
TEJilPO — chuvoso.'
TEMPERATURA — cm

declínio.
VENTOS — do quadrante

Sul, moderados. Visibili-
. dade boa.
MÁXIMA — 23.0.
MÍNIMA — 13.8.

JORNAL DO
Rio de Janeiro — Quarta-feira, 9 de maio de 1962

BRASIL
Ano LXXII — N.o 105

Temendo que Cacareco,
o rinoceronte do Zoo da
Guanabara, não resistisse
ao frio de Porto Alegre, o
Governo gaúcho mandou-
o de volta ao Rio. Caca-
reco vivia em estufa nos
líltimos dias.

Brasil pede a destruição de armas atômicas
JORNAL DO BRASIL —
Av. Rio Branco, 110/llS —
Tel. 32-1818 — End. Tel.:
JORBRASIL — Preços:
VENDA AVULSA — (Todo
o Brasil). Dias úteis CrS
10,00 — Domingos, CrS ...
20,00 — ASSINATURA —
(Todo o Brasil): Postal
Anual, Cr$ 2 000,00. Pos-
tal Semestral, CrS 1.000,00.
ASSINATURA (Guanaba-
ra): E. Dom. Anual — ...
CrS 3 500,00 — E. Dom
Semestral — Cr$ 1 800,00.

ACHADOS E
PERDIDOS
DESAPARECEU da resldêu-
cia de seus donos, na Rua
Sao Clemente, 243, casa 20,
um cachorro miniatura
Plntcher que atende polo no-
mo de Bip. — Solicita-se in-
formações para o tel. 46-4767.
GRATIFICA-SE bem a quem
encontrar uma pulseira de
ouro e brilhantes. Tel. 45-7703
PLACA DE EXPERIÊNCIA —
PERDIDA — Perdeu-se a pia-
cn 220, Amendoeira Imp. e
Com. Rua General Polidoro
n.° 316-A.
PERDI o cartão de Identida-
de. registro n.° 53 010, Mi-
nistérlo da Aeronáutica, de
João Ganassoli
PEDE-SE a quem encontrou
uma carteira de identidade
de médico do Conselho Re-
glonal de Medicina do Estado
de Sfto Paulo de n.o 8 952
pertencente a Iunes Tajher
lunes. Tel. 37-3460. 
PERDEU-SE entre a Praça
Paris e o Largo do Machado,
uma pasta contendo do-
eumentos, Inclusive livros de
apontamento. — Gratiflca-se
bom a quem o devolver no
caberet Primor, Av. Mem de
Sá. n. 5 — sob.

EMPREGOS
AUXILIARES DE
ESCRITÓRIO
AUXILIAR DEPARTAMENTO
PESSOAL — Moça. 23 mll.
Ed. Av. Central, sj 519
AUXILIAR CONTABILIDADE
— 20/25 mil. Ed. Av. Central,
•I 519.
AUXILIAR ESCRITÓRIO —
Dact. Av. P Vargas, 417, í'
1310.
AUXILIARES — Aos princi-
piantes ministramos os cur-
sos TED de treino rápido, de
nossa única exclusividade:
-tact-lografia, aux. escritório,
contabilidade e taquigrafia.
Português, Matemática, cor-
rcspondencla comercial, In-
Eles o secretariado em 1, 2,
4 o 6 meses, de acordo com
o preparo básico do cândida-
to. Mesmo que você seja um
principiante ou que estala
estudando, algum ,__.o.í_s..'C-!r-.
sos, podemos proporcionar-
lhe um emprego imediato.
Venha, sem nenhum compro-
mlsso, conversar conosco em
um de nossos endereços, pois
estaremos prontos a dar-lhe
a melhor orlentaçRo para
«eus problemas. — Note bem:
Uma semana «Ja treinamento
inteiramente gratuita — A
TED é a maior organização
do gênero, no Pais, Av. Pres.
Vr.rgas, 529, 18°; Rua Dias <la
Cruz? 185, si 223: Rua Maria
Freitas 42, s\ 211: Rua Con-
de de Bonfim 369, s| 405, Av.
Copacabana 690,- 6.Q — TED
APRENDIZ ESCRITÓRIO —
Precisamos de seis moças ou
rapazes escrevendo a maqui-
na para iniciar carreira em
escritório de eraude firma.
Inicial 1516 000, de acordo
com canacidade do candidato.
Apresentar-se so Sr. Luis, na
Av. Pres. Vargas 520, 18",
sala 1810.
AUXILIAR NOTISTA - Moça
ou rapaz com boa letra pao-a
iniciar cm escritório, escre-
venclo a maquina. Inicial 14;
16 000. Apresentar-se ao Sr.
Luis, na Av. Pres. Vargas,
529. 18» __] 1810.
AUXILIAR RECEPÇÃO. Pre-
ciso de três de otlma a-,.a-
rencla, desembaraçada, para
trabalhar em banco em meio
expediente, ord. 14116 000 —
Av. Pres. Vargas 529, 18°, sa-
la 1810.
AUXILIAR Contábil, 30 mil.
Av. Pres. Vargas, 529, 4.° and
AUXILIAR Contábil., 25 mll.
AV. Pres. Vargas, 529. 4.Q and.
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO
— Precisa-se de moça desem-
baraçada, c] prática de dac-
tllografla e serviços gerais
de escritório. Tratar na Pra-
ça Pio X, 78, 7.o andar, sa-
la 705.
AUXILIAR externo, cj gina-
slal. Av. Pres. Vargas. 529, 4.°
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO
.— Fábrica de móveis e esqua-
.Irias, precisa com prática de
serviços gerais notas fiscais.
Xr.ttrramento, lançamentos, fó-
lha etc. Tratar na Rua Dona
Joaquina 24, Inhaúma ama-
»hã. das 13 às 16 horas.
AUXILIAR — Firma amerl-
cana procura moça dactllo-
grafa cl pratica .apresentavel
— Rua México 41. gr. 907.

>

AUXILIAR escrit., môça-ra-
paz, Av. Pres. Vargas, 529,8Q.
ALMOXARÍFE — Rapaz com
prática em tecidos. p| Bon-
sucesso. Ord. 25 mll. Pres.
Vargas. 520, 18.Q. TÉD.
ALMOXARÍFE cfprat. 25 mll

Av. P. Vargas, 417, sj 1 310.
ASSISTENTE de CONTAB. —
Prát. mínima 3 anos, 25-35 000

Av. Rio Branco, 151, silo--ja. s] 200.
AUXILIAR FATURISTA —
Rapaz ci prática pl Centro.
Ord. 20 mll — TÉD. Pres.
Vargas, 529, 18».
AUXILIAR caixa, p! escritu-
rar. Av. P. Vargas, 435, sl 603.
AUXILIAR íaturlsta, dactll.
18. AV. P. Vargas, 435. s| 605.
AUXILIAR ESCRITÓRIO —
Rapaz c| gln., ótima apar.,
dact. c| prát. R. Alclndo
Guanabara, 17, si 605.
AUXILIAR DEP. PESSOAL c'
prát. gln., b| apar. Z. Nor
te. R. Aclndo Guanabara, 17,
8. 605.
AUXILIAR CONTABILIDADE
— Rapaz c! prática p! Bon-
sucesso. Inicial: 23 mll. —
Pres. Vargas. 529, 18.0, TÉD.
AUXILIAR ESCRITÓRIO —
Moça e rapaz, bons duet.. c
prát. 18 mll. R. Alclndo Gua
nabara. 17, s. 605.
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Polícia

Genebra (AP-FP .TB)
— O Delegado brasileiro.

na Conferência do De-

sarmameuto, Sr. Afonso

Arínos, propôs que a-

destruição de veícultf«

portadores de ar má t

nucleares e a supressão;;

das bases em territórios
estrangeiros fossem in-

cluídas na segunda eta-

pa do desarmamento.
A proposta visa faci-

litar um acordo imediato

sobre a proscrição das

armas atômicas. O De-

legado soviético não se

pronunciou, mas o Sr.

Dean Rusk prometeu es-
tudar a proposta seria-

mente. (Página 2)

Em estudos
criação da
Atomobrás

As bases jurídicas de uma
empresa — a Atomobrás —
a ser criada, nos moldes da
Fetrobrás, para aproveita-
mento da energia atômica
destinada a fins pacíficos,
estão sendo estudadas pelo
jurista Carlos Medeiros, ex-
Consultor-Geral da Repú-
blica.

O Governo brasileiro está
empenhado na instalação de
um reator atômico — o pri-
meiro — na região Centro-
Sul, com potência energética
igual à de Paulo Afonso.

Já há oito firmas'interna-

Uma brusca queda âe tem-
peratura (de 22 para 13
graus), acompanhada de
nows chuvas, fèz milhares
c_a ccít-OCcís saírem ontem
às- ruas tiritanão de frio..
Uma profusão âe guarda-
chuvas transformou a pai-
sagem cinzenta do Centro
num verdadeiro campo de
cogumelos escuros, enquan-
to na calorenta Penha ocor-
ria a temperatura mínima,
o fresco J. Botânico alcan-

cava a máxima.

de Lisboa

DO "OW AOVM É POUCO
A seleção brasileira que hoje -

ri noite jogará com os porlii'
giiíjses jêz um treino de doi*
toques, ontem. O técnico Aiino.
ré promete para hoje uma tática
que poderá levar os brasileiro-l
ü vitória com olc_ Os portn-
guises, certos da vitória, têm

ocupa ruas
para evitar atos anti-Salazar

apenas uma preocupação: ga-

cionais-interéSsatías-na cons- QUmar. Djalma Santos,. Mau*:..
ro, Zózimo. e Altair; Zito e
Didi; Garrincha, Amarildo, Pele

t Pepe. (Página 12)

trução do reator, que custa-
rá mais de 100 milhões de
•dólares.

Terminou
a greve
em Santos

São Paulo (Sucursal) —

A greve que paralisou a Ci-
dade de Santos terminou
ontem à noite, com a assi-
natura de acordo que aten-
de às reivindicações dos
operários da indústria pe-
troquímica. O dispositivo
da greve começou a ser des-
montado à meia-noite. (Pá-
gina 3)

Lupion volta
para lutar
pela verdade

Em entrevista exclusiva
ao JORNAL DO BRASIL, o
ex-Governador Moisés Lu-
pion, que reapareceu no Pa-
raná após ausência de seis
meses, durante a qual lhe
foram movidos dezenas de
processos pelo Governador
Nel Braga, declarou-se dis-
posto "a lutar contra a
mentira, a favor da verda-
de; contra a tirania do mê-
do, a favor da segurança:
contra o ódio, a favor do
amor, e contra a vingança,
a favor do perdão". (Pág. 4)
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Punição para Reunião dos
mestres do Neutros
DF em greve será apolitica

SOFIA CHEGA COM ROMY

Brasília (Sucursal) — Em-
bora ameaçados de enqua-
dramento na Lei de Seg-u-
rança ou de demissão em
massa, os professores de
grau médio do Distrito Fe-
deral decidiram, ontem, por
129 votos e 15 abstenções,
continuar na greve em de-
f e s a de . residências con-
dignas.

Professoras primárias que
haviam atendido ao apelo
das autoridades para cessa-
ção da greve, conservam-se,
agora, em expectativa, em
face da ameaça legal que
pesa sobre os professores —
e decidiram solucionar o.
caso numa próxima assem-
bléia. (Pág. 5)

O Chanceler da Iugoslávia,
Sr. Kotecha Popovitch, íêz ver
ao Chanceler San Tiago Dan-
tas. ontem, momentos apó.
chegar ao Rio, Que não terá
caráter político a reunião que
a Iugoslávia promoverá no
Cairo, em julho próximo, para
<5 exame de uma defesa co-
irnim dos países não-alinhados
contra os blocos econômicos
rigidos. (Pág. 4)
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As rua» centrais de Lisboa
foram ontem evacuadas pe-
Ias autoridades, temerosas
úe manifestações antigover-
naméntais, provocadas pelas
comemorações do término da
II Guerra Mundial. Ao cair
da noite, os policiais eram
praticamente as únicas pe»»j
sqas?.nas-ruas. Os comuniM>
?as hàvfãm convocado mãê j
nif estações para aquela hora»
aob' o lema: "A b a i x o é
fascismo • a guerra em
Angola."

