim. 705
CHEVROLET 37, 2. cem por | f ""e 37-2924. (Pj DAUPHINE 1960, 2n. serie

Infs 42-5575.

GM —
de 45 H. P.

(FINANCIAMENTO À INDÚSTRIA !nmh<» •»"•» <•««* Sm g*»*"*"™. Kord," W7'-í.i.u.i.uui.lilW j\ ",UUJIU"Í Iservlco certo. A vl.ia ou íl-IS**5*-**". cpntrato de reserva
FARMACÊUTICA

pode trazer mecânico. Ver e'

KMPRK8TO, sob promissória,
para comerciantes. Só com

ia masaagons, próprias para i|.„„.no ,...,.., „f„: IoJ»Jíe_»»feJo. Ivo. 27-8493.
massagens vibratórias, com f DallCOS Jl.lia TUM-

: motores Arno. Ver na , Av. •
[Copacíiboiiti j42. ap. 301. lOS ICffCUS ¦• [Hcrviço ceno. a vitia o*.t n*j

ATENQAOI - FftbrlcS vcnTe V^ÒKM-tíEmi^. StafiTÍT- Nleola A. CaÃtalufo nl c. FARMACÊUTICA d?mSSiiySa* '"""'^ "* R
todas mios m&qulnas ile cos-fa pesponto: 31-13. esquerda, denuncia o extravio dc 11 no-; ,..,„,,. ,. _¦¦ _„. ....¦-¦tura: nove Singer, 4U0 Wl. 1B-2. 4-1-10. 45-10 ). oourotas promissórias, venelmen- L.lbuui.o; io dc icnomc e om cinr.de expansflO BUICK
Torpedo, motorlr.ulr.s. duas grosto; 17-3D p bolsa etc. — tos sucessivos de 30 de.-eni-;df seja entrar em contnto com capitalista» c finan- Ver na Rna 24 de Maio 1381..,..
de chulear. duas 400 W108. de; Facilitado ou a vista. Acei- bro inr,iia :w outubro 1963, cindores, (ic preferencia particulares (médicos, In- panuccm Meter. «TÍbnrhaSa0 « tos" midid* »u:> "'achuelo. 388.
castar. cie pregar botões, c ta-se serviço de conserto. R. valor CrS 20 000,00 cada. eml- ......J.- ..- .... '....._.-.' ^..—- ¦ ji— :— I- '
outras mais. Vcndom-so Jun- frei Caneca, 194. Telefono tidas por Firma Botequim,,
ias ou separadas. Faclllta-se 32-1740. ' Paraíso Ltda. '

cento, de praça^CrS 200 0OÓ.0O CHEVROLET MTpííüFTíiír IVclld0 U*8«»te com 150 000.; vcndp Rua *ÍSScada, qu 250 000.00. com CrS do, „tad0 tm^^^^S- J« en^a e o restante a |Sie, 2g V^fò 3 Faellra. lataria 100%. motor nôvo. g820*^," 
"»dt'°^ "•» n.''*^11 Jb- « ""«o •* facli-

uc preferencia
cliiMfliis etc. l, pnrn

no

trntnr na Rua do Amparo, DODGE ãl — 4 portas. HUDSON 49, 4 portM. c Cll,
. 1.11. ap 102. Sr.,Jorge ou An- isiecãnlco. Muito novo e rAdl° dc fnbrlca. CrS 200000.

de domínio, saindo da rc- tomo. conservado 
Vendemos ""» Cachambi 452. Afonso.

la?f§osí Ir'>ín'irí!o,"ÍClr'V 
TBl- CHEVROLET 57 — 4 por- Trocamos. 

' 
Av. Atlântica'. HÕDSÕN 49. conversível •

conversível de~4(i i -'-¦-¦¦ '»*. mecânico, em excep- ti." 514. (I" elmdros. ótimo estado. CrS .¦CHEVROLET Br.sH 0 500 -,-çlona^ eMado. Vende-se n, D0DOE ÚtEíty 51. 320 000:i|8u5bffb1AnAa?e'íg87""n-breta-- A<
Kingsway, b. bca.. tcdo revi- Pisto Almirante.'

Cascadura,

HEND1X — Amerlc.inu. vrn-
da-.se, funcionando bem. Ve

o \r,\%. Informações U. Frei;
Cnncca, 1!M. Tcl. 32-1740. .VENDEM-SE uma moenda e

;-*jtun motor n (tnaollna, Rtnerl-
;c;ino. Hua dn America, 130,

, 
' 

i casa .'!.
hoje e amnnliA, na R. Conde
de Bonfim, 230, ap. 304. TI- VENDE-SE maquina ElRin
tnca. CiS 30 000.00. Zl^-Zag. pcdal. nova. I're\o

22 000. Tel.:'27-8031.
COMPRESSOREü — Com re-  1
«crvatórlo p 00 litros, 11232 VENDEM-SE uma íursdelra
cie entrada e io mensallda- (le coluna, i esmeril dc pí,
des de 3 500. Magltot, Av. Su- Som ' pedras e uma prensa

(Ip fio toneladas, novot», Ru»
Bardo do Bom Retiro n.° 191,

-^Sitilo íibsolulo. Cn
riu désie Jornal.

19

ooieiicao or onipicstimcs n mi_u.iv aui-tK it, víntivi----T--.r.--v, ¦„„¦-•- tADIl.Uc Coaiií Dc Viüt 13. »!™' r™co e Ilnanclo rest.) 7^j-rr:„ .„ -; —; -:-—-
mr. c ur. -.. rie fi n 19 m«i.< « baratlrslmo. M«.|. r- esto- CAMINHÃO MERCEDES, c/ dire.çAo hidr.. freio ar \1-!!lon«o prazo. H. S. Francisco HlLLMAV ,ti, 4 portas, otlm»mo e prazo ac e n 1Z meses. ÍRmPnt0 m, _ .„.„'..,„ lan. miqulna a óleo Dlese!. rm ,iro, elitrlcos 850 000 Olmo Xlvitr' 342 - Maracanã. .estado. Leite Leal. 133. Edçar.
lias pam R-2 - 0o-, na porta- ternagem. Rua Pacheco Jor-' PT.elto'«tado próprio pa- estado neral. Troco carro na- ¦ DÜIPHINF 61 

"^"Fouio"-H 
HL*DSON"aiiõ"53 

' 
oTímíd™'Idflo ... 148 - 20!. lelefone fa 

ot".c*0' Arad.c"V, nB. 
,Ens-iclonal «<«tudo facilidade pag. m"u km . » n-j7 \v Atian-1 hidramático. tídô IM™ coni— «>:»»• ' Oramac o°~rK-^ do 

*™' %? 
i«S«Si %' ,£°^- . íl",. ?« . s^iw"" «-"«0. ?« 

«M saldo itcomblnar00"
BUICK SPECIAL hidramatl- .'•""•-• l he"lí?ÍL0 n:i._l_a,'l. _ lel. 36-56.... 'Troco 50ü 

Lobo Júnior 1287-A. Circular;

burbana, 3B90, Del Caatlllo.
Tel.: 20-5391. __— j fundos, com l-rniamio
CARRETA — Vende-se m.j. _
trolley pnra 40 toneladas. 10
pneus na traseiro, fabrica*
C&o Trlvellato. Tel. 32-1530.

do jandrol ÁUIOMÓVEIS E ACESSÓRIOS
. Sanha^ AlUGUE E DIRIJA - D^-!^õ^.r^^^rí..

sao convidados' os «. pljjne. rádio, seguro. Estar- \Zf'á^nn*^. ™f 
J^-' se-.an; v^. «r ^0^^™^proprietários a se rou,,,- |ai)e. Aeroporto. Telefone "-1-"*' S«^f«^^.^i«^Jra^ÍU«s£- Telefo-Riachuelo, 3

rem em Assembléia-OerülU, *A()Q AOTOMOVKia usados em es- trica. tudo 10O'-. Vende-se, ne„3,l.:í?-'4. ~_JoA'".: Icitroen""!»

co. 1032. rAdlo. banda bran- CADILLAC 1949 — 4 por-| CITROEN 49. em ótimo esta- 
'jurcw.

ca. rclòdlo. renlmenie per- tas. em otlmo eslado. ven- do. Vendo !' parte do pac. nirro i nm
«%"" 

"ei"1 "^-"m^ 
í.°. 

~ ""* "° ^«««huelo, Rua Fj»nci.co 8*. 18, telefo- %™ VT ."tratar
rÁi' **°- '- _ ira-Mar, 406. ap. 1003.—"CITROEN 1048 em ótimo lefone 23-1673

prazo com
IIÜDSON 43 — Urgente, bõri

redOA*vMtr,!i"stnad°200áta?.P^3r-St94egda: *
Tc- HUDSON 47 — Emplacado na

praça, vende-se. precisando d«

COMPRESSOR — Vende-se
Ingersoll Rand, completo, ti-
po «10 B, co mm o tor. Chave
reservatório e baee, motor AO
li' V., deslocamento rie 194
p'c. Ver ua Rua Caçapava n.
Í5ã. Tel. 38-5625,

CALDEIRA

';;;;.; 
22-2409.

bro próximo, quinta-felm,
às 20 horas, ou nn falta
dc número IcruI tus 20h30m

Vende-se funcionan-icom w^i™* "úmero no

ExtraordlnArla nuo se rpn-j^-^UV. i'»'1" de novos: MorrU OxfordU70 mil Rua Aqnldabl, 1093. CHKVROLKT BEL-AIR 5Í estado
li^tini no dia Vde derem-iXuTÒMüvE^-ÒKlc.N-A-deiduas- {M* - SSS^t-OK?-  ~ Kxcepçlonal estado de,

torneiro c mecânico, 7 má- jDimphltie 01,, ;:I3 000.00. eeml- BEL-AIR 50 — .Mecânico, conservação. V en ti e mo S. CADILLAC 4:-4« — Mecanl
quinas, troco ou vendo a|novo; n.ilck 47 - 148 000,00,ipartlcular vende ou troca.|Trocantos. Av. Atlântica, co, 4 p.. vendo, dou como

ende-se na Rua nKW fil — 7err> km _ nlEum reparo. Ver Rua Gene.
388. , BelJcJ. , Vem .ruete Z L"1 »«•««««. "». casa 7. com •ji»ri-v.ar r >ctn.ipucie — sr. Almir Tol- 49-1129048 — Kxi-elente Multo nbaivo tabela, rom i__.__..—  310 mtl. Facilito, rarantla. Aceito troca —'? rD?PN. *6- conversível. S

_ Vise. Pirajá. 431.

aparl

oficina, Av. N. S. da Penliiv, liniiq. tetlt.: Rural Wlllvs 50, IRua Asslí Rrasll Sli Tosto »24?: Penha. j motor novo — 340 ooo.oo; j u Factllta-seOnditi» 51, 4 portos, mrc.

CÍIJYpHO ii visla. uma , , ,,,, ,,
m5quina de lavar amerlea- .mento dc CO 1112. piCS-
na, nova. Tcl. 45-708S. (Pjsão de 120 Ibs ]) pol.
COMPRESSOR 

"dc" 
ar para-i 2. MClllOl* OÍCrta.

pneus e pintura, vendo uo j _. ^ ., ,estado (funcionando.. Av. I Vei" na RllR Gariba;-
M^deSa. 312. Br.teoaclr. dí 16g Tjjuca ou
COMPRESSOR de pintura, ar1

do, cm perfeito este-U «égulnle ordem do dia: SSÍS^iíSS^ÍÍIS^V.1!!".!.* " '"•¦¦¦
do, Caldeira PKIG*B
e. acessórios, aqueci-.

514. (P entrada ..... sitio ou cai>a
(r|OHKVROLBT 38 _ Vende-se. ÜLJt?.385-- . .

de praça, pronto pnra traba- CHEVROLET 1953. 4 porta-s.lhar. estado ImpecAvel. Rualmecânleo. lias« 750 oou.oo. a01 (!o edificio com," ' "•""» «=¦»» — Compro, j^jo 000.00* e outros. Rua"Mà-|BÜICK SUPER 48-4 p.. cll""""¦ P. Bandeira. P"'lg^-b.6tl^mt<^jg^ Barbalho 303. Qulntu,o.:vlsta. Rua Santana. 158. lõla

cil.. 73 de ent., tcl. 28-P244.
Troco_por lambreta.

DK\V 1959-60, camioneta — HÜMEER 52 — Carro Inglê»Vende-se em ótimo estado, do 4 cilindros, muito eco-CrS 5.)0 mll. Financio. Hua nomlco. em perfeito es-nd»Silo Clemente n." 71.  de conservação, 2 cores CrS
DODQE 48 — Vende-se em'S° ™?M * vis tnV.er na Ru,
ótimo estudo, conservnçno — „ güa Snt ' 381' Te]f!9r

para AUTOMÓVEL — Fin
umo'. at* 10 meses

'bom 
«tado R VoeJ r.mil!U troco ^Dr c*rro mfnoI **¦' CITROKM 51 - Vendo pe

.°J" TI', ,',...', E" "í.i^.Tjlor. R. Lobo Júnior n.« 1171.1 melhor ofert».emprés-IPe'0 11! .Maria da_nrev«K'C;ír!Ion
¦ ,." , . , ' intn!5?P AKRO WILLTS 80, 3» tMt.-,„-,rK 4- j•i » R. ba írrielra. 204.1 vcndo, ,roro por crtr,0 úr» 

'' " ¦"
menor valor. Tel.: 49-0115.

bana. 4 784
Av. Subur-

I»,
Pçn. Cruz Vermelha 34

IDE SOTO 55
r.e 4K-6M5

OHEVROLET 1956 —2 e Meçânteo- Todo orieinal

ftlitliir. original 150 mll; Ford
... ,,.. _|PortM 100rí 140 tt-li
. „?»... ,-LZ.} .}h P»»el°:AU TO STANDARD VAN- Ituard 1932. 300 mil; Stuce

:.l

v7,úll3 cilF.VROLrr-37—3—^^.!\l'»rtaf. ém excepcional Açoito troc... Vise. Pira^aa Pátria n ,
d 40 7 .Mimo ej.a.io. vendo urgente, estado de conservação. B.I"1 ,Jt- '; "";,,, .',:?„„
: Van- AT. Suburbana 4 7R4. Barata Ribeiro, 197-A. (H;dk\v 1957 — Vende-se em £-EH.r-i£í-e!£2í

0 cilindros 'üiAMAN 1018 — Vende-»*(iiitiii.os.,N„ estad0 de conservaçSI
r.òvo. Ver e trat«r na Ru*"25 — AgU.»

, com Hí!l(j
23-3201. ¦

portas. CHEVROLET :i>40. Luxo —
; ótimo eti.ido. R-.ia SSo Cie- HILLMAN 31 — Vende-se. et»

rio orçamento
1962.

li1 PreslaçSo de contas.
c) Eleição de novo sin-

(iico.
ri. Interesses gerais.
Klo do Janeiro. 17 dc

novembro rie 1961.
direto, americano, vendo comItratai' pelo telefone jor.é Cardoso Loureiro.mis. Fcrd 38. 92 000 — 85 HP
grande prejuízo, custo Crs 45 ÇjC.IASf) Sindico dtlmo estndo. Morris Wolseles
mil. vendo por CrS 13 mil. u" j-iuw, 151 109 000 Mp .„„, íor
Rua General Caldv.c!l n. 203.' -
1.°. Sr. Matteo.
EQUIPAMENTO WAYNE para
poSo de gasolina: elevador.l ., , . , rayoan unevro.c: so. 320 000. .»'»¦?»» n»on iwi. .- re- «..._».v .¦..„««.._._..-.. ,0-^0*. Aaolrr, Bergamini, iso, casa Ucular, 100%; A vista .160000 _ u. Fausto Barreto 34 telbom-! S:\0 Convidados OS Srs. Acionistas de '}}Sf>l'lc,?..J^}3' s.JnVh LI-".1 ™Z i"íl',' t ".r.lrai" CAMIN,1A0 í''ortl "«'• «- ii'.....í':nsrnl10 d(* Dcmro -jçruwlros. Tratar na R. JoAo 48-M06 *•. «i. ,em perfeito estado.

Âssembíéia-Geral Ordinária

SlSff%13MMiflA[ÃA4^a' OOARD 49-53. bom estado, bflker .48 de 4 portai, eeU SSE^PH? m,1°'~.t TS'^^"*» J-TÍ-^í^x J"l m«n«e «> «i Financio. 'ótimo estado, forraçío. pin-

' ¦ ^  - Mk" AUSTIN Al40 V:"M." S. W.e". f^-g -V- 130 £| ll.llmaã CBEVRQLE T 55 - Bel- ™^ P-uâ e bateria no-j ?$&* ^Sirto Tll£ IzKàEÚTxsiir^^^^
EMado ótimo. Vendo ou troco w- 100 mil: o resto a longo Air, mecânico. Excepcionali^ DMUenk iarte ílnlncla- <!"»» 357. radio, banda branca. Otlmo
carro maior. Aires Saldanha. P"1™- Ru» Pâlm Pamplona, estado. Vendo ou troco — dl< pj^, A vLs:s"'crs"3:ò' ml' pnnn ^mi^7,"~T.n.;r^~ e^fdo. Aceito troca. Rua Gcru
»«, "P- «O'- ' ' 2<_- 49-7882- Av. Atlântica. 511. (Pj_ -RuTparanhM, 

58 - Ma- «?BparI la-^n". 2l" ml?" SSJ^Ji,7*»' 
LcWcn- tcI-

¦•:;¦ >- . ~v- ¦ .» — ¦¦- v. t, ;. .. ,¦-¦; -;r -r •¦• ¦-..-¦¦¦¦. -¦-. ¦ -¦«¦-(,i; \ ia'i i i --i : - ¦ \ 'T.Qe«fte.^00CO 30-0347. —, Hua Nicarágua, 537. Penha, — '-¦'   ~"~ü^ rô5D^47pTT6!~7i.4o mn \^m*AV£lA% L m tí*
¦"ompres.sor, grnxelra. . ... . .... ..  ••• -- ,,.
SSnSS de^MeiÒf-aS?^0^: Alumínio MARMICOC S/A, a se reunirem |«T nl :'
r.on ou 22-3505. c Qulrlno 

' 
çyfi

Tc'.. 45-7E52.
novos. Oldsmobile 4S 127 OCO ..-_'- -. 
legitimo. 6 cll., rAdlo. Hulcl: AERO WILLYS - Vende-se BUICK SUPER 48. conversl- CHEVROLET 48 — Vende-se.,^MEL-zJ0'"47'
53-54. 320 000, Super, vidros cor" «MO km. com rtdlo e rei. tudo 100' . Vrsente. 150 ,lP praça. Ver e tralar nn R.ICHRYSLER 48 4
ayban. Clievrolel 50. 320 000..forração nylon 1961, l.» f*- mll de entrada. Tel. 48-3_j32_. - ¦ • -

" ea- mínhAo

Assembléia-Geral O i* cl i n á r i a
fabrica de discoitos -'KPC5C social, na Av
VqQde-fiQ uma eatampadora'
marca Record, 600 mi.,

50; 390 000. 'na Rua Sousa Lima. «5. ap. .„rio df 7tro ^m
Dodce 51, 350 000 «f»7. 47-0902 O 47-9348. Ilase

tlí^ Klnrswnv des pequenos, forr. 050 000_crur.eiros.
ecuro, Simca Cbambcrd 00.! aÜTÒ" íurgío""—^"VendõT tro- 'guel 50-c. aceito carro

21, Ramos. Sr. Ca- .;,

Cidade CIC Lima, 141- «v »ro quHômetro^ce t»-,co por loiarllo. com ou sem passeio como

uperequl-]s°vi;''^ _ 'Roman:,
pado. Passo o contrato por CITROEN 49 — Vendo, em !íS£^_" l""-''l: '< P»- ótinio^estado. 260 000,00 —CHKVROLKT 1932 — Bel-

Aceito troca. Pref. Olímpio .Mr. em ótimo estado. R.

novos. pneus
Otlmo preco à vlsUi

de
pns*mcnto tíe

FORD 46, Piloto, 180 mil. Rua ou 1'ar'e financiaria. Ver
Fausto Barreto. 34, 48-1406 tratar na Rua Cindido I?e-
pnnn moa r-.~<„u. - ,!icl° r'- ' 260 — pí«lt) Ess.5FORD 1839 — Caminhão em — Jacarepagirte.vrepclonnl estado de con-;—.—

n?líe;<r nr-ctn Pirindr nn dia Tf) de novembro lvíJi.í.re5« /' Ks'. ^nc'5C0|pí»Ã"'Vwir'RÜa"Aquldâb» minh» parte. 
*vêT"na~RÜ« 

?B S,fL°v J". Paulo. Tele- Barala Ribeiro, 197-A. (Plsefváçáõ"— Vendê-se"." tmàr[JEEP ™™ — Vende-se uni.naliOd, nesta CICUHt . :.0 ClUl OU Ul. UUM.li ni U| Xavier, - MaracsnS. ;„.<> 707. fundas. Palm Bamplon», 69í - Tel. fone ft-5605. (PiJK 1961 — Compro. Paso.diariamente pelo telefone: .|capota de aço. 4 cilindros em
™íjn lati t *"™*ii.~*~ L.~  ... -.

0«adSa Sda auwâfcira dÓ COlTente ano. àS 15 horas, a fim de tO- AUTOS - Particulares." a" ParlÍAUTOMÕVEIS A PRAZO |jg^!"- fcHBVROlKT Power aildeJi ^'Sta. Rua Barata Ribei- M-2523. ijatano oe novo, ou troca-s»

^£^r'°- 
' 

márem conhecimentP c deliberarem sobre: K^-««JA l^\^^k\«^^^^^Z^^^ ffikWis.^7^: &^ Tc'' 57"3'7Ü- 
]v \W 

'S^J 
^^ fctfcSíâKS*^5,2

Sfí^gfa^^Ví a) Relatório da Diretoria, Balanço Ge L«g: $££ W^ey6t'd?El$$£± A^STO^Ib Jcnd^em gjffiSfSfaíSS? Ug .^bingr. nu* ^Ldillao 50 - conversiveL «g ^"kp^ioV"11" B^etoiiy§^^rT^re-ve^
Vende-se. Ver e tratar na rnl fnnta de T.IKTOS O Perdas ci:0!)C00' Pint. . forr. novos, i BANA, 9991 — CASCA- ---' __|»w»c a»°"» "(¦ »p. •<"- jaaO mll. Suburbana, 8 760, ¦-_'- -^.'!1J._iu-:__ do por CrS 30000000 fl.Errada Vicente de Carva- ""> v-UJU-a UJ= a-.uj.iuo c i. ciucw s oldsmobile 48. 127 000. rAdlo. DURA — Standard Van- CHEVROLET 40. taxi Capela. CHEVROLET 19M — Vendo. CAMINHAO FOHD 37 _ H POttD 46 - Vendo pela me- nanciado ou pela melhor ofer.lho 1113 Parecer do Conselho Fiscal, rete-e cu. compi. nôvo Dedge oti-s^ard r.i c"s ro mn- ' !,!i *itlldo- * vl5tn ¦ - ¦ "• ¦ nü- À v'8ta- Cr* *~-~--- SJ.í.tüu_íí "Al oferta. pe.f. esta.' ,- v.~Ae.„ '„^.^,. t"™
NWQUINAS de costura Sin-
^^r Industrial para cintos ou
pàweirinha, sapatos com uua.
Cri 20 000.00 em bom e-sta-
do. J.A., 5 gavetas, 14OOO.OO
— Larco (lo Catumbi 9.1-F.
MAQUINA tle lavar roupa (U.
S. A... estado de nova. Cri
17 ooo.oo. Kun General calü-
well, 263. l.o, Hr. Matteo
MÁQUINA de lavar elétrica.
17 000. R. Maria José. 311,
Madureira
MAQUINAS INDUSTRIAS —!
Ví-vkIo uma dc fechar, Unlfioj
Especial, duas agulhas, mo-
delo 3.-.T00 — 2-K. Kua Álvaro
Miranda, 47, lundos — Pi-
lares
JtAQUINX L.
de-5« uma
ti mo tipo df Importação,
Espnrta.-o, ria.s 9 ns 12 e das
14 lus 13. Trav. Ouvidor. 26.
1° andsr.

rente? ao exercício encerrado em Troeo^e í?nXioCO™«* fon» S!»evro1
31 de julho de 1961; , -n......

b) Eleger os membros eletivos e su- autom^velTsLvcíêr sT"
plentes do Conselho Fiscal, para o T^^ZXT^Ú

ei M Cr« TiO mlIHpart5 n,I1"IU-i»;1"- v" lm Pra- 250 mll e o restante ílnan- Av. rUôca. n.o 3585. Perto dc P°nelro. B. Ipanema
-....ci 49 CrS 00 m •'i'-" Ci*V-BnU-tlCl^' -205: ^d?- -?Ua. í*? La™n)"-« Nova América. FIAT 1 400,R. 8. Francisco Xav cf¦„', ' .,' ,, V? „'.„ ' niKVIKllIT iq-.Kn" ,142-K - MaraeanS. Dodge 51, CrS TiO mll: ' ,,r* ",,4'f-« ''-•" Bel-+ U.ft 1. Rp. 1 004.

Bulck r.i. CrS 2!0 mll
CHEVBOLET 51 - Vi.a^',!"'"'" » consertar. Sl-ine

_50. _ R. Rck. Feijó, 69-C. Das i.Zt
compro á" vista". to n h^as.

corrente exercício.
Rio de Janeiro. 14 cl

3901.
(a) Ileribcrto Arfeld

Diretor-Presidente

,,„,,„ ,, %l, „ ,,,,, Air, 4 portas, lOOfí equi- CHEVROLET 47, luso. 4 por-Uirgente. pode trarer mecanl- FOKD 48
A nlllmnn .io i>c 

~{-,n 
n.ii.'' PímIo. completamente legal »»*• Vendo á vista ou ou t:o.,co. Run Leonor Porto, 37. ap. mo estado.

•Yck-.r l- He nr.c Cri KUa Barata Ribeiro, 232. C0; l0tíS nl?inJ.ú- "¦ttí'\0,?,' ">•• Tel. 28-1927. SAo Cristo- JatobA.200t aeK.irii ii. de pr.te.i. i r> ... . ,. ,,.. • nôvo. Ku.i do Catete n.° 184. vAo. ._-.-.^—-.
. lataria 100"

roca-.«e por

lei (P

JAGUAR 1351 — Vendo, em
Vende-aè, oti- !lorn estado — Álvaro Ra-

2 portas. Rua mof- -22j_ 
Bento Ribeiro. JAGUAR" 

"1D5.7 —Vendo 3ÒÔ
vende-se , i "'-'•:> m": SKOüa 5':. l'r\ 1X0 •-•¦_-•¦  _ <• Telefone: 2.5-0211 F!AT ' 1M. IM» — ÍM Ó0O.Õ0 ""l » v?',*"'-0 10 mcs" sSm

Chevrolet o ml!: Jeep 40. Crv 00 mil; CHEVROLET 39. 30. de praça. c«v55lH 'l^O 
de luxo C" ^VROLET 1M9-4'dc eatraaa, o restante em 15 .^o.^ Tudo nov,, e revisado,

novembro de Ford de 2 portas. Ver e tra. Anglia 48. CrS 100 mil -Vendo A vista ou a praio. R. •', nH0 .mi' com'taxi •„, -\ l™1"*- tm oti,",, ost'u,° nl??eLr:J!dIl?-_ _ A?aül0' na llua Ribeiro de An-iCnmnramós r aceltamni ?• Francisco Xavier. 915 tel. )¦','„ .""l.Z™ '".xlA.'!í'- '* J- "¦" n"~ n- —« •—
Irirnde. 1".