Apesar das medidas toma-
das pela Polícia, ouviram-se
à noite disparou de fuzil e
explosões de bombas de gás
lacrimogêneo em vários pon-
tos de Lisboa, depois que os
contingentes policiais cerca-
ram a zona central da ci-
dade.

Precauções semelhantes
foram tomadas no Porto,
onde os bancos e repartições
públicas encerraram mais
cedo seu expediente. Segun-
do noticias não oficiais, duas
pessoas morreram nos cho-
quês com a Policia, em Lis-
boa. Em Coimbra, os estii-
dantes realizaram um des-
file silencioso. (Página 7)

La Bengell
é atração
em Ganes e

Canes, 8 (Prance Presse»
DC) — A atriz Norma Ben-
gell, que ã tarde chamara
a atenção para sua pessoa
ao engasgar-se com uma es-
pinha de peixe, na hora do
almoço, voltou a servir de
atração para os fotógrafos
ao apresentar-se ã soirée de
abertura do Festival Cine-
matográfico desta Cidade,
vestindo um casaco da Casa
Dior, mais caro que o de
Sofia Loren.

Sofia Loren e Romy SchneUer cliegam pura o Festival de Canes. (Radiofoto UPI)

TELEX ;#

OBRAS- .

JL, 52-6000

AUXILIAR ESCRITÓRIO —
Rapa., d-ict.. firme cm c.l-
culos. prát.. ótima apar. Rua
Alclndo Guanabara. 17. s. 605
AUXILIAR Kardêx. Rapaz.
17. Av. P. Vargas, 435. gj 605.
AUXILIAR NOTISTA — Rn-

.t-M-z dactllógrafa conhecendo
rn___iõ--__r-ra_tcsi-V^*4-C!______ti'o —
Ord. 18 a 20 mll. Pres.
traa, 529, 18.". TÉD.

AUXILIAR ESCRITÓRIO —
Dactll., môça/rap. 18/20. At,
P. Vargas. .35. ti 605.

AUXILIAR D/Compras, dact.
20. Av. P. Vargas, 435. ti 605.

AUXILIARES — Temos 
"va-

___jw_vai__as para moças e ra-
paze-TsPprau-Tcr-sí—primário,
que desejam Iniciar em esc
— Tratar com D. Regina,
.- 7 etc Setembro, 63, 7.°_.

AUXILIAR menor. moça. p| AUXILIAR P/Pgto.. dactil.,
escrit., balcão. Av. P. Var- rap. 18, Av. P. Vargas, 43o,
gas, 435, «j 605.  s/ 605.
AUXILIAR ESCRITÓRIO —
Rapazes p. preencher 10 va-
_as. c. gln. bl apar. Sub. Leo-
poldlna. K. Alcuido Guanaba-
ra, 17, s. 605

AUXILIAR escrit. dactll.. ra-,AUXILIAR ESCRITÓRIO —.AUXILIAR cont. dactll.,
paz. 20/22. Av. P. Vargas,
435. s/ 605.

AUXILIAR DE ESCRITÓRIO
(MOÇA) — Precisa-se de uma
com prática e com boa apa-
rencla. — Rua Viúva Clau-
dio, 243 — Jacaré.
AUXILIARES pri nciplantts
que nunca trabalharam, por
nosso sistema, empregamos.
14!lS mil. Tratar c; D. Mar-
ta. Av. Pres. Vargas, 520. si
410.
ARCJCavIóTÁ — <Jin. ImoDi
liaria precisa c. dactll.. 30
anos. S. Cantai, 117, tl 205.

ASSISTENTE DE CONTA-
DOR — Técnico, prática mi-
nima 2 anos, pi S. Crlst. —
Uma só lirma na Cart. 35 e
40 000. Av. Rio Branco, 131,
6obreloJa, sala 200.

I\ UAmiiii- t....*^ _...__ í wn.w --|.w«,__...... ..-.!>. UBUKUit i«- * nu_[-_-_uukkv --•-- —> w— •
Rapaz c. prática c dectllogra-|paz. 30/35. Av. P. Vargas, 435,jpaz, moça — 1820 mll
ila, pl S. Cristóvão. Ord. 25 s/ 605. I Setembro, 63, 7.".
mll. Pres. Vargas, 529, 18°. —
— TÉD.

AUXILIAR — Contab. moça-
rapaz. Av. Pres. Vargas, 529
8° andar.
AUXILIAR ESCRITÓRIO —
Serv. gerais, dat. Aparência
pi Centro. SSo Cristóvão, Ja-
caré e Penha 15-18 000. — Av.
Rio Branco, 151, *|lo]a, sj 209

ra-, AUXILIAR DE ESC - Ra- j AUXILIAR ESCRITÓRIO -, AUXILIAR escritório, moça
_•>_  .««ri mu  7 nnrt ifi mll. Ed. Av. Ccn-lmenor dact. c prat., na K.7 Dact. 10 mll. Ed. Av

trai, s] 519.
ASSISTENTE PESSOAL

__ mil. Ed. Av. Central, si 519
AUXILIAR D. PESSOAL — AUXILIAR EXTERNO — Rep
,..¦«« -..ii n o.t.Mi.w. è-.t ' pub 1? m" ¥-d Av- Crn:r:tl

s| 519.
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO
— Móça3 * rapazes, com ou
sem pratica, boa aparência.
Ótimos salários. — Av. Ria
Branco, 108, grupo 103, Ifi
andar.

331 AUXILIAR notista, môça/rap.
18. Av. P. Vargas. 435, sj 605.

18Í20 mll — 7 Setembro, «3,ípub. 15 mll. Ed. Av. Cen.ral
7.? andar. "' ""

AÍIXILIAR^OBRÃNÇA - Ra^-
paz <• prática em ramo de ap.
elétricos, pl Centro. Or.d. 20
mll. Pres. Vargas, 529, 18.» —
TÉD
AUXILIAR DEP. PESSOAL —
Rapaz dactilógrafo. Cj ginásio,
pl Benfica. Inicial: 20 mil -
TÉD. Pres. Vargas. 529. 18."

AUXILIAR D. Compras, 2-J0
mil. Auxiliar D. Vendas, pg.
bem. Av. Prei. Vargaj. 529, 4."

AUXILIAR (moça) que te
nha trabalhado em depto.
pessoa!.. Rua México 41. sr.
907. Tel. 32-6S14. ._
ALMOXARÍFE — Ci curso
téc, até 35 anos — 35 mU.
7 Setembro, 63. 7.°. 

ALMOXARÍFE — Rapaz co

Cen-ímenor dact. c' prat.,'na R.
Alclndo Guanabara 17. sj 605.

AUXILIAR cobrança, dactil.
20/2-1 Av. P. Vargas, 435,
s/ 615.

AUXILIAR DE ESCRITÓRIO | AUXILIAR ESCRITÓRIO —
— Moças ci pratica de dac-IRopaz conhecendo serviços
tllografla, curso ginasial ou gerais e ds-ctllografia. p: Co-
comercial completo. SalárioIpnct-bana. Ord. 20 mn. ires.
Inicial 15 000. Largo de SSo |Vargas, 529, 18.°. TED.
Francisco. 19. Centro "
AUXILIAR ALMOXARIFADO
mat. escr. Ed. Av. Central.
s| 519.
AUXILIARES PRINCIPIAN-
TES — Que nunca trabalha-

AUXILIAR ESCRITÓRIO —
8 moças e rapazes conhecen-
do serviços gerais pl centro.
Zi Norte e Sul. Ótimos tala-¦Mos. Pm*. Va-e___ 529, 18"
— TED.

niieceiido peças dc aute:. P',!rfirí!. com primário, prepara
Bonsucesso. Ord. 20 mll; —imos e colocamos o] salário
TÉD. Pres. Vargas. 529. 18.°J 16 mil — 7 Setembro. 63. 7.«

AUXILIAR ESCRITÓRIO —
Rapazes c| gin., b. apar.,
res. Sub. Leopoldlna (ensina-
se serviço). R. Alclndo Gua-
nabara. 17, «I 605.
AUXILIAR — Forte, lnlc.
môça/rap. At. P. Vargai, 435,
sl 605.
AUXILIAR CONTABII_IDADE

 Senhor e| multa prática
falando atento pl Belfort
Roxo. Condução pl conta, d»- 35 mil. TED —

ifi
atixii.tar Fatutlíta, moça cl 
pratica pl Méier. 18 a. 30 mUIfirma. Ord. —______—,_.__
Pres. Vargas 529. 18«, TED.IPres. Varga», 329. 18.».
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Brasil propõe / em Genebra fim das armas nucleares e bases
Sob novo acordo militar, ,^_<^_5__iz_ submarino atômico

j URSS dá armas à Indonésia^!
I para libertação do Iria

Moscou (UPI-AP-FP-JB) — A Indonésia e a União So-
viética firmaram, ontem, um novo tratado de ajuda militar,
que proporcionará ao Governo de Jacarta os armamentos
necessários "para libertar o Iria Ocidental". i

O Ministro do Exterior Subandrio, que chefia a delega- |
ção indonésia, disse, após assinar o tratado, que "as armas *
e o equipamento que obtivemos não se destinam a íinàjt
agressivos nem a guerrear com outras nações, mas puramen- fi
te libertar a Nova Guiné Ocidental". *.

COM KRUSCHEV

O Primeiro-Ministro Ki-us-
chev conversou pelo espaço de
duas horas com. Subandrio e os
demais membros da delegação
da Indonésia. Na recepção, a
que assistiram também nume-
rosos diplomatas estrangeiros
e funcionários soviéticos, Krus-
chev declarou:

rialismo e o capitalismo. Por-
tanto, a União Soviética está
do lado da Indonésia. O impe-
rialismo é muito perigoso para $
a paz no mundo." ,i >

EXPLICAÇÃO

Um assessor militar do Pre»
sidente Sucarno rechaçou on-
tem, em Jacarta, que a Indo.

"A Indonésia procurou meios . mésia tenha ingressado num
pacifico* para lograr um acôr-
do. mas só obteve provocações
êm troca. Ê evidente que as
medidae holandesas estão des-
tinadas a assegurar o colônia-
lismo no Sudeste da Ásia. De-
sejam utilizar a Nova Guiné
como um trampolim contra a
Indonésia e como uma causa
p&r» sues ««ressoes. Oa indoné-
sios estão combatendo o impe-

estado de guerra aberta em
relação ao território da Nova
Guiné Ocidental.

Disse o porta-voz que "são
exageradas áa reclamações
apresentadas pelos holandeses
ante as Nações Unidas." Ad-
mitiu que a Força Aérea in-
donésia havia posto aviões a
voar sobre o território domi-
nado pelos holandese».

Inglaterra apoia e diz que
aào vitais as experiências
atômicas dos Estados Unidos

"•*•>; Londres e Washington (UPI-AP»JB) — A próxima pro-
va nuclear atmosférica que realizarão os Estados Unidos é
vital para o sistema de comunicações da defesa ocidental
— declarou, ontem, ante a Câmara dos Comuns, o Primei-
ro-Ministro britânico Harold Macmillan.

_.'.. _ Os Estados Unidos efetuaram, ontem, a sua sexta ex-
plosão nuclear da série de ensaios atômicos na atmosfera —
informaram, ontem, em Washington, a Comissão de Energia
Nuclear e o Departamento de Defesa.

.jaí^r ^^*âj| "y®^® -*•*-" * feyí

POUCO PERIGO
•¦¦¦» Respondendo a uma série de' perguntas sobre as explosões' norte-americanas no Pacifico,

MacMillan disse que elas cons-"tituirão pouquíssimo perigo pa-'ra a;população mundinl, do
•ponto-de-vista da explosão ou

...tia chuva radioativa.
,. Acrescentou que, apesar de

que não deseja pronunciar-se
sobre questões de tal magnitu-
de, estima que o valor cientí-?

• fico da experiência "não foi
determinado, mas é muito in-

I teressante". Alguns cientistas
! britânicos se manifestaram ca-
! tegórica e violentamente con-

j tra o»suposto valor científico-.' d* uma explosão que, afirma-;
,' se, perturbará os cinturões ra-
; dioativos do espaço sideral.
| MacMillan disse a respeito:¦ "Estimo que essa experiência é
. necessária e todos os que co-

nhecem as bases sobre as quais
funciona e depende o nosso sis-
tema de inter comunicações,
coincidem em que se trata de
uma experiência importante e
vital."