I 43ü. Una.
! 230 oro.oo

Iro de An-{Compramos e aceitamos
i
48-27B6. Oscar.

Edital de Convocação do

Bangu. Telefone: (rocaPreco base: CrS '- -ICHEVROLET 19.M. quatro
\i:TOS furgões — Vendo 5, mec. em perfeito estado nôv

VÜTOMOVEÍS — Co

em ««do dV naíS." Ve'r '* eonierr.ç«o. Rua B?- ronp 1941 -~Coívers.vel"-"•dio, em «tado de nôvo. Ver '". *"'"" V v\ I- ,.. • ~ <-OI"«,,'Tei ji-pp-....-.,. -
_ r tratar na Rua do Uruguai r;lt:l >!.beiro. 197-A. (P. \ ende-sc. tudo novo. CrS 340 -£EP « ILL1.s
n no 3ix; ¦ 

_ mll. Tel. 2-2067 Niterói 2i^. ' . í, ,,.;;•>"'.-.¦J.u"  — CHEVROLET 19-12. 4 porfs. Amara). L",ü- AJ:, Rul
CHF.VROLET 41

^'l>U
rasa 1. Lin», 4245

—-„~- (^o 11 sc lho < i c Re prese »lau tes -(.misT,,''1'
o-'.po — Ven- oi "iiisso.

ELEIÇÕES DOS ÓRGÃOS DE
ADMINISTRAÇÃOMAQUINAS — Solda elétri-

r» — sueca — 10 n. .". —
300 A — 130 000 — Es.lK-il!
coluna 2 pedras — 2" x VJ."
77,J,-..n-lJ'„-,A° 

ow 
Ti 

-Mo'-or:De]ct:ndoK-Reprcsentiintes no

ó. CrS 340 JEEP WILLYS 1M9 — Ven-~Jros, rstado de
i Barbosa, n.*

32-2836 — htcramátlcol troco ou Tacllf- r,-„c'vo 
* ".." 

j -¦ K5' Hp' 304'

to ate 20 meses. Rua Had- ^RG/IO 
- 1 odge .... es- JEEp WI1LYS 1956, ame-

— Bom èãta' crraoEW _ " u *7- vtná<-  
 

na Rua Francisco Sa n. 35-E Iorr,H.io. bom estado, ou tro- :i0o .. Ac
isr jo.=é ít"--s0 P°£ í"'1 WlUya. crs ...R. jncurutu. ..  .

Í220 000,00. — Almeida. 29-0612 30-16s-| -"-feira Telefone 838.
2 portas— Pua Oolss. 618.  '30-3493' pnnn ta rt. r,..,.. m ~,„.~\JIPS WILLYS 59. capota da

AUSTIN A-10 — Vende-se,
rua otimiu rondlçõft;!. CrS {AUSIIN A-40. 19,^2 — ven- f,-.:,.m n-\mo»; -11 i*Pric'- como nuvo, rotinao n0r
180000.00, Ver na Rua Fer-'10. * »•• um £Ó <!cno- Pral11 "~ ^——: ;sí> 35 000 km. Vende-se k vis- „lllrto v,„. ni ,. , Domin-'
landes Oulmar«e> 37 Bota ídf Trar-,( 3|"- Niterói. CAMINHÃO Chevrolet 48 (Lo. ta por CrS 900 OOO.OO ou rom 

"ÒL 
Fe-relra M fi-inraandmaater), em perfeito es-;perniena parte facilitada. —.' *

em qualquer eslado
:.o local e paro na hora AUTOS iifados de passeio e CADILLAC 49

vista Os maiores preços cirna. Tel. 30-7376. Sr. Ma- do. Facilito
e-nie sem com-

I.iiea

noel
48-0110 —" Sr. AERO WILLYS — Equipado.

Treco ou facilito. Av Prjío CHEVROLET 193S
Júnior. 290-A — Tei. 37-3717.:— Standard. e.»:ado de nôv

Vende-se na Rua Uranos, I 2
_ Qaragem Ramo*

|foso. Esta rua começa na R. | AERO-WILLYS 61
cnm'Sr. Fernando. Tel. 26-31149b? Fe-n"ludo tT% 3mb 

""l^km. 'frraTtâ"entreea. 
—

Pelo piesentt EDITAL ficam convocados osi: —- -- ' """""¦ ...|Preço abaixo da tabela.
Conselho dn CON- AUTOMÓVEIS — Compr.. Rua Barata Ribeiro. 197-A.

oi r"Vs]x ra nc • í,canV4 ~ ™^«
^eit-^ca-facmto: E^C M ÍSf-jKfegBSÍt ÜSfa&ffÃ.rut». 40. Tenha. Tel.: •'refeito Olímpio de Melo, & 153 

tsiatio te
2.»-felra. Telefone: 838. \a"• ,.**''¦ IS

"I— """ uol»s- ela-  |30-3493 FORD 30 rte nruc. hi m,„;I JIPS WILLYS 59. Capota d*rt i. ..—,—_ —-——..... —....,.¦  rui\j Ji', cie pr.ion, ns pouco -,.,-, ,»- ^.,-, * ..i.., m~i~*~.r*
,^,CHEVROLt'T- Caminhão 59. CHEVROLET 31. mecânico. 2 tempo, todo em perfeito «*\&0-'nMu'âJlS?'

.II sírie. como novo, rodado portas, único dono. está ti- ; tado. fi favor trai-cr mecinl- ' ¦-:
Preco à vista: C:$

70 000,00. Te!.: 22-3333.
JKEP WILLYS 61 — Pou-
co uso. em ótimn estadn

tado de novo. 
'niilTDliVízjTmtar"™' 

Rui' ÂdolfòTèrga- CADILLAO Coupé Vllle 19M.IFURGAO FORD 1951 — dc cmiservaçne..Rua Ba-
I3arrcto_r..° 2 — Campinho. mini. 325-A. Tel. 49-7705. I(ohapa 427). lindo. Impecável, Vendemos todo reformado. rat:! Kiheiro. IPi-A^ (P

CHEVROLET Jardineira. ÔU- CAMINHÕES — Vendem-se. S?S?°,-Y'r m^°„^'" 
*«)'? f1""1" "ova c pneus no- JEEP LAND" ROVER 1943 —

mo estado, 1942. vende-se. —JTei 25-3220. Machado. I *.™ÍSfr».i~ *m^?f"». 
-~* vos- «timo preço parapa- Vende-se, pintura, estofM

Crt
r.a

, •„„"! FEDERAÇÃO NACIONAL UOS TRABALHADORES rn. qualquer estado, e de AUSTIN 51 — \endo. Rua R. Marquós de Sapuenl. 66. riTROFN 49 
"--Rom "estado' 

freV.tTào V, nn du Áv i'm íanr"'° a vlsta- T 1{ua e mecânica s

preÍsorH"paPraVto.^^"ISdIna INDUSTRIA que .se encontram em gozo de ^';"'<'»-'' ."»«« oi. :,,„.. Tomas Rloeiro. 0-^ Penha. |sr. Alexandre. i^a1ll°m,a4"jorgeB m,d"Un° nárrò^'0Trata" 
"ü^Ruá"'™: l;."Mio 0liI»Pio ^ Melo. ^^^?*> / ^:».

, ríH'kf- 
-J5000: Ba-!scus direitos, pnra. no dia 8 .oitol de dezembro líg!,* rts,a ~ «-«OO-» —IaUSTIN - Vende-se A-8 48. COMPRO autos, mesmo 1M. 

ç1'3. 
Lar™ do MaraeanA. queira Campos 282. ap. C-01. 8-í8-. !Rua 

Jmí Bonificlo BH. ca-,
-n^ade ''í^ ~ 

i 
nM k:: _ 

Cie 1%1 se reunirem em Drlmeira convoencão às 1 - - -' ——- V.ev '.V1 Esn-uia \u-ente de enguleados. l'aR.. na hora. r,1;^-. ™'»''" =; o» 48-65,6, Dr. C.rejíúrio. ,FORD 49-50 - 2 portas, em sa 3. cem o Sr. Antônio...0 000 — Tudo novo. uriien. ,l'e 1,J01> ,51 IUIUIRm, "•"' ''*','. ,, , . ACTO \ tfiiiipvo nir la.velio. P«\.uo Bl-asllia, com T(,| ..n.ir-iR Cai.tns !••¦" favor.,Jandir. CrS .. „,,„,.„„,„,. -.-«—. estado e^cenclona, venrie.^e' '

SJKSSrsf í,,,aDHLts°\r!-\5nn\s^rdyonüdr!ai^
*«qüÍNÃ de lavar roupa e e,„ 

'segundo 
convopaçào, se náo Houver numero" Sf. «'VSfpíS: dn'T IVenás 

"l" 
mil' Um K;* 

<^ n» Ru» Síü '-'"" í^^^m^f^,^ c.TROFv'^ Vendo em 
° ,^Í4l^^^\V^Sí We^^cSS

^?n„aov^oVS: ís^cTSW^^L^^ o" "ss:Ér£C£' 
l?%1l;-:'^'s- 

"r;,iil""FUmr'-:SífTRffi,«f b^í-"«:"no ",,n ct,n-Sê^ffi?R^•£^'~%&.?&sí"ísârss-
^^,l^^"IM;;Mro*«;1'UfS ""'" ,!:r'mtnr -^-^^ IC:W-S,M1 AUSTIN "a:40." 1951. AeeltO^^U.'W%ÍX^ f^õl« «THd^ __.•i-jj .1. lei. o,-t.„j il Ja convocadosi paia proee.ssnr u ele çâo dos com-: ;.ri,Vf,.,, ,. troca. 100-;. 300 mll. Tele- Trocamos Av Atlmil,-. 4 l»w-a». perfeita conservac»o t8.5G05 ,p çalves. .1A VF.LTV 32 — Excelente es-
^l%*,L4V%l^tlK- rWn,M 

dU- Ó?gft°S dC 'ld"\Í»1Si"l'a° d« ^•"-.U^K,e-n..lZrn;àr:í''!,e3S-M6?' » ""•" .P c^';^ 2»rof;í,rS2: 
"^«o 

SPORT 
-i". 

do:s i- KORD 
-195,'—"vende-se'em !^'-.^.-m!I^''..:'<5:«»-'

?«?RuVaen|ánRt» 
'ÂSdri 

; Geração Nacional dos Trabalhadores na Indus- Cíl „„ ano. rS£T%U<» AKBO-WTjLLYS 1960, v-„- õmiõW^r^liSir^tlõ^' OmnlnRo atí n horas, g^^co^leíamen^0^-*"»»^^. v.r na Rua JAOOAJ 1951 - ug. m
48Í - 709. itna obsenodas ns formalidades lesais. melhores preços. Telefone ''"• 3- s,>ril'- <>llas'' »"v°. Duvivier, 37. ap. 708. Tel.!?1"1. dM laranjeiras. 347. lo-'psdo. à vista ou a prazo, Rua í.ffj™1^1!^.,11- •' - Bo- - vií,d£:*f '" ?"ro° "ff 1
MÁqowa~decÒ9Türa -l! A')í,s a Ms5:'° preparatória, destinada n verifica- 30-9100, Jorfre P-"'-' comprar carro mj. 57-0038. U" *.._ iConde de Bonfim 497,.Nelson ?ygB°v *?'•'">¦ quina 

1W^ - -intu-T e ia-
De- mio. cs .7500.00. ótimolÇàn das credenclaU des Delegados-Representantes.lXÊRÕ willys íoãil km - ""r .val"r'- -"1", - J.™ Chevrolet 50, 320000, me- caminhão F-eoo, sno 54 - dodoe 48. 4 portas, rádio « m«m &?m!f «i»!',,1*-!?* t,ulB 6tlm° cst"d0 — ^,'•,¦,',
ponto. llua Barão de Igua- será nberto 0 prazo de 24 (Vinte C quatro) horas VÍmíe-sc 4 Vista on f,nau- «•r,'""'«is- s" ¦ Tí"».« ««jCânloo. rAdlo. 5 pneui noves,: Vende-^e t, vista ou finan- °!?glnid. £«11 to parte. Rua „ff^m^toM7'.ef:;«»'' Prec» CrS JSO 000.00
IT^V.' 

f« XI* P-a d»|Pa- o reBUtro^as chapas concorrente., processan- eu^ foca. Kaddoc, flü JSSS^gt gg^fi:^00^-^.^^ ^^R^^-S^^^^S^^^
ffTQüiWA DE LAV An n.^- ^°:!,e ««''Ç110 na sessáo seguinte, que se realizara Í2L5  novoe. D(,d 5'^ 350000 „t câmara n. 314. ao lado da S». V^de^S em™'tlmo eítal 17 hoil- 

Ffnumdo* dss 9 ^açougue. Largo da Abollçto.
mV,\£SLZ V"de"e 

BJS: 2, dUns1 1,0raS '1P0S ° encerramento do aludido re- * 
tf*-noLLAn 

- Compro ,ero 
^nflmetro. Troco e tt- Antártica. Olaria.  íío^i.^ulVl^?,°v?rVtS- tL-ii:" JEEP A^TLLYS 59. d. *o.

?íiSSAwífl,«e"l«^^- plS,r"' ... ll'!»« «o 7e". 38-10 éSf^ "mo es-ado. «'mil saláo » Sln^^ ^ÀV^Ã 
H* 'ciievroÜF 7^~^7. tar segunda-feira na Rua Fi- FORD 59. Starllne, conver-!?«vo. RIM.deDn.bW.

A cada delegaçio corresponderá um voto. exer-[Tenho uraíncla. .combinai-. Aceito lambreta. °;J^^"0 Xfl,ler- 3" "is^, 
c„1 imp«.wèr «tado^^ -'?"'ir«d,'anMel°' I82"B* telp_ «vel. capota de aço. muito 7:

oIAQUlNA de calafate. Vendo,|citado pelo membro mnis graduado, sc da mesma ãíitos numou» e«n,iomotor nufaio. pouco uso. -'fizerem parte membros ria Diretoria da entidade re- „arCa ou s , P. ¦.! ,,V -- ~ "
?Xçu 

JUnlor* m' Non Presentada, ou. em caso rontrnrio, pelo mais idoso 
"omf 

49-123» HumKrtSI AEa
M/i(3ÜIN;Ã"sÍN-oíSir--r^7n":íde n!'s 1!,,('f:,ran,.e5- „ .
(!»-« iTv.io para hot». ítrtl nl° fip Joneiro, 17 rie novembro
I>.W»o.oo. Av. Copacabana n« í,, DKOCLECIANO DK HOLLANDA CAV
531*05 Presidente
MAQUINA RÍSOER — 6000.00

Nova Motivo rie viagem

Ipintura. máquina, lataria -!" ;nôvo. Vendemos, trocamos. JEEP WILLYS 59. est. nô-,
.lAMINHAO FORD V-8, IMO tudo novo. Ver na R. Dias IJKW VEMAG 1961- Ven- Av. Atlântica, 511. (P vo equipado. Prof. OastUo— Venrie-se perfeito ee-|da Crus 11^... ,.r..r.n/ ^-.iia kui 11. joo. iei.: w43h;qo >eoan llelear. novo — prrnnli-i ™„i, "ÍT7ÍS  naiaiia, iu-104. fin»; da

0 000.00. ú.lmo|;»f«l1idccocm0n.^aocf.o,^0hd ,,raia do Flamp„s0, 82. ,p 
IIHOAO^- "gg,,»^^ Bsrata Ribeiro. t dlrltt^

rie 10,11 _|AUTOM<SVEIS _ vendo »eu «stado. Aceito trwa. Rua'á 6llmo quem ne-f»53 ~ Vende-se pela me- DE SOTO 51 — Otlmo êsU- n0"'. ótlnl° Para entresaa. KOMBI 60-61. I.» slncrontea-
., ..,.^T l"rro R p™° mas Pa80-lhe h.Conde_de_BonfIin._i03. |ceastta de um bom carro — 'lht,r oferta, em perfeito es-:tto 4 portas dosf pequenos '— Vend0 * T16,a Tratar ;!,da. pouco uso. equipado. R.
ALÇAM I,'vista 110 máximo em 4 dias.. »t-TO -.06: X APARTAMESTOiTratar ua Rua Flsuelrs de|lod01 «"Perequipado. unlco p', Haddocit Lobo 74 

' ° £r- HuS° Pel-M telefones: Prudente Morais. SÍ3. 401. Ver
,p icnho tel. o loca! dc nuardn ^\ TUUCA — Vendo vazio. Melo 203. S. CftstovAo com'do"°- Uua Sorocaba n. 200. " " 

... -—~- '33-9241 e 32-6441. ie: porteiro, CrS 600 mll.

R; Irlrnme. 47 — BrAs dT"tTU\.
Instituto dos índustriários

Departamento dc Administração Geral
Divisão dc Serviços Auxiliares

A V I S O

com pesto.il capacitado. Rua
Visconde Iiamar.ití. 09
Tel. '25-0574. Net.

3 Itos . JSaronl. I CAMÍNHAOZINHOp/3 500 ki ^ MT»WnwtlS rooo"l!?è''r'''e" FOKD 1959 — FIreline 5ÕÕ KOMBI de luxo 59- Vende-
arm. emb., COMPRO AUTOMÓVEIS g1*19"- T:wo p P'^10.Av- pena ver. 47-4846 superequipado. Vendemos " A vista. 530 000.00. Ur«n-

; Suburbana. 2422. tel. 20-7063.

MAQUINA SINOER. tioíã-^
«rÇerlcana. cab.nete. elí»iiiaveude-se por CrS jt 000 Oflna Rua Palm Pamplona n •
625 — Sampaio. Xfto aten-
<la telefone.
MAQUINA registradora Nn"'tonai, vende-se. registrando • „„at* B9.P0. em perfeito funcio-'CONCOKRÜNCIAS PUBLICAS NS. 166.
jumento c garantia. — av ' Faço snber aos interessados que, tePrincesa Isabel. 166. — Copa- ! 1,
cabana. '¦' ,^^^üIN:^d^;:T7í^"Hicr77'•¦-ft. ' cm 9.*11"8.1' íls- 905tí- as ConcorrênciasJautomoveiTjk

.'de;w. de etnpres . 2 elev. c  Imerlpinne ,... ....AUTOMÓVEL X CASA De InMn. Te!. 45-5368. Sr. Bas-1 nwKA^£2S*ML'U 
'"!*" -

.WES — Vendo, boa cu» - Itca. Paliclta-te .1 diferença. I'eu>. mesmo pret. repa- „tado út néV0- Av_ subur- «e novo. Rua Haddocit Lo- n
Aceno auto ou camlnhAo c B?«e: 2... milhOes. »»'• ' *IT*» O JUStQ valor a buna. 2423 .fo, 74.

superequipado.

FORD 40

Atlântica "• rtL P- f«voL43-7W9. _ __.
IP KOMBI 1959. ótimo esta-

do. Preco ocafiâo. R. Bara-

;,!^!^lSdoC 
":"<" um"arianadlfo- ,^1° Ar.JCHEVBOLR IMPALA-ID6.

Copacabana 661 Oaranem. Veude-se. 4 portos d^. l«sal,

Luxo. 4 portas,r°, CAMIONETA JARDINEIRA, HOIXIE 30. táxi. 8 lunares. £D "JI- ÒM,I»Í1 <" ,ll<i°'. '",rí;
—iRer.atdl 49. troco, facilito — maquina de. Hrao'.i'li 48. 2*,"£ !ni'- rfs,tí:i!.'„1-* de n
il,;itua raikiíandu 13S TelcJa-:bas« KÍ jàn\. -Tel. -38-T3Í1. .nul- Tíleím' 30-9.00

ta Ribeiro. 197-A. .P
KOMBI 61. Standard. 0 Um..
Treco e facilito, te). 57-7611.'AUSTIN A-70. 51, 'na'!Uinai.,._n.,nvr,c .— ,,_,,.-,--)4a. via va«., Preco Crt. . „ ne 45-6447 |Rt» Hi i A no. Ribeiro, 43 FORD 37 4 nert/s. vendo ur-S"» nuvivier n. 37-A

. 
'SÍ,niS,Mn35r 

mei.T°vUJ ASÕ°Mf?V?JSAÍ X^U^&í&fgS0- - T*'atíV '"^-ÍC-ADILlXc 50. mod. ¦„-= l^f5:  ^ie",;,ea, Ri'a'f^ ^^^|Iõ^OTÃX5krÍM9.
S QUson Tel M-M45 

' !Sio Francisco Xavier 3. te!.t?*^^7?3• . „ JVende-M » vlsta ou a prazo, DKW 80 1 000. sedsn. Vende-i»P- 101. Sr. Edwn. Vendo de 3 cores com ri-
192 K 199/61 .;,——¦', 

"„i..-~ .ÍÍ8-3773. 
Dauphine 6:. 300 COO.ICOMPBO carro á vlsta.;rrm 300 mil de entrada. Tra- «e *-• s. 1» «nc. superequt- PORD 41 — 0^01 parttcuUr Idto Mo orola VtUU 011

ido em .....'AUTOMÓVEIS - Compro. n.t t 400. 300000. Packard 3? T.iro o justo valor, mesmo !ar na R,!» W«**«l «»e Gou- P»do 5 pneus novos. -¦ Tiata: na Rua Clarimundü de n „rl „ Bi., nlÀ* S«
JV , ííRf°. na !><na ° ,'u'a vílior JOOOOO, MO 51. I400C0: HU- precisando conserür Te- """• *™- Cascadura. com 750 OOO.OO à vim». Roberto - Melo 348 s" Car'«nulnao 

Qe. 2., Pr ai» —Rua Barão do
man 49. 130000: Standard 

".fn-T?" 
m5 iMaurício. Tel. 29-8078. Tel. 38-9191. — il*i-Sl^£?Ii?": .Flameneo, 35 — Oaracem.

• ntUa. funrlcna bem Crt 8ml!._Ruj Senador Di:.-»'
*i>. S07 — Tel. 22-1033.

acima mencionadas foram canceladas.
FORD 1954

o Decreto n." 125. publicado no Diário man w_ lTO00g. aunaaro,iefone „.«3-
Ano de VanRvarrt 49. I3O000. Austin, CHEVROI FT — Mjnillnn re. noDOK 1 neo riÀln h t. .'"«>" «ou' — "»"

1060. en. est.do de -?0vo St. 2'30CO0. Cedlliac cenv. 47. CHEVROLET 1936. Bel-Air - ,,í,5?5d« diferenciai? V!l- 
"}?r^orl"na?^„mt 

cerse?: f»««<». < P"«»- "'"ãnico.
Chefe r"n rw» 1:i W10 ¦"" Vendo 170 000. Ford 37. 130 OCO Ci-; Vende-s» ou troca-se per selo. Calsa Caminliâo K-6 etlc ";víst«. Tratar on Huco ttoen 130 000 O re.«tante It-!c«rro de menor velor. Ru»'Studebaker "

'Pieis.: 32-9241 e J2-8441. nanciado et* 20 metes. '8I0 Clemente n* 71.

ai GERALDO ALVES DE LIMAiScrvljo de Material.

Vendo no Tel. 45-91S5.
KAISER 31

(P
Em otlma»

Vendo Rua Fe!!
cio, 79, Cascadut» nha 30-155.1

eivaçto e funciónsmento Aces- J!1*^0 750 OOO. — Rua Frei cor.dlcfte» em tudo. Vendo-ílo oferta R Jacurutl, 40. Pt-Saneea. 29,. Nao se aten- ou troco por carro menor —
de pelo telefone. (P'R. Dorainsos Ferreira. ~76



10
KAISER

3.° Cac!., Jornal cio Brasil, Sábado, 18-11-61
53, htdramAilco,

393 mll: 57-3020.portns
KAISER 49, particular. I
cie entrada, nua LoUo
Mor. 528. Carlos.

 iS 5.I01DSMOBILE HolVende-se um, unm pewtoa
fino K&ito, toialmrntr nrtvo

Ju- te hoje. Uua Juho Sllvn,
— Ramo».

KAISER liiõft — Vendo c/Jmbrcedes _r

4 p. sic
156. 98. Vendo ou iroco. —

84 Gustavo Sampaio 876. Tel,
>\-137-2085. Bruno.rádio rm ótimo estado. A de-se carro «cldentn-lo nu

Tista ou n prazo. — Huiiítroi-a-se por ;arra dc _n"-iopnL 1P34 — Olímpia con
Barão <lo Flamengo. 35 —selo cum dlfernncA._ Tratar yersWeí — Lindo cairo
Oar.-irrm Tel 45-9135 (V__na E*'™1'* VlOBUto-ân Cm- IN.cllito. nua General' Urf' l*-"-" " ' *"»¦ <•<¦'» s* A'i!(|„i__. i,7-n -Leblon - Te
KOMBI STD r,o
vista ou a prazo.
J-ioJe.

— Venoo V
Tel. •Í6-C679,.

._. ivnllio 1 46U, com
.MKHCKDKS-llKNZ S3 MO.IlefOn* 47-W144.
delo 220. Otlmo estndo, moto, jOLÍÍSSíÒniI,tf 1052

;ilae 1951 — Vendo, facili-
jto, 4 porta-. Kua Riachu.
jlo, 388.

I lanternagem, pintura etc
KOMBI LIXO fifl — Ven- Vendo por OiS 7:i0 ooo.oo só
do, ótimo estado, equipa- vista. Tel. 34-2728.  
da. à visla CrS 5R0 000,00. MERCEDES-BENZ LP-321 ¦
Ver com o porteiro, na Av. iio. Vende-se ou aceita-se co- ÔNIBUS Mercedes Den:-, 1M1,
1!-tiiili í Elizabeth 053. .mo entrada um Chevrolet seminovo, vendo por tino ser
l*n<ln fi Brasil. Ver c tratar na Rua Ido ramo e trnlio outros ne-

'paquequer n. 43 - Abolição. IròcIo?, fa;-. 12 a 13 mll por
;-•_..-'—_v w—;•" ; itiia, numa daa melhores lt-MORRIS 51 — w. 4 P. .4 ,,„„,. ,|o subúrbio. Tratar Av.

rLTMOUTH 1951 — Oti-ITAXIMKTItO — Vende-se -
mo estado, 4 poria-, me-jTrnt-r n» Hua CaiolinaMa-
c&nlco. Ver na Rua Frei __?______*__
Caneca, ~6fi. llmárlo oo-IWOLSELEY 4". Impecável
mercial (|» f vnndo, troco por Porei -

. '.. .—.  'Arnaldo Murliiell, 180,
PLYMOUTH 1933, sedan, <le dileta.
4 portas, _r.ec.mIco, *le im-U*-!,:;,.,,-—- - -.- . _
cular Telelone 47-1104 VENDE-SE um cnmlnliín em VENDO DKW nno 10.-.B. Cn-

-I.;a.,..~..,.-~._,-.- —_. -llx-m estndo. ano 07, Tratar niloneta, eiiulpnda com m-l ini. L-m n ni hnrn--,1'ONlTAO 1831 -_-udo orl-na-Rna Miguel Bangel, 301 — dio, tapetes cortinas, pneus .„,-,_" P4« 
, „„»'Clnol. Olimo eít.ido. l-aollllo^cancadura. nbvoa motor foi trocado es-'Av- Erasmo Braga, 2Í1Ü.

r?» __3-__-'_- T.re37a.3717"Ueí Míin5__ii!.' CHM. C. Òimio- "»do com 17 000 qullorae-s/304. Tel. 32-97114. IP¦3-A. - rei. «-3717.^bh(rU||1| R ,, m ,ugaiMi tros. Ver na Av. OsvaldoCru-(-_—
ITttltivV, k e«tn>lo <le nova. Tel. 54.3202. " . 10-'-

VENDE-SE Chevrolet, 41. dei
praça, nua Visconde dn Pl-1
rn.» 525, das 11 ás 13 horas. |
VÊNDÕ camlnhlío Pargo 51,1

Itua reduzido. Ford 50. r'-6, Che-
An- vrolet -12 —- Avenida Santos!