QUATRO PONTOS

MacMillan fêz uma declara-
çio de quatro pontos, nos quais
afirmou:

1) — As experiências nuclea-
res norte-americanas estão sob
controle exclusivo dos Estados

Unidos e não estão relaciona-
das com o acordo em virtude do
qual se utilizam as ilhas
Christmas. O Governo e os ci-
entistas britynicos são informa-
dos totalmente sobre as experi-
èncias.

2) — A chuva radioativa des-
sas provas é insignificante."Fui informado de que não há
perigo de importância para os
olhos."

3) — As provas são de má-
xima importância do ponto-de-
vista da defesa, "já que tende' a estabelecer de que maneira.
O rádio e os demais sistemas
de comunicações dos quais de-
pende nossa defesa podem ser
postos íora de, ação por este

/tipp de exposões". " -*-
4) — As opiniões estão divl-

didas acerca de se essa prova
terá um efeito perturbador sô-
bre os cinturões radioativos na-
turais da Terra e afetará as
investigações cientificas sóbre
seu caráter e propósito.

A EXPLOSÃO

A bomba explodida ontem
tem potência intermediária.
Isso significa que é iguai ou
maior do que 20 mil e menos
do que um milhão de tonela-
das de TDT.

A informação do Departa-
mento de Defesa dos Estados
Unidos diz que o artefato foi
jogado de um avião.
__

Rebeldes vencedores no Laus
marcham contra o último
baluarte real no Mecong

Vientiane, Laus (AP-UPI-PP-JB) — O Ministério da
Defesa anunciou, à noite passada, que as forças pró-comu-
nlsta* que capturaram Nam THa avançam para ocupar o

': último baluarte do Governo no Norte do Laus, Houei Sai, na
fronteira do Rio Mekong, entre o Laus e a Tailândia. Já
se encontram a cerca de 32 quilômetros de seu objetivo,
seguindo pela estrada que liga esses dois postos.

; Informou o Ministro da Defesa, Sisouk Nachampassak,
que pelo menos 10 batalhões das tropas comunistas toma-
ram parte na ofensiva a Nam Tha, mas se recusou a revelar

! a força das tropas leais. A estrada Nam Tha—Houei Sal
é, ao que tudo indica, a única via de fuga para os 5 mil
homens que guarneciam Nam Tha, embora o Ministério in-
formasse que se estão reagrupando.
CONSEQÜÊNCIAS

Fontes norte-americanas de-
clararam que as tropas comu-
nistas que atacaram Nam Tha
incluíram elementos das tribos
do Laus. Não confirmaram, en-
tretanto, que o ataque foi rea-
Usado por 10 batalhões.

Fontes de Washington indi-
caram que, em vista da supre-
macia militar dos comunista.,
no Laus, é de se esperar que o
Departamento de Estado peça
o regresso imediato do prfnci-
pe neutralista Souvanna Phou-

, ma, que se encontra em Fran-
ça, para que reinicie conversa-
ções, no sentido de formar um
governo de coalizão que inclua
neutrallstas. pró-comunistas do
Pathet Laus e o governo pró-
ocidental do Premier Bouu1 Oum e do General Phpumi
Nosavan.

Soviética que persuada as íôr-
ças comunistas a se retirarem
de Nam Tha. A solicitação íoi
feita, em Moscou, por Sir Frank
Robert, Embaixador britânico,
ao Chanceler Gromyko. Ambos
os países são co-Presidentes
da Comissão de Trégua.

Por sua vez; os Estados Uni-*'
dos também iniciaram conver-
sações com o governo brita-
nico, a fim de restaurar o
acordo de cessação das hostili-
dades no Laus. Recusou-se o
porta-voz que anunciou a no-
tícia ao dar indícios quanto â
posição norte-americana a um
retorno eventual a um «tatu
quo.

Ulbricht
propõe "status"

Ontem mesmo, o Ministro n i •
Sisouk manteve uma entrevis- para oerlllll
ta com Malcolm MacDonald
co-Presidente (britânico) da
Conferência de Genebra sobre
o Laus, e cuja visita coincidiu
com a queda de Nam Tha.

Declarou Sisouk ter entregue
a MacDonald uma enérgica no-
ta de protesto contra o ataque
a Nam Tha, que violou o acôr-
rio de cessação do fogo, esta-
belecido o ano passado, e as
promessas de paz dos. lidere.,
rebeldes, o príncipe neutralista
Souvanna Phouma e o princi-
pe Souphannavong, do Pathet
Laus.
CONVERSAÇÕES

Em Londres, um poria-107;
do governo declarou que a.
Grá-Bretanha pediu i União

Moscou (AP-JB) — Walter TJ1-
bricht. lider comunista da Ale-
manha Oriental, sugeriu ontem
que Berlim Ocidental tenha um
statii* extraterritorial, tal como
»__ Nações Unirins em Nova lor-
que. .

A proposta foi apresentada du-
rante uma entrevista que conce-
deu a dois jornalistas soviéticos,
• que foi publicada no Prarda.

Sesundo Ulbricht, pelo acordo
que existe entre o« Estados Uni-
dos t «s Nações Unida* ê....e país
tem direito a examinar os visi-
lantes que cheaam a ONU. mas
ntc o de colocai obstáculos s sua
-visita.

Jacquelint Kennedy batiza o Lafayette, o maior submarino atômico
norte-americano, lançado ontem ao mar. (Radiofoto da AP —

Especial para o JOWAL DO BRASIL)

Genebra (AP — FP — JB)
— O delegado brasileiro na
Conferência do Desarmamen-
to, Senador Afonso Arinos de
Melo Franco, propôs, ontem,
que a destruição dos veículos
portadores de armas nucleares
e a supressão das bases em
territórios estrangeiros fossem
incluídas na segunda etapa do
desarmamento a fim de facili-
tar um acordo imediato sobre a
prescrição das armas atômicas.

Acentuou o representante
brasileiro que sua proposta foi
formulada em face das diver-
gências aparentemente insolú-
veis entre os Estados Unidos e
ti União Soviética sobre as
duas primeiras questões, obje-
to de discussões há várias se-
manas. O delegado soviético,
Valerian Zorin, não se pro-
nunciou sobre a proposta, en-
quanto o norte-americano
Dean Rusk prometeu estudá-la
seriamente.
CONTROLE

Abordando o problema do
controle, que qualificou de es-
pinha dorsal do desarmamen-
to, observou o delegado brasi-
leiro que de modo geral as
duas grandes potências são
unânimes ao reconhecerem
que, sem controle, não seria
possível o desarmamento, afir-
mando, á seguir, que o siste-
ma de inspeção por zonas pro-
posto pelos Estados Unidos po-
dera servir de base para estu-
dos sérios sobre um tratado de
desarmamento. .

O representante polonês, Ma-
rian Masykowski, primeiro
orador da sessão, defendeu a
destruição dos veículos porta-
dores de armas nucleares e a
supressão de hases estrangei-
ras na primeira etapa do de-
«armamento • manifestou

apreensão ante a corrida beli-
cista, da qual, segundo èle, as
resoluções da recente reunião
da OTAN em Atenas consti-
tuem úma etapa.
DIVERGÊNCIAS

O Ocidente preconiza a des-
truiçío limitada dos veículos
nucleares na primeira etapa
do desarmamento, enquanto a
União Soviética exige, como
condição preliminar, a aboli-
ção de todas as bases em terri-
tórios estrangeiros.

O delegado italiano, Fran-
cisco Cavaletti, reafirmou a
oposição ocidental à destrui-
ção das bases estrangeiras.
proposta pelos soviéticos, di-
zendo que isto destruiria o es-
cudo defensivo da Aliança
Atlàtica e favoreceria o campo
comunista, qua constitui um
bloco sólido.
REDUÇÃO
DE TROPAS

Ai.hur Dean. representai
norte-americano, disse que os
Estados Unidos não podem
aceitar a redução de suas tro-
pas para 1 700 000 homens, co-
mo propõe a URSS, porquanto
o seu pais tem a obrigação de
auxiliar seus aliados na Euro-
pa, .Ásia e outros continentes,
obrigação que deverá ser man-
tida até a realização do de-
sarmamento geral e completo.
Acrescentou que os Estados
Unidos não concordarão em
reduzir seus efetivos militares
a menos de 2100000 homens.

Quanto à proposta soviética,
visando ao controle da destrui-
ção total dos veículos portado-
res de armas nucleares. Dean
qualificou-a de absurda por
ser impossicel % comprovação
da destruição de todos os veí-
culos.

Polícia de Franco espanca
estudantes que apoiam
a crescente greve operária

Madri (AP-UPI-JB) — A Policia dispersou, ontem, a
cassetete, nova manifestação estudantil nesta Capital —
a quarta desde sexta-feira última — enquanto no Norte
do país elevava-se a 80 mil o número de trabalhadores
grevistas. Apesar das severas medidas de repressão, a gre-
ve ameaça estender-se a outras regiões do pais.

As manifestações estudantis começaram como protes-
to contra a ajuda financeira dada pelo Governo às esco-
Ias católicas mas depois passaram a ser de apoio à greve
dos trabalhadores das minas de carvão das Astúrias, que
contam, agora, também, com a adesão de mais de 20 mil
operários de Bilbau

tivo com o objetivo de pertur-
bar a ordem no sul da Europa.

Citando o órgão do .Partido
Comunista, inglês, o Daily .Vor-
Mer, afirmou o jornal monar-
quista que agitadores comunis-
tas britânicos haviam sido en-
viados à Espanha para provo-
car distúrbios e greves.

ADENAUER ATACA ABERTAMENTE
POLÍTICA DOS EUA EM BERLIM
E AS NEGOCIAÇÕES COM A URSS

Berlim (AP-UPI-JB) — O'Chanceler Adenauer decla-
rou-se ontem à noite aberta-
mente contrário à política nor-
te-americana, apoiada pela
Grã-Bretanha, de prosseguir'
nas conversações a respeito de
Berlim, com a União Soviética.

— Não vejo razão alguma
para continuar as cpnversações
— afirmou o Chanceler, indi-
cando que, além de inútil, se-
ria perigoso prolongá-las. O
estadista alemão insistiu ain-
da nas restrições à suposta
proposição norte-americana de
colocar as rotas de acesso a
Berlim sob o controle de uma
autoridade internacional.

PESSIMISTA ¦'¦'-'•
' — A suposta crise entre os
Estados Unidos e a República
Federal Alemã é pura inven-
cionice — acrescentou Ade-
nauer. — Ê verdade que te-
nho uma concepção mais viva
e talvez mais pessimista, do es-
tado da atual situação interna-
cional. Talvez seja eu quem
está certo ou talvez sejam os
otimistas. O futuro o dirá.

A divergência entre Ade-
nauer e a politica norte-ame-
ricana em Berlim surge en-
quanto o Secretário de Estado
Dean Rusk retorna aos Esta-
dos Unidos via' austrália e No-
va Zelândia, • depois de haver
participado iu'- reunião da
.OTAN em -Atenas, na qual
aparentemente obteve a confi-
anca dos membros da aliança
a respeito da forma em que se
realizam as conversações sobre
Berlim, em caráter explora-
tório. '

Os alemães temem que a in-
clusão da Alemanha Oriental
no organismo internacional das
13 nações (cinco ocidentais,
cinco orientais e três neutros).
ao lado.da. Alemanha Ociden-
tal, implicaria no reconheci-
mento do regime comunista.

Adenauer criticou também a
Inclusão dos três neutros, Sué-
ciá, Suíça e Áustria, que te-
riart os votos decisivos, dizen-
do que "não creio que deixas-
sem de aceitar, se lhes fosse
pedido. Evitariam fazer isso
porque só lhes traria dificul-
dades políticas".

Antes c.a conferência de im-

prensa, Adenauer visitou a
muralha erguida pelos comu-
nistas ao longo da fronteira e
depositou uma coroa de flores
na tumba de uma mulher da
Alemanha Oriental que morreu
ao tentar escapar por cima da
barreira. Enquanto isso, o che-
fe comunista oriental, Ulbricht,
homenageava a memória dos
soldados soviéticos que morre-
ram durante a captura de Ber-
lim, há 17 anos,

REAÇÃO

As declarações de Adenauer
provocaram imediata reação
em Washington e Londres. O
Secretário de Imprensa do De-
partamento de Estado, Lincoln
White, convidou Adenauer a
apresentar , suas idéias acerca
de como romper o impasse nas
negociações sobre Berlim. •

"Os Estados Unidos — afir-
mou White — não estão com-
prometidos com nenhuma for-
mulação particular de propôs-tas para serem enviadas a
Moscou."