Il.umunt. 700, Novn Iguaçu, j

Alugam-se
VOLKSWAGEN

DAUPHINE
KOMBI

V E I\ I» E - S E
l*òn-'r.-uGEar"?ci na

KOMHI compro i vista
mo a consertar. — _»"-.

me»-
7M.

KOMBI 1959, ótimo eslado
11.. p. b.

farol de
rndlo. ar trio dos Democráticos sua. .io-;1j2G,

Pina. Tcl. :tn-23ir.
PE-ÕEOT 1ÍMB
nôvo, 109 mll.

— Eftado de
Tel. 30-5:05.

pelo tcl. 2õ-2
^ÈNDEM-SE uni carri

modelo 1948 e
¦arroçarin tie sefe metroa,

toda reforçada, nn Av. dos
514 — 1'ôstO de
Iíool.n Miranda

de conservação. Pintura (visto nté amanha
nova. Vendo, troco e faci- I— Vend0 faollitp,
Hlo. — Rua Estácio de Sá
i_^153._ (V
KOMBI 1061 — Com 0 míl
km. Rua Marechal Trom-
powskl. 43. Tel. .18-1788.

KOMBI 1960, esíã do com-
pletamenle de novo. Ven-
do, troco e facililo. Rua
Estácio de S_._153. (r
KOMBI 1!>6Í. 0 km. Vende-
ise ou troca-se por carro
usado. R. S. Clemente. 71.

estrada Pode ser 0/ siiveno m, Día

¦ packard ss. mecftnlco. 4'[portas, equipado em maravi-'llhoso estado geral, ínriliio. It.
Major, 79.

lotação FORD. 7 passsgel-1 tnr tel. 27-8941.
ros. linha Madureira—M. He:
me«, lõOOOO de entrada e
resto r combinar. Tratar
Av. Suburbana, 7 268.
i'iVcorv-,iui—V.",,,,-*-in",7T MERCEDES — raíselo, comLINCOLN in4. - COUP*. eqlll |_r(x ,„_ ju M e ,3 „ .„,„

_ 
67-5738.

domingo,
s Aveni- OLDSMOBILE 52 — Ven

Aninro Cavalcanti n. ..do, 4 portas, equipado, em
1 773... -»--_d.e_Dent-o.  perfeito eslado. Aceito tro
MEHÒEDKS-BF.NZ — LP ..ca. Pref. Olímpio de Melo
321 _ sn — Caminhão. .,— B7". Tanlo. Tel. 48-5095. (r ,_,,.....,... .„ ., ..„,, , ,,„Vende-se carroçaria tipo -— — PONTIAl im — vendo tm
FurcAo (trlvelato) — Tratar OLDSMOBILE 49. superequi- otlmo citado geral. Hua uru-
Rua Dona Amilia 4íi pado, Cr" 250000.00. n-.ia Ca-igunl. 248 — 30-5128.

MFlK-K.nKS-llFNZ - Ve_deT fg'"* fgSfil 
t9' M*ler' Te- PLYMOUTH 38, em ótimo es-

?e um chassi LP321, ano M, ' tado. outra 49. toda 100'i. -
r hom financiamento, Tel.: OLDSMOBILE 48, sedane-lVendo as duas à vista ou a
32-4536. te, equipado — Vendo, tro- prazo. Motivo deixar a praça.
M-m-AN bp-tít «no 1-3-2 

"O -*"-í. Olímpio de Meio.WP ponto d» ta-1 da min
mohoan hiom ano i»« »>.„,,, T,| 40 -,,;«-, /p Santana, Hr. Santos.— Vende-se. excelente estu- JM™__jauln- ,...)•._,.""'  _.
do conservação. Plne-a, Tri- õí noxiSnuv n II ite-.nll-íLyMOüTH 52 e Dod

vlíta ílfln 000. Tel'. 3H-8.-i!fo'! .,¦ VENDE-SE rainloneta A-ts-
PICK-UP. vendo Chevrolet .In A-10. nno 50. ou troca-se,,,,
51, Otlmo eatado. orliiinnl. — ipor camlnhfto Chevrolet de 50j'„JJ .Av. Antenor Navarro, 143, B. p__rn cima em bom estado. 11.

IRicardo Machado. 2114, São .
CrlstôvRo. Tei. 28-0888, Sr. 1,,',,.."iná _
"""V*1- emn Durval.
VENDE-SE um Volkswagen VOLKSWAOEN 1960 — Cln-I9f.i, primeira slncronl-ada. za-claro, muito bom estadotranca dlreçío, rédlo, baten- _ ,7 r,00 km. Vendo -ó íi
te de borracha, calutn.«, capaa;v|Slni Cr$ 000 mU. ver com
cor creme, todo equipado. Av. „ portelro, Av, Vieira Sou
Monsenhor Felix, 859-B, si\-
bado e dom. nt** »s 12 lionv?.

PONTIAC praça, 1940, 6 (il„
nôvo, vmdo barato, ao pri-
meiro que chegar, uua do
.Senado. 190. barbeiro,

P-^_?'aS_ís: Aero Willys 61
_¦<,r,i 0 km, diversas côree, pnra111 pronta entrega. Pr<-co nb^l-

xo da tnbeia. Facilito p/ do
pagamento. Rua Francisco
Sá. 18, tel. 37-1772.

ALUGUE

Pontiac 1952. sedan. 1
em ótimo estado, sujeito
Ver e tratar

ri s .ar. I orres.

portas, mecânica
:i qualquer prova.

Nua Francisco Eugênio. 373

10 11. 272. Tel. 42-37
VENDE-SE 1 camlnh&o Iied-

VENDE-SE um Ohevrolet, S3. foriI motor novo. reduzido,
coupé, mecAnlco. Del-Alr, vl-;a lvsta ou financiado. Tra-
dro ray-ban. duas cores: i:re-itnr na Rua Duvivier. 78, ap.
no c creme. av. Automóvel lg Tp] 57-nim Carlos
Clube. 2 843, sábado e do-|"
mingo Mé üí }'2 iiora.^.

MERCURY 48, 4 porta» p. e.--
..Xítntlo. Vende-se, HJO. Teiefone*'" nino,?.'.-08!14.

pado. )>erfeltlíSÍmo
Av. Prado Júnior,
Tel. 37-3717.

stV-0
290-A — I'

MERCEDES - BENZ 220
um — Vende-se. com apenas

VOLKSWAGEN fil. 7ero|
V_ND_"__ BÜlCk 1030. Spe- _'»• n,9 r,''r B,V'°' !»""-"
dal. CrS 1200000,00. Rua i,o-|faixa branca. Pronta en-;
blon. 3. Leblon. entre ituas lrec;i. Hua Barata Ilibei-;
Afrftnlo Melo Prnnco e Almi- ro, 197-A. fP'
rant- Oullhem. ^--^ ou TOOro ppr-umft'
VENDE-SE Plymouth 4R. de camioneta de 1 on 2 tonela-
praça. Ver daa 8 Aa 12 horas. das. um camlnhAo Dodue
ll. Oano Coutinho. 3(5. 1048, em dtlmo c.-tarlo de ma-l

IVÈNDE-SE 1 Chevrolet 40 — Hulnn e pneu.-.. Ver e tratar
Praça. Luxo. Ver Funerária »„_ _"__" 

cl" ícvc,rf'™; I1'
PARTIOULAR — Vende car- «anta Casa ,,n-A- Bonsuces-p, Junto da

«, r- r v if° americano, Packard 1950, . „ , -—  Av. Ilra.il no Tor.to Itnpcru-,
üa Rlia 5a0 rranCISCO Xa-côr azul. nlntura nova. for- VENDE-SE urgente, molivo.na. Procurar Paul

OLDSMOBILE 4! Ur-
te. 00 000.00. na Itua Teo
doro da Silva n. 325, ap. .
304-F — V. Isabel. _

OLDSMOBILE 1948 — Ver!

de 4 port eus, mecânicos equi-
pntlofl p órlglnniít, vendo um,
Av. Paulo de Erontln, Slfl-P

Bai.

;rnçAo
plnturfl nova, f-

nr * i ¦*_ i rin m li,,'il,i nova, pn*»ui v"
Vier 175. Tel. 34-5313. (P|Ver na llua Fernanda

nheiro, 53, Penha, sabnclo
domiiiRO,LINCOLK 941 — Vendo 

convemive'., por Cr* 93 ooo.oo 45 000 quilômetros roda-
pode trazer mecânico. RualdoS, importado 195(1. Esta-
Conde de Bcnfim. 703. ,l0 de nèvo. Kua Bolivar,
I.ÒTAÇOES Mercedes —Ven-! 1(12. ap. 501. Tel. 22-0276,
dcm-.se. Inhaúma—Candeia- depois das 14 horas.
ria. n.° de ordem 71C. ou "vivorTiriv-ia 

_ v«nrt».««Melcr—Penha, n.» de ordem ?_fH(?UI3* . . ...,i„ „í
207. informações na Kua Fe- >""• 

,d" 
* POrt"-, estado rc-

IU Ferreira. 31. Hlglenópolls. «' de nôvo, ou troca-se por comr.ro Sl e 12 scom o Sr Lonea I carro rie menor valor. Tra- OP-L — compro. 31 e 32, »
- ¦ ° or- *J°"ca- —tar 

na Estrada Vicente de vtsta. n-e-rno a consertar —
LOTAÇÃO — Fargo, ano IMO.: carvalho. 309. 37-573Í. _ 

' 
rodando na Unha Candelária - '— _V.'r.cxr_n-iTt-7 

k5 —« Ã7i
-Lucaa. Vendo ou troco por MERCURY 49. em e-relen- OI.DSMOBIM. 52, em oti-
caminhão crande Ver e tra- te estado, vende-se por 200.mo estado, nom preco. Kua
tàr na Rua Bulhões Marcial, mll cruzeiros de entrada — Barata Ribeiro, 2.12. Tel.:
36!) Lucas. Tel.: 30-1161. Sr. Jí1" com Antônio, telefone 37.3574, (-•

OPEL KAP1TAN 51. 4 por-
tas. vendo, llua Clara rie

[ llarroK. 155.

OLDSMOBILE 1961, ven-
An Super 88, Holllday, 4

; portas, todo equipado —
illua Barata Ribeiro 197-A.

(P

Maurlllo.
MERCURT 51 excelente apre
«entaçáo. Mecânica ío-O'".
330 mil ou 390 dc entrada
Praça Edmundo Rpí;o C-B carro de passeio. Ver tra
Orajau. Tel. 38-3741 p.f. jtar na Kst. Vicente Carva
MERCURY 49, quatro portai jlho, 3% — Vaz Lobo,
100"'-. Vendo, troco e íaclll-
to. Tel. 57-3020.

-1022.
^.^t.^..-._c n-x._ 1* OLDSMOBILE — I.lnilo carro
MI-.RCI-.DhS BF.NZ, oaml-i(1(, um wi clon0 esta<i0 mara-
nhao LP 321, ano fil — vllha, 4 portas, equipado, bem
Vende-se. ou iroca*se porjcaicado. Vende-se r vlnta ou
carro de passeio

! MOTOR CHEVROLET, com-
I pleto, tipo 51, recondielona-

MORRIS 51. particular. n6- do — Vendn-.ie 1. Rua F.u-
vo. vendo. Blquelra Campos, elldcs da Cunha a. 140. Dr.
29R-A. troco, facilito. Luciano.
MERCURY 54 — Vüpò~dí |NASH 1833. Sta-.-man
luxo. Vendo, urgente; Unlco 4 p.. 6 cil., otimo
dono. pintura d>
tudo original

le fábrica. OU troca-s
Av. Prince-|-oao. 213 .

Sr. Rarreto

Farin».
Vende-se

menor. Rua Sao
Niterói.

financiado com o proprietá-
rio. Av. Paulo de Fiontln. Av. jjem de Sa 312. Sr. Moa
500-A. N. 11.: Pode ser exa-c|ri
minado por qualquer pe.«5oa. I " 

_" -———- —
F. c econAmlco. ROVER 51, em ó-.lmo esta

do. Vendo c' parte facilita

triagem, Pomia^ -lit, todo ori-
pí* [ginal, ótimo estado, Telefo-

ne 47-7643, Sr. Francisco.
VFNDK-SE um Chevrolet <tr
ipr.6. de praça, em perfeito
estado, pode, traeer
co. Otlmo preço. 

"
tar nn n»ifl -Jofl
107. liamos.
VOLKSWAOEN 00," r/ fl 200
km. Comprado novo em Ju-
lho 81. Facilito d 400 000 -!-
10 -'- 30 1)00. Ver garagem Av.
Copacabana n." 1 039. Tratar

. . _ [36-30.-7.__
quente, VOLKSWAOEN 55 — Alemão,

ôtlmo estado, com rádio,
tranca, elc. 490 mll. Rua Ar-

RritAI.-WIU.VS, modelo i tur Araripe 3.
lSfil — Vendo, troco e fa-jVENDÓ uma maquina Ford.
cilito. Rua Conde de Bon- ano 52. camlnhlo comnleto
fim, 2Õ-H. (Pjcom caixa <le marcha, orr.in-
,....,.,,._;, 7~~.w—~,; lUtie e dinaino. Rua Ferreira
RENAULT Fregate, 53 - Ven- Franc. B8a fmU|,,., Br, Ono-
do a vlntn. Km ótimo estndo. jfre

pontiac 1032 — Vende-se
na Rua Jofto Lira, 140. ap.
101. ôtlmo estado geral.
RENAULT 

^48 
— Vendo êm

otlmo fitado A rtsU ou «'
praio. Rua Conde <le Bon-j
fim 4í>7. Nelson.
RURAL W_t_/TS 195Í. ,1-aU. I
como nova. Facilito. H. Doi.-:!
do Dezembro, "8.

RENAULT 33, rabo-
est. novo. Facilito. Hua Tay-
lor. 39. ap. 003 — Lapa.

VENDE-SE Chevrolet 41. Ver
na Praça da Bandeira, 203.
Sr. Varanda.
VOLKSWAGEN «1 — 7.c-

mecAnl-lrn km., última série. Còres:
Ver e tra- ia_.ua marinha e turquesa

Romarle, [Av, Allãntlca. 1 936-A. Tc-
lefone 3fi-3!>on.

UM AUTOMÓVEL
Dirija vorí mesmo. Ol-

tlmos modelos. Hua Joa-
quim Nabuco. 14-C. Tel.:
17-3721 - P.F. - Posto fi.

(P

ALUGAM-SE
VOLKSWAGEN
JEEP WILLYS

Av. Oraça Aranha, 81 -
fala 910 — Tcl. 4.-8íl3tl.

ALUGUEL DE
CARROS

Americanos. Chapas par-
ticulares. — Kua São Jose.

i84, 2." nmlíir. Tcl. 23-8396,

BUICK'- 1911
PRAÇA

Capelinha — (Mimo cs-
tado, it vista 160 000.00 —
Tratar tcleiune 40-li2'ifi

Imp. América
TROCO K FACILITO

1961 — RURAL Wil f.Vs
— 1 cHfcrenrial.

1361 — VOLKSWAGEN —
POUCO rodado.

19(11 — VOLKSWAGEN —
Zero km.

1D32 — CADILLAC —
Cupê De Ville.

dlr. liíclr.-.uti....
i9.v: — c ii i: yitoLET —

Meránien, 2 por-
tas. rqulpado.

P.IW IIAIinOCK I.0I1O.
379-A - Tel : 2S-i:i;:

(P

International
A óleo, vendo ou troco

por camioneta Kombi. —
Rua Maria Benjamin, 331

JAGUAR
MARK VII

^^^_c^_^^__^^3____________r^_____i

PONTO 0E PARTIDA PARA UM BOM NEGÓCIO
19.1 — SIMCA. 0 km, diversas cores.
1901 — CHEVROLET, Impala. 2 portai.
lUtil - CllKVROLET Hel-,Vir. 4 p.. hidr.
19til — OLDSMOBILE, F-85, equip.. OK.
lOCl - CHEVROLET, Pick-up
19fin — SIMCA CHAMBORD. equipado
1000 - MERCEDES-BENZ 220 e 220-S. hid.
1860 — l-niil). Pick-Up — 1-100.
10i;0 — VOLKSWAGEN, t«lo equipado.
1939 — PLYMOUTH, 4 p., K cll, mec.
l!i;.8 — CHEVROLET. 8 cilindros, s/col.
IH.7 — MERCURY, 1 pnrtax. equipada.
in.-»« — PI.VMOITU. cupê 2 p. _ Belvedere.
1953 — CHEVROLET, sedan. 2 p., mec
IKriI _ FORD, 2 portas, estado de nôvo.
1051 — MERCURY, estado de novo, 4 portasR. S. Francisco Xavier, 189 — Tel. 48-0616,.

ÍP-

CHEVROLET - 55
vknde-.se Fonn — ciiun!-
nlifio 4t\ cl fi pneun novos,
mácjuln^ f Intarifl em ôtlmo
est (Kl o, aceito carro passeio
on camioneta rm troca, Av
Ocrem&rlo Dnntas M:\ Jnci»-|
repARUd. Sr. Wli.on. nnsc de s portas, mernnlco cl co-
220 000.00. lunn, Uel-Alr lindo carro.
VENDE-SE um carro, marca Jí.1. 

e U;,!í,r "a ''í^n 3 de
Atile.- 1039 Treco tie Cr$ .': Y 

~ Campo Orande -
70 000.00. Trntnr com o Pr. ! __?P_Í
Sousa na portaria do Insti-

VMi.ic-se em perfeito es-
tado: mecânica, carroçaria,

(p < estofamanto e forraçAo lm-
í pecável; motor recém-refor-
mado.

Tratar ti.t Hon Inclluna. 15,!
Cosme Vellio — Tei. 2;,-JRl_i
— Hoiie CrS 430 OOO.OO k vista.

iii'o Osvaldo Cruz,
llrmll í5'N.

un Av.

OLDSMOBILE 1954 — 4
portas. Todo nôvo. Vendo,
troco « facilito. Rua Ria-
chuelo, 388.

aa Isabel 450-D
MOR TImTÒ X FORD H — Tu-
cio orlKinnl. nunca bateu —
ilun Raul Pompéia 195. com
gnriiKistft.
MORRIS 31. última cériT
Bento LI::l)oa. 14. ate 14 lis.,
dcpol.-.^Jcl^-lC-Cüa. __
íl. O. 52. conversível CrS
ffiO mil. Troco. R. Dois tie
Dezembro. 7f>.
?.»__.. .„ =-——;-—.  NASH 50. Sedanete, 2
MORRIS 32 — Kxcepclonal es- ,Bminovo fntndo, rádio, pneus b. b. no-
vds. Av. Copacabana. 66-1 —

NASH 4fl. 4 port. de prnça.
00 mll de ent. tel. 28-9244 —
Américo.
NASH 

~'j2~^_m 
OÕÕ.OO," -A"h

vlstn. Rua Qonzaga de Cnm-
pos. 211, np. S-102._

NASH 3S. Ambnssntlor
tro porta5. forrnçno nova,
entr. 30 mll. rest. 10 de 3 mil

Tcl. 30-9109.

OLDSMOBILE 48 — 2 portns.
em ótlrtio citado. Vendo on
troco por carro de itcuat va-
lor. Ver e trntnr na R. Araújo
Leltío. 830. Tel. 49-71IC.

ôtlmo I RURAL WILLYS

d.i. Rua Francisco Sa,
lefone 27-1772._
RENAULT 1930"
eelro, radio. b. branca,
mll. Tel. 36-55U3.

Kaiajiem.
JIERCEDES-RENZ, vendo, ca-
minh fio Torpedo, ótimo para
lotação. Ver e tralar na Rua
Oeneral Pedra, 32.

MO — TD 1952 — Vendo óti-
mo estado. 2 cores, pneus
novos A vista. 450 000. Do-
mlnffofl Ferreira 123, Rompem.

np. 803. dns 12 em tllnnt
domiiiRO o dia todo.
OPEL. 4 cil., perfeito,
mil. à vlstn ou parte llnnn
clndn. Rua Silva Xavier, 147.|X

OLDSMOBILE 1947

VENDE-SE l camlnhío GMC
IP."!), em perfeito estado de

VENDO. ent. 50 mll. Renault ronservnçno. maquina retlfl-
43. Aceito lambreta, televi- enda, cnrro.,-nria feri-.niln. —
silo Tel. 3Ü-356J. Tratnr com o Pr. Lula Rnn-

',,r...™ ,.,,,,' .a—ZZ K"1- Ru* Rodrigo Silva. 18-A.
tÉ-lVENDO CadlllAo Tf), conv, — 1 . ______ — 

Rua Frllt da Cunha, 13. VENDB-SE ou troca-se um
¦ - — _._--, iKord Vlctorla 56 etu estndo

Motor tr&- VENDO Chrysler 48. Taxi;,, novo por „mn CMft fcom
135|Cap.. Rua F-Ux da Cunha 13.L dlfrrrnç„ R combinar. Te-

_I^;ENDE-SF. Chevrolet 41, emjlefone residência tlomlncos e
RENAULT 1948 — M nn i perfeito estado. Ver na Rua feriados — ;-3-9714; e dias
frente. Vendo bnrnto ou j Xisto Raia 195 Piedade. | úteis — 48-0208.
troco Ruai Pacheco Jord-0 v-ende-SE CaólUao 19S4, Se- VENDE-SE Ford. alemão.
n. 148 — 301. Tel. 30-3523. ,,.,„ 4 portiw. hldrnmiitlco. Tauiiiis 15 M, de f.0 HP,

ÍPEUOEOT 201 — Km otlmol RURAL WILLYS— America-1 dirrcío hidráulica^ em 6:imoilino 1958-50, cotn 21 000
estado— Vendo on troco porjno, precisando lanternagem.jestado. Vrr rom o garagista, ouilõnietrns rodados Cir-

Icarro mnior. Estudo finnn-|Hnse 330 mil. Rua Mala La-ina Av. N. S. de Copacabana: ¦ 
._._,,i„/,,._. i-_,„i_n',Io n<ilelamento, R. BnrAo do Bom cerda. 91. In.0 1 130. [,° 
"-P>".",n- ¦1?"lp:," :„, a

Inetlio 1 053 ao ¦'04 Tele-1-- 
"— "..' Rua Ilolivar. ll>2. ap. 501.

oua- fone 38-8SB3 I RURAL WILLYS .Vi ~ Perfei- VENDE-SE ou troca-se carro -_-_--__- '
qtia fone 38-8593.  Compro H, vlata. Telefone maio/ Renault 48. motor dl-|VANaUARD-Radio original

PONTIAC 51, 2 portas, equi- 57-49(55. innteiro 2 p: fa.-iil-n-se par- i,_BJ,n1,/i '¦' "-11- 'nclh'°. tel'pado, 
2 cores, «eelente, tro- —...,,,-^r-_r -—; te. na Rua Nascimento ti-.ir'-

• inclino. Rarnta Ribeiro, ?KNAV,L,T_,5°.¦__: "*bo ''""."¦gel. 98 - Osvaldo Cnir.
a tm ti -xn^o ',r — Vendo 100'. em geral.1*. - —n-„'rí; •"-'u-u-. Iver e tintar na Rua Ornn- VENDE-SE Ford 1940, pintu-

PEUGEOT 54. part, excepclo- ja n. 123 — P. <lo Carmo ro, forrnçno. pneus banda
nal estado. Vendo, vrr Ronald}— Entrar na It. Viçosa. branca, radio, ti.xl Capelinha,
Carvalho, 147, ap. 401. __v,,,,...— ".'?;,. ,,«-_rr ".òmente A vista. 270 000 cr\:-
PLYMOUTH 51 _ 4 portM.le. COou A v,„a melhor ofer- i^".,}^ 

'^o^BS. 
jKca-

repncuA.

,. . ,,,,,. VÕllKSWAaEN 53. 2~-ert7.
H1 •_MJ_.wn Ms }"- *"" todo original, base 400 mll. -
340 000.00. motor novo. Pou-lAT. Henrltpie Oswnld. 42. np

704. Copacabana, Ilnirro Tel-
xoto.

ou Neri.

Chevrolet Impala
1960

4 portaa, htdramnttro. freto !
ar, uirecilo bldrAullca, 5 ooo
km, de Embaixada. Troco i
carro menor \'a*.or lí. An-
drade Neves, 331, ap. 102 —
Tel. 33-01138.

JAGUAR 1951 |
MAqulna retlíicada, pneiiü

brancos, pintura nova. Bom
preço, na liua Marquesa dc!
Santos n. 57 — Catete.

Ico
porta». 24*

rama. qualque
experiência. Av. Augusto Se
vero. 202. ap. 303.
NÃSH, vendo. 4 portas, me

.íinlci«47e:t„vIeÂtt?àm?rr.P5.4S,l8 
-'llndroa, mecftnlco dc-pe-|tá. li .• .:•• • v:-¦ ¦.. i -.,. ... •

nno 194,, A-.. -.tlâmiCR.^30*.. 
quen0,. otlmo estndo Rua"Mltaul 

Pompéia 1P3, com ga-

130'pL*rMOUTH 51, « eíí.. 4 por-
xns, pequeno, Impecável —

Copacabana 6*4 Gara
I nem.>edAneteí--

.23-9344.

j VOLKSWAOEN 60. eat. de'rero km Bento Lisboa. 14.
ate 14 horns. tlepoln 4(!.*12a

;V."w.'(!i. i»"a^rie ããriíhnô-
ro. Facilito * combinar. —
r.ua Iioir. de Deiembro 78.

CAMINHÕES
USADOS

mi — FORD F-8. freio a ar.
p' 12 ton.. ôtlmo
preço k vista

1952 — PA RO O, csnnden-f.
bsaculante. a vis;* ou
financiado,

GARAGEM EDEiVI
K. Dias thx Cru*, 928

(p

CAMINHÃO
SCANIA VABIS

1957

JIPE -1959
Vende-se bom estado

Telefonar para 47-7514
diariamente e 43-2644 —
43-2705, dias úteis.

ótimo
vende-se

estado cons erva çfto,
financiado ou 4 vis-

101 — V. (la Pr:i!-a.

rodado
jllarros, 72, I».

llua
Bandeli

.larlr.

RENAULT — Compro um
at* CrS 130 mll à -. Ista. 0-1-

MERCURT 47-4S. Mecânica com forracSo e pinlura no- PKUOEOT 33 uxlo original,Jmo estndo. Tel 23-9772.
100'"-, capota, íui.clouan_ento#
rádio orlülnnl. Troco e íaclll-
to. Rua Hndodck Lftbo. 105.

MERCURY 48. partic. em
estndo de nôvo. todo equi-
pado. Vrr Av. Presidente

-Vargas 2 796. Sr. Valdemar.
MORRIS OXFORD 30. Ven-
cki em otimo estado. Faço
qualquer experiência. Ver na
Rue. dns Lnrnnjelrn:;. 330 —
Cborrr_Fcaria — Carlinhos.

MEKCrRV~49~em excelen-
te estado. Qualquer prova.
Financio parte. Rua Tai-
aanilu. 200.

c^r. \~.\ tvti ro Tr*!-i- mi, motor 100';, novíssimo. Ar.,¦s •'¦" ' ¦•' •• * 
Copacabana 664. gar. RENAULT CTILI.1TY. motor
_¦„ __, .' "„ ¦ ¦• ína frente. 180000.00. R. Pr-

ra
Travessa Olaria Cocoí-á.
llhi- do Qoverna-dor
OLDSMOBILE 51, 88. part
portns
peq., Sr. iMúrio, 57-1383. VA
cilito.
OLDSMOBIxár.M; 68, .part., 4
portaa, novo. Vendo fln.. re-
rebe carro peq. como ent. —
Tel. 57-4603.  _
OLDSMOBILE de 1S4S, tail,
mec, 6 cil.. 7-0 estudo, ren-
dr-se pelo ercepclon.il preço
de 220 mil. Tratar na Rua
Prof. OnbiJ-o 267, ap. 303.
Telefone: 38-1026.

VOLKSWAGEN 1961 —
Vendo novo. da última
serie, ainda na -arnntla
Praia do Flamengo, «?. (P

VENDO Jeep 48. perfeito es- <"• Aceltn-.-e também canil-
tndo. Ver e trfttnr Traia de tihAo Ford ou Chevrolet como
Botafogo 404, aob. Telefone: parte de pagamento e mnis
46-MI08 dinheiro. Ourncem Éden —

VIAI.K-Si: I,: K. H/tipo"' 
^^ Cri

sedan. ano 1959, 2.* sérli
ólimo estado. Preço :i vis-
ta fijO 000.00 ou 7.-.0 000,00
financiados. Tralar com oi * cll. llicc, 4 port.. CS-

telefo- (iai|0 impecável. Cardoso

Ê (HEVROLET - 51
VOLKSWAOEN 54. equipado. .-T—rr único dono, Impec-vtí. a ris-1VOLKSWAOEN IMl' lo tn, 4'X) mll. Rnn nm, Ferrei
ra. 147, np. 200, Leblon, Pre
ço im leo.

PONTIAC 53 — Vendo umItrocociilno. 39
em excepclontü estado de con-1-

vendo «íl 
"iírneõ" 

nor laervaçao. equipado com ra- RURAL WILLYS 59lendo ou troco por (,|os ^|nJ. JJ vl'dm rttvban ,.rl. ou troco por carro d. maior
Klnols. Ver na Rua Redentor valor. Chevrolet 31 em dian-
n. 193, Ipanema, tel. 47-1543. te. Diferença a combinar. —

Ver é tratar na Rua Leopol- VENDO — Mercury 40. '.ati.
dina R6ro. 378 fundo», ou tel. Preco 170 * vlata. Tratar «a-
3O-230r>, «efcumla-feira, cm dj-jbfldo • domtnco, Hua Ca*
nnte. Sr. Eduardo, [pltáo Abdala Chama, Ml, ca-
RURAL WILLTS S9. um do- _t -»- Bentlca. Bd-on.
no, po\ico uso. equipado, nó-! VENDEM-SK 2 caminhões —
vo. Av. Atlântica, 3 4B4. ap. Farpo 52 e 50. maquina re-
104. Tel. 47-8040 — 300 000 e condicionada em 5-11-961.
o aaldo a prar.o — Troco. iTnvtar na Hua Ren. Ílrmn-

do Monteiro. 309. '

PtCIC-UP DOnOE 37 — Ven-
de-se, em excelente e.s-.ado de
conservação, nua Ferreira de
Araújo, 6, «*m írente- no
V-jco.
PLYMOUTH 50 — 330 000,00,
entr. 2 portas, mec. nova,
todo equipado, c1 radio etc.
— Rua Mari?. e Barros, 72.

AGÊNCIA BRASÍLIA
Run Conde de Bonfim. 41-A, Esq. Felix

da Cunha
24 MESES COM CRS 300 000,00 ENTRADA
DWK VEMAG — ÍUGI — 0 km — TRECO

DE TABELA
195R — DKW. camioneta, ótimo estndo.
1951 — CADILLAC, tipo 62. excelente estado.
1950 — CHEVROLET, Perua. 8 passageiros.
1D4P — FORD. cupó. equipado, ótimo cstndo.
194R :— PONTIAC, rndio, excelente estado.
1938 — FORD, 2 portas, bom estado.

Compro — Vendo — Troco e Facilito
RAPHAEL D'AlLTO

PACKARD 49. Otlmo eatado
seral. Vende-ne c| peq. ent,
ACelta-se troca. Teixeira
Soares, 43.

Sr. Ciodinho. pelo
ne 29-233(1.

0 km.
MtjH-requtpado, na (^rantia,

[com seguro totul. Treco T50
mll K vlata ou 500 de entra-
da. maia 10 preataçfiea 30 mll
crucelron «em Juros. Telefone
34-3469 — Sr. Aratijo. __ Totalmente nova. maquina
VENDE-SE um automóvel, com K-rantla. Paatelo e pe-marra Hudaon, nno 1931, —l quena* entrega*-.
Quatro portaa, particular, cor' p.,r__ __j0 „_'_ cnSonado '.ra-
preta. Ra-ie 220 000.00. — Ver;ts somente com o Sr. Celso,
na Rita 30 de Abril. 8. Tri 1 n0 po«to de Oasollna na Av.
33-9B10. Tratar com Sr. Mate*! Suburbana n." 3 361 — Del

Impecável.
de Morais, 7. Ver sábado
e domingo cie 9 ns 12 h.

CAMIONETA
I Peugeot 32 - 203

.... .,,,,,..,... ..... .VOI.KSWAOEV 61. todo eqlll-
STANDARD VANGUARD !p,<io. e*t. 7ero qttUÔ-neif..— Máquina revisada. Orf .i VENDO Citroen 13 — 1353 — Simca Chambord fO. est 7ero
230 000.00 a vl»ta, Rua Pt-|PHa melhor oferta. R. Mnrlr quilômetro Tr«o e financio
nheiro Gulmarüe», 27. Ro-,e Parros. 103, ap. 804 — Tel. parte. R S. Pranclaco Xavier
[_____•  _;28-(!035. in.o 342-É — Maraeaní.
SE QUER tender seu car- VENDE-SE um caminhão VENDE-SE micrõ^Õnibus

PONTIAC 1*48, 6 cll., hid
2 D. 290 000,00 & vlB*n OU Ui .. ., .
o'a7o R Conde Bonfim lfo a vista e tem compra-1Chevrolet, ano 3,. \er e tra- Ma.lru». próprio para eoie-
n 7q. 

'iilor 
a prazo. Tel. 52-251C. tar no pon-.o da Penha, —'cio ou troca-se per carro ou

—- - —- Tel.: 30-.1399. Néison. camlnh.o. Ver na Rua Pe-
PLYMOUTH 50. 290 000, part. I SIMCA 19S1 — Vende-se. tipo vn. K_...,.n.... „„ .,« .,.,,. reira Franco n. 71. cí Oul-
4 portaa. rAdio. est. nova. 11 200, fazendo-se qunlquer ex- > OI,'.K- ? A(.,}-N ™ '- ".*'*'¦tiiermo

Chevrolet 50.320 000. mecllnt- porlíncla. Faeillta-ae parte. - Vendo, quase » ¦

ro, rÃdlo. s pneus novoa, Dod.jHua Pereira Nunes, 320,
51. 350000, Kln«s--y doe SIMCa _ chiwnbõ

Castlllo.

j. Ferrari Imp.
AUTOMÓVEIS
Rigorosamente

revisados
Troco c facilito

ii3n — .iu:p tvii.i.Ys —
Ivicelente eslado,

115: — s. T U n E tl AKEK
c 11 A M P I O S —
Mecânico, k cilin-
üroí, < portas, rm
ótimo eatado.

ii.-.: — dodge -"liilr\
S I E R R A — Em
ótimo r-lado.

1931 — KORD PRF.KECT
otimo estado,

1951 — FORD — 4 por-
taí, ótimo estado,

1951 — MERCURY o.rn
Cup í\ excep-

rinnal i">t_tdo.
1941 _ DE SOTO — «

portas, mecAnlco,
s ii b n» r t e-te a
qunlqurr prot»,
impecávelms — r o it i> cupt —
Máquina nova ¦«--
lm ótírno * <t..-_o.

Av. Mem de Sá, 48
Tel. .12-3803 - Lapa

Cnda cliente um ninl-
ro certo (P

CHEVROLET-61
IMPALA OU BEL-AIR !

0 km. 4 portas, equipado. Preco d»
ocasião. Aceitamos troca. PRAIA DO FLA-
MENGO. 82. Tel. 25-9021. com os Srsj
Moacir ou Maia. <p

Concorrência Pública j
' A Agency íor International Develop-
ment (Ponto IV) vende três veículos usa-
dos conforme abaixo, que poderão ser vistos
na Garagem Colombo, Rua Machado de As-
sis, 49 - Flamengo, a partir do dia 20 do
corrente. A presente concorrência públicaencerrar-se-á no dia 11 de dezembro, às 15

[horas. Propostas com o Sr. Ohanian, Rua'México, 45 - sala 30G.
Chevrolet 1956 Station Wagon
Ford 1957 - Station Wagon í?
Chrysler 1958 Sedan

pequenos, e-v. zero quilôme
Iro. Slmcji Clminborrt Í0.
400 000, -«•.. -rro quilômetro. ;pa.,-,,
Troco e financio ren-.. '.ouro

prazo. R . S.
Tl-r. 345-E —

Fr»ncli*co
MaracnnA.

. VOLKSWAOEN
* Vendo,

dn branca. Chave
— Prrço 610 000.00. Ar. Atl.intl-

... H4S4. l\r «01.
._, Vendo llmn com 2 OOOjqUllO- .««—* _T~ r.—77Cr*,m»!n-_ Tp".. 58-43-7. f- Bt. VENDO r»rro Cherrolet ««.

praça. Preço barato — Hua'.M-r-.ln-; Uíse. 118. E. Novo

O 'qll!'.

12» (tr-iri
novo, ban-
dirrc*o. —! VOUCSWAGKN

de nAvo, vendo.

metroa.

Xa-

Banco do Brasil S. A.
Direção Geral

Propostas para aquisição de automóveis

PLYMOUTH 3!) — Tnil. ven
de-se com urgência, todo no
vo, nmftclnndo. — R. Plnhei
ro Machado,
ras.

SIMCA 1931 — l :00. Vendo. ,
preco bom. eatado neral Q.To *KNDE-SE Lincoln Caprl
— A- Tlata. Rua Oeneral Bru- ConTerslTBl — 105' — Cr* ..
ce. «13. Jose. 1700 000,00 — Vlv. de Albu-

querque n 1 160. Tel
27-3941 — Leblon.STANDARD

23 — Laranítl-jCompro_a_Tl«t__3'
 STUDEBAKER 49

VANGUARD —
3fl. I-=— I VOLKSWAGEN 19*1, eq-.llpa--n"J- (fo, pouco rodado, arnl tnr-6 cll., motor ene, ald , n^7:i vendo na P.-a.A danova. 4 porta-, part. Bep_bUoâi fm frente no .o

24. d.K » ls 16 hora.", com7605.

nvy-dlr. hidr., i
í>an, ;ir conti. 590 mll k y.O Banco do Brasil S. A., por seu De- ____»•

PLYMOUTH 1948 — Vendo,ÍP'on
fazendo qualquer experiência, pint,
de um ao dono desde nôvo. TeL 59

NuneV---" 
"" RU* Peretri> SIMCA AROND 1959. m.-|Ar_-Jo

_.-___-' ,... ,- -jdèlo 1300, Monterr. ex-|VENDE-8E um carro Earuo.IACkARD < > f. Luso. 4,_.„„,!„„,i _.._„_.„ \venlda 'Hua General Pedra, B8. Tratar

1960,
Tcl.

e.^ííidc
37-03S2.

(HEVROLET - 61
SrORT CUPÊ

Zrro Km, documeiitaçfio
legal c| imp. consumo e
alfandegário pagos. Cr$ ..
2 900 000.00 à vista. Av.l-
Copacabana 256, np. 803
— Tel. 36-3891.

Lincoln Premiere
VENDE-SE

1937, 4 porta", cir pr*t» —
ar condicionado, 100 ;. equi-
pado. Tel. 23-3931 « 30-7190,
Jose Pedro.

Mercedes 60

______©
em 2 2me.es

M.'Cí £l«o E-nf aca

AERO-WILLYS 1960 400 000,
SIMCA CHAMBORD 1960 400 000,
SIMCA CHAMBORD 1959 350 000,
VOLKSWAGEN 1959 300 000,
PACKARD 1951 100 000,
PONTIAC 1951 250 000.

SIMCAR s a (Opto. de Carros Usadosi
Rua Gonzaga Bastos. 209-A
Tels. 48-1202 e 34-2246

4 portas, modrlo 230, me-
cínico, Jorrado n» couro,
j UOO km rodado?, de Embai»
x&da. Troco carro menor va-
lor. R. Kndrade Nave», 351,
ap. 102. 3S-0833.

Atendemos umnamente até ns 19 horas. Sá-
bados ate as 18 h. e domingos ate as 13 h.
OS CARROS QUE VENDEMOS SAO RIGO-

ROSAMENTE REVISADOS. (P

VENDO >'ml 51, Jardinrln. —
Arau.o-. 71. c! 7. ap. 101.
VENDE-SE ou troca-se um
camlnhAo White, ano -lí>. por
camioneta. Vrr ¦• Tratar do-
mlnpo, Trav. Própria, 17, no
Míier.
VENDO Ford Pick-up r-ioo:
De Soto ií>.i2 e diverso* Iceps
Wlllya 1954. Ver na H. Ura-
no», 331, sábado e segunda-
feira em diante.

cepcional estado.
305. Tele-Ic0"> Manuel Alves.

partamento de Almoxarifado Geral, .se dis- \l.ackard clippeb 53:54
1 , ¦ . - MecAnlco. excepcional, a vis
poe a vender os veículos de sua propriedade ta, ou parte facilitada. ver|p_e--s,
abaixo discriminados, os quais poderão ser.iff.1^ i.4,.^,0- ;40 '
vistos diariamente, exceto aos sábados, a pontiac

Princesa Isabel,
fones 36-0365 e 4G-5670. (PiVENDE-SE Jeep D. k. \V

Ict*->Ãt-»í £1 7\ZZZ _."_.-^_T iCtindnniíO, 4. 1030, ern ótimo
:- maq. 

"«-.-?„:f,êJS_!:|--tt»-0. Tel-. 45-3923 e 3--5820.ficada, forração,:""'";
eatado ImpecAvel. Ju- ''eu"

193

Civitílho 87-102 _
ISTinF.RAKKK 1952. —

Vende-se. Vendo, modelo Bel-Air. de

VENDE-SE Chevrolet 41 de
praça. Hua Dlnla Cordeiro n.
12 — Botafogo.
VOLKSWAOEN 61. 1» fierle.

do. motivo via*
sábado nto 13

0210, -abado, tarde
SIMCA 1951 — Cr» 290 OOO.OO !<¦ domliiRO. Bolívar. 27-1004.
à vlata ou prazo. Kua Conde Arnaldo.
dc Honflm. 795. VENDE-SE IolBC-0 7 pae-a-
STANDARD 14194R. 4 por-ÍRelrcts. Ramos-Praia. 05 mll

partir da próxima segunda-feira, dia 20 de &«^v.W_-___ 
"*".."-' rr'ií_ ."'S^fô'^ s^- v«

novembro de 1961, no horário dc 7 às 18 mo Mete -« p»M- rraia do Flamenf» ?em. u-gent-i ^_—__ ________  —¦—  II* cie.. II1 JinrfiK ¦ 47-fmhoras, na Rua Marquesa de Santos n. 24,irK,ICiE,OT -oa, e_miç._.t_ de
,, «ti-.., 19Õ2. pintura, (orracao. esto.

COm OS Sl'S. AyltOIl OU Caldas. j tamento e meeSnlca tudo nó-
As propostas deverão ser encaminha- ÍS_,B_Sg_Sre_-!i*_S_iSfi._oS,-_.

das cm envelopes fechados, com a indica-';""°. «I 3 r,n*U! novo», su-
__- _. l _ « ii í-./-. » - Jeito a Qualquer prova, ven-çao acima, c entregues ate o dia 20 de de-!(ie.s« na Hua Dr Gonçalves
zembro de 1961, às 12 horas, na Praça Pio *¦"-"'¦753- M"'*1"1 Hemea.
X n. 54. 9.o andar, sala 904, Gabinete da £gg»t£&.TuS&S!
Chefia. A abertura das cartas-propostas se! <"'*c^ x*v\m, sis. Telefone:
verificará nessa mesma data, às 15 horas, 

"' '!_r^n<:«._____, 
„ Ai... __ ' PltErF/l 4Í1. Vet-uO. H. AI-cm presença dos interessados. Reserva-se ao|more am. Tei.t 30-362.1.

Banco o direito de cancelar a concorrência pick-up — Cherrolet so,
caso os preços atingidos, que deverão serfâj,*" __"*cons.r-^.-o.atribuídos individualmente (para cada uni- sempre de um só dono. —
dade) não correspondam ao mínimo de )'" en<J*ta,r n,a ?,uí r„™

. frito Olímpio ile .Melo, «38suas previsões — —«uo^jilu.iui.i. 
ipEHKEC-T 1048 — Estado ce-

(J.S carrOS Sao OS SCgUintCS: ral 100<;. pintura preta. 'Ajlefon*. 47-8644.

CHAPA GB 12-05-89 - modelo 1951, ío.UVemr. ioc"-o. ^TlBkoDA
tipo Styline, de luxo. Sedan, de 4 portas; P6""53-

VENDE-SE Chevrolet. 49. 4
portaa. maq. Standard, pin-
tura nom, estndo dr novo
Ver n» Hua V. da Pátria n *
136-A. cas» XI. c' Sr. José.
VENDE-SE Um 

"civvTOlet 
4«.

rem jior cento, reformado —
Ponto de taxi da n-.ia D.-:-
mingos T.-opes esquina d_
Jofio Vicente. Mh dureira.
VENDE-SE- cãmlnh'0 

~C!iê^

vrolet 50 e \ima caçamba c|
mftCi.co hldraulleo. Ver ?abA-
do e domingo. Praia do São
OrlstOTfto n.° _7ii.

CHEVROLET
1960

Vende-ae carro Chavrolet
Uel-Alr. preto, 4 portas, mo
délo lí>ti0 em ótimo estado.

Vir e iratar Avenida Pre
sidente Wilson, 2_1 — Ga
r«i;pm — com Domincc*. das
ia aa 16 horas, diariamente,
exceto aos sábados.

Mercury 52 FURGÃO MARCA TAURUS
MODELO 1951 j

Em virtude de colisão podendo ser re"-

cruzeiros. Ver na nua Cola-
Una. 128, Inhaúma.

tae, c! rádio, ventilador, e»
tufa—lento, bateria, miqul-
na, embre.^gem. 1 caixa mu-
dança, tudo novo. maquina
amaclando. Tode tra:-er me-
canlco. garanto por 30 dtas.
Cr» 230 000.00. a Tlata. «Aba-
do ate á-a 12 horas, ou ..*• |_,„, ,„,., _. ,,,, , „,,.... .<
feira. Praça. 11 de Junho. 33, pl»vlml, estHbO, calha, es
12 hora- «m diante e domin- iP.elno lateral, pneus
«o. Rtia Jorge Rudge, 53 —
Maraoanft.
STANDARD VANOUARD —
Vende-se, pouco rodado, tudo
de fábrica, gastando óleo _o.
Rainha Elizabeth, S71.
SAAB 1937"— 3 ciündrcí-
iiomic*!. Cemo novo.
General Urquiza, 117-11 -

eco
n-.-.i
- Te

VOLKSWAGEN 19 6 0—
lle um nó dono. em perfei-
to eatado, equipado, com
tranca de direção, forro de

, es-
(In-

clusive o estepe) de falta
branca. Preço base: Cr*
KS0 000.00 á rista. — Tra-
tar com llr. l.uís Eduardo,
na Itua Conde de Honflm.
481. ap. 701. dr preferência
nos horários da manhã.
VÉNDE-SE Aero Wlllya !W0.
pouco rodado, duas coros. B.j
Coraello de Maria. "7. Tele-,
fone 20-1473.

Alugam-se
Volkswagen
Sedan e Kombi

1961 - Av. Prado
Júnior, 16-B. Te-
lefone 37-4055

DKW 1961
BELCAR

Vendo 0 í2ero> qullome-
tro com srande facilidade de
pagamento — Av. Rio Bran-
co. 25. aala 501.

DE SOTO 51
CHEVROLET 51

Mecftnlco. 4 portaa. au-
perequlpado. Vendo, troco e
facilito. Rua Haddock Lobo
n.° 382. |P

Monterey, mecAnlco. 41
portns, otimrv apresentação

wa"XlamiaeiArniinr„nt1e°c^!cuperado, vendemos pela melhor oferta —
rrane. 178. " '
Sábado e
nha.

do__„_oMp.i_il_í_- Ver na Oficina Auto-Palácio Ltda.. na Rua
Idos Arcos, 10-14, 3.° andar. Enviar proposta

OLDSMOBILE
Tipo 76 - 1950

Vende-s*. ótimo e.tado, 6
cilindros, 4 portas. V.r e
tratar na Uua Marechal
Anular n. 116 — Sfto Cris-
tovio. dc 3.» a 6."-feira.

OLDSMOBILE
1950

Vendo. conv.. em bom es-
tndo. pela melhor oferta à
vlata. na Hua Maia de l.a-
cerda n. 630, np. 311.

Oldsmobile 55

para Atlântica Cia. Nacional de Seguros,
Av. Franklin Roosevelt, 137, aos cuidados
de Djalma Fonseca, cujo encerramento se-
rá no dia 23-11-61.

Diplomata vende | Vende-se 1, 98. 4 porta-
OLDSMOBILE - 60 máquina, hi-ram-iico per-

lícito, pintura, pneus novos,
nunca íoi trombado, 1 uni-

Super fl.-t de 4 portns,
O. K., SU pere-i vu pado. Jâ 11-,
ber.ado. vendo ou troco por co dono. documentação
carro de menor valor. Tele- 

perfeita. Ver na R. Pedro
Alves. 210-A.

íone 36-3798.

DKW 1959 oldsmobile 88
Sedcn. equipndo. estado de

nôvo. Vendo, com parte fa- i Vende-se. 1951. 4 portas,
lltada. Tel. 57-1772. n-.ia ;eom rá_j0, ftr quente c frio,

pintura, forração e máqui-
na cm ótimo estado lusan-
do óleo 20). CrS 600 000.00.
Ver e tratar na Rua do Se-
nado. 192. com o Sr. Jose.

FrancUco SA. 18.

DAUPHINE - 61

IMP. TIJUCA
RUA CONDE DE BONFIM. 426. TELEFONE 48-2783
19G1
1961

VOLKSWAOEN'. sedan, 0 km.
CHKVKOLÉT IMPALA. hidramálico, 2
portas, dlreçáo hidráulica.

1960 — PONTIAC Star-Chleí, esporte, cupê. di-
reção hidráulica, freios a ar, equipado.

1959 _ CAMIONETA FORD F-100, 3 bancos,
carroçaria de Uino Ferrari, nova.

1939 — CHEVROLET IMPALA. 4 portas, com
colunas, 8 cilindros, direção hidráulica,
freio a nr, equipado.

19a» — CHEVROLET. 4 povtas. « cilindro-,
c colunas, ir.ecíinico.

1959 — SIMCA CHAMBORD. equipado
1933 — CHEVROLET REL-AIR. 4 port.*, hi-

dramático, equipado.
1933 — OLDSMOBILE. modelo SS. 4 portai.

equipado.
195. — PONTIAC. 4 portas, equipado.
1931. —.PONTIAC, 4 portas, equipado
1951 — CITROEN, ótimo estado. £

FACILITAMOS iP~

Motores Perkins a óleo Diesel

1940 — Conversível,
vende-se. Cr* ino 000.00. Ver, VFNDE-SK Nashna flua Assunção, 133. hoie'—---

CHAPA GB 12-05-37 435^até as 12 hora<. a vista. portai, miqul:i:.
600. 46. 4
rrtíflí-acla.

•nnrlpln ioc.1 PICK-UP DODOK 34 — 43i-nie aa_n nora-, a vistn. iitura e estofamento novo-
, .... ... »"_u*--_ 

-*>.-- mll. Av. Bu-utban-.. SltO. sÍMCA CHAMBORD 1961. i~>,Cr- .7000,00 k vista. R. Con-
tipo Styline, (IC lUXO, Sedan, de 4 portas; põntÍAC 19S* — Vende-seUerle ,preU oomo nova. - de de Itaguai íl. Tel. 2B--.65.

CHAPA GB 1-40-18 - modelo' 195i;L^^M„ad_ _^_í-|5í11iu.tipo Styline, Sedan, de 4 portas;
CHAPA GB 30-94 — moi

Styline, Sedan, de 4 portas;

:dramíit!co. Preco de Cr* ibm. 78.
n. tnil e 20 prf*t.

Doía de De/em-

LCHAPA GB 30-94 — modelo 1950, tipo:v™ 7aV^N'n«e -*- - •'- '' u ' '" '! ' : ' ; '' ' '
VENDE-SE cha<sl Í.P .121 fa-
ra lotaçín. Tratnr ci:m o
Kr. Ari. na Estrada Vlten-

1 4611.

;; r.s. taraKem°P-i",r°.,'™,_<' 
"ai:Ae'",K,Í* «**- 

jy-STÍ*. E-SE urgente um Cl-
Tel .17-136- Oli de -eünnda- C'r"nd".?a- 20'J1A- Tel._4*-4681. troen 49. Av. Kd-on Pas-

CHAPA DF 1-67-76 — modelo 1951 tl- •«'** "m <_-nt« no pano do taxi fõr d imp — com- -,M„nA.3í- TrM,'nr 3"-3"«.
1-^, C-t,rli.,n ^« l..,._ ___._-! i . '.. Edifício SSo Hor.a. rom o pletamente enxuto. Tratar * *""'

pO Í5l\line, Oe HINO, Sedan, de 4 pOlta.S, tO-Sr. Moacir. na olirma «o lado do Hos- VENDE-SE camioneta, ann M.
O,.. Pitai d» Policia Militar. — Uua Dr. Landen. 3, com Ama-* * Ki»ti.cio. deo Treco Kirrtto Tel n^-S'*^Rio de Janeiro. 18 rir; novembro de «r» 

Ç^'__V__To iftaí- toündebbibd 59. un-r_-_*.-»!_•. «___1'(«-i.«.«-_
ASIL S. A. — Di- chuelo 388. •'" carro, ótimo estado. -VOLKSWAOEN - KOMBI e

, . _. _ — Vfndo oh troro \vriiid-i ^^»"n. venilo à vis.a e fl-
(8) Benjamin PICK-UP - FORD r-100 - Ànântlea íl, IV n-neiado. preco de tabela

Ano 19.">8. em ótimo estndo. I""'"""•'¦ J"- " l?en-o de lmopsto de trans-
l'endo k vl«ta. Tratar com o;VOLKSWAOEN — Vendo um m'--f.o InformacOes p te-
Sr. Hugo, pelos te'.-.. ibrlÍMlmo, sednn. imporíndo, lefone 30-5935 com Dave!

Alugam-se
Volkswagen Sedan||

ou Kombi 1961
Locadora Nacional

de Automóveis
Ltda.

Avenida Prado Jú-
nior. ri.° 335-C —
Telefone 36-2128.