Um porta-voz da Chancela-
ria de Londres disse que a
Grã-Bretanha está inteira-

mente de acordo com a for-
ma pela qual as conversações
foram realizadas por Rusk."

Adenauer abordou em sua
entrevista coletiva numerosas
questões. A respeito do Merca-
do Comum, declarou que os
paises da Europa já não têm
grandes podêres nacionais e
devem unir-se "para viver suas
próprias vidas", em cooperação
com os Estados Unidos.

Já não existem mais do que
três grandes potências no
mundo —acrescentou— os Es-
tados Unidos, a União Soviéti-
ca e, até certo ponto, a China
comunista.

Quanto à entrada da Grã-
Bretanha 110 Mercado Comum,
opinou que _a situação é agu

GREVES

A terça parte dos 15 mil gre-
vistas que regressaram segun-
da-íeira ao trabalho nas minas
das Astúrias, onde 60 mil tra-
balhadores estão em greve há
um mês, por aumento de sala-
rios, reconsideraram sua deci-
são, ontem, enquanto em Bil-
bao 20 mil trabalhadores ade-
riam ao movimento.

Em Bilbao oito fábricas sus-
penderam sua. produção e lia
indícios de que a greve se pro-
pagará nessa cidade. Segundo
fontes informadas, os 11 mil
trabalhadores na indústria si-
derúrgica, entrarão em gre-
ve, hoje, por aumento de sa-
lários.

De Barcelona informa-se que
os mineiros d» Suria e os tra-
balhadores da fábrica de ca-
minhões Pegasso projetam en-
trar em greve, segunda-feira.

PRISÕES

A suspensão das liberdades
civis ditada pelas autoridades
em três províncias do norte do
pais foi seguida por uma série
de batidas que deram comp
resultado a prisão de mais de
150 pessoas, entre as quais um
estudante norte-americano que
deverá ser expatriado.

Em Madri os estudantes
constituíram uma comissão
para exigir a liberdade de seus
companheiros presos. Mil uni-
versitários iniciaram uma grè-
ve de fome em sinal de pro-
testo contra as prisões, prome-
tendo mantê-la até que seus
colegas sejam libertados e anu-
ladas as multas de 25 mil pe-
setas impostas aos que já fo-
ram postos em liberdade.

COMUNISTAS

O jornal conservador ABC
disse que a onda de greves de-
sencadeada no norte do país
fazia parte de um plano aovié-

Bona afasta
Embaixador
nos EUA

Bona (AP-UPI-JB) — *
possível que o Chanceler Ade-
nauer substitua seu Embaixa-
dor em Washington, Wilhem
Grewe, que ontem recebeu ins-
truções para regressar a Bo-
11a, por um outro diplomata
que apresente Identidade de
pontos-de-vista com o Go-
vêrno, quanto ao problema de
Berlim.

Blankenhorn, como Gre-
dia 21. Fontes autorizadas in-
formaram que deixou de ser
um elemento grato a numero-
sos funcionários norte-ameri-
canos, inclusive ao Presidenta
Kennedy, por sua oposição a
seus planos a respeito de Ber-
lim.

Parece que quem tem maio-
res possibilidades de substituir
Grewe é Herbert Blankenhorn.
atual Embaixador da Repúbli-
ca Federal Alemã na França.

Blankenhorn, como Grewe,
pertence ao grupo origi-
nal, reunido por Adenauer.
quando se constituiu a Repú-
blica Federal Alemã, em 1949.
Continua sendo um dos asses-
sores de maior confiança do
Chanceler.

Afirma-se que seus ponto»'
de-vista políticos são quase
idênticos aos de Grewe.

Governo rebelde argelino
dará ordens ao povo para

Z: Zis^ârfTT^nlt extermínio dos terroristasalgo mais
amanhã ou depois. "Outras na-
ções — acrescentou — de uma
forma ou de outra desejam
pertencer ou ser membros as-
sociados. Existe a cremça de
que o fato de pertencer à co-
munidade sempre traz vanta-
gens. Isto, porém, é um equi-
voco. O Mercado Comum tam-
bém exige sacrifícios."

Inglaterra discorda e apoia
Londres 1 Washington (UPI-FP-

AP-JB) —• A Grá-Bretanha' apoia
totalmente a política norte-ame-
ricana com relaçáo a Berlim, que
foi criticada pelo Chanceler Kon-
rad Adenauer — lníormou um
porta-voz do Ministério do Xzte-
rior britânico.

O porta-voz disse em entrevista
à imprensa que o Governo do
Presidente John Kennedy "infor-
mou totalmente" o -Reino Uni-
do sobre o plano do Secretário ds
Estado, Dean Rusk, de conferen-
ciar com o Embaixador soviético
sobre o problema de Berlim.

CRITICA

Adenauer disse, anteontem, em
Berlim, que o plano norte-amerl-
cano para a criação de uma co-
missão Internacional de 13 na-
çCes para fiscalizar as rotas ds

acesso a antiga Capital, alemã "*
Impraticável".

A entrevista foi concedida pou-
co depoi." que o Embaixador, dos
Estados Unidos, em' Londres, Da-

, vld Bruce, conferenclou mela hora
com o Ministro das Relações Ex-
teriores britânico, Lord Home.
Outras fontes governamentais dls-
seram que as consultas anglo-
norte-americanas sobre as conver-
saçfies de Dean Rusk com o Em-
balxador soviético prosseguem pe-
laS "vias diplomáticas normais".

NOTA AMERICANA

O Departamento de Estado dos
Estados Unidos divulgou, ontem,
» seguinte nota oficial:"No decurso dos últimos quatro
anos de- crise provocada pela
URSS em torno de Berlim, os E_-
tados Unidos e seus aliados oci-

Kennedy promete ação para
conter preços e salários
na indústria automobilística

Atlantic City (AP-UPI-JB. — O Presidente Kennedy
prometeu, ontem, que prosseguirá em sua campanha para
a estabilização dos salários e preços na indústria automo-
bilistica, embora sem fixar quantias, pois espera contar com
a colaboração voluntária de todos.

Kennedy falou na Convenção do Sindicato dos Traba-
lhadores da Indústria Automobilística, quando lhes fêz um
apelo para que, a bem do interesse público, não exijam
aumentos salariais, evitando, dessa forma, acordos que po-
dem provocar a inflação.

dentais prepararam « apresenta-
ram ao Governo soviético algu-
mas propostas destinadas a con-
tribulr para a solução doa proble-
mas da Alemanha e Berlim, A
autoridade Internacional proposta
para controlar as vlfis de acesso
a Berlim era destinada, como as
propostas anteriores, a melhorar a
situação atual. Foi submetida pe-
los Estados Unidos a seus alia-
dos ocidentais há uns seis meses
e desde entSo vem sendo discuti-
da. As Unhas gerais dessa pio-
posta haviam sido comunico das
ao Ministro das Relações Exterlo-
res soviético. Andrel Gromyko,
pelo Embaixador dos Estados Uni-
dos em Moscou, Llewcllyn Thomp-
son, durante as primeiras conver-
snçfies exploratói-las."

Comentando as declarações do
Chanceler Adenauer, o porta-voz
dos Estados Unidos disse que seu
Governo continua convencido de
que sua política 4 boa e que, por-

tanto, prosseguirá discutindo com
a União Soviética • consultando
¦eus aliado* ocidentais.

Israel
está
alerta

Argel (UPI/AP/FP/JB) — Os terroristas da OES intensifi-
caram seus ataques no dia de ontem contra os muçulmanos,
causando a morte ou ferimentos em uma pessoa a cada 15 mi-
nutos, em um renovado esforço para provocar os argelinos e leva-
los a tomar represálias contra os europeus. Entre os 30 mor-
tos de ontem figuram duas mulheres muçulmanas, assassinada*
a queima-roupa com tiros na cabeça quando safam do baf_ro
árabe a fim de adquirir gêneros.

Indignado com a onda de terrorismo, o governo rebelde ar-
gelino dará, hoje, pelo rádio, ordens aos muçulmanos, talvez exor-
tando ft» liquidação dos membros do exército secreto. Um porta-
voz rebelde disse que o Presidente Ben Khedda anunciaria "di-
retivas" para pôr em efeito o acordo sobre o cessar fogo, firmado
pela França e pelos nacionalistas argelinos em Evian-les-Bains,
• "liquidar os últimos núcleos de criminosos fascistas".

nos últimos dois dias, «ob a
acuíaçSo de cumplicidade com a
OES, e imtportant» quantidade d*
arma_s • smmlçfies foi apreendida.

Jerusalém ' 
(UPI) — O Primei-

ro-Ministro David Ben-Gurlon
disse hoje que Israel deve man-
ter uma força militar de "poder .
dlS3Uaslvo" e estar em constante
alerta contra a agressío árabe.

¦ Em um discurso pelo rádio a
todo o pais, por motivo do dia
da independência, acrescentou
que "ao mesmo tempo, Israel deve
esforçar-se bastante paia lograr
um acordo de paz com seus vizl-
j-hoí".

•EUROPEUS MORTOS

Dois dos trè» europeus ***e__6l-
nados oivtcm eram suspeito» de
colaboração com as autoridades
contra o exército secreto. O cor-
po de um. úèlt» foi encontrado
nas vizinhanças tio bairro Bab-
e!-Oued, com um cartão dizendo
que «e opunha ao exército secre-
to. O outro foi encontrado 110 seu
escritório de corretagem de segu-
ras. em um grande prédio co-
mercl1..

Os demais mortos eram muçul-
manos Inclusive um ancião de 79
anos. Na maioria des ca«os, os
assassinos caminhavam até as Ti-
tlraas, desfechavam-lhe* um tiro
na cabeça • seguiam caminho
tranqüilamente, sob «s vistas dc*
transeuntes.

Pelo menos 17 outros foram í«-
ridos, todos muçulmanos meno»
um. Em Orà, fontes autorizada..
do Executivo Provisório informa-
ram qu* foram detidas 50 ptatoa*

BLCX.ÜEIO

Os auropeua terrorlataj pro-
curam agora, que a fome <_*. popu-
laçáo s* torne um aliado na sua
luta contra o _rven.ua. contrai*
•do território pelos argelinos. O»
operário* do matadouro munlcl-
pai entraram em greve, em «inal
de protesto contra o tequestro d*
um empregado, fato ocorrido n»
terça-feira • atribuído a um mu-
çulmano.

O problema do fornecimento d*
allmtntos ao. bairro muçulmano
•gravou-a* com oe noros ___ssa__sl-
nlos d* mulheres muçulmana*,
qu* anteriormente saiam do Cas-
bah para comprar provisões. No»
último* dias foram morta* p»lo
meno* oito mulher**.

PRESOS OS FUZILEIROS REBELADOS

BEM-ESTAR

Disse Kennedy que. agrade
ou não a alguns homens de
negócios e lideres sindicais,
éle é o responsável, como Chefe
Executivo, pela estabilização
dos preços e salários, * como
tal se propõe agir.

Afirmou o Presidente que o
país atravessa um período cri-
tico em sua História, e isso
exige dos industriais e dirigen-
tes dos sindicatos que levem
cm conta o interesse do pú-
Mico.

Em observações semelhantes
às que foram feiras por porta-vozes de homens de negócio, a
somana passada, na Câmara
de Comércio dos Estados Uni-
dos, em Washington,- declarou,
ainda, esperar que todos, tra-
balhadores e industriais, cum-
piam suas obrigações para com
o povo norte-americano, no to-
cante a preços è salários"É da responsabilidade do
Presidente — disse — náo pro-curar obrigar mas procurar
assegurar-se de que »s partes
comprometidas nestas grancios

decisões estão inteiradas de seu
efeito.sobre o pais e a segu-
rança nacional".
PERIGO

"Qualquer tendência infla-
cionista — disse — dificultaria
ainda mais a competição .com
os países da Europa Ociden-
tal e debilitaria a posição fi-
naneeii»a norte-americana no
mundo."Não quero que o capital
saia deste pais e vá atrás da
cortina do Mercado Comum.
Se continuamos perdendo ca-
pitai e ouro, como no passado,
o Presidente dos Estados Uni-
dos não terá cutra alternativa
BNião reduzir e eliminar as
forças norte-americanas no
exterior".