0 km. equipndo,
pbalxo da tabela.
j0 , . Tel.: 27--7T2.

ancisco 84. IS.

preço
Facilito
— Hua

_.-(>-.1 e .12-H-41.
1'EUOEOT 53. 20.1

m.rr (itn
íncluii^c

dos CHEVROLET, de 92 HP e 6 cilindros. |pi_ymoutii mi

1961. -- BANCO DO BR/"
reção-Geral (Almox.)
Furtado c Silva, Chelc.
FURGÃO MARCA TAURUS

MODELO 195J
Em virtude rie colisão podendo ser re-IpõHÍESüíi'_- fcom^o. ii_.aáo.(-o nn troeo. it as-í- i

cuperado, vendemos pela melhor oferta —lM.no'?l"5<1,l","ra' Sr' Hins !,il-!H!' r<"it" "'I2'
Ver na Oficina Auto-Palácio Ltda.. na Rua!_.EirõÉÕTni.2T7rn-l.„
dos Arcos, 10-14 - 3.° andar. Enviar propôs- *.,,"d".,d",coní'r-v;<;"?- _?»* marcha-à-r*. rapas, proteto-iso, dtlmo ;,t
4„ _,„__ ílll.U.. /-,• XT ,,_-.' |Oen. urq-.iln, lli-H, Leblon. res. tapetes, retrovisor, calo- .... _,.. „,ta paia Atlântica Cia. Nacional de Seguros, itei. n-ssu. hu d/imo, 3 mu km. Te- oàtatíno
Av. Franklin Roosevelt. 137, aos cuidados|i»acka-idm
de Djalma Fonseca, cujo encerramento se- 2_-irtÂ«n'"
xá no dia 23-11-61.

e o.l-.'fHier ho-
not dominqos.

icom ]>üt_**o 1150, B\iperíq\iiti,i- fn-n
Vendo ido- I'"'"'!"0. Venlia \c-_- R. ra.

Bambina. «7-A, «sbado ou .e- vENDE-SK l" camioneta Ford
p-favor, no pasto Esso. at. |?_'nor"'eira. .:r,D jardineira. mo.iíln ir>M.
Silbtirijana n,« ! M. | VOLKSWAGEN «0 - Ven- em perfeito estado rie c

tir.!ente. ótimo eítado. Ver, ""
p'f;uor, no Pôsto Esso. At. |S_.'

wrTiwâo. Tratar na Run San-
p lr>" lima H3. esquina rrm F--

'' »fi«hí-r, com o Sr Jo*»* VI-
61. atueron.,'eente Sonri-.it;o Tel 14-^.S'l..
t. -dlreçáo. f.l VENDE-SE l>o<le. rtilitT. ano

estado Ver e tratar
pública, 262. —

/T> cfindo,
lr Qetaldo,

Vende-ae t*.
retificada Stan-
R Carolina Ma-

l SIS. Mar. Hermes

ileforie_a7-'3'8.
; VENDE-SE um carro marra¦ Ford 51, 4 porrits. tqtiipado.
FaclUta-ae. Tratar na Av.

I Paulo da .' ..¦:-.-•:-.. - i.

VEMAG1'ETE 1%1 — Zero
km — Vendo, troco e fa-
cilito. Rua Conde de Ron-
fim. -5-H. (r

m -AGENCIA»

Lindóia
19C1

ÍSM)
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TRI
R

V o I k s w aem
Equipado, estriiio
dc novo.
\ern - Willys. —
equipado, e.<tiuio
de novo.

- DKW-Vemae —
C.iniinneta. oti-
mo estudo

— DODGE Kiur-
svtny, equipa-
dn, 4 portas,
ótimo estado.

)CO - FACILITO
CONDE BONFIM.
¦- TEL .8-676.1 -P

AUPKINE - 60
Em ótimo estado. Veudo

tl 200 mll de en-.r.ida e o
reatante a longo prazo. Ver
e tratar na Kua Francisco
Sá, 18. tel.: 21-17T-.

FORD - 195 J
Sedan. 4 por-.ru-. aiul. ca-

nadenie, estado de novo. au*
perequlpado. vendo ou troco
— Tratar Av. llaitolomeu
Mitre,^-0, leblon.

Ford 1952
4 portas, estado tOO" —

Ver Pítin Constante Ramos
S5. Tratar Sr. Júlio — apart.
100:1 Telefone 57-8311.

Pontiac - 1951
4 portas, estado Impecável,

oom radio, preco de ocasião.
Rua Gomes írelre n.° 275.
Tel. 52-WU. Urgente. Acei-
ta-se troca. — Tratar Sr.
Aroldo.

PEUGEOT 203
19.12

Vendo, ótimo eslado. Av.
Bartolomeu Mitre. 6.1. Oli-

Iveira. Tel. 47-1363.

Seu rádio de auto-

móvel parou?
Sua antena quebrou0

Procure o especialista. Rí-
dio Rei Ltd.... Av. Ataulfo
de Paiva. 980. Leblon. -
Atrnde-se na hora. Tels :
2"-586_ — 47-183-.

para pronta entrega
Exposição na Rua Cordovil, 1 094

(Parada cie Lucas) '
Pequena entrada e longo prazo. :
Tratar pelo tel. 23-1931; domingos, fei

- riados e à noite até 22 horas pelo teleío-
ne 58-5072. com o Sr, AMÉRICO. (P

VENDE- SE
Caminhão GMC Diesel 4-71. mo-

delo 630. ano !*>."> t. ein perfeito
eslado.

Tratar na Uua Nossa Senhora
das Graeas. .'i 16. São João de Meriti
rom o Sr. Carioea.

FIAT 1 100 - íSjVolk-wnpen 1961 y 
g ^ \) \] . g ^

Com ir.of. amar? Preco al
combinar. Hua Humaitá n.
1R3. Sr. Jose.

HUDSON
HORNET - õ2
Hidramático. - cores, ma-

quin». estofamento IM .
pintura e Pt_e\i« novtv. Crf'(.0 000 00. Rn» i-onseihelro
AfOfttinho H5-A.

Milan
Ver.rte-.-.e prànoatufi.'* no-

vo, na Rua Comandante
Ma-.irlti n J4

VENDE-SE
Citroen Ano õl

R;:a Leopoldo Mlçne2 t
53. Tratar com o porteiro
Edmundo.

Clll\ KOLET r>: - COUPÉ,
(> CILINDROS. HIDRAMÁTICO

Dirigir-se na Av. Presidente Wilson,
113 - 7.° andar, sala 710.

Apresentar proposta em envelope fe-
chado, das 9 às 11 e das 14 às 17 horas, a
partir do dia 20 ate o dia 24 do corrente.



Poesia neoconcreta
não objeto

poema elétrico
albertus marques

'"Em nov, 1960. fiz o que viria ser o meu primeiro
poema elétrico. Eu jamais pensava nessa denomina-
ção c o uso dos meios aos quais lancei mão nasceu

da necessidade para a deflagração da idéia.

O tempo já vinha sendo transmitido na poesia neo-
concreta, por diverso? meios: nos cortes do papel uo
livro-pocma, nos não-objetos, para citar os mais

atuais.
Para o meu poema FIM, porém, cu precisava de
uma deflagração de carga, vinda de uma ação, com
o tempo ou dentro do período em que tal ação per-
durasse. Necessitava, outrossim, que ela acontecesse
cm um campo antes iuatingido c era preciso quo
esse campo deixasse dc sofrer a ação, voltando ao
normal anterior. Então, igual, iá não seria o mesmo.

A palavra, impressa, não me poderia servir. Só a
luz poderia provocar o fenômeno c a carga reque-
rida. Só a luz poderia fazer aparecer e desaparecer,
c, portanto, transmitir, a idéia real c a carga poética

desejada.
A solução levou-me a esse primeiro poema elétrico,
no qual a energia é fornecida por meio de pilhas."

POEMA FIM

Fito

<3>
O poema FIM constn de umn placn de madeira forrmln de papel
brnnco. Pio canto inferior direito há um interruptor {contado)

escuro

O leitor comprime iun botão e aparece no centro ila
tela — campo branco — a palavra FIM. Até o mo*
mento em que a pessoa completa a ação dc compii-
mir o contado, nada lhe é revelado, senão n possibi-
lidade e o poder de uma ação. Assim que o leitor
larga o botão, a palavra desaparece, pois o seu apa-
recimento e permanência depende exclusivamente
da ação dc comprimir o contado. Agora, éle já sabe
que comprimindo um botão, provoca FIM, ação que
perpetrou, aliás. Pode apertar o coutado novamen-
tc, e provavelmente o faz, para unia ação mecânica-

mente igual, mas de carga difereníc.
A partir dai, o campo branco, o botão c a sua con-
seqüência passam a ter o mais amplo significado

para esse leitor.

sam
suplemento dominical

jornal fl o brasil

rio dc janeiro, sábado. 18 e

domingo, 19 de novembro de 1961

OS FRUTOS
J. E. Monteiro

Em pleno campo, acende a estréia matutina c os ten-
ros passarinhos começam a pipiar, a estrela da manhã

governa o mundo.

O menino acorda para seu amor das coisas, caminha
com os pés descalços sôbre o chão fresco c perfumoso,
enquanto a Aurora passa no horizonte vestindo a ca-
misola alva com os cabelos louros desenrolados, o
menino mama no peito da manhã, c vai carpir seu
dia no campo, carregando no corpo ainamentado um
coração palpitante, suspira fundo sôbre o agreste,
projeta sua vida na direção das árvores fronteiras.

Os pássaros cantam, o menino vai andando de calça
curta.

Quer muito bem à sua namorada. Amarra a camisa
branca na altura do ventre, trepa na árvore mansa,
agarra-se ao pescoço da virgem abandonada. Com as
pernas enlaçadas no tronco macio, acarinha a pele
tosca da moça, cinge seu corpo filhinha, tem um ca*
roço no peito arfante e despedaçado, trepa c beija,
dá um abraço apertado e amarrota as estrelas, vem
uma vertigem, rodinhas coloridas explodem na minha
cabeça, acho que vou cair. aquela patinação, beija
o seu beijo e murmura, a ínullicr fica quictinha, tre-
me um pouco nas pernas, mas guarda o seu segredo
e protege o amado infante consuinindo-o em seu >o-
liejo. o colar branco sufoca no pescoço, a árvore está
despida c mostra o seio à criança, o leite escorre então.

(_)uein é a árvore mais linda da Primavera e mais
alegre, quem é? Tá carregadinha. minha gente. O
bezerrinho enfeitado balança a cabeça, coitadinha

que é vegetal.

Ao clamor do sol. os frutos dourados pendem na ma-
nhã, projetando na vida os seios imaginários, cobriu-

do a floresta de Amor no agreste.

TOSCA
Daquelas flores
daquele tempo
sumirão todas
pelo caminho

Até a cerca
daquele vento
ficou quebrada
quase caindo.

Roberto Bento da Silva

Un Unguistaa chamam dc
polissemia, a capacidade
dc as palavras adquifi-
rem. significações dife-
rentes (Vendrys, Saussu-
re). As variedades simbó-
licas receberam inxime-
ras classificações, e têm-
se apresentado como re-
cursos poéticos, talvez
por suscitarem aquele
mistério, que Mallarmé
preconizara em sua pri-
meira fase para a poesia.
Esses mesmos recursos,
poéticos ou pára-poéti-
cos, têm sido usados tam-
bém por prosadores que,
se se satisfazem apenas
em construir uma prosa-
poética, realizam o seu
intento, acontecendo o
contrário quando preten-
dem uma obra ficcional.

O choque é inevitável,
porque dois conteúdos
significativos se opõem —
o simbólico e o objetivo.
Permanecer na área sim-
bólica é dar as costas à
dimensão mesma da pro-
sa que tem recursos —
tratando-se de prosa dc
ficção — próprios e afins
à sua natureza. Uma re-
lação dialógica entre os
dois sistemas seria im-
possível, pois os signifi-
cantes dos termos simbó-
Ucos não são fixos. Assim,
a prosa sitnbãliea desen-
volve expressões que se
vão juntando e comple-
tando em torno de um
objeto — o ponto dc par-
tida real. Ao passo que a
prosa ficcional, quando
simbólica, faz desse obje-
to o significado total da
obra — ou seja a sua iti-

teligibilidade.

Não queremos eom essas
observações assinalar que
uma prosa de ficção
tenha, necessariamente,
uma objetividade, uma
lógica narrativa, c se
apoie em episódios e
ações, e etn personagens
delineados. Claro que
não. Como toda manifes-
tação artística é simbóli-
ca, cada sistema simbóli-
co tetn sua própria lin-
güística (Nicol). E não
achamos que uma prosa
de ficção necessite, essen-
cialmente, de metáforas,
metonimias, catacreses,
sinédoques etc. etc. Ê que
essas figuras abrem cam-
po para alterações sc-
mànticas já sem nenhu-
via praxis etimológica.
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Guia-mapa para Nelicla Pinon

Assis Brasil

Assim, a -narrativa deixa
de ter uma conseqüência
não lógica, mas de con-
junto. Não se cria um
mundo ficcional por se
ficar apenas nas estrutu-
ras das expressões, e foi
apenas isso que Neliãa
Pinon conseguiu em seu

romance de estréia.

ãe existir. / E o medo de
sobreviver ao que cinze-
la-ia mais ainda."-E tira-
das assim: "Só o gênio
pressente a queda do que
intimamente Ideal jaz
em seu ser sacrificado. /
Sendo Pedreiro maldito,
Modigliani entorna as
almas c os caldos frios."

____Efc_
Não nos parece, nem de
longe, que a autora em
seu Guia-Mapa dc Ga-
briel Arcanjo (1), tenha
tentado algo nôvo no
romance. Consideramos
esse volume um exercício
de prosa que, em sendo
simbólica, atingindo, por
vezes, a área metafórica,
não alcança por outro
lado uma renovação por
se ater a recursos con-
vencionais de associais
pára-poéticas.. Assim,
nem atinge, convincente-
mente, uma prosa poétl-
ca — o que seria despres-
tigiar a própria prosa —
nem uma prosa ficcional
— o que seria valorizar o
seu instrumento e reali-
zar a sua obra. Localiza-
sc mais num. poético dt-
fuso, com tiradas mora-
lüantes c "filosóficas, o
que empresta á sua pro-
sa — também — um ca-
ráter discursivo e incon-

seqüente.

Sem nunca alcançar, de
fato, um automatismo
verbal, preocupa-se por
um prosaísmo subjetivo,
de associações indiretas,
o que leva a autora a
construções forçadas e de
m a u gosto: "Sentia-se
Gabriel injusto preten-
dendo-lhe uma injustiça
quando dispunha-a a
seu próprio voto desig-
no a que devesse ela
estar apenas sujeita se
para tanto se mantivesse
respeitado o que ela, por
defeito ou qualidade, dei-
xará nascer em si, ou se
não nascido, era motivo

TABELA

O livro é assim uma sc-
rie de tiradas meio-sim-
bólicas, meio - objetivas,
com acentuações para
uma pseudoposição filo-
sófica de alguém. E fica
nisso; não há uma inven-
ção e, por conseguinte,
Guia-Mapa de Gabriel
Arcanjo não atinge o pia-
no da criação — dilui-se
numa espécie de crônica
plana, embora a tentati-
va convencional do autor
de fazer símbolos. Náo
resta dúvida que Nelida
Pinon consegue, às vezes,
uma boa prosa, espontâ-
nca.. fluente, com acha-
dos expressionais felizes

nos parece que tem
um instrumento até cer-
to ponto hábil, e que fal-
ta apenas usá-lo numa
dimensão artística maior

no seu caso: a fiecio-
nal. Sim, porque Guia-
Mapa de Gabriel Arcan-
jo 7zão consegue atingir o
plano ficcional, embora
haja dois nomes de dois
personagens. Mas são no-
mes apenas, como fica
apenas na epiderme uma

possível ambientação.

"Da dor, Gabriel, exijo
uma indenização, uma
prova de quitação tran-
qüilizanão a minha parte
branca, tão pequena se
escurecendo. Não corres-
pondo ao que se nega
eterno. Posso assumir
uma culpa assim? Possi-
vel manter o meu desní-
vel sem apelar para uma
voz que por êle se respon-
sabilize! Onde a dignida-

de da letra gótica?" O li-
vro está cheio de tiradas
assitn, superpostas, o que
está muito longe de con-
figurar um mundo nove-
lesco. Sc a intenção da
autora não foi escrever
um livro dc ficção, Guia-
Mapa de Gabriel Arcanjo
se apresenta ainda mais
sem significação, ainda

mais gratuito.
Por outro lado, levando
em consideração u m a
possível obra de ficção,
sem personagem e sem
enredo, não nos parece
que seja exatamente uma
linguagem simbólica, ou
automática, que vá con-
figurar o nôvo tipo de
criação. Lembramo-nos
do nouveau róman de.
Alain Robbe-Grillct, La
Jalousie, cm que o ciúme,
ou -seja, o olho de um
suposto personagem, é
quem rege a ação do li-
vro — desligado de qual-
quer interpretação psico-
lógica, de qualquer aná-
Use, a narrativa torna-se
objetiva e pura. Há senti-
mentos, mas não senti-
mentos localizados em
personagens; mas no ca-
so da configuração do
ciúme, o que se denuncia
é a presença de algo, cuja
dimensão é caracteriza-
da, daí o não desliga^
mento de uma ficção, de
uma invenção. Na verda-
de, segundo Bates, todas
as gerações precisam de
¦um escritor que "deite a

língua de fora".
Cremos que em La Jalou-
sie está um dos melhores
caminhos, ou uma das
melhores saídas, ou a so-
lução certa. O resto é es-

per ar.

(1) Nelida Piiion —
Guia-Mapa de Gabriel
Arcanjo — Edições GRD

Capa de Eddie Moyna
Rio de Janeiro —

1961.

Teor ias

Oliveira Bastos (SL, Diário de Noticias,22-11-61) sublinha a importância daimportação de idéias e teorias, dado que"'ha um mercado internacional de for-mas e valores culturais, cujas leis. decerto modo, se aproximam daquelas queregulam o mercado internacional debens econômicos". Nessa importação,os produtos buscados lá fora tanto o
podem ser por necessidade como porimpotência criadora -— diz OB. E hátambém "os que se inscrevem no grêmiodos importadores de cultura sem nadaterem importado, apenas com o objetivode cobrar da coletividade —- em prest í-
gio. honrarias ou coisas mais rendosas— serviços e benefícios que lhe não fo-ram prestados". Passa, então. OB aexaminar "o caso do Prof. Afrânio Cou-tinho" que passaria por "ter trazido pa-ra o Brasil a necessidade de renovaçãode nossa critica literária". Nega-o ÓB.aiirmando que tal necessidade existe jáem Alceu Amoroso Lima. Prudente deMorais Neto, Augusto Meyer e outros.
Além disso — afirma OB — nada fêz oSr. AC para a importação do new cri-tícism, além dc pregar a necessidade tle'novos métodos de critica literária".Mas OB classifica de "verdadeiro arma-nnho metodológico" A Literatura noBrasil, obra editada sob a direção do re-lendo Professor. Reconhecerão obs-tante, que "sua grande função é o cie ser

um documentalista cia nova critica" e
está "entre os nossos mais competentes
book-reviewers". Mas volta à carga:"Passa, entretanto, o prof. Afrânio Cou-
tinho por ser um teórico da critica lite-
rária. Nada mais falso" (...) "De fato.
um teórico pressupõe a existência de
uma teoria e esta. por sua vez, pressupõeo conhecimento dos fatos (pelo menos
alguns) sôbre os quais ela deve atuar
como sistematização de suas leis gerais.Ora, o Prof. Afrânio Coutinho conhece
pouco os fatos literários, obras de arte

literária." E vai por aí.

Estilo e assunto

No SL do Estado de São Paulo
(11-11-61), Wilson Martins afirma que a
ficção brasileira, multiplicando-se sem
sc renovar, vai ganhando consistência e
qualidade, "mesmo quando se mantém,
como 6 o caso cm nossos dias, na média
simplesmente hotirosa da leitura hedo-
ní.itica". Constata que uma dezena de
volumes que recebeu das editoras c mais
a profissão literária do que a literatura
que sc manifesta. Tal seria o caso do Sr.
Campos de Carvalho (A Vaca de Nariz
Sutil), que aparece, dentro dessa família,como filho excêntrico: "Literáriamente,
èle vive um surrealismo já histórico e
anacrônico, escreve os' livros que deve-riam ter sido escritos na década de 20."Considera faltar a -CC "a outra metade
da literatura de ficção, que é o assimto".

E isso — segundo WM — falta também
a Clarice Lispector (que tem estilo), a
Liríia Besouchet (que não tem estilo), a
Geraldo França de Lima, Valdemar Ver-
siani dos Anjos. Ana França, Lcnita Mi-
randa de Figueiredo, e mesmo a Herber-
to Sales, "preso a preocupações naturalis-
tas convencionais, como a insistência nos
pormenores grosseiros (sem significação
no desenvolvimento do romance) c o cs-
quematismo dos caracteres". Quanto a
Adonias Filho (Memórias de Lázaro), sc-ria "o modelo do que a literatura brasi-
leira nos anos 40 considerava como ro-mance psicológico, isto é, a remoente
análise dos estados de espírito do perso-nagem. girando cm torno de uma ane-
dota elementar c de uma situação romã-
nesca que não varia do começo ao fim".Voltando a Clarice Lispector (A Maçã no
Escuro), considera que, nesse livro, até
a originalidade dc estilo da escritora dc-
cai sensivelmente, submissa ao sestro cs-
tilistico do "como sc..." Depois de uma
série de considerações sóbre a necessida-
de de se dar maior atenção ao assunto ?ia
ficção, conclui WM pela perspectiva oti-
}tiista dc que, sc nenhum dos livros exa-
minados chega a ser uma grande criação,
todos eles estabelecem o ambiente no
qual as grandes criações sc tornam pos-

síveis.

Ainda o pulo
Desta vez.* Mario Chamie (O Estado dc
S. Paulo. SL, 11-11-61) quem aborda os
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problemas suscitados pela tese de Décio
Pignatarl. anunciando um pulo da poe-sla concreta para a participação politicae, conseqüentemente, para o conteúdo.
MC considera a tese imatura, uma vez
que se baseia em dois equívocos: a) equi-
voco de ordem crítica: o de tomar posi-
ção dialética por disponibilidade de posi-
ção; b) equivoco de informação: o de
identificar processos (mallarmaico,drummondiano e cabralino) que, dialèti-
camente, buscam a síntese de sentidos
contrários. Atribui a promessa de mudan-
ça deposição dos concretos paulistas ao
impacto que lhes teria causado o ensaio
de Cassiano Ricardo (22 e a Poesia de Ho-
je), em face do que "se viram na iminên-
cia de encontrar uma linha de desenvol-
vimento e de libertar-se de sua atual si-
tuação-limite". Diante do impasse de so-
brevivência — escreve MC — restou-lhes
uma alternativa de opção: ou relançar o
seu projeto intelectualistico e erradicado
vigente ou revalorizá-lo numa praxis
programada de um nôvo ou novos proje-tos. Acredita MC que nem uma coisa
nem outra pode ser feita pelos concretis-
tas, e tanto não o pode que DP ao falar
no pulo "conteudistico-semàntico-parti-
cipante". confessa que ignora quando e
quem vai dar o pulo (o que implica em
não saber, tampouco, como). Assim, os
concretistas estariam, apenas, disponi-
veis, dado a crise de sua própria experi-
ència: não os governa qualquer razão
dialético: "De resto, quem quer agir,

age; não metaíoriza o propósito."

"Maçã": fome

Fábio Lucas (Correio da Manhã, SL,11-11-61) observa que se fala muito no
aparelhamento da critica para que elacumpra cabalmente a sua função, esta-
deia-se a necessidade da renovação dos
métodos, mas, quando aparecem "os
grantes textos", os dogmáticos da teoria
literária se recolhem. Tal seria o caso
de A Maçã no Escuro, dc Clarice Lis-
pector, a propósito do qual apenas im-
provisadas notas aparecem aqui e ali.
Trata-se de obra dificil, elaborada com
todo o arsenal estilístico da autora, quese mostrou ali uma "carinhosa pesquisa-dora da boa linguagem". E FL tenta,
dc fato, uma compreensão do romance,
partindo do tema, anotando o método
dc exploração dos personagens e do dra-
ma, através de um enredo complicado c
que evolui lentamente. A linguagem c
rica, metafórica, explorando as cor-
respondências sensoriais com grande
precisão. Diz ele: "O significado pro-
fundo da obra dc Clarice Lispector está
simbolizado na obscuridade de tudo, nas
revelações da linguagem, na fome, no
desejo, na sociedade, na maçã." Consi-
dera que há no livro excesso de sutile-
zas, e dai talvez um descompasso entre
o lavor da obra c o clima psicológico
aluai, de pressa e imediatez. "Poucos
conseguirão alcançar a maçã no escuro
\tara saciar a fome urgente de estisia

e sensações."
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E R A T O
ENSAIO SOBRE AS LINGUAGENS DA LÍRICA

José Guilherme Merquior

Un soir, fai assis Ia Bcaitté sur mes genoux. — Et jcVai trouvée amère. — Et je Vai injuriéc.

Essas linhas pertencem à abertura de Une Saison cn
Enfer, de Rimbaud. A audácia das suas imagens é
imediatamente perceptível, Uma entidade abstrata— a Beleza — adquire por essas palavras um valor
concreto, uma função física, um ar dc personagem.O caráter humano e pessoal dado pelo poeta à noção
Beauté permite que éle expresse com incomparável
vigor a intensidade cio seu gesto contra a Beleza. Por
causa disso, sabemos quanto foi vivida a sua repulsa,
como encarou a sua rejeição em termos profunda-mente existenciais, e porque, om suma, não se pôdecontentar com uma simples declaração e sentiu a
dramática necessidade de injuriar a Beleza. O estilo
é admirável; ao mesmo tempo é simples e enérgico:
possui uma concisão musculosa, quase brutal. As três
orações são diretas, sucessivas, despidas dc qualquerelaboração sintática e sem o menor elemento de su-
bordinação. O regime poético ordenou todas as pala-vras. E no meio desses símbolos, com sua carga viva,
o conceito Beleza ganhou nervo e corpo, transforma-
do em figura de um drama que em sua forca mágica
emociona a todos nós, Em conseqüência, já nâo se
pode considerar a antiga abstração como um signi-
ficado conceituai. O abstrato se concretizou, na me-
dida em que o tratamento poético incorporou-o à
emoção. Assim, a trama dos conceitos e a malha líri-
ca se interpenetraram. É esse um processo freqüente
na poesia moderna: a redução das idéias ao planoemotivo — freqüente, mas náo original. Uma técnica
semelhante, dc ideologia-em-vivência, havia sido a
principal estrutura da metaphysical poetry na era
barroca. Os sonetos dc Donne, por exemplo, como

aquele famoso

Death, be not proud, thbugh some have callcd thcc
Mighty and dreadful, for thou art not so;
For ihosc wJiom thou think'st thou dost ovcrlhrow
Die not, poor Dcath; nor yct canst thou kill me.

A convergência é evidente. Embora exista um mun-
do de diferenças de pensamento separando a revolta
de Rimbaud da invocação religiosa de Donne, o tra-
ço estilístico é fundamentalmente idêntico. A mesma
curiosa familiaridade da Bcaulé sur mes genoux sereencontra no indulgente poor Death de Donne; csobretudo a mesma abstração mudada om persona-gem, fundida no poético, dentro daquela notável mis-tura de conceito o paixão característica do barroco,
de uma época do religião vivenciada, explodindo nofim do soneto na mais audaciosa das imprecações:

And Dcath shall bc no more:Death, thou shalt die.