Prometeu, ainda. Kennedy
que procurará aumentar os be-
neficios aos desempregados e
b eliminação das barreiras ra-
ciais, e predisse que, este ano,
o Congresso aprovará seu pro-
jeto»de lei. que assegurará tra-
tamento médico _os velhos,
conforme a lei de segurança
social.
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Seis fuzileiros navais da guarnição de Carupano. qu* se revoltou contra o Govirno venezuelano c semana passada, foram capturados
nos montanhas próximas h cidade, durante o última fim de semana. São vistos na foto, quando «* dirigiam para a Capital, mão* alge-

madat, escoltados pelas fõrcns leais no gortrno que sufocaram a revolta *m dais dins. (Radiofoto AP, especial para o
_ JORNAL DO QteSlli m
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Greve manteve Santos paralisada: só
funcionaram padarias e leiterias

É MUITO DINHEIRO

Transformar Congresso em
Constituinte não é uma
inovação, diz líder do PTB

Brasília (Sucursal) — O Senador Barros de Carvalho,
Líder do PTB, disse ontem, em discurso no Senado, que "a

atribuição de podêres constituintes a uma Assembléia do

Congresso Nacional nem e uma inovação do Presidente
João Goulart nem representa uma 

"posição inédita, seja
nos quadros da democracia brasileira, seja na vida de-

mocrática de qualquer nação".

Frisou o Sr. Barros de Car-
valho que falava na qualidade
de líder do partido do Presi-
dente da República, pelo "de-
ver de repelir', com a mais vi-
va veemência, a surpreenden-
te ê gratuita posição de alguns
eminentes homens públicos do
País, que pretendem descobrir,
na sugestão do Sr. João Gou-
lart, suspeitas de subversão e
temerários propósitos de tol-
dar a limpidez rto regime de-
mocrático".

SUGESTÃO
APENAS

Prosseguindo, disse o Sena-
dor petebista que a sugestão
do Presidente não é tampouco
uma exigência, já que. em seu
discurso pronunciado a 1.° de
Maio, em Volta Redonda, fri-
sa que "se o atual Congresso
entender que nâo lhe é possl-
vel, na parte final de sua úi-
tima sessão legislativa, reall-
_ar a reforma constitucional
que normalmente demanda o
tempo de duas sessões, estará
a seu alcance um gesto de sa-
bedoria política e de caráter-
eminentemente popular — to-
mar a iniciativa áe outorgar
aos mandatários que a Nacilo
vai eleger a 7 de. outubro pw •
deres que lhes permitam pro-
movê-la".

A sugestão — observa "n
Sr. Barros de Carvalho — nn-
tes de tudo, é ao atual Con*
gresso. O, tabu da intangibiü-
dade das Constituições, aliás,
que foi apanágio do pensa-
mento político do século pas-
sado, já não tem cabimento
na conceituação do Estado
moderno. Para o pensamento
romântico do Século XIX,
quando os Estados emergiam
do realismo absolutista, e
quando os povos iniciavam sua
lua-de-mel com os direitos
constitucionais, era compre.n-
sivel e justo o culto de idola-
tria que se dispensava à Cons-
tituicáo, à. Lei Magna-

MEIO E
NAO FIM

Aos que haviam lutado
pela derrubada do absolutis-

CSN elegeu
candidatos
do Governo

A Companhia Siderúrgica
Nacional, em Assembléia-Geral
dos acionistas realizada às 16
horas de ontem, escolheu sua
nova diretoria, elegendo os
candidatos do Governo federal
— fato que quase provocou a
renúncia do Presidente da
Companhia, Almirante Lúcio
Meira, quando da última as-
sembléia, que foi interrompida,
no dia 27 de abril. ¦

A nova diretoria, cuja data
de posse ainda não foi. marca-
da, é a seguinte: Vice-Presl-
dente, General Pinto da Vel-
ga; Diretor Comercial, Sr. Men-
des de Sousa; Diretor-Secretã-
rio, Sr. Vandir de Carvalho;
Diretor-Tesourelro, Comandan-
te Taques Horta: Diretor do
Serviço Social, Sr. Oton Reis
Fernandes; Diretor. Industrial,
Coronel Ciro Borges.

Enviado da
Saúde não
vê Parsif ai

Fortaleza (Asapress-JB) —
O Governador Parsifal Barroso
recusou a audiência que lhe
íoi solicitada por um enviado
especial do Ministro da Saúde
para discutir o caso da dis-
tribuição do leite em pó doado
pelo Fundo Internacional de
Socorro à Infância das Nações
Unidas.

I Invadidas as
fazendas

| do deputado
, Salvador — (Do correspon-

dente) — Lavradores armados' invadiram as fazendas do
_ Deputado ¦ Federal Edgar Pe-

i reira (PSD), no Município de
' Caldeirão, onde se instalaram': com suas mulheres e filhos e', sacrificaram diversos bois, após

ameaçar os empregados do pai-
lamentar.

O Deputado não quer solici-
tar garantias, alegando que a
Polícia não funciona. Infor-
ma-se que os invasores obede-
cem a ordens de políticos ude-
nistas. adversários do Sr. Ed-
gar Pereira, e que a operação
será estendida ao Município
de Saúde, onde se organizará
um saque ao comércio.

O Governo do Estado deter-
minou providências enérgica.
contra os invasores.

mo, a Constituição podia, le-
gitimamente, parecer um fim
ein si. Na conceituaçSo do Es-
tado moderno, porém — assi-
nala o lider trabalhista —i de-
safio a que me apontem hoje,
no mundo inteiro, um sociô-
logo. um jurista, um pensador
político, que sustente a vigèn-
cia dos, Estados constitucio-
nais como finalidade da vida
democrática, pois a Constitui-
ção não é um fim, mas um
meio de garantir a liberdade,
o bem-estar e o progresso da
Nação.

— E, como tal, nfio pode
deixar de ser sempre atuall-
zada e reajustada ã mutação
dos interesses nacionais.
O princípio das constituições
estáticas está perempto em to-
do o mundo. A Constituição,
no Estado moderno, ou serft
um instrumento dinâmico ou
acabará recolhido a um mu-
seu de ceroplástica.

São Paulo, (Sucursal) —
Transcorreu sem incidentes,
embora Santos estivesse forte-
mente policiada, a greve geral
que o Fórum Sindical desenca-
deou em toda a Baixada San-
tista, em protesto contra a deci-
são do Tribunal Regional do
Trabalho, que considerou ilegal
o movimento grevista deflagra-
do pelos operários da indústria
petroquímica de Cubatão, pe-
lo pagamento de adicionais de
insalubridade e periculosidade.

Por determinação do coman-
do geral de greve, funcio-
naram em Santos apenas o
mercado municipal, e as pada-
rias e leitarias: a greve foi to-
tal na .faixa do cais (4!) na-
vios deixaram de zarpai"), nas
indústrias, no setor de trans-
portes e no comércio, que não
chegou sequer a abrir as por-
tas. O Delegado da DOPS, Sr.
Haroldo Dutra, aconselhou o
povo a não sair de casa, para
não correr riscos.

O CQMÊÇO
¦ A greve foi deflagrada ao

primeiro minuto de ontem,
quando 50 ' mil trabalhadores
paralisaram toda a Baixada
Santista. Os sindicatos da or-
la marítima paralisaram, o
Porto alh, enquanto os bar-
cos do Serviço Público do Gua-
rujá e o ferry-boat suspen-
diam as suas viagens, isolando
Vicente de Carvalho de, Gua-
rujá e de Santos. Os motoris-
tas de táxis também aderiram
ao movimento e recolheram os
veículos às garagens.

Após ter conferenciado com
o Secretário de Segurança, Sr.

Virgílio Lopes da Silva, o Go-
vernador Carvalho Pinto de-
terminou que contingentes da
Força Pública do Estado ve-
forçassem o policiamento nas
zonas de concentração dos pi-
quêtes grevistas. Ao entardecer,
Juntamente com técnicos do
Setor de Higiene e Segurim-
ça do Departamento Naciçnal
do Trabalho, o Delegado Re-
gionai dò Trabalho, Sr. Mário
Romeu de Luca, rumou para
Cubatão, afim de estudar a
delimitação das áreas de in-
salubridade das indústrias
abrangidas pelo dissídio co-
letivo.

MANGABEIRA COM
GOULART

Em São Paulo, os lideres sin-
dicais reuniram-se em assem-
bléia no Sindicato dos Meta-
lúrgicos e, pouco depois, pro-
moveram uma concentração na
Praça da Sé, onde anunciaram
que aguardarão 24 horas para
decidir sobre a atitude que
adotarão em solidariedade aos
trabalhadores petroquímicos.

No Palácio das Laranjeiras,
no Rio, o Presidente João Gou-
lart discutiu a questão da gre-
ve dos operários da Refinaria
Presidente Bernardes, em
Cubatão, com o Presidente da
Petrobrás, Sr. Francisco Man-

¦ gabeira, que informou que vá-
rios setores da Refinaria estão
parados, inclusive a farmácia,
parte da manutenção e da ad-,
ministração, mas o setor de
processamento continua a tra-
balhar. Se êste setor também
fosse paralisado, seriam consi-
deráveis os prejuízos da Pe-
trobrés, pois a greve de um dia

apenas exigiria vários dias de
trabalho para a normalização
dos serviços.

Alguns flagrantes do movi-
mento:

1) a 7." Delegacia Auxiliar de
Santos destituiu o Delegado
Rafael de Moura Campos na
chefia doxpoliciamento geral,
em face das violências por êle
ordenadas, e o substituiu pelo
Delegado Hélio Pantaleão;

2) às primeiras horas de on-
tem, as tropas do Exército fo-
ram substituídas no Porto de
Santos por soldados da Força
Pública e agentes da Guarda
Civil; em cada entrada prin-
cipal da Cia. Docas de Santos
e nos postos aduaneiros, três
policiais montam guarda, com
metrabalhadoras portáteis;

3) o Presidente do Sindicato
dos Petroquímicos, Sr. Geral-
doSilvino, declarou que o mo-
vimento não terá a duração
de 24 horas, como foi delibera-
do, mas terá duração indeter-
minada, não só em soüdarle-
dade aos trabalhadores da in-
dústria petroquímica, mas tam-
bém contra a alta do custo de
vida.

A amizade do povo americano ao
Brasil nos traz grandes vantagens. Ve-
ja-se o caso do trigo. Precisamos de
trigo. Os americanos, por sua vez, têm
trigo demais sem saída nos mercados
internacionais, e precisam vendê-lo.
Vendem para nós esse trigo, em con-
dições vantajosas para o Brasil. Só te-
mos que pagar, por enquanto, à vista
em cruzeiros, 20% do valor. Esses 20%
são, conforme o Acordo do Trigo, en-
.regues à Embaixada Americana para
ela cobrir suas despesas em cruzeiros
no Brasil.

Pagamos esses 20%, isto é, aproxi-
madamente, 450 milhões de cruzeiros
por mês. Como aplica a Embaixada ês-
ses cruzeiros?

Não pode empregá-los para pagar
o pessoal diplomático. Pois êste recebe
em dólares.

Só pode empregar aqueles cruzei-
ros para pagar o pessoal miúdo, de na-
cionalidade brasileira, que recebe em
nossa moeda. Estimamos a importân-
cia necessária para essas despesas,
muito generosamente, em 100 milhões
de cruzeiros por mês. Talvez sejam
mesmo muito menos. Vá lá. Ficam 350
milhões de cruzeiros mensais, ou seja
4 bilhões e 200 milhões de cruzeiros
por ano, de que a Embaixada não pre-

cisa para cobrir suas despesas aqui no
Pais. É o saldo. -"-*'

Para onde vão esses 350 milhões'
de cruzeiros mensais? j

Os demagogos, ao saber desse sal-í
do, logo soltariam berros contra a Em-
baixada dos Estados Unidos. Acusa-,
riam, sem fundamento certo das suas-
acusações. Seria muito injusto.

Não sejamos injustos. Não acusa-
mos ninguém. A perfeita clareza das
relações entre o Brasil e os Estados' *
Unidos não permite que continuem"
suspeitas e dúvidas. Só precisamos sa-
ber em • que a Embaixada Americana
aplica no Brasil 350 milhões de cruzei-'
ros por mês. ';

É uma pergunta. _ possível que_ as
grandes dimensões daquela importân-
cia assustem os brasileiros. É possível
que muitos brasileiros nem queiram sa-
ber onde tanto dinheiro da Embaixa-
dà fique aplicado no Brasil. Ou seja, -
não vão querer esses brasileiros que o •
assunto fique esclarecido.

Mas a Embaixada Americana não .
ficará tão preocupada. Responderá, sem
dúvida, à pergunta com a mesma cia-,
reza com que perguntamos. Pois os
bons negócios fazem bons amigos, mas;
as amizades viram melhores pelos bons
esclarecimentos. ¦''

Santos Vahlis

É mesmo oriundo de doação Magalhães Pinto convoca
norte-americana o leite governadores para
pôsto a venda em Salvador a Conferência de Araxá

COISAS DA POLÍTICA

Conservadores do PSD admitem revolta

popular com a frustração das reformas

Salvador (Do Correspondente) — O Diretor-Adminis-
trativo do Fundo Internacional de Socorro à Infância
(FISI), Sr. Joseph Zeitoun, confirmou ontem ao depor
na comissão de inquérito sobre a venda irregular de leite
em pó, que é realmente oriundo de doações norte-ameri-
canas o leite colocado à venda nos supermercados de Sal-
vador, conforme noticiara o JORNAL DO BRASIL.

Explicou o Sr. Joseph Zeitoun que os pacotes desvia-
dos para o comércio foram doados pelas associações norte-
americanas World Church e Catholic Lee Found, que jun-
tamente com o FISI colaboram com o Departamento de
Agricultura no fornecimento de leite ao Brasil. Revelou,
também, que comprovou a irregularidade em investiga-
ções particulares. <'

Através de cartas, telegramas e telefonemas, o Gover-
nador .vj&galhães Pinto está convocando os Chefes dos
Executivos estaduais para a Conferência de Governado-
res, prevista para o fim do mês, em Araxá, já estando as-
segurada a participação dos Srs. Aluisio Alves, Celso Ra-
mos, Parsifal Barroso e Nei Braga.

Ontem, depois de conferenciar com o Presidente João
Goulart, o Governador Leonel Brizola debateu a Confe-
rência de Governadores com o Sr. Mauro Borges, de Goiás.
Ambos consideram que* para a reunião ter sentido e re-
percussão, faz-se necessária a inclusão na agenda de te-
mas atuais, entre eles a Reforma Agrária.

Continue- ou não a encontrar mo-
tivos para alimentar, seu relativo oti-
mismo em relação ao comportamento
da Câmara, o Governo não desistirá
áe solicitar a outorga de podêres es-
peciais ao futuro Congresso, conven-
cido áe que a batalha parlamentar em
favor das reformas de base tem de ser
travada já, com o maior vigor, não im-
portando a soma de probabilidades de
ganhá-la ou perdê-la.

Em síntese, é êste o pensamento
que vai acionar em Brasília, a partir
de hoje, os instrumentos governamen-
tais, no sentido de encaminhar'ao Con-
gresso, o mais breve possível e da me-
lhor forma, a emenda constitucional
que vem senão objeto áe exame entre
os dirigentes políticos desde que 'o Sr.
João Goulart proferiu o áiscurso de
Volta Redonda. O Sr. Tancredo Neves
ampliou ontem o raio das constatas
iniciadas na semana passada, ouvindo
mais quatro das figuras dominantes
do PSD, que se reuniram num alma-
ço, na casa do Presidente do Conselho:
o ex-Presidente Juscelino Kubitschek,
o ex-Governador Bias Fortes, o Sena-
dor Benedito Valadares e o Deputado
Ranieri Mazsilli.

Aceitou-se como pacifica a idéia
de que o País caminhará para a re-
volucão armada, dentro de pouco tem-
po, se o Governo, os partidos e o Con-
gresso não se anteciparem com um.
mínimo do que está senão reclamado' 
pelo povo, isto é, se o povo não encon-
trar novos motivos para confiar na
ação da cúpula do regime.

O Sr. Tancredo Neves revelou ter
lido o projeto de Constituição que o
Sr. Jânio Quadros pretende anunciar
no Nordeste, como base áe sua futura
campanha nacional, caso conquiste o
Governo áe São Paulo; âisse haver re-
forcaáo a convicção áe que o pronun-
ciamento ão Presidente Goulart em
favor das reformas de base e da re-
forma constitucional tinha de ser fei-
to naqueles termos, naquele momen-
to e naquele tom de aãvertência. Fei-
to o pronunciamento, o Governo, por
sua vez, não poderia deixar áe lhe áar
uma conseqüência imediata, no pia-
no da ação, sob pena. de se resignar à
posição de caudatário áe uma prega-
ção reformista que vai ser feita inclu-
sive contra êle, além áe âeixar de cum-
prir um dever, que é o áe tentar, ao
menos, orientar pelos condutos da le-
galiáaáe e nos limites âa filosofia áe-
mocrática a vontaâe reformaãora áa
Nação. Em suas linhas gerais, o pro-
jeto áe Constituição áo ex-Presiâente
Quaâros, mantenáo, segundo a im-
pressão âeixaáa no Primeiro-Ministro,
"um mínimo áe respeito pelas garan-
tias àemocráticas", lança as bases áe
uma República Socialista no Brasil.

•
Sem poder de iniciativa

A iniciativa do encaminhamento
da emenda à Câmara não caberá, en-
tretanto, ao Governo. Falta ao Gabi-
nete, nos termos áo Ato Aáicional n.°
3, competência constitucional para
isso. E essa falta de competência, que
limita a ação áo Governo parlamen-
tar no próprio Parlamento, está sen-
do índicaâa como uma das provas de
que a reforma institucional precisa ser
feita.

Logo que fique esboçada a emen-
da, depois dos entendimentos decisi-
vos que ó Sr. Tancredo Neves terá esta
semana em Brasília, seu encaminha-
mento será feito-à Mesa da Câmara
pelas liáeranças partidárias, por ,um
líder só ou mesmo por um âepuiaão
sem outra responsabüiáaáe senão a do
mandato.

Uma vez apresentada a emenda,
o Gabinete oficializará o seu apoio à
iniciativa, passando a trabalhar pelo' seu êxito.

... r 
. • ¦ ¦-''

Com dirigentes e líderes

Sem data marcada, deverá reali-
zar-se até o fim da semana, em Bra-
sília, a reunião de dirigentes partiãá-
rios e líãeres parlamentares, durante
a qual o Primeiro-Ministro tentará fi-
xar a méãia áo pensamento áa Cama-
ra em relação: .

a) — aos objetivos áa reforma
constitucional; e

b) — ao seu modus faciendi.
A iãéia básica continua a ser esta:

a outorga, pura e simples, áe poáêres
especiais ao futuro Congresso, que se
incumbiria áe fazer as áemais emen-
áas constitucionais julgaâas necessá-
rias e os projetos relativos a granáes
reformas.

CONFRONTO

O Sr. Joseph Zeitoun relatou
à comissão ,as investigações que
realizou e exibiu pacotes do lei-
te doado pelo FISI, para mos-
trar que são diferentes dos en-
contrados nos supermercados.
Entretanto, verificou que o pro-
duto pôsto à venda íôra doado
à Caritas, instituição beneíicen-
te de Salvador, pela World
Church e pela Catholic Lee
Found. Para chegar a essa con-
clusão, confrontou os números
dos contratos e as datas de em-
pacotagem das caixas. No Lac-
tário Nazaré, foram encontra-
das 17 caixas da Caritas sem os
sacüs plásticos que envolvem o
leite doado.

Depondo também perante a
comissão, o Padre Manuel Soa-
res, D i r e t o r-Diocesano, disse
que a Caritas distribui o leite às
instituições beneficentes, jamais
a particulares, e não sabe se o
produto chegou a ser vendido.

NOTÓRIO

Chamado a depor no inquéri-
to, o correspondente do JOR-
NAL DO BRASIL na Bahia,
Jornalista Florisvaldo Matos,

revelou que noticiara o desvio
do leite com base em fatos no-
tórios e em acusações do domi-
nio público, acrescentando que
não indicara responsabilidade
direta do Governo na venda do
leite pelos armazéns. Em seu
depoimento, também o Sr. Jo-
seph Zeitoun assegurara que o
Governo nada tem com a irre-
gularidade, pois só recebe leite
do FISI.

O noticiário publicado pelo
JORNAL DO BRASIL foi in-
cluido entre as peças principais
do inquérito e despertou grande
atenção das autoridades.

No Rio, um porta-voz da Em-
baixada dos Estados Unidos
disse ao JORNAL DO BRASIL
que o Governo norte-america-
no não pode impedir que o lei-
te do FISI e do programa Ali-
mentos para a Paz seja nego-
ciado em casas comerciais do
Nordeste, embora o produto
seja fornecido gratuitamente.

Informou o porta-voz que os
Estados Unidos não cogitam de
suspender as remessas de leite
ao Brasil, pois os doadores
acreditam que o problema será
solucionado satisfatória-
mente para os pobres do Nor-
deste, destinatários do produto.

AGENDA

No encontro que deverão ter
hoje com o Governador minei-
ro, os Srs. Leonel Brizola e
Mauro Borges pretendem suge-
rir itens para o temário do en-
contro de Araxá. Se não pude-
r e m avistar-se pessoalmente
com o Sr. Magalhães Pinto, fa-
larão com êle pelo telefone.

Círculos políticos consideram
que o Sr. Magalhães Pinto terá

de desenvolver grande habíli-
dade na formulação da agenda,
a fim de satisfazer todos os go-
vernadores. Por isso, o esboço
de temário submetido pelo Go-
vernador mineiro à. apreciação
do Sr. João Goulart, e no qual
consta o estudo de financia-
mento para uma linha de pro-
dutos agropastoris, está seiido
tomado, apenas, como ponto de
referência.

A Aliança
• O Presidente áo Conselho áe Mi-

nistros não participa dos temores ma-
nifestados pelo,Governador Leonel
Brizola quanto à ação da Embaixada
dos Estaáos TJniâos no exame àos pro-
jetos áa Aliança para o Progresso com
representantes estaáuais. O que tem
haviâo nesse particular parece ao Pri-
meiro-Ministro Tancreáo Neves uma
simples conseqüência — conseqüência
inevitável — áa falta de uma prepa-
ração especial áo Governo brasileiro
para negociar a ajuáa norte-americà-
na: representantes estaáuais vêm ao
Rio e a Brasília, à busca áe esclareci-
mentos, e, não encontranáo com quem
se entender especificamente sobre os
projetos da Aliança, dirigem-se à Em-
baixada dos Estados Uniáos.

- Dentro em pouco a situação se
normalizará com a instalação âa Co-
missão Nacional áe Planejamento que
ficará incumbiâa áe centralizar os en-
tenâimentos e selecionar os projetos
relativos à Aliança.

Reunião de Araxá

Não lhe cabenáo liâerar.a reunião
dos Governadores, em Araxá, por ter
sião iàealizaãa e convocaàa pelo Sr.
Magalhães Pinto, o Gabinete não lhe
criará, por outro laâo, qualquer tipo
de áificuláaàe. Recebè-a com natura-
liàaáe e como um sintoma, entre tan-
tos outros, áa existência áe uma von-
taáe geral áe áefinições e da necessi-
dade, também geral, de serem fixaáas
posições em face áos problemas bási-
cos áo Pais.

Nem o Presiâente João Goulart
. nem o Primeiro-Ministro Tancredo Ne-

ves deverão, entretanto, comparecer à
reunião, entenáenão ambos caber ao
anfitrião presiái-la.

Escândalo da Petrobrás é
receber proposta fora da
Standard, diz Mangabeira

Em entrevista à imprensa, ontem, o Presidente da Pe-
trobrás, Sr. Francisco Mangabeira, refutou acusações do
Deputado Elói Dutra, sobre negociata que a empresa teria
feito com a Petronal, para compra de óleo, e salientou que,
durante a transação, muitas pessoas se escandalizaram "por
ter a Petrobrás tomado conhecimento de uma proposta fora
das empresas dos grupos Standard e Shell".