O que se poderia chamar de redução lírica do concei-tual é parte poderosa da linguagem poética moder-
na. É domínio simbólico; na verdade, construído ábase de uma simbologia vivificada, como se os poetasrecuperassem para certas alegorias um conteúdo me-tafonco renovado. A própria química verbal do bar-roço já supunha metáfora. A poesia de Donne está
próxima dc Góngora; e entre élcs, a distância quasese resume no grau do objetividade: enquanto o inglêsé autor de uma poesia pessoal, às vezes violentamen-
te subjetiva, em Góngora todo simbolismo é maisexterior, toda .sugestão monos comprometida com aatitude individual. O mesmo paralelo serve paraexplicar as diferenças entre o simbolismo de Rim-baud c o de Mallarmé. Rimbaud ainda é um poeta-personagem. Mas o lirismo de Mallarmé sempre omi-
te qualquer dado inteiramente pessoal. Isso não lhedá mais valor, é claro; contudo, foi esse maior alhoa-
mento que criou a grando tradição simbolista e pos-sibiiltou a construção dos mitos impessoais tão carosa Mallarmé, Valéry, Rilkc e Saint-John Per.se. Mitos
que não são reduzidos a poesia como os conceitos deDonne e Rimbaud, mas que são, de outra maneira
erguidos pelo jogo das metáforas originalmente poé-ticas, até o momento em que o tecido metafórico secristaliza num só misterioso significado. O exemplo
mais típico dessa técnica (o metaforismo objetivo)
e a Jeunc Parque de Valéry, ou a Hérodiadc de Mal-
larmé, à qual pertencem os versos abaixo, onde alinda princesa descreve os seus encantos através dc• várias maravilhosas metáforas —

Oui, cest pour moi, pour moi, que jc fleurfs, deserte!Vous le savez, jardins d'améthyste, enfouis
Sans fin dans dc savants abinies éblouis,
Ors ignores, gardant volve antique lumière
Sons Ic sombre sommeil d'une terre premierc.Vous, pierres, oü mes yeux com inc de purs bijoux
Empruntcnt leur clarté mèloâieuse, et vous
Métaux qui domiez a ma jeunc chevelure
Une splendeur fatalc et sa massive allure!

E assim que o mito narcisista de Hérodiadc. cm sua
mais ampla compreensão, se oferece como um ver-
dadeiro sistema de figuras, membros do próprio mito,imprescindíveis à sua riqueza e á magia do seu efeito!
Os sete versos seguintes ainda são melhor amostra'
o primeiro deles, declarativo, se faz pretexto a umaserie ritmada de metáforas, variações puramente
poéticas do enunciado inicial, na passagem mais bela

de todo o poema:
Jaime Vhorrcur d'être vierge et jc veuxVivre parmi Veffroi que me font mes chcvcux
Pour, le soir, retirce cn ma couche, reptile
Inviolé sentir cn la chair inutile
Le froid scintillement de ta pãle clarté
Toi qui tc meurs, toi qui brules dc chasteté,Nuit blanche de glaçons et dc neige crucllc!
Em torno à deciaração Taime Vhorrcur d'ètrc viir-
ge, em si mesma antitética mas não metafóricavao-se estender as imagens correlatas numa estra.tura lingüística que obedece ao procedimento musi-cai conhecido por variação: um toma exoosto, e re-tomado, em varias modificações, em cada imagemsimooiica. Simultaneamente, as metáforas estão cies-
pidas de significação subjetiva. Não há diálogo entre
o mito c o poeta. Antes se trata de um símbolo impes-
soai. Ê evidente, para quem conhece um pouco ciavida de Mallarmé. a imediata relação do mitu naroi-
sista com a sua própria personalidade; mas isso não
nos interessa; na linguagem do poema nada existe
que autorize compreender esses versos Rum sentido
pessoal. O mito exposto, exterior, objetivado de Mai-

larmé náo deixa lugar para a atitude individualmen-
te reveladora de Rimbaud. Enquanto o lirismo deste
último é empenhadamente pessoalizado, da poesia
de Mallarmé nunca se poderá dizer que, sendo sub-
Jetiva, seja uma literatura em primeira pessoa: por-
que a sua subjetividade é apenas o tempo interior
de toda lírica, e não tem nenhuma nota de relato

vivcncial.
Poucos problemas terão aos olhos do critico dc poesia
a importância da questão da metáfora. Quais são as
condições da sua existência? Onde começa a haver
metáfora, em que ponto_ se limita ela com a área da
simples comparação? São perguntas que crescem dc
relevo numa época dc poesia ousadamente simbólica.
Sem querer repetir aqui o nosso recente e fastidioso
exame do assunto (1), somos obrigados a renovar
apenas as conclusões principais. Parece, em resumo,
necessário a toda metáfora que se mantenha como
uma função transponente, e não apenas transposta;
que, portanto, o jogo significativo entre o termo me-
tafórico (vehiclc, para Richards) e a expressão ori-
ginal (tenor, dcsignaliim) não cesse dc ativar o poe-
ma, c não permita quo a decifração do símbolo esgote
inteiramente a fecunda obscuridade da imagem. Se-
ria bom, por esse motivo, não somente não usar me-
táforas já gastas, como gastáveis, isto é, facilmente
redutíveis a um sentido claro e único. A fim de con-
servar-se atuante, de preservar-se mágica, fascinan-
te, tôcla expressão simbólica deveria manter acesa a
dupla iluminação do original e do figurado — ilumi-
nação que sem dúvida obscurece o significado; mas
sem a qual, por paradoxo, náo existe verdadeira força
no estilo dos símbolos, porque estes nunca serão poé-
ticos sem ser mágicos: c é impossível haver magia
onde tudo está claro... Busquemos agora apoio para
essas idéias, em dois versos do poema Danse de Terre

dc Reverdy:

Les jours glisscnl commc des leltrcs dans la boite
Les nuits sont au jond des cercucils.

Ambos os versos possuem metáfora. A do primeiro,
admiràvelmente lograda, não resiste apesar disso a
uma imediata dócil ração; so a segunda parece pro-
duzir a misteriosa emoção de magia lírica. Noite já
foi inumeráveis ocasiões associada â idéia de morte;
entretanto, a ligação noites-caixões, terrivelmente
concreta, consegue revi vi ficar a imagem. Ao lado
dela. a comparação (2) da passagem dos dias oom o
deslizar das cartas na caixa postal é tão-sòmente

<* engenhosa.
Consideramos até aqui textos de estrutura simbólica,
baseada no agenciamento de palavras com íinalida-
de figurada. Tomemos, porém, outro tipo de imagem,
som o recurso à metáfora. Os próximos versos ini-
ciam a belíssima Canción Quinta do príncipe da poe-

sia espanhola, Garcilaso dc la Vega:

Si dc mi baja lira
tanto pudiese ei son, que un momento
aplacase la ira
dei animoso viento.
y la fúria dcl mar y cl movimiento;

ll cn ásperas montanas
con ei suave canto entcrnccie.se
las fieras alimanas,
los árbolcs moviesc,
y al son confusamente los trajesc...

A delicia de Garcilaso é pura música verbal. Não há
nesses versos nenhuma figura, nenhuma imagem de
especial sentido. Só há música: a indolente suavi-
dade invasora dc cada sílaba; a branda alternação
do verso longo e curto: e êste efeito permanentomen-
le audível dos timbres que se espraiam para além da
est roto o do próprio significado. A leitura do poema
nos leva a pensar naquela eloqüência áo silêncio tão
bem descrita por Bachelard: porque essa música está
na mesma intimidade das palavras, é interiormente
ouvida, ecoada na mente c na memória. Todos os
seus movimentos ondeiam dentro de nós: são suges-
tâo de uma sonoridade demasiado elegante para poder
gritar, para poder sequer soar, fora do mundo inte-
riorYE contudo... como -°ssas impressões tém origem
objetiva (como esses versos deixam ver desde logo
as fontes do seu encanto)! Basta a leve atenção para
descobrir em poucas sílabas o segredo poético. Si dc
mi baja lira... é a clara nota a, cercada pelos mavio-
s-os, líquidos ii. Logo adiante, porém, chegam dez
notas mais largas, intensivas, em cascata, descendo
a partir do pleno tAnto. verdadeira tônica do verso
inteiro. Em seguida, mais um metro curto, inverteu-
do o cerco do anterior, destacando pelos seus aa o
efeito da rápida Ira. A segunda estrofe é todo um
rico tapete de timbres harmoniosos; mas talvez fosse
melhor voltar à primeira, por causa do último verso,
um dos mais belos da poesia espanhola, pejado de
vogais, incomparável de sugestão no contraste entre
o inicio (marcado 3-3) e o prolongado impulso da
sexta à décima sílaba: y la fUria dcl mAr y ei movi-
miento... Vê-se por ai quanto pode realizar'uma poe-sia às vezes pobre de símbolos, pelo só manejo da
ordem sonora, dc timbre e de ritmo. É quase uma
outra linguagem. Lembre-se a propósito que nada
impede a convivência do tratamento musical com o
metafórico. A lição dos grandes poetas tem sido fre-
qüememente a cia sua integração. Ainda assim, mm-
ca se perde a autonomia da estrutura sonora, sempre
notável, ao lado do sentido, e ela própria valendo
.orno outra significação. O descuido do ritmo custa
bastante. A forma bem marcada, ao contrário, con-
Iribui fortemente para dar às imagens energia maior.
Dos cinco pequenos versos de Nihil, dc Murilo

Mendes —

Profundo penoso
Das nuvens do inferno
Surgiu meu destino.

Grandeza não tive,
Nem jeito pra vida.

não se pode afirmar que teriam a mesma força sem
o seu ritmo repetido, integrador, insistente. Mas a
adequada marcação '), formada de
um iambo e outro pé que atende pelo horrível nome
cie anapesto. deu a todos eles uma feição comum,
continuada, impressiv-. Mas nem sempre é o ritmo
numeravel dos metros clássicos o fator de musical.-

dade poética. Com os poetas modernos, o versolivre
por assim dizer substituiu os antigos pés na forma-
çáo do ritmo. A ordem das palavras, a sintaxe dc
colocação, a ciência dos timbres, tudo passou a ser
regido por movimentos expressionistas, psicológicos,
utilizando o verso de modo quase jazzístico: a poesiase revelou capaz de expor a emoção direta e nua quecaracteriza o sentimento c angústia da nossa era.
Houve um grande despojamento de retórica. Como
resultado surgiu uma linguagem modesta, sem mais
riqueza do que a enorme sinceridade do seu tom sen-
lido. A explosão surrealista acabou de vez com os ve-
lhos arsenais. E os poetas estilisticamente afins do
surrealismo como Henri Michaux chegaram a uma

fala simples e comovida:

7*1/ t'cn vas sans moi, ma vie.
Tu roules,
Et. moi. j'altends encore dc fairc un pas.
Tu portes ailleurs la bataille.
Tu me desertes ainsi.
Je ne fai jamais suivie.
Jc. ne vots pas clair dáns tes offrcs.
Le petit pcu que je veux, jamais tu nc Vapportcs.

descobrindo a emoção permanente do cotidiano, pon-do amor cm cada humilde objeto, consentindo na-
qucla democracia das coisas apontada por Spitzer:
é a conquista de uma disposição lírica enfim liberta
de todo sistema prévio. O intimismo perfeito de
Ungaretti pertence a essa atitude geral da poesianova. A produção do expressionismo em língua ale-
mã também se liga â mesma técnica. Os poemas do
grande lírico austríaco Gcorg Trakl têm a mesma
pureza que o texto dc Michaux e osf versos dc Unga-
retti; apenas se trata dc um sentimento mais difuso,

menos pessoa', mais imagem do que confissão:
Lcise sank von dunklcn Schritien der Schnee,
Im Schatten des Baums
Heben die rosigen Líder Liebendc. (3)

Nós poderíamos repetir, entre o fragmento de Trakl
c o de Michaux. a mesma distinção entre a pessoali-dade de Rimbaud o a impessoalidade de Mallarmé:

agora no plano de uma poesia sem mitos.
Da expressão com metáfora passamos â poesia musi-
cal, ao ritmo livro o ao verso úmido e discretamente
metafórico do lirismo atual. Entre o símbolo e a mú-
sica, porém, o nosso caminho permaneceu no mundo
da poesia emocionada. Entretanto, que dizer dessa
legião de poemas que hoje marcam a volta da ironia
e o retorno cio humorismo, sçm fazer das palavras en-
cantamento ou magia, mas antes sorriso c dissolu-
çáo? Do poema-piada, às vezes puramente gracejo,
mas na maioria dos casos algo mais amargo, disfarce
de riso e ferida no fundo? É então que se reconhece
no antilirismo o miolo do próprio lirismo: no seu
humor, o veiculo da sensibilidade moderna, livre e
angustiada, e ao mesmo tempo descrente das antigas
ternuras. Só lhe resta o sorriso, o senso do ridículo c

a busca da expressão mais cômica —

Os desiludidos do amor
estão desfechando tiros no peito.
Do meu quarto ouço a fuzilaria.
As amadas torcem-se dc gozo.
Oh quanta matéria para os jornais.

Os versos sáb de Brejo das Almas. Trazem om si a
perfeita dissolvéncia da convenção sentimental. Os
dramas passionais aparecem reduzidos ao clima do
cinema mexicano. E a intervenção do poeta acentua
irresistivelmcnte o ridículo dó assunto: Oh quantamatéria para os jornais. . . A zombaria continua
quando éle nos leva a assistir ao enterro dos desilu-
didos, todos enterrados em paixões dc primeira c dc
segunda classe... Mas o final vem com a nota de
amargo. O engraçado chega â fronteira do trágico
e o humor começa a incomodar, com ares de denun-

cia. quando

Os desiludidos seguem iludidos.
sem coração, sem tripas, sem amor.
Única fortuna, os seus dentes dc ouro
não servirão dc lastro financeiro
e cobertos de terra perderão o brilho
enquanto as amadas dançarão um samba
bravo, violento, sôbrc a tumba deles.

O poema de Drummond é um antilirismo lírico. O
procedimento é exatamente o inverso da simpatia
emocionada de Trakl; mas em compensação tem
grande semelhança com a ironia aguda de um Hcine.
e aqui mesmo com os deliciosos pequenos poemas de

Manuel Bandeira.
Por muito diferente que sejam entre si, como tipos
diversos de linguagem lírica, náo deixam todos esses
poetas de mostrar uma qualidade comum. O símbolo-
personagem de Rimbaud e Donne, a construçáo do
mito om Mallarmé, as metáforas de Reverdy; a suges-
tão sonora de Garcilaso e a armação rítmica de Mu-
rilo; a nudez poética de Michaux, a penetrante magia
das coisas simples em Trakl; o antilirismo humoris-
tico de Drummond — tudo isso é poesia dc imagem;
já por metáfora, já pelo ritmo e som, já pela simples
referência a um acontecimento concreto. Há cm todos
esses versos a presença de algo sensível: a face con-
creta do mundo. Até as abstrações de Donne e de
Rimbaud foram reduzidas à vivência, ao drama pes-soai. ao evento psicológico que lhes retirou o caráter
conceituai. E. por mais refinada que se sinta a música
de Garcilaso ou a simbologia de Mallarmé, a sua ori-
gem scnsorial permanece exposta. O universo das
nossas sensações, externas ou internas, preside a for-
mação da poesia. Elas sáo a sua matéria-prima; e é
curioso observar como. no fundo, o esforço criador
dos grandes poetas, dos grandes inventores de ima-
gens, acaba por consistir em ampliar esse nosso mun-
cio sensível, em fazê-lo mais sensível, em revelá-lo
cada vez mais concreto — de modo que a elaboração
da matéria parece devolver-nos ainda mais matéria.
Aqui, porém, surge uma estranha distinção: porque,se toda a poesia dá resultados concretos, nem todo
poema nasce da concreçáo. Existe uma lírica sem
imagem; rara. mas nem tanto, e às vezes capaz de
atingir a mesma altura poética das canções de ima-
gem ou dc qualquer outro estofo de concreçáo. O pro-blema dessa poesia sem imagem é para a critica e
para a estética tao importante quanto o mistério do

pensamento sem imagem para a psicologia. Dá von-
tade de fundar uma nova Escola de Würzburg, só
para resolver a questão e saber por que leis geraisuma estrutura de conceitos, tratada liricamente, podealcançar os objetivos de uma arte concreta.

Time present and time pastAre both pcrhaps present in time future,And time future contained in time past.If ali time is eternally presentAli time is nnrcdcemàble.
What vúght have becn is an abstraction
Rcmaining a perpetuai possibilityOnly in a ivorld of spcculation.

Êste é o início do primeiro dos Four Quartéis de T.
S. Eliot. Como so vo, nenhuma imagem. Os versostambém são, éle.s mesmos, an abstraction. Não vamos
sugerir que isso seja lírico; mas por outro lado eapenas o começo do poema. Três linhas mais adian-
te, aparecem imagens concretas. Do jogo entre elase o leit-motiv conceituai deriva a função dc todo o
conjunto, quo tom o sabor do velho e elaborado con-
ceitismo barroco. Que esse conjunto é poético, en-
tretanto. não resta a menor duvida. Ou resta sò-
mente para quem ainda teima em identificar a poe-sia com o sentimental ou com a confissão de indivi-
duo. Admitimos não ter a obra de Eüot um grandecontigente mágico. Éle parece estrangeiro ao rapto
da magia e às ardências da paixão poética. Há, con-
tudo, lugar para o verso de compromisso, de equi-
librio entre a emoção e o conceito — desde que seja
equilibrado, e náo epenas conceituai. A poesia não
de. mas co»; raciocínio. A larga meditação sóbre a
vida, o paralelo de filosofia o sensibilidade, ou me-
lhor: a sensibilidade dc objeto filosófico. Quem ne-
gar c esse gênero a condição inteiramente lírica
não poderá negar-lho a virtude do seu lirismo, par-ciai, mas autêntico, e, mais que autêntico, saudável
sadio afastamento da esfera cansativa do sentimen-
tal. É preciso lê-lo sem medo de pensar, e sobretudo
sem o preconceito dc que p e n s a r exclui o emo-

cionar-se.

Severo narro. Quanto sinto, penso.
Palavras são idéias.
Murmuro, o rio passa, c o que não passa,
Que é nosso, não do rio.
Assim quisesse o verso: meu c alheio
E por mim mesmo lido.

Dc Fernando Pessoa, como Ricardo Reis. Agora le-
mos outra espécie da poesia conceituai. A existén-
cia da imagem (rio) náo enganaria ninguém: vê-se
facilmente até quo ponto ela está subordinada ao
conceito. Ja não é metáfora, e sim alegoria. Mas
nem mesmo o conceito é o principal. A estrutura
dominante não é de tipo simplesmente teórico, como
om Eliot. O optativo no penúltimo verso (quisesse)
mostra a função sentenetosa: o poema tem finali-
dades éticas, na linha de quase todas as Odes dos
Reis. Contudo, ética sem o menor didatismo. Li-
rismo de comando, de conselho, mas tão despido de
rigidez quanto a antiga moral de, por exemplo, o
Pope da Ode on Solitudc e, no mais. o elegantíssimo
Horácio. Por que? Não é só a suprema concisão, a
sintaxe concentrada, o segredo do seu êxito poético.
Essas formas, de vulto lapidar, levariam talvez à
frieza, se não fosse a maravilhosa autenticidade
dessa ética, o individualismo revoltado dessas sen-
tenças, o duro peso do drama humano que se adi-
vinha om cada verso crispado c sólido. A concisão
é aqui o estoicismo da íorma. E a mascara para a

amargura:

Nada fica dc nada. Nada somos.
Um pouco ao sol c ao ar nos atrasamos
Da irrespirável treva que nos pese
Da humilde terra imposta.
Cadáveres adiados que procriam.

Faltaria dizer alguma coisa sôbrc a linguagem que
participa, sobre a poesia do engagement. Mas já
nos alongamos muito: e deixei de propósito para o
final a consideração da de todas as linguagens a
mais equivocada.'Muita poesia tem "participado"
às custas do poético; enquanto os grandes poetas,
os que não se preocuparam oom participar, ergue-
ram com maior valor a verdadeira poesia-depoi-
mento. A obra de Saint-John Perse; a cie Rilke: a
de Eliot: ai tém estado os melhores exemplos da li-
teratura poética diretamente interessada na socie-
dade moderna. A Chronique; o ácido tom do Eliot
de The Holloiv Mat; ou a censura do NXII soneto
a Oríeu — isso é poesia, o participa mais fundo e
comovedoramente do que os ridículos programas po-
liticos inumeràvelmente montados em verso. Não
é o que se chama de participação — mas é a mais

sincera linguagem da denúncia.
Tantos são os caminhos da lírica, que não tivemos
a intenção de esgota-los. A lenda conta eme Érato
a musa do lirismo, era filha da Memória. Sem ter
essa maternidade, nos esquecemos, talvez, mais de
uma linguagem da poesia... Mas nem tínhamos c
objetivo de mostrá-las todas. Êste rápido exame se
estendeu apenas ao redor das mais ricas, de três
áreas amplas, onde ainda hoje o eixo da lírica tem
permanecido: a poesia da significação simbólica, a
poesia da música das palavras, e a poesia do pensa-
mento emocionado. Não é preciso dizer que elas se
misturam com freqüência. Basta reafirmar que foi
mais ou menos através dessas formas que a litera-
tura do Ocidente alcançou a sua imensa fortuna
técnica o deu profundo sentido a nossa aventura

humana.

NOTAS

1) Teoria de Metáfora, SDJB. 15, 22 e 29 de abril
de 1961.

2) Há quem recuse a uma comparação explicita —
como esta — o titulo de_ n_e_afaivt.-^neferindõ o de
simile.._A distineãor"püramente externa, é comple-

tamente gratuita.
31 "As sombrias pegadas da neve afundam doce-
mente, na sombra d» árvore os amantes erguem

suas pálpebras de rosas.

RipftaS»^»-*-'.¦,.*. T- m 0. •* j. . >,%„.'.. ^.n./
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T E A T R O

A evolução de Martins Pena (1)
HOMEM CAÇADOR

Nelson Coelho

B a r 1> a v a Hélio d o v a

Luis Carlos Martins Pena constitui, sem
dúvida, o maior mistério cio teatro nacional.
Não se trata dc um mistério dc interpreta-
cão da obra, já que seu trabalho é direto,
vivo c singelo, mas dc um mistério ainda
mais denso, o do aparecimento no século
XIX dc um dramatista eficiente c original
numa história de teatro pobre c pouco ima-
ginosa como é a nossa. O que normalmente
aparece, em iodas as literaturas dramáti-
cas, ao fim de uma busca, de um progresso
lento e penoso, Martins Pena jaz aparecer
¦mais ou menos míraculosanientc, pois antes
tiêlcs não progrediu, clapa por etapa, a co-
¦media de costumes com elementos farsescos
que compõe a parle realmente importante,
significativa de sua obra, c nem depois
dele ier.ios titio, tão pouco, autores de sua
observação penetrante, que soubessem como
soube ele retratar rápida c incontroversl-
vetmente os vícios c as fraquezas dc sua

época.
O mistério de Martins Pena reside na sa-
gurança com que. do teatro estrangeiro, sa-
lecionou o que lhe seria útil na criação
de um teatro brasileiro, c com que se livrou
dc tudo o que poderia impedir essa límpida
brasilida.de. Em forma, estilo c temática, o
autor retratou o Brasil de sua época, que-
rendo-o ver livre dc pressões c influências
estrangeiras, tanto em sua vida político-
econômica quanto em sua vida cultural: e
podemos afirmar tais idéias sem querer
transformá-lo cm nacionalista dc momento,
pois não era esse o espirito eom que escre-
via, mas antes com uma autêntica ternura
pelas coisas c as gentes do Pais, no que elas
têm dc diferenciadas das coisas c das gen-
1cs dc outros países. E com Isso surge, ino-
pinadamente, cm meados do século XIX,
um autor dc uma autenticidade brasileira
que só agora principia a ter paralelos cm
nossa dramaturgia, e assim mesmo multo

raros.
E no entanto não é toda a obra dc Martins
Pena que pode ser encarada sob ésse ponto-
de-vista: a tola! libertação dc influências
estrangeiras só se deu nas comédias, c seus
chamas sentem o peso do dramalhão curo-
peu. O Martins Pena que merece todas as
nossas atenções, portanto, c o das comédias,
escritas entre 1S3.1 c 1S47, e que só em vir-
tilde do descaso com que é tratada normal-
mente a literatura dramática no Brasil não
sáo objeto de estudo detalhado nas cadeiras
de literatura em colégios c universidades
brasileiros. E. no entanto, não há documen-
tação mais preciosa dos hábitos c costumes
do século passado no Rio de Janeiro do que
encontramos nas comédias de Martins
Pena, instrumento ideal para uma aproxi-

maçâo viva com nosso passado.
Existe, no trabalho desse homem que CO-
nicçoii a escrever para o teatro aos dezoito
anos e que morreu com trinta c três, um
sem-número dc pontos dc interesse do pon-
to-de-vista da dramaturgia, vias os prin-
cipais são a autocrítica, isto é, a conscién-
cia da natureza c das limitações do próprio
talento, c um aprimoramento técnico cons-
tante. Dc O Juiz de Paz na Roça (1S331 ate
as obras dos últimos três anos da rida do
autor idigamos, a partir de O Noviço, dc
1S45), há uma evolução nítida, e que não
pode ser devida meramente ao hábito mas,
sem dúvida, á grande aplicação do autor
cm seu trabalho dc criação. O panorama
que se apresenta c o de dois elementos que
progressivamente se encontram c se aniol-
dam mutuamente: o material sobre os há-
bitos brasileiros da época que a observação
do autor acumulara, e a construção drama-
tica que, aparentemente, encontrou em
prolongadas leituras dc teatro estrangeiro.
A principio, quando Martins Pena tinha
dentro de si aquela riqueza dc observação
ansiando por ser posta num palco, e quan-
do seu conhecimento da forma dramática
ria. ao que se possa deduzir, meramente,
teórico, há um desequilíbrio, um excesso
dc detalhe de hábitos e costumes, uma deli-
ciência de trama e, principalmente, uma'limitação de capacidade para a resolução
satisfatória de problemas postos, eom o uso
repetido de deus ex machlna, ou de cenas
finais arbitrariamente impostas: mas aos
poucos a consciência da concepção cênica
vai crescendo, e a medida justa vai sendo
encontrada, com aprimoramento das tra-
vias, das caracterizações, e do aproveita-
mento da contribuição do elemento visual
dc movimento de atores, entradas e saídas,

e assim por diante.
A primeira peça de Martins Pena, O Juiz
cie Paz na Roça. é (e muito naturalmente)
o melhor exemplo das deficiências iniciais
do autor, mas exemplo bastante feliz, pois
contém, igualmente, cm. forma incipiente,
tudo o que de qualidade positiva se consta-
tara cm sua obra posterior. Vejamos por-
tanto, em separado, o conteúdo c a forma,
r o desequilíbrio existente entre as duas:
a história é simples, a de Aninha, filha dc
Manuel João c Maria Rosa. que se quer
casar com José. Como Manuel João é da
Guarda Nacional, o Juiz de Paz intima-o a
transportar para a Cidade um recruta (jus-
lamente o José), mas por ser tarde resolve
mantê-lo preso em casa à noite c partir
no dia seguinte. Aninha e José fogem, ca-
sam-se. e com isso o Juiz tem dc liberá-lo
do serviço militar, c Manuel João perdoa a

filha c aceita o casamento já realizado.
Dentro dessa frágil estrutura, e que Mar-
tins Pena nos dá. principalmente, i uma
térie ae quadros da vida da época: as di-
ficuldades da vida do lavrador, a falta de
braços na lavoura, o habito dc Manuel
Joáo de tomar um copo de jacuba ao en-
trar cm casa do trabalho no campo, a ma-
neira dè vestirem-se as mulheres e os ho-
mens tomam a atenção do autor, e a cena
ah audiência do juiz dc paz é tâo dra-
tuita dramaticamente quanto preciosa co-