Informou o Sr. Francisco Mangabeira que, devido às
criticas feitas por órgãos técnicos da empresa à proposta
da Petronal, pediu a constituição de uma comissão para es-
tabelecer as bases de uma concorrência, a ser aberta entre
todas as empresas interessadas, e com uma exigência: a da
compra de óleo com parte do pagamento em cruzeiros.

Ern 9 de maio de 1962

HISTÓRICO

Fêz o Sr. Francisco Manga-
beira .um histórico da transa-
çáo com a Petronal, a fim de
deixai" bem claro que não hou-
ve. no caso, qualquer negociata:

1. A Petronal apresentou pro-'
posta para venda de óleo, com
parte do pagamento a ser feito
em cruzeiros;

2. Cópias dessa proposta fo-
ram distribuídas aos Diretores
da Petrobrás e aos Conselhei-
ros, aos órgãos técnicos da em-
presa l a todos os interessados
cm conhecê-la;

3. No dia 30 de abril, o Con-
selhq de Administração tomou
conhecimento da proposta, es-
tabelecendo imediatamente, por
unanimidade, que fossem ou-
vidos os órgãos especializados
da Petrobrás;

4. Do mês passado até agora,
houve a mais ampla divulgação
d& proposta;

5. Durante esse período, vá-
rias empresas vendedoras de
petróleo tomaram conhecimen-
to da proposta da Petronal, e
telegrafaram ã Petrobrás, pro-
pondo também ofertas.
CONCORRÊNCIA

Devido a algumas criticas dos
órgãos técnicos da Petrobrás à
proposta da Petronal, o Sr.
Francisco Mangabeira propôs,
e o Conselho de Administração
aceito, a nomeação de co-
missão encarregada de estabe-
lecer as bases de uma concor-
rência a ser aberta entre todas
as empresas interessadas.

Sen.im feitas, no caso, as se-
guintes exigências: parte do pa-
gamento em cruzeiros; se os
preços do óleo baixarem no
mercado internacional, baixa-
rão também para a Petrobrás;
caso o Brasil atinja a auto-su-

ficiência do óleo, o contrato se-
rá rescindido, podendo, além
disso, diminuir a quantidade
do óleo a ser comprado, caso
aumente a percentagem do óleo
produzido no Brasil.

Se a presidência da Pe-
trobrás não houvesse encami-
nhado a proposta da Petronal
ao Conselho de. Administração,
e desse a devida publicidade
aos seus atos, nunca teríamos
as perspectivas que agora se
apresentam, e que jamais se
apresentaram: o da compra de
óleo com parte do pagamento
em cruzeiros — disse — o Sr.
F: --cisco Mangabeira.

Frisou o Presidenta da Pe-
trobrás que não há "segredos
de Estado" na empresa.

Refutou, também, o Sr.
Francisco Mangabeira. discurso
pronunciado no dia 2 pelo
Deputado Paulo Mincarone,
que apresentou relações de 32
nomeações feitas "na gestão
Francisco Mangabeira, para
cargos recentemente criados".

Foi mal informado o par-
lamentar, pois, na minha ges-
tão, apenas dois-cargos foram
criados: os de ajudantes ad-
ministrativos letra A, preenchi-
dos pelos Srs. João Batida Ro-
drigues Pinheiro e Afonso Cel-
so Guimarães Lírio, *-te últi-
mo, aliás, já prestando servi-
cos à empresa, em Brasília.
Para que êle fosse efetivado, a
Diretoria Executiva da Petro-*
brás autorizou o aumento da
função de Ajudante Admi-
nistrativo — explicou o Sr.
Francisco Mangabeira.

Salientou, por fim, o Presi-
dente da Petrobrás, oue as de-
mais nomeações relacionadas
pelo Sr. Paulo Mincarone fo-
ram feitas em outras adminis-
trações anteriores, ou para
preencher vagas em cargos já
existentes.

Â Petronal ao Público
A propósito de requerimento formulado por um depu-,-

tado à Petrobrás, a respeito do fornecimento de óleo
àquela empresa, por parte de empresa brasileira, e divul-
gado ontem, na imprensa, como matéria paga, a
PETRONAL vem a publico prestar os seguintes esclareci-
mentos:

— A PETRONAL, autora da, proposta, é uma empresa
nacional com capital. pertencente exclusivamente a

brasileiros. Sua constituição obedece à finalidade preci-
pua de adquirir uma jazida de petróleo no Golfo Pérsico,
visando, assim, trazer para propriedade de brasileiros
reservas petrolíferas já provadas, situadas no estrangeiro,
a exemplo do que vem sendo feito por países que man-
tém uma política de combustíveis semelhante, no todo
ou em parte, à adotada pelo Brasil.

— A PETRONAL é uma companhia legalmente consti-
tuída, cuja Diretoria e acionistas são de dominiq

público. O grupo de brasileiros que a constitui tem larga
experiência, no negócio de petróleo, sendo o mesmo que
já vem operando através da Pegasa é da Petrolansa, res-• biajios nu a i.nS-.re,. ou -juoui.Afload

— Quanto aos órgãos da, Petrobrás ouvidos a respeito
e os pareceres pelos mesmos emitidos, não são do

nosso conhecimento.
Aguardávamos a oportunidade de debatei" oom a Dire-

toria da Petrobrás a proposta que lhe foi encaminhada,
quando fomos surpreendidos pelo referido pedido de infor-
mações, logo em seguida divulgado com evidente proposi-
to de escândalo.

Contudo, para surpresa geral, os pareceres a respeito
de nossa proposta, embora confidenciais, já são do domi--
nio de terceiros.

— A proposta da PETRONAL, encajninhada à Petrobrás,.,
foi para fornecimento de óleo de tipo "árabe", séme-' lhante àquele que a empresa estatal brasileira vem adqui-f ;•

rindo com exclusividade de companhias estrangeiras. --.
O volume do óleo proposto à venda, num prazo de

anos é da ordem de 120 milhões de barris, total muito...
inferior ao estimado pela Petrobrás a ser importado num
mesmo período.

A proposta de fornecimento de 120 milhões de barris*
ã Petrobrás 'ã sua. opção está sujeita a uma redução de -
20%.

— O pagamento do óleo fornecido pela PETRONAL
será feito, pela primeira vez, parte em dólares, parte-

em cruzeiros, decrescendo progressivamente, no qüinqüênio,
a parcela em moeda estrangeira.

— Essa forma de pagamento importa nas seguintes van-.
tagens para o País: , ,

a) Economia de divisas; ,-..
b) Maior arrecadação de impostos por ter o fornece-,

dor sede no Pais;
c) Retenção das disponibilidades do fornecedor com-

a conseqüente redução das remessas para o exterior.
d) Contratação de fornecimento de óleo com uma em-

presa nacional, pertencente a brasileiros, o que
não ocorre com a totalidade dos fornecedores ...
atuais, todos notoriamente estrangeiros; ,_,

e) Fornecimento de óleo pela própria detentora do
direito de exploração da jazida, empresa brasileira,
não havendo, portanto, intermediação de terceiros
como acontece com outros fornecedores estran-
geiros. . .

— A PETRONAL, em sua proposta à Petrobriis.apre-
sentou preço FOB na presunção de que a FRONAPE -

estaria interessada e em condições de transportar, direta,-
mente ou através de fretamento, o óleo oferecido aos
preços do Mercado Internacional. Contudo, admitindo a.
hipótese da FRONAPE não desejar ou não poderexecutar
o transporte, a PETRONAL mantém o preço FOB apre-
sentado, que, adicionado ao valor do frete, importa na
entrega .do óleo pelo preço básico CeF, no Rio ou em
Santos, de USS 2,05, por barril.

Os preços oferecidos pela PETRONAL estão sujeitos
às oscilações para mais ou para menos do Mercado inter-
nacional. -'¦«_

— Verificadas as vantagens da proposta apresentada -
por uma empresa brasileira, constituída por brasilei-

ros idôneos, resta à Petrobrás. tendo em vista os interes-.
ses nacionais, formular as condições que julgar conver,
nientes para a execução da operação.

— Não foi e não é intenção da PETRONAL obter para
si ou_ lquer monopólio, exclusividade ou favor espe-

ciai, mas apenas pleiteia o direito, em igualdade de preços
e até em melhores condições, de fornecer a Petrobrás o
óleo cru que está sendo adquirido, exclusivamente, das.
Companhias internacionais.

.
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Lupion volta para lutar contra vingança e pelo perdão
Entrevista a José Gonçalves Fontes,

Foto de Erno Schneider, enviados especiais
Curitiba — Pesando 20 qui-

los a menos, mais calvo e ne-
cessitando submeter-se a uma
intervenção cirúrgica, o ex-Go-
vernador do Paraná, Sr. Moi-
«és Lupion, voltou ao Estado —
após uma ausência de 16 me-
ses, durante a qual íoi decre-
tada e relaxada por duas vê-
zes, pela Justiça do Paraná, a
sua pris&o preventiva por pe-
culato —, "para lutar contra a
mentira, a favor da verdade;
contra a tirania do medo, a ia-
vor da segurança; contra o
«dio, a íavor do amor; e contra
a vingança, a íavor do per-
dão".

Em entrevista exclusiva ao
JORNAL DO BRASIL, o Sr.
Moisés Lupion aílrma que sua
ausência não íoi uma fuga, e
sim, conseqüência da necesslda-
de de cumprir compromisso as-
sumido com uma de suas filhas,
de levá-la a Europa, e subme-
ter-se a tratamento médico na
Suíça, pois sofre de "perigosa
moléstia intestinal". Não teme
os 50 processos pelos quais res-
ponde na Justiça, declarando
que "cadeia não foi feita para
cachorro. Se a Justiça amanhã
me julgar culpado, vou pagar
o meu 'tributo e não serei o pri-
meiro".

I
LUTA ¦•>• .' ,.- :

A luta entre o ex-Governador
Moisés Lupion e o atual Go-
vernador do Paraná, Sr. Nei
Braga, começou ho dia 31 ds
janeiro de 1961, quando o Sr.
Moisés Lupion negou-se a
transmitir o cargo ào Sr. Nel
Braga. Nesse dia, o Paraná teve
quatro governadores, fato que
pela primeira vez aconteceu no
Brasil. Várias versões surgiram
para explicar o incidente. Ao
JORNAL DO BRASIL,, o Sr.
Moisés Lupion dá a sua versão:

— fi da ética, é do protocolo— e Isso se passou na minha
primeira transmissão de car-
go, ao Governador Munhoz da
Rocha, e depois dele — que
aquele que vai assumir o Go-
vèrno envio o seu discurso ao
Governador que deixa o cargo.
Este devolve o discurso, junta-
mente com o seu. O protocolo
é obedecido em todos os Esta-
dos do Brasil e até na trans-
missão da Presidência da Re-
pública. O Sr. Nei Braga pro-
meteu mandar o seu discurso
na véspera da transmissão, no
dia 30. Não mandou. O meu
Cheíe do Cerimonial, Major
Elir, compareceu à residência
do Sr. Nel Braga, na noite do
dia 30, em busca do discurso. O
Sr. Nei Braga respondeu que
estava redigindo o discurso,
prometendo enviá-lo no dia se-
guinte, o da posse. Aguardamos
àté determinada hora do dia,
até às 10 ou 11 horas. Manda-
mos novamente pedir o discur-
so ao Sr. Nel Braga, que se re-
cusou a enviá-lo. Transmiti,
então, o cargo ao l.°-Secretário
da Assembléia, porque não re-
cebi, dentro do protocolo, a có-
pia do discurso que o Sr. Nei
Braga iria pronunciar.

ONDE ESTEVE

Desde o dia da posse do Sr.
Nei Braga, o Sr. Moisés Lupion
des aparecera misteriosamente
do Estado. Ninguém sabia do
seu paradeiro. No Paraná, e
através do Pais, correram as
mais contraditórias versões sõ-
bre o refúgio eventual do ex-
Governador. Os portadores dos
mandados de prisão contra êle
não conseguiram localizá-lo.