mo documentário da época. Na realidade,
que ligação têm com o problema central
da comédia, isto 6, com o casamento de.
Aninha e José, os vários requerimentos dos
lavradores que se apresentam ante o juiz.
bcm como os pequenos subornos que esle
recebe? Mas, por outro lado, como fica
bem íelratado o funcionamento da justi-
ça nos pequenos lugarejos, pura onde as
juizes letrados não queriam ir. .. F. a viva-
cidade da observação c do diálogo dc Mar-
Uns Pena que atenua a gratuidade drama-
tica das cenas do juiz dc paz, c reveta-sc,
desde logo, a capacidade que êle terá sem-
pre para caracterizar um ambiente, um
gênero de vida, um nivel econômico ou so-

dal.
Tecnicamente, O Juiz de Paz na Roça ê
muito fraca, e a inexperiência do autor
far-se-á sentir, principalmente, no final,
quando fica nítida sua Incapacidade para
integrar, dramaticamente, a história dc.
Aninha c as cenas do juiz de paz. Sen-
tindo c transmitindo bastante bcm tanto
a situação individual, isto é. a trama espe-
cífica, c a sua situação no tempo c no cs-
paço, o autor não conseguiu engendrar um
encontro dos dois aspectos baseado na
caracterização ou na ação, c recorre, cn-
tão. a um deus ex machlna dc maravilho-
sa ingenuidade: já que José ?uio pode mais
ser recruta, c que Manuel Joáo aceita o ca-
samento. a solução é convidar todos os la-
vradores que ali estavam para apresentar
petições ao Sr. juiz c promover uma peque-
na festa cm homenagem aos noivos; can-
Ia-se. dança-se. e cm meio a toda aquela
alegria não seria dc esperar que o públi-
co Jiatassc que a construção ficara um tan-
io no ar. sem acabamento. Mas. com ou
sem defeitos, o que atesta O Juiz de Paz
na Roça, é que Martins Pena não tinha,
aos dezoito anos, nenhuma técnica, mas
tinha talento, c, afinal das contas, a
primeira pode ser progressivamente adqui-

rida, o que não se dá com o segundo.
Quanto à segunda comédia dc Martins Pc-
na, Um Sertanejo na Corte (entre 1S33 e
1S37), não se pode julgar exatamente da
evolução já alcançada, porque só existe
uma pequena parte do manuscrito, seja
por ter ficado êste incompleto, seja, comu
sugere Darci Damasceno, por ter sido per-
dida a parte final da obra. mas é interes-
sante notar que Martins Pena continua,
aqui. no esquema de duas ações indepcn-
dentes: a dos ciganos e a da familia do
negociante na corte, Pereira. A ligação
entre as duas é feita por intermédio dc To-
bias. o sertanejo a que se refere o titulo,
mas ficamos sem saber como o autor cn-
contraia maneira de ligar as duas tra-
mas. Já na próxima comédia, A Familia
e a Festa da Roça (1837), nota-se um
maior desenvolvimento dc caracterização,
mais cuidado na apresentação, por exem-
pio, do plano armado por Quitériu c Jucá
para conseguirem se casar, mas ainda va-
mos encontrar uma deficiência muito gran-
dc na resolução final da trama total, bus-
cando o autor o mesmo e ingênuo recurso
que usara em sua primeira obra, isto 6, um
ambiente festivo no qual, mais ou menos,
se diluem as dificuldades c se faz muito
barulho, canta-se, dança-se, comenta-se o
aspecto c os trajes de fulano c sicrano,
mas não se atinge dc certo uma verdadei-
ra unidade cênica ou dramática. Quantoao conteúdo, verificamos que continua o
interesse de Martins Pena pela temática
inteiramente brasileira; Manuel João. fu-zendeiro, inicia a peça com um monólogo
que, mais uma vez, expõe os problemas do
campo, e Quitéria, além de ser mais um
exemplo dos muitos nas comédias da ti-
lha que não se quer casar com o cândida-
to que lhe oferece o pai (c que. alias, i
uma característica das mais típicas da co-
media universal), aparece como o primei-
ro c incipiente exemplar dc um outro ti-
po do qual Martins Pena tratará mais tar-
dc, mais dc uma vez e de maneira muito
mais completa: o que peca por excesso, uo
querer imitar a corte ou por viver apenas
para o que estd cm moda. Quitéria tem
o vestido comprido demais, os cabelos lon-
gos demais, com cachos exagerados, mas"isso é a moda da Corte". O próprio na-
morado, Jucá. que vive na corte, nota o
excesso: "Mas que diabo tinha ela na ca-
beça, que não estava tão bonita como nos
outros dias? Ah, agora me lembro, ciam
as marrafas compridas e o penteado alto.
Podc-.e ver estas meninas cá da roça; em-
pilhando uma modazinha, vão. váo, vuo,
até durem no ridículo." E um outro tema
preferido do autor, também fará, aqui, sua
primeira apresentação: a critica à mania
do brasileiro de admirar tudo o que é cs-
trangeiro, por pior que seja Assim. An-
tônio Pau d'Alho, vindo da Corte, relata,
com a maior admiração, que "há um ho-
mem que veio du Muitiuina que cega com
a maior facilidade do tinindo, e cura, as-
sim, a dor dos olhos " O que é aqui inc-
ramente um toque, será, em obras poste-
rlores, uma constante, pois sáo inúmeras
as obras cm que Martins Pena condena es-
sa gratuita a cega admiração pelo que e
estrangeiro, por mais ordinário, ou mesmo

prejudicial ao Brasil, que seja
Esle último tema será desenvolvido, logo a
seguir, cm Os Dois ou O Inglês Maquinlsta,
igualmente cm um ato, e igualmente ter-
minada por uma festa que pouco ou nada
se integra na ação, muito"embora, desta
vez, Martins Pena já tenha o cuidado de.
7io texto, mencionar que "estão para che-
gar os Reis". A trama c um pouco mais
complicada do que as anteriores, e o autor,
a não ser pela confusão final, demonstra
que ia domina a técnica dramática com
maior segurança, e que já leva em conta
a ação no palco dc maneira muito mais cll-
ciente do que nas obras anteriores No en-

tanto, veremos adiante que a peça inclui
uma cena tão totalmente gratuita c injus-
tificada dramaticamente quanto as do juiz
cm sua primeira obra. Mariquinha. filha
dc Clemência, tem três, e náo liais candt-
dalos: Fclicio, seu primo, que é seu prefe-
rido, Negrciro. negociante de escravos, e
Gaincr, o inglês maquinlsta que vive a in-
vrnlar negócios algo escusos, que não tra-
rão lucro a ninguém, senão a êle mesmo.
Mas a trama já não é a simples trama de
conseguirmos ver Mariquinha casada com
Fclicio, pois sua mãe. Clemência, entra na
trama como sendo, também ela, candidata
a um marido. Assim, vemos o tema da
critica á exploração do estrangeiro (Gal-
ncr pretende organizar uma fábrica dc
açúcar tirado dc ossos moidosi c outro que
será da predileção dc. Martins Pena (tpin-
bém adaptado rio panorama universal da
comédia), isto é, o da velha — ou velho —
fazendo papéis ridículos por querer casar-
se quando já passou da idade. Mas apa-
rece, aqui, já bastante desenvolvido, um
terceiro tema importante dc Martins Pc-
na, já apresentado desde O Juiz dc Paz
na Roça, c que c o da corrupção da Jus-
tiça c da administração pública cm geral
Negrciro, traficante de escravos, não tem
pudor cm comentar seus planos dc contra-
bundo, porque sabe que há um sem-núme-
ro dc juizes venais junto aos quais será
sempre possível, por suborno, arranjar a
situação dos navios dc contrabando dc cs-
cravos que por acaso davam ri cosia cm

locais afastados. ..
Todo o desenvolvimento da trama dc Os
Dois ot/ O Inglês Maquinlsta será feito
por intermédio rio método que se tomara
o favorito dc Martins Pena cm toda a sua
carreira: uns personagens váo descobriu-
do aos outros suas fraquezas e pecados c.
com isso forçam-se situações, ganham-se
objetivos c succdcm-sc os qiiiproquos com

rapidez c segurança.
O material observado por Martins Pena",
parece que queria, a qualquer custo, cn-
contrar seu lugar nas obras que escrevia,
e no meio da trama já bastante complica-
da de O Inglês Maquinlsta rmiios encon-
Irar, surpreendentemente uma interrupção
bem semelhante ri ria cc?ia do juiz; traia-
se da visita da familia da comadre (Eu-
frustai, com marido, filhos, mucamas c
outros, c que. obviamente. Martins Pena
conhecia de experiência própria. Todo o
andamento da trama fica cin suspenso en-
quanto no palco Martins Pena exibe talias
deliciosamentei os percalços de uma vist-
tação em massa dos compadres e seu sé-
quito. Mas. apesar de ter um valor quase
que exclusivamente documentário, a cena
da visita faz aparecer pela primeira vez
um novo tema. que Martins Pena usard
mais tarde: o das duas moças que se con-
trastam por ser uma tímida e outra na-

moradeira.
O final da peça. entretanto, novamente dc-
corre de um deus ex machlna, pois, quan-
do vai no auge a confusão entre os três
candidatas c as confusões dc mãe c filha
a se quererem casar, eis que surge o pai,
que todos já pensavam morto, e cuja en-
Irada toma um leve ar dc melodrama <que,
aliás, pesa um pouco na comédia', preju-
dícando-a em seu clima e causando mais
uma daquelas confusões características dos
finais dc Martins Pena cm seus primeiros
anos dc autor Na realidade, a confusão
causada pela chegada dc Alberto c tama-
nha. que as tramas iniciais são prejudica-
das c o autor, sem conseguir retomar o
tom farsesco do início, após a cena algo
melodramática, recorre, novamente, a uma
lesta de confraternização final, que. desta
vez. toma a forma da visitação dos Reis.
Esta será. entretanto, a última vez que.
Martins Pena usará, com gratuidade, tal
recurso. Com Judas em Sábado rie Ale-
luia, dc que trataremos na próxima sema-
na, inicia-se uma nova fase, dc maior ama-
duiccimciito. mas que tem ligações diretas,
como veremos, com O Inglês Maquinista.

M. R. -- (Santa Rosa —
Niterói)

"Acompanno com inte-
rèsse e grande simpatia,
êste Suplemento do v. Jor-
nal, e vejo nele um vaiio-
sísslmo orientador e ln-
oentlvádor para a litera-
tura que desponta em es-
crltores e poetas ainda
humildes e tímidos na sua
arte." Excesso de reticên-
cias, excesso de exclama-
ções, excesso de rimas po-
bres, excesso de lirismo:
tudo isso são o.s seus ver-
sos M. R. Você ainda se
rege por uma cartilha an-
tiga, por uma linguagem
ultrapassada. Acredite que
sentimos a sinceridade no
que você nos enviou: "são
tão pobres os meus ver-
sos, mas são feitos de
amor". Essa sua posição
não é suficiente para criar
e ver o mundo objetiva-
mente, sob uma perspec-
tiva atual. A poesia mu-
dou. M. R.. há muito tem-
po. Procure os poetas mo-
demos e vocô verificará,
sem esforço, que está vi-
vendo no passado. Talvez
você sinta mais ésse pas-
sado do que o seu presen-
te. por herança, por tra-
dtçfto, por leituras enrai-

Brotando da arefe fina, as
pedras arranhavam a água
fresca que corria descuida-
da sóbre elas. Na ponta da
linha, encapando o anzol, a
minhoca. No cabo da vara
fechava-se a mão do ho-
mem pescador. Mas um
pássaro desceu manchado
do azul do céu e pousou no
ombro dele. Que faz então
o homem caçador diante
disso? Emociona-se, levan-
ta a arma c pum! atira no

pássaro, que sal voando.
Com um furo nas costas o
homem pescador está no

fundo do rio.
E dai?

Dai, o homem caçador pro-
cura uma igreja e conta ao
padre que matou um ho-
mem pescador. Se foi sem
querer, meu filho, você es-
tá perdoado em nome de
Deus. Sério mesmo, seu pa-
dre? Sério, meu filho. En-
tão, padre, vamos comemo-
rar. E saíram da igreja pa-
ra um bar, Jurei nunca mala
caçar. Comprei um barco
velho e naveguei para a Es-
panha. Cheguei lá. O no-
me dela já esqueci, era um
pedaço dc sol. Em seus bra-
ços um dia fiquei vinte c
cinco anos. De manhã ela
ainda dormia quando toquei
meus lábios no rosto macio
com gosto de sono. Pulei a
janela e fui brincar no par-
que que ficava em frente.
Outros meninos aparece-
ram me chamando pelo no-
me Pegador. Corri um mês
atrás de um deles, conse-
gul alrança-lo porque caiu.
Abaixei-me e vi que sua
perna estava molhada de
sangue. A ultima noticia da
capital falava que o iniml-
go se renderia no sábado.
Passei o braço dele pelo meu
pescoço c caminhamos até

o primeiro posto.
E dai?

Dai, expliquei ao tenente
que encontrara o homem
ferido. Fui promovido a
sargento, me deram um pe-
lotão para comandar. E sò-
zinho com aqueles bravos
soldados dei n vitória para
n nossa pátria. Houve acla-
mações nas avenidas e o
Presidente em pessoa, na
sacada do palácio do Gover-
no. me féz a entrega solene
de uma cartelrinha para
pagar mela entrada nos ci-
nemas. Como a tarde es-
tava agradável, sentei-me
num café do Greenwich Vil -
lage e pedi um conhaque.
Uma Jovem num carro es-
porte convidou-me para um
passeio que terminou no
apartamento dela. ouvimos
discos depois. Voltei ao meu
camarote, escrevi duas cai-
tas, procurei em seguida o
telegraflsta e lhe pedi que
anunciasse minha chegada.
Apenas alguns nativos esta-
vam na praia cercada de co-
quelros. Para comer coco;
tive de lutar com eles. Su-
bi pelo tronco ate la em cl-
ma, abri uma porta e o
quarto estava cheio de brin-
quedos, apertei uni botão, o
trenzlnho elétrico serpente-
ou sóbre os trilhos. Foi exa-
lamente nesse momento que
a policia chegou. O homem
pescador continuava cober-
to pela transparência da
água. O Senhor está preso!
Mas o padre me garantiu
que conseguira o perdão de
Deus... Padre é padre, po-

lícia é policia, cavalo velho
não dá coice, conte até ác&
que te dou um doce. Na pri-
são aproveitei para estudai
agricultura. Tinha uma fa-
zenda. Durante o dia eu
aplicava na terra o que os
livros me ensinavam à noi-
te. Comecei a fazer pesqui-
sas, a descobrir novas plan-
tas e processos modernos de
enxerto que permitiam a
um pé de café produzir tam-
bém laranja e trigo, a fa-
zdnda tornou-se mais im-
portante que a prisão. O di-
retor então resolveu trans-
formar as celas em depósito

de cereais.
E dai?

Dai, aconteceu uma coisa
fabulosa. Um dos ex-presl-
diários, multo meu amigo,
concordou em servir-se pa-
ra uma de minhas cxperl-
ências. Cavei um buraco de
meio metro e plantei nêlo
êsse meu amigo. Todas as
tardes eu ia la e molhava o
homem-planta. Quinze di-
as depois nasciam as pri-
meinis folhas e na prima-
vera ficou coberto de flò-
res vermelhas. Quando cs-
tas caíram, cm seus lugares
apontaram criancinhas ro-
sadas de sol. Logo ficaram
maduras. Apanhei uma e
parti com ela para a Fran-
ca. era uma menina de qua-
torze anos. Chegamos em
Paris á noite e fomos co-
nhecer a vida noturna. Ela
teimou que tinha de sair
nua. Argumentei que não
ficava bem, acabou vencen-
do.

F dai?
Dai, bebemos e dançamos
em lugares inesquecíveis; em
uma das boates estavam
Jean-Paul Sartre e André
Malraux que vieram para
nossa mesa. E os dois fica-
ram horas convencendo a
menina de que devia se na-
turalizar francesa, acendi
um cigarro e levei um tapa
na boca. Se eu te apanhar
fumando outra vez, será ex-
pulso. Tentei explicar ao
chefe de disciplina que eu
não era aluno de lá. Para
nâo ficar sozinho, acompa-
nhava os amigos freqüen-
tando com eles o colégio.
Náo adiantou. O castigo era
contar quantos grãos de
areia tinha o deserto, soma-
lo com as gotas de água do
mar e depois subtrair do to-
tal o número de sepulturas
que existem no hemisfério
ocidental. Comecei agora. O
calor aqui no Saara é mais
intenso rio que dizem as geo-
grafias. Já contei aquele
monte ali cm frente. Intei-
rinho? Sim. senhor, inteiri-
nho. E pretende mesmo con-
tar todos os grãos do descr-
to imenso? Assim manda o
castigo. Mas é uni absurdo!
Venha comigo. Os dois ve-
lhos caminharam juntos até
o mosteiro que ficava à bel-
ra de uni oásis. Entre, náo
faça cerimônia. Um senhor
gordo, sem óculos, veio me
receber. Abraçou-me com
carinho e muito entusiasmo
e muita alegria. Uma grande
mesa estava posta na sala
principal, ao fundo um car-
taz: Bem-vindo á casa pa-
terna! Finalmente você vol-
tou, meu filho. Matei espe-
cialmente para o seu deleite
o carneiro mais gostoso do
rebanho, come-me agora

suas aventuras. Soube que
sofreu muito, passou fome.
sede, e se alimentou de ga-
íanhotos selvagens. Papai,
só agora sei o que é a vida.
Realmente passei por várias
privações, pratiquei toda
sorte de bravuras e covar-
dias, cheguei a deitar com
mulheres feias" e velhas e um
dia, estando caçando, matei
um homem pescador. Agora,
meu filho, tudo isso perten-
ce ao passado. Já falei com
um senador que vai te arru-
mar um cartório, a filha dele
é belíssima e está precisando
de marido. No mesmo dia
conheci a filha do senador
na praia. Deltou-sc sob a
minha barraca sorrindo. A
pele bronzeada. As pernas...
não resisti a minha máo
sentiu aquela epiderme
quente. Deu-me um tapa,

você é um cafajeste ..
— E dai?
Dai, tentei fazê-la compre-
ender que cu estava era pas-
sando óleo em seu corpo. Dia
seguinte mandei-lhe flores,
hoje somos marido c mulher,
tenho um cartório onde nem
vou. Aproveito o tempo para
restaurar meus quadros. Veja
êste Rubens. Parece que o
pintor acabou de fazê-lo. Um
momento que vou atender a
porta. Entrou um menino
louro que disse, vamos! Fo-
mos. Cada um na sua bici-
cleta. Tem certeza de que a
casa está abandonada? Cia-
ro! Ontem estivemos lá, mas
é preciso multo cuidado, se
a velha acordar, pronto. Era
um casarão com um jardim
na frente, pulamos o muro.
Eu vou na frente, você fica
vendo se náo vem ninguém.
Depois éle assobiou. A janela
já estava aberta. Tire o sa-
pato. Tropecei num gato
preto que miou. Psiu! Se a
velha acordar, adeus. Esta
aqui em baixo? Não, no se-
gundo andar. Mas é de ver-
dade? Claro que é. Subimos
a escada. Está no quarto
dela. Você está ouvindo? Es-
tou, sim, é uma coruja, vê
se não conversa. E se a ve-
lha acordar? A gente sal
correndo mas ela pode gritar
e vem a policia Quanlas
tem? Uma só! Cada semana
um fica com ela, está bom.'
Está. Mas por que a velha
precisa dela? Ela náo usa,
não, seu bobo, era do marido
que morreu. Agora cuidado
que eu vou abrir a porta, não
fale uma palavra, náo pode
nem respirar. Êle torceu, o
trinco e empurrou de vagar.
O quarto estava cheio de
teias de aranha. A velha dei-
tada na cama dentro de
uma tela contra mosquitos.
Êle foi até a cômoda, puxou
a gaveta e tirou a espingar-
da. Saímos nas pontas dos
pés. terminada a semana
chegou minha vez. Contei à
esposa que haviam me cha-
tnado da matriz para uma
reunião, peguei a espingarda
e fui caçar, atirei mas o pás-
saro voou rio galho. Aeom-
panhel com os olhos, corren-
rio em baixo, éle subiu ao
céu, desceu rápido e vi que
pousou no ombro de um ho-
mem pescador. Prendi a res-
piração, fechei um olho, fiz
a pontaria e, pum! Acertei
nas costas do homem pesca-

dor que caiu na água.
— E dai?

CORRESPONDÊNCIA
zadas, mas deve reagir e
passar a viver e a criar
na sua época. Escreva-
nos. mesmo que nfto se
atreva a nos enviar nada

por enquanto.

A. J. F. — (Estado da
Guanabara)

As três ultimas cartas
suas que temos cm nulos
praticamente nada tra-
zem de novo cm suas pro-
duções. Dito isso, querc-
mos salientar que vocô,
por poemas anteriores ll-
dos. já atinge um certo
nivel — c essa nossa cons-
ciência se firmaria agora,
exatamente, depois dessas
suas últimas cartas. Você
continua com os versos
brancos, apenas talvez
mais contidos, mas sem
ritmo, sem um toque poé-
tico — sâo lineares, como
os poemas cm prosa sâo
bastante discursivos, um

tanto confessionais. Tc-
mos curiosidade em ver o

seu anticonto.

M. p. p. — (Garanhutis— Pernambuco)

Temos ainda uma carta
sua sem resposta — esta
poderá ser tomada de nos-
sa primeira manifestação

sobre us seus versos.

S. S. S. (Manhumirlm
Minas Gerais)

"Volto, nâo set se muito
depressa, a enviar-lhe no-
vas — que são talvez ve-
lhas experiências. Nessei
meus trabalhos busco
uma unidade..." Você fêz
uma precisa autocrítica,
S. S. S.. dc seus trabalhos.
Dc fato sentimos essa sua
preocupação, ovando cm.
conta o bom que você já

consegue cm seus poemas.
Estamos certos de que
você encontrará essa uni-
dade, esse equilíbrio, que
virá com o seu amadurc-
cimento total. Apreciamos
a sua tradução dc Th-
Tyger, de Blake. Passa
como exercício do seu In-
glês. como voce mesma
sugere. A sua ' tradução
cmpobieceu, sem dúvida
o poema. A sua escolha
por alguynas rimas fáccl*
e pobres e a linearidade
dc alguns versos tiram a
densidade do original. A
tradução do titulo não nos
pareceu feliz, embora re-
conhecendo a interpreta-
ção que você quis dar e

que é óbvia no poema.

NOTA — Toda corres-
pondôncla para esta seçào
deve vir acompanhada de
nome e endereço comple-
tos, para qrfe sejam re?-

pondidas
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"74 vitalidade e as energias da imagina-
ção não governam a vontade; são manan-
ciais, não mecanismos" (D. G. James,

Skepticism and PoetryJ.

Naturalmente, quando a teoria do conheci-
mento sofre qualquer modificação, esta incide
sôbre a Psicologia. Enquanto sc .supôs que o.s
sentidos eram o principal agente do conheci-
mento, os psicólogos dedicaram especial inte-
rèsse aos órgãos que serviam de janelas da
mente e às minúcias de seu funcionamento;
ao resto, outorgava-se apenas um interesse
mals esquemático e, com freqüência, mais in- •
definido. Como o.s cientistas sustentavam que
toda autêntica certeza deveria basear-se na
evidência dos sentidos — e os filósofos admi-
tiam respeitosamente tal afirmação — a ati-
vidade da mente teve que ser concebida como
mero problema de captação e combinação, en-
quanto a inteligência deveria ser produto de
impressões, lembranças e associações. Mas, na
atualidade, uma pesquisa gnosiológica desço-
briu no procedimento cientifico determinado
fator mais convincente, apesar cie mais tlifi-
cil: o emprego de símbolos não apenas para
adquirir como também para organizar o co-
íihccimento. De certo, esta circunstância mo-
difica radicalmente nosso conceito de inteli-
gèncla, Nem it maior .sensibilidade, nem a
memória mais desenvolvida, nem sequer a
associação mais rápida elevam de tal modo
o ser humano acima dos outros animais-, con-
.siderados como habitantes de um mundo in-
ferior; não, é a capacidade cie empregar sim-
bolos — a faculdade de falar — o que trans-
forma o homem em .senhor da Terra. Assim,
nosso Interesse pelas atividades mentais des-
locou-se paulatinamente da aquisição de ex-
periências, herança cios sentidos, ao emprego
do.s dados sensorinis. domínio da concepção e

da expressão.

Uma vez admitida a Importância que tem o
emprego dos símbolos, desde logo o mesmo
emprego se converte na questão fundamental
gerada pelo estudo da inteligência. Proporcio-
nou, em especial, nova orientação à psicologia
genética, que investiga o progresso evolutivo
da mente, já que éste progresso coincide, em
boa parte, com os empregos da linguagem que
podem ser observados desde as primeiras pala-
vras da infância até a plenitude da expressão
alcançada na maturidade, e talvez até o re-
grosso à verbosidade incoerente que acompa-
nha a deelinaçáo senil. Tais investigações fo-
iam, inclusive, extendidas do desenvolvlmen-
lo individual ã evolução dos traços mentais
de povos e raças. Produziu-se uma aproxima-
ção gradativa entre a Filologia e a Psicologia,
entre a ciência da linguagem e a ciência que
analisa o que fazemos com a linguagem. A
recente produção dos psicogenetistas oferece
abundantes provas em torno da notável po-
sieão que ocupa em nossa concepção da men-
talldade humana o emprego dos símbolos ou
a linguagem em seu mais amplo sentido. A

• obra de Frank Lorimer The Truth o/ Reason
.subentitula-.se ,4 Study o/ lhe Role of Verbal
Acttvily ir the Groicth and Stiucture of the
Human Mina (Vm Estudo tio Papel que Dc-
.•.empenha a Atividade Verbal 710 Dcscnvol-
vimento c na Estrutura da Mente Humanai.
Grace De Laguna, em Speech: its Funotion
and Development, refere-se á aquisição da lin-
guagem não só como sintoma do desenvolvi-
mento de conceitos, mas também como o fator
principal desta evolução. O Professor A. D.
Ritehie sustenta um ponto-de-vista scmelhan-
te, ao observar, em The Natural History of
the Mina, que "enquanto concerne ao pensa-
mento, e em todos os niveis do pensamento, a
vida mental é um processo simbólico. Não é
mental pelo fato de os símbolos serem imate-
riais — e talvez sempre o sejam —, e sim por-
que são símbolos... O fato fundamental do
pensamento é a simbolizaçáo" (1). Creio que
nesta afirmação há uma profundidade muito
maior do que a que seu próprio autor imagi-
nou; pois se se houvesse dado conta disto, tal
proposição teria surgido no livro muito antes
e conferiria à obra um caráter de novidade.
No entanto, tal como íoi encarada, essa ex-
posição nos proporciona um excelente informe
a respeito do emprego e da criação de signos,
o.s quais se encontram claramente destacados

como o meio essencial de intelecção.

Tomadas de envolvente quantidade de fontes
— de John Dewey e Bertrand Russel, dc
Brunschwlg, Piaget e Head, de Koehler e Koíf-
ka, de Carnap, Delacroix e Rlbot, de Cassircr
e Whitehcad, de filósofos e psicólogos, de neu-
rólogos e antropólogos — poderiam multipli-
ear-se. de forma quase indefinida, as citações
destinadas a consolidar a afirmação de que o
simbolismo é a chave reconhecida daquela
vida mental, característica do homem, que se
encontra acima do nível da animalidade pura.
O símbolo e o significado constituem o mun-
do humano em grau muito maior do que a
sensação; Hellen Keller carente de visão e de
audição ou inclusive uma pessoa como a fa-
leclda Laura Brldgman, que contava apenas
cem o sentido do tato, podem viver num mun-
do mais amplo e mais rico do que o de um
cachorro ou macaco com todos os seus senti-

dos em atividade.
A psicologia genética surgiu do estudo dc ani-
mais. crianças e selvagens examinados dc um
ângulo ao mesmo tempo fisiológico c conduti-
vista. .Sua hipótese fundamental consiste em
que as reações que o meio ambiente provocanum organismo tendem a adaptar-se e se cn-
contraiu determinadas pelas necessidades
desse organismo. Tais necessidades podem ser
concebidas de várias maneiras diversas; uma
escola as reduz a uma única exigência básica,
tal como conservar o equilíbrio do metabolis-
mo. mantendo uma condição ideal (2); outros
movimentos consideram como'objetivos ele-
mentares aspirações mais especificas — porexemplo: a nutrição, a reprodução, a defesa— 011 inclusive tendências tão diferentes como
a comodidade física, a companhia, a afirma-
ção da personalidade própria, a segurança, o
jogo i3>. O caráter desses conceitos primáriosc em grande parte determinado pelo ponto de
partida do investigador. Uni biólogo tende a
postular apenas as necessidades óbvias da
amêijoa ou ainda de um iníusório; um in-
vestigador da psicologia animal não generaliza
tanto, pois elabora distinções que. por exem-
pio. podem ser aplicadas a um rato branco,
mas dificilmente â amêijoa. Um estudioso das
modalidades infantis concebe ésses interesses
rçimordiais etç um nível ainda mais alto.^Jío
entanto, através de toda a hierarquia de estu-

• dos genéticos, observa-se um traço constante:
uma tendência a identificar o.s motivos reais
ou últimos que determinam a ação humana
com as solicitações da vida primitiva, uma
tendência a derivar todas as necessidades c
aspirações do gênero humano de alguma rea-
eão protoplasinática inicial. Esse princípio
Itnperante constitui a contribuição de maior
importância que a escola evolucionista fez á
Psicologia: o postulado — explicito algumas
vezes, mas com freifiiência tácito — dc que"nilül est in homine quod non prius in amoeba

erat" (4).

Quando os pesquisadores da evolução mental
descobriram o importante papel que o.s sim-
bolos desempenham na ciência, não tardaram"em aproveitar êsse valioso achado. A aquisi-
ção de unia ferramenta tão decisiva deve, eer-
tamente. ser considerada como um dos maio-
res acontecimentos do progresso humano; tal-
ves o ponto de partida de todo desenvolvi-
mento genuinamente intelectual. Posto que
o emprego de símbolos surge num período tar-
dio. pode-se presumir que seja uma forma su-
mamente elaborada de atividades animais
mais simples. Deve ter-se originado em neces-
sidades biológicas e se encontra justificado
por sua índole prática. Indubitavelmente, o ho-
mem baseou sua conquista do mundo no su-
premo desenvolvimento de seu intelecto, que
lhe permite sintetizar, retardar e modificar
.suas reações por intermédio de símbolos in-
tòrpolados nas brechas e confusões da expe-
riôncia direta e por meio de signos verbais
cuja finalidade é acrescentar as experiências

alheias âs suas próprias.
Há uma profunda diferença entre o emprego
de símbolos e o mero uso de signos. O uso de
signos é a primeiríssima manifestação dc in-
leligôncia. Surge na história biológica tão lon-
ginquamente como o famoso reflexo condido-
nado, através do qual um elemento çpneomi-
tante de determinado estímulo assume a fun-
cão do estímulo mesmo. O elemento concomi-
tante converte-se em 11111 signo da condição íi
qual resulta verdadeiramente adequada a rea-
ção. Esse é o começo autêntico da inteligência,
já que ali se encontra o berço do erro e. em
conseqüência, a origem do acerto. Se acerto
e erro devem ser atribuídos tão-sòmentc a
presunções, devemos então reconhecer que
na mais antiga confusão de signos, o reflexo
condicionado inapropriado, não há erro e sim
determinada prefiguração de erro. Podemos
chamá-la equivoco. Todos o.s pianistas e dactl-
lógrafos sabem que seus dedos podem cometer
equívocos, ainda quando a consciência não
Incorra cm erros. No entanto, embora falemos
de acerto e erro, ou de suas respectivas preíi-
guraeões. embora consideremos que a criatura
propensa a eles se encontra em estado de
consciência ou preconsciéncia, ou prescinda-
mos totalmente dc semelhantes termos, o em-
prego de signos é. com absoluta certeza, uma
função mental. É o começo da inteligência.
Enquanto as sensações atuam como signos das
condições imperantes no mundo clrcundante,

—0 animal que as recebe é impulsionado a uti-
lizar ou desprezar tais condições. O som cie
um gongo ou dc um apito, que por sl se cn-
contra completamente desvinculado do pro-
cesso alimentício, induz um cão a esperar co-
mida se na experiência pretérita éste som te-
nha sido sempre antecedido â alimentação;
é um signo de sua comida, náo uma parte dela.
Ou o cheiro cie um cigarro, que em sl mesmo
não é necessariamente desagradável, indica a
um animal selvagem a presença do perigo e o
leva a esconder-se. O desenvolvimento pro-
gresslvo dessa linguagem de signos coincide
com o desenvolvimento físico dos órgãos sen-
soriais e da interconexão da estrutura nervosa.
Tal linguagem consiste na transmissão de¦mensagens scnsorlais aos músculos e às glãn-
dulas — aos órgãos de alimentação, procrl.i-
çáo, fuga c defesa — e, naturalmente, funcio-
na em benefício das necessidades biológicas
elementares: preservação própria, crescimen-

to, procriação, conservação da espécie.
Km conseqüência, até a inteligência animal se
fundamenta sôbre umn semântica primitiva,
que consiste na capacidade de aprender, por
Intermédio de reiteradas provas e erros, que
certos fenômenos observados no mundo são
signos de determinados outros fenômenos, já
existentes ou a ponto de se produzirem; seu
objetivo c a adaptação a um meio ambiente, c
disto depende o grau de seu êxito. O meio am-
biente pode ser muito limitado, como 110 caso
da toupeira, cujo mundo se resume num pc-
queno reduto, ou pode ser tão amplo como o
campo de ação de uma águia c tão intrincado
como o selvático território onde habita o ma-
caco. Isto depende da variedade de sinais que
uma criatura é capaz de receber, da variedade
de combinações de sinais a que pode respon-
der e da fixidez ou adaptabilidatle de suas rea-
ções. Evidentemente, se tem reações muito
lixas não poderá adaptar-se a um meio am-
biente variável ou temporário; se não pode
coordenar e integrar facilmente diversas ati-
vidades, nesse caso a concorrência de vários
estímulos simultâneos o lançará na confusão;
c, em primeiro lugar, se sofre cie uma carência
de órgãos sensoriais — sendo surdo, cego ou
padecendo de qualquer outra limitação — não
poderá receber grande quantidade de sinais.
A superioridade do homem na luta pela pró-
pria conservação foi, de início, atribuída â sua
maior capacidade de captação de sinais, ii
.sua maior aptidão para integrar reflexos, :'t
sua aprendizagem mais rápida por meio de re-
petidas provas e erros; mas um pouco de re-
flexão pôs a descoberto um traço multo mais
fundamental: seu peculiar emprego dos signos.
O homem, diferentemente de todos os outros
animais, utiliza os signos não só para indicar
coisas, como também para rcpresentú-las. Para
um cão inteligente o nome de uma pessoa é
sinal da presença desta pessoa; se se pronun-
cia o nome, o cão levanta as orelhas c busca
seu objeto. Se se diz "comida", o animal se
impacienta esperando o alimento. Não e pos-
sível comunicar-lhe nada que não seja inter-

l)e Susauue K. L.ntgrr. ou melhor, de seu livro
Pliilosopliy in a Nov Key, já publicou éste SDJB,anteriormente, dois capítulos sob os títulos de Gê-
nese da Significação Artística e- Formas Discursl-

vas e Formas Pfesentatlvas.
\ insistência sobre a obra dessa autora norte-ame-

ricana baseia-se fundamentalmente no fato de elaabordar, com uma cultura e lucidez impressiona 11-tes. pontos da maior Importância para a compreen-são das transformações filosóficas e estéticas porque veio p.,-...n.l.i o nosso século, até oi momen-
tos mals atuais.

liste novo capitulo de seu livro, cuja tradução ini-C amos hoje, serve como complemento dos ante-rlores, em especial na imprescindível diferenciaçãode signos e simbolas e na .. m ...1.. ..n.-ii.- dos pro-cesso» de «Imbolização característicos da mente
humana.

Transformação simbólica
Susamie K. Laiiãer

Tradução e nota de Roberto Pontual

pretado como um sinal de algo que logo deve-
rá suceder. A mente do cão c um simples e
direto transmissor das mensagens que o mundo
dirige aos centro motores do dito animal. Com
o homem não sucede o mesmo. Entre nós, uti-
lizamos determinados sirynos que não aludem
a nenhum objeto presente cm nossas .media-
ções reais. A maioria das nossas palavras não
é composta de signos empregados no sentido
dc sinais. São utilizadas para falar a respeito
de coisas, não para que dirijamos nosso olhar,
ouvido c olfato em sua direção. Em lugar de
anunciar coisas, recordam-nas. Foram cha-
madas signos substitutivos, pois cm nossa cx-
pcriéncia presente ocupam o lugar de coisas
que percebemos no passado, ou inclusive do
coisas que só podemos Imaginar combinando
lembranças, de coisas que poderiam encontrar-
se na experiência passada ou futura. De cer-
to. tais signos não são habitualmente empre-

, gados como estímulos vicários destinados a
provocar as ações que estivessem de acordo•com seus significados; isto precipitaria a con-
dutaem um completo caos, toda vez que os
objetos com muita freqüência náo estivessem
presentes. Servem muito mais para permitir
que desenvolvamos uma atitude característica
110 que lange aos objetos in absentia, atitude
que se denomina pensar em ou referir-se a
aquilo que náo está presente. Os signos utili-
zados desta maneira não são sintomas e sim

símbolos de coisas.
O desenvolvimento da linguagem constitui a
história da gradual acumulação e elaboração
de símbolos verbais. Por Intermédio dêsse fe-
nómeno, toda a trama da concluía humana
experimentou uma extraordinária transforma-
çáo com referência ao simples esquema bio-
lógico, e a Inteligência do'homem expandiu-
.se a tal ponto que já náo é possível compara-
la com a mente dos animais. Em vez cie um
transmissor direto de sinais convencionais,
possuímos um sistema que freqüentemente tem
sido comparado com uma central telefônica
tô- onde as mensagens podem ser retransmí-
tidas, acumuladas se uma linha se encontra
ocupada, respondidas mediante substitutos-,
despachadas talvez por uma linha que não
existia quando essas mensagens foram comi:-
nicadas pela primeira vez, anotadas e con-
serradas se o número requerido não responde.
As palavras são os encaixes dessa oficina ger.il
de comunicações; correlacionam as impressões
e lhes permitem funcionar simultaneamente;
âs vezes confundem as conexões de maneira

cômica ou desastrosa.
Essa descrição tia inteligência, dc seu desen-
volvimento por Intermédio de sucessivas pro-
vas c erros, de seus propósitos aparentemente
complicados mas em essência simples — a sa-
ber: procurar a perduraçâo, o desenvolvlmen-
to e a procriação do organismo, ao mesmo
tempo que engendrar e manter a prole — colo-
ca o perturbador conceito de Mente em harmo-
nia com outras idéias básicas da Biologia. De
acordo com sua complexa modalidade, o ho-
mem realiza exatamente o mesmo que faz o ca-
mundongo cm forma simples, c também o mes-
mo que, em sua total ou parcial inconsciéncia,
leva a cabo a medusa segundo seus próprios
hábitos químicos. O ideal do _Vi.11/ est in homi-
ne... se encontra* confirmado pelo exemplo
que nos oferece a vida. O abismo da lingua-
gem que separa os homens dos animais se re-
duz quando reconhecemos que a linguagem é
primordialmente um Instrumento de controle
social, da mesma íorma que os gritos dos aul-
mais, mas que adquiriu uma função represen-
tatlva, com o que se facilita um grau multo
maior de cooperação entre os indivíduos e sc
permite concentrar a atenção pessoal em r.b-
jetos ausentes. O trânsito cumprido por uma
palavra de sua função como signo a sua fun-
cão simbólica se realiza de forma gradual e é
uma conseqüência da organização social, 11:11
Instrumento que. uma vez descoberto, resulta
indispensável e que se desenvolve através do

emprego proveitoso,
Se a posição teórica assumida pelos pesqui-
sadores da psicologia genética requer algum
apoio, podemos nos voltar para o testemunho
de um psicólogo, na obra de Frank Lorlmer,

The Grautli of lieason:
'Os macacos que Koehler descreveu — afirma
—- contam, de certo, com modalidades simi-
escas sumamente elaboradas, âs quais um re-
cém-vindo vai-se adaptando cie forma gradual;
entre outros paradigmas, podem ser assinala-
das as modalidades relativas ao uso dos ins-
trumentos disponíveis para alcançar e trepar,
uma espécie de interpretação ou dança ritmi-
ca e tipos cie murmúrios, gemidos e alyazar-

ras.,.
Não nos deve surpreender o fato de que ani-
mais ainda mais Inteligentes tenham desenvol-
vido modalidades animais muito mais defi-
nidas e elaboradas, incluindo técnicas para o
uso de ferramentas e mecanismos específicos
do controle social vocal, que gradualmente se
transformaram nas modalidades populares.

dos. modernos antropólogos...
Os atos vocais se encontram orlginàriamente
compreendidos na correlação intelectual da
conduta, da mesma forma que outros proces-
sos fisiológicos. Em todo o transcurso cio bai-
buciar vocal incoerente, os processos vocais
adquirem gradualmente intensidade e predo-
minio na conduta... Certos vocábulos especl-
ticos sc convertem em focos dominantes dc
reações estabelecidas perante diversas situa-
cões e em instrumentos cie adequações sociais
especificas... Numa raça de animais cuja ca-
racterística consiste na progressiva complcxl-
dade do sistema nervoso, a gradual diferen-
ciaçáo e expansão das funções sociais cumpri-
das pela atividade vocai é o principio funda-
mental da orientação da atividade vocal para
uma atividade verbal e do surgimento da lin-

guagem"<6'.
Uma Interpretação dos fatos observados que
os adeque a uma perspectiva científica geral,
uma teoria que solucione o que costuma apre-
sentar-se como um saltus naturae, uma ex-
plícação lógica que desbanque toda vergonhosa
apelação ao milagre, conta com tantos ele-
mentos que nela acreditam que se torna áe??.-
gradável pó-Ia em juizo por qualquer motivo.
Não obstante, as melhores tdéfts são também
as que suscitam as mals valiosas reflexões. A

primeira vista, pareceria que a concepção ge-
nética da linguagem — que considera a capu-
cidade de empregar símbolos como a última
e mais elevada conquista da inteligência pra-
tica, como um instrumento adicional para le-
var a cabo os propósitos animais — deveria
ser a chave de todos os traços essenciais dá
Inteligência humana. Faz com que a raciona-
lidado resulte plausível e ao mesmo tempo
apresenta como fenômeno bastante simples a
relação do homem com a besta e o abismo

que entre ambos se interpõe.
A dificuldade que essa teoria engendra surge
quando consideramos de que modo essa gente
que possui oficinas gerais de interconexão en-
tre seus órgãos sensoriais e seus músculos ha-
verá de utilizar seus símbolos verbais para la-
zer com que a tarefa da central telefônica sc
desenvolva com a maior eficácia. Evidente-
mente, o único emprego apropriado das paii-
vras que coligam os múltiplos e complexos
condutos é a denotação de fatos. Tais fatos po-
dom ser concretos e pessoais, ou podem ser
sumamente gerais e universais; mas deverão
ser escolhidos com o propósito dc alcançar
uma orientação 110 mundo que facilite uma
existência melhor ou uma atividade mais pro-
vcitosa/É fácil comprcencIer.de que maneira
poderiam os erros se originar, como ocorre na
ação ostensiva: num labirinto, o rato branco
se equivoca, e o mesmo acontece com a truta
que pica uma masca de pluma e seda. Em ór-
gão tão complexo como o cérebro humano,
uma confusão dc mensagens ou de reações
resultaria ainda mais verossímel do que nos
circuitos reflexos de roedores e peixes. No en-
tanto, certamente, o.s equívocos deverão estar
.sujeitos ii rápida-correção imposta pelas re-
prlmcndas do mundo; cm conjunto, a condi;-
ta deverá ser racional e realista. Qualquer 0:1-
Ira reação será assinalada como um fracasso,
como uma frustração dos objetivos biológicos.
Dc certo, há pensadores filosóficos ou cien-
tííicos que aceitaram a teoria biogenética da
mente por força de seus grandes méritos c que
postularam, com justeza, as conclusões indi-
cadas mais acima. Observaram o modo pelo
qual os homens realmente utilizam sua capa-
cidade de pensar em forma .simbólica, as res-
postas que por certo oferecem, e se viram obri-
gados a admitir que a central telefônica da
região cerebral atua da maneira mais extra-
ordinária. Resultados dc suas francas observa-
ções sáo livros tais como a Short Introduction
to the History of Human Stupidit;/, de \\*. B.
Pilkin, VHommc Stupide. de Charle.. I?i-
chet (que não se refere aos homens ueralmcn-
ie considerados estúpidos, e sim aos absurdos
costumes e crenças dos insanos e aos desati-
nos das convicções religiosas). e The Tyranny
of Words, de Stuart Chuse. Contemplar a.; in-
criveis loucuras de que sáo capazes os animais
que empregam símbolos é multo desagradável
ou multo divertido, de acordo com nosso esta-
do de ânimo; mas. do ponto-de-vista filosôfi-
to, é, sobretudo, desconcertante. Como pode
um instrumento desenvolver-se em beneficio
de uma maior eficácia e sobreviver, so tal ins-
tiumeiuo Importa em tantos perigos para a
criatura que o possui? Como pode a lingua-
gem incrementar a eficiência do homem, se
o põe em desvantagem biológica em compara-

ção com seu gato?
Mr. Chase reflete, observando Hobie Baker,

seu galo:
"Hobie jamais poderá aprender a falar. Nunca
poderá aprender a responder minha fala assim
como responde a outros signos... Pode profe-
rir gritos para exprimir dor. prazer, excitação.
Pode anunciar que deseja sair... Mas não po-
cie dominar as palavras e a linguagem. Em de-
terminados aspectos, isto é uma sorte para
Hobie, pois não sofrerá aluclnações provoca-
das por uma linguagem imprópria. Poderá ser
um realista no decorrer de toda a sua vida...
Evidentemente, de certo modo é capaz de pen-
sar. já que interpreta signos à luz da experi-
ência passada, c decide de forma deliberada
sua maneira de atuar, a qual engendra gran-

de valor para a sobrevivência.
"Em vez de palavras, Hobie às vezes emprega
uma rudimentar linguagem de gestos. Sabemos
que possui um sistema nervoso semelhante ao
do homem, cujas mensagens penetram pelos
receptores localizados na pele, nas orelhas e
nos olhos e se transmitem ao longo dos fios
condutores até o cérebro, onde as recordações
se encontram devidamente classificadas com
fins de referência. Em seu cérebro ha menor
número de comutadores telefônicos do que no
meu, o que pode constituir uma das razões

que o impedem de falar...
O significado surge em Hobie do mesmo mo-
do como surge em mim, através da experiên-

cia passada...
Em geral, os animais tendem a aprender
cumulativamente, por intermédio da experi-
ência. O elefante velho é o mais sábio da mn-
nada. Êsse processo seletivo nem sempre se
produz no caso dos seres humanos. Às vezes
os velhos são sábios; mas com maior freqüén-
cia se encontram embotados por força de su-
perstições, conceitos equívocos e dogmas Irra-
cionais. Pode-se aventurar a conjectura de
que nos seres humanos as identificações erro-
neas sâo conservadas e preservadas pelas pala-
vras: em conseqüência, não estão sujeitas a
um constante cotejo com o melo ambiente,
como sucede no caso de gatos e elefantes...
Considero Hobie um valioso testemunho désse
árduo trajeto da semântica. O que para éle
engendra o significado é amiúde tão claro e
simples que não tenho nenhuma dificuldade
para interpretá-lo. Procedo de um molde evo-
lucionista semelhante. Para mim, o significado
tem raízes similares e um mecanismo similar
de aproensáo. Possuo um cérebro acionado por
seis cilindros, e éle conta com um de tração
a sangue, mas ambos funcionam segundo prin-

cipios afins.
"... A maioria das crianças não cotiserva
por muito tempo a realista visão do melo
ambiente que se observa em Hobie Baker.
As identificações verbais e as abstrações con-
fusas começam muito cedo... A linguagem
é adquirida apenas toscamente antes que a
criança comece a padecer por sua causa e a
interpretar erroneamente o mundo por sua

culpa." (7i

Um gato com instinto para a caça ou qual-
quer outra habilidade especial, que em vez
de demonstrar capacidade para utilizar ade-
qtiadamente esta vantagem estivesse, de for-
ma incessante, disposto a aboletar-se sóbre
cadeiras ou elefantes, com o propósito de
atrapalhá-los, dificilmente poderia destacar-
se no mundo animal por seu talento. Os ho-
mens que podem usar símbolos para facilitar
suas reações práticas, mas que, constante-
mente, os empregam para confundir, Impe-
dir, torcer ou fazer malograr suas açoes, sem
alcançar qualquer outro objetivo por inter-
médio de seus recursos simbólicos, não têm
perspectivas de herdar a Terra. Um inslin-
to dessa índole não teria possibilidade algu-
ma dc desenvolver-se por meio dc qualquer
processo de exitoso exercício. O quoclente
cie erro é por demais elevado. As necesslda-
de biológicas admitidas habitualmente — ali-
mentação e habitação, segurança, satisfação
sexual e proteção da prole — talvez sejam
mais bem satisfeitas pelas atividades realistas
de Hobie Baker, consistentes em miados e
gestos, do que pela imaginação e reflexão
verbal" de seu amo. O mundo do gato não
se encontra falsificado pelas convicções e pe-
Ias ficções poéticas que a linguagem cria,
Igualmente como sua conduta não está trans--
lormada peios inúteis ritos e sacrificios que
caracterizam a religião, a arte e outras ex-
travagâncias de uma mente que transaciona
com palavras. De fato, seus propósitosjvl-
tais se cumprem tão perfeitamente sem a in-
tervençáo dessas vastas construções mentais,
desses floreios e adornos da central telefôni-
ca cerebral, que se torna difícil compreender
qual foi o motivo para que se tenha permi-
tido que complicação tão cnevoadora do me-
canismo de interconexão localizado nos cen-
tros superiores do homem obstruísse os caml-
nhos que vão dos sentidos nos órgãos moto-

res e tergiversasse todas as mensagens.-

Para a Filosofia, o dilema resulta bastante
infeliz, lmpulslonando-nos a reconsiderar a
hipótese genética em que se funda. Se nos-
sas realidades básicas fossem, na realidade,
apenas uma versão muito refinada das que
caracterizam as criaturas Inferiores, teríamos
desenvolvido uma linguagem mals realista
do que esta que, de fato, possuímos. Se a
mente fosse, em essência, um receptor c
transmissor, exemplificado pelo simlle da
central telefônica, trabalharíamos de manei-
ra muito diversa da que, na verdade, atua-
mos. Sem dúvida, nenhum processo cornos-
citivo Induziu o homem a crer na magia; no
entanto, a magia verbal é uma prática co-
mum entre os povos primitivos, da mesma
forma que seu método substitutivo — quel-
mar em efígie etc. — no qual o substituído
náo é mais do que um símbolo da vitima de-
sejada. Outro fenômeno estranho e univer-
sai é o ritual. Evidentemente é simbólico,
salvo quando se aspira a resultados concre-
tos. em cujo caso pode ser considerado uma
forma comunal de magia. Pois bem, todas
as práticas mágicas c rituais, resultam irre-
tncdlf-velmente inadequadas para a conser-
vaçao e desenvolvimento da vidn. Meu ga-
to franziria o focinho e levantaria a cauda
com desdém ante semelhantes procedimen-
to.. O fato de julgarmos tentativas equlvo-
cuias de controlar a natureza, motivadas por
uma interconexão nervosa incorreta ou por
uma confusão das comunicações no cérebro,
parece-me que apresenta o mais racional dos
animais excessivamente mergulhado no pan-
tano do erro. Se um selvagem, devido á sua
ignorância da Física, para conseguir que uma
montanha abra suas cavernas, recorre ao re-
curso de dançar a seu redor, temos que ad-
mitir, envergonhados, que nenhum dos ra-
tos instalados no labirinto de um psicólogo
empregaria métodos evidentemente tão Ine-
íicazes para abrir uma porta. Tampouco,
perante- o fracasso, continuaria tais tentati-
vas durante milhares de anos: até os retar-
dados mentais aprenderiam com maior rapi-

dez.
Outro traço da conduta humana é a serieda-
de de nossa atitude, no tocante â arte. A psi-cologia genética geralmente considera a arte
como uma forma de jogo, um produto suntuá-
rio da mente. Esta não é apenas uma teoria
cientifica: é também uma opinião do senso
comum; a música e as representações teatrais
consideramos como "entretenimentos'' (8) . No
entanto, essa teoria — à semelhança de mui-
tas doutrinas do senso comum -— provável-
mente será falsa. Com raridade os grandes ar-
tistas procedem da classe ociosa e só numa
linguagem negligente aludimos â música ou á
tragédia como nossos "passatempos"; na rea-
lidade, nunca as colocamos ao lado do tênis
ou do bridge. Condenamos a barbárie dos quo
destroem obras de arte, ainda quando obri-
gados por exigências bélicas. Censurá-los por
haver destruído o Partenão, quando só uma
recente geração sentimental aprendeu a cen-
surá-los pelos lugares que rodeavam o santuá-
rio da Beleza! Por que haveria o mundo de
se lamentar devido á perda de um produto
do jogo. enquanto contempla com sua ir.vc-
terada insensibilidade a destruição de tantas
obras erigidas por ingente tarefa? Parece uma
miserável parcimônia da natureza que seres
humanos padeçam e morram de fome cm be-
neíício do jogo, pois sc supõe que o jogo c o
excesso dc força que resta ao homem, uma
vez satisfeitas as suas necessidades. No entan-
to, como classe, os artistas se encontram tão
dispostos a sacrificar riqueza, comodidade e in-
clusive saúde cm favor de sua atividade que o
aspecto anêmico e faminto chegou a ser ingre-
diente indispensável na concepção popular do

gênio.
Na vida humana existe um terceiro fator que
contradiz a doutrina utilitária do simbolismo.
K o constante e inútil processo de sonhar
quando se dorme. A atividade da mente pare-
ce continuar incessantemente, da mesma for-
ma que o funcionamento do coração, dos pul-
môes e das vísceras: mas durante o sono essa
atividade mental não está a serviço de nenhum
objetivo prático. Que o material dos sonhos è
simbólico, constitui íato já estabelecido. E se
supõe que os símbolos provêm do proveitoso
emprego de signos. Sáo signos representativos
que ajudam a reter coisas para ulterior refe-
rência: para comparar, para planejar e, em
geral, para pensar intencionalmente. No «?n-
tanto, o simbolismo dos sonhos não desempe-
nha essa função adquirida. Em resumo, apre-
senta-nos coisas em torno das quais não que-
remos pensar, coisas que supõem um obstáculo
para a vida prática. Por que haverá a mente
de produzir símbolos que nâo regem as ativij
dades daquele que sonha, que apenas con-
fundetíi-o presente com iiieongmentes experi^

éncias passadas?
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