Ao JB o Sr. Moisés Lupion
explica:

— Não me acharam porque
não quiseram. Não fugi. De-
pois de transmitir o.Governo
ao 1.° Secretário da Assembléia
Legislativa, embarquei para . o
Rio, pois tinha de levar minha
filha à Europa. Estava abalado,
necessitando de repouso. Na
Suiça, tratei-me com o ia-
moso especialista Paul Nelsans,
o médico de Churchill. Sofro
de dlverticulose. Somente bebo
água mineral com uma peque-
na pedra de gelo. Na Suiça
passei seis meses, de onde se-
gul para a Espanha. Meu pai
era espanhol. Tenho tios e mui-
tos primos na Espanha. Pas-
sei outros seis meses na Espa-
nha e viajei para Portugal, em
seguida regressei, em março, ao
meu sitio em Morungava, no
interior do Paraná.

REALIZADO

Considerando-se um homem
politicamente realizado — duas
vezes Governador e uma vez
Senador — o Sr. Moisés Lupion
afirma que pretendia dedicar-se.
a seus negócios, abandonando a
política. Entretanto, com a
convocação do seu Partido — o
PSD — que necessitava de uín
líder capaz de liderar uma Ópo-
sição eficiente ao atual Govêr-
no do Estado — mudou de
idéia, aceitando as candidaturas
ao Senado, à Câmara Federal
e & Assembléia Legislativa.

Afirma o Sr. Moisés Lupion
que não quer se acobertar por
um mandato, pois está disposto
a se entregar a Justiça & hora
que ela quiser.

Correligionários e amigos do
c x-Governador atribuem a s
acusações a alguns dos auxilia-
res e assessores, que teriam llu-
dido o Sr. Lupion na sua boa-
fé. mas este diz que assume tô-
da a responsabilidade por todos
os atos do seu Governo:

— O Governador, quando dá
um despacho ou assina qual-
quer documento, tem que ter
consciência daquilo que está ia-
zendo. Se éle assina, está assl-
nado. Logo, não posso imputar
responsabilidade alguma a meus
auxiliares. Assumo inteira res-
ponsabilidade pelos dois perío-
dos da minha administração;
dc todos os erros que tenho en-
contrado ou daquilo que Jul-
guei que realmente não foi pra-

ticado dentro dos princípios da
legalidade administrativa.

PROCESSOS

O Sr. Moisés Lupion acusa
o Governador Nei Braga de ter
deformado sua personalidade,
apresentando-o como ladrão e
peculatário não só no Paraná,
mas' principalmente no Rio,
usando para isso uma máqui-
na publicitária sustentada pelos
cofres do Estado. ., .

O Sr. Nei Braga inverte
os fatos, sem nenhum escrúpu-
lo e com a mais extrema mal-
dade, sem trepidar em manchar
a honra de uma íamilia. Nas
revistas de grandes tiragens, 6
povo vê e sente a figura do seu
mandatário, irônico e sorriden-
te, a exibir lá fora um Paraná
só dele, insensível ao sofrimen-
to dos humildes, que assim vill-
pendia.

Herdeiro pretenso de um
feudo, como se julga — prós-
seguiu —, imagina que, na
imensa galeria da História,
onde cabem todos, poderá íal-'
tar lugar para êle. Procura ta-
par a luz do sói com a peneira
da sua iniqüidade, com o en-
gôdo dos seus processos; em-
penha-se em aíredár alguns,
tentando, assim, alargar espa-
ço suficiente para a sua in-
comensurável vaidade.

E, .para fim tão ingrato,
se gastam; com desfaçatez, mi-
lhões retirados daqueles mes-
missimos milhões da arca que
diz ter achado "vazia". Dali
vêm os largos recursos da sua
custosa propaganda contra
mim e contra o nosso Partido.
Processos? £ fácil criá-los
quando o poder esta em nos-
sas mãos. Toda a história
está cheia dessa ordem de' 
processos. E são páginas ne-
gras. Creio que todos as co-
nhecem de sobra. Para mim,
penso, porém, que é melhor
receber o mal que o íazer:
melhor sofrer a injustiça que
a praticar.

Processos — continuou o
ex-Governador Moisés Lupion
— nós também poderíamos ter
engendrado contra os homens
do Governo anterior, sufocan-
do todas as nossas..convicções.
Insinuações .-nesse ^entido não
nos faltaram,, e rnuiías. ..Repe-
11-as sempre. Por in-Ujlee por
formação, estou sempre mais
disposto a dar a outra face ao
meu irmão que a golpeia. Ja-
mais levantarei a minha mão
para ferir, para marcar com o
íerrete da desonra qualquer
homem público da minha ter-
ra.

DESVIO

Cerca de 50 processos cri-'
minais foram instaurados até
o presente contra elementos da
administração passada, apare-
cendo em quase todos eles co-
mo principal indiciado o Sr.
Moisés Lupion. Dois dos pro-
cessos resultaram em decretos
de prisão preventiva, posterior-
mente relaxadas. O primeiro
decreto foi conseqüência das
acusações sobre a apropriação
indébita de mais de CrS 50 mi-
lhões devidos pela Petrobrás
ao Paraná, inclusive os juros
— Cr$ 8 milhões — que foram
depositados na conta parti-
cular do Sr. Moisés Lupion
num banco do Rio de Janeiro,
pelo então Procurador do Es-
tado, Sr. Libino José dos San-
tos Pacheco. O outro decreto
de prisão preventiva originou-
se dos processos instaurados
por apropriação Indébita dos
fundos destinados pelo Govêr-
no federal ao Hospital-Colônia
São Roque de Piraquara.

• Sobre o assunto o Sr. Moi-
sés Lupion declarou:

— As importâncias foram
devidamente recolhidas pelo
Procurador ao Tesouro. Ale-
gam meus acusadores que hou-
ve demora entre o récebimen-
to e o recolhimento. Eu não
posso entrar na apreciação
desses processos que estão éàb
a égide do Poder Judiciário.
Seria falta de ética da minha
parte querer discutir o pro-
blema. Em primeiro lugar, por-
que perante o Poder Judicia-
rio eu tenho advogados coús-
tituidos, com um esquema para
a minha defesa; por outro la-

do, tenho que confiar na se-
renidade dos meus juizes. Ain-
da há juizes na minha terra.

VENDA DE
PRAÇAS PUBLICAS

Um terceiro processo, que es-
candalizou não só o Paraná
como o Brasil todo, aponta o
Sr. Moisés Lupion como res-
ponsável pela venda de uma
praça pública no Município de
Paranaguá. Eis o que diz o
ex-Governador:

Ainda não conheço de-
talhes desse processo. Apenas,
com relação á venda de ter-
ras no Estado, desde o meu
primeiro Governo a este, me
preocupei em parcelá-las e di-
vidi-las o mais rapidamente
possível: A riqueza do Esta-
do decorreu exatamente do
parcelamento de suas terras.
Hoje, o Paraná lidera a ba-
lança de pagamentos do País
com1 a sua maior contribui-
ção de divisas-puro, porque é
o lider da produção de' café,
tudo isto graças ao parcela-
mento de suas terras. Eu pro-
cedi como o alfaiate de tropaa.
Não me interessava quem es-
tava requerendo. Apenas de-
feria os processos. Se no meio
deles havia algum que. pis-
tendia atingir o direito de ter-
ceiros ou até de uma' Preíei-
tura, acho impossível, porque
o Departamento de Terras uo
Estado tem fichário rlcsde 1891,
quando, pela Constituição- dé
91, foi deferida aos Estados a
propriedade das terras devo-
lutas. Pelo controle do De-
partamento de Terras não po-
de haver dúvidas sobre a po-
sição de uma área para outra.

Só quem não conhece a
legislação de terras é qúé pode
achar que o Governo possa fu-
gir da lei. A venda de terras é
feita pela Lei. Dividi as terras
conscientemente, segundo o meu
grande mestre, o interventor
Manuel Ribas. Recordo-me que
antes de 1945, quando o Sr. Ri-
bus ia ao Rio, levava formula-
rios e pedia a todas as pessoas
que encontrava — amigos ou
náo — que requeressem terras.
Muita gente não queria, nem
mesmo os curitibanos. Quem
povoou o Norte do Paraná?
Paulistas e mineiros. Mais tar-
de, os homens vindos do Nor-
deste, acossados pelas secas,
Hoje temos vários Municípios
no Norte do Paraná que são
apenas de nordestinos. E o fe-
nômeuo do deslocamento de
determinadas populações que
acreditavam no Norte do Pa-
raná, que acreditavam na terra
roxa, para o café, enquanto o

.paranaense acreditava na ma-
• deira, na erva-mate e no pi-

nheiro. Só há alguns anos sen-¦ tiram-se atraídos para o Norte
do Paraná.

PLANOS

Disse o Sr. Moisés Lupion
que seus médicos o aconselha-
ram a íazer uma intervenção
cirúrgica. A operação, entre-
tanto, será adiada pela campa-
nha eleitoral. Seus planos são
os seguintes: uma viagem por
todo o interior do Estado, para
reorganizar o Partido, pois com
sua ausência houve muitas dis-
persões; estudar a conveniên-

. cia ou não de o PSD concor-
rer, também, à segunda ca-
deira do Senado. Em caso
afirmativo, caberá ao Sr. Moi-
sés Lupion escolher o candi-
dato, como também, os dois su-
plentes.

A campanha eleitoral prò-
prlamente dita será iniciada
em julho. Pretende colocar a
campanha nos mesmos termos
em que o atual Governo a co-
locar.

— Se o Governo fôr agressi-
vo, também o seremos. A pia-taforma se sustentará na po-litiea do trabalho, sem "aber-
tura para a esquerda".

Disse, finalmente, o Sr. Moi-
sés Lupion, que o grande jul-
gamento será no dia 7 de ou-
tubro.
¦ — Pela primeira vez na His-
tória do Brasil um homem
conseguirá ser eleito, ao mes-
mo tempo, Senador, Deputado
Federal e Deputado Estadual.
A recepção que o povo de Curi-
tiba me proporcionou me dá
essa certeza — concluiu.

COM O ELEITORADO
MÈÊ
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Cairo é reunião apolítica, diz
Ministro Popovitch a San Tiago
.ti o Chanceler. Kotcha Popo-
vitch, dá Iugoslávia, que che-
gou ontem ao Rio. fêz ver, à
tarde, ao. Chanceler San Tiago
Dantas, *qúç-, a reunião dos
não-alinhados. ho Cairo, em
julho, não terá caráter politi-
co, reunindo paises não enqua-
drados no bloco, neutralísta,
como a Suécia, o Canadá e a
Nova Zelândia.

Horas após sua chegada, o
Ministro'iugoslavo manteve'
conversações preliminares com
o Sr. San Tiago Dantas sobre
problemas intemacioj-iais e. em
particular, os objetivos da reu-
nião patrocinada por sèu pais
pam o estudo de uma defesa
comum dos países não-alinhar
dos contra os blocos econômi-
cos rígidos.

NEUTRALISMO

O Ministro Popovitch che-
gou, ontem, pela manhã, para
uma visita de cinco dias ao
Brasil, no iim da qual assina-
rá com o Governo brasileiro
um acordo cultural e um con-
vênio de cooperação técnica.
Àslãh 30m,o Chanceler iugos-
lavo reuniu-se com o Ministro

Africanos
apoiam
convênio

O Ministério das RelaçCes
Exteriores, após vários meses
de negociações, recebeu infor-
mações de que a idéia brnsilei-
ra de criar um .Convênio Mun-
dial do Cacau, nos moldes exis-
tentes com relaçõej aa ca*fé,
teve boa aceitação por parte
dos produtores africanos: Ni-
geria, República dos Camarões.
Gana e Costa do Marfim.

Os entendimentos para um
futuro acordo regulando a co-
morcialização continiíam.

San Tiago Dantas « oom o
Subsecretário Renato Archer,
para uma primeira troca de
pontos-de-vista sobre os prin-
çipais problemas intemacio-
nais. A reunião : durou uma
hora e meia.

Ò Brasil foi convidado para
participar da reunião que a Iu-
goslávia está patrocinando, a
se realizar-no Cairo, em julho
próximo, mas a sua presença
está dependendo de certos es-
clarecimentos sobre a nature-
za da reunião. O Governo bra-
sileiro não tem interesse em

Assistente diz que EUA
adotam agora política de
comércio revolucionária

Titov vê
.. -. . .. .^- _..... ^

o Brasil
nos EU A ' 

;.;.;'í2
O cosmonauta soviético Gher- .

man Titov,.atualmente nos Es- M
tados Unidos, visitou o síoná .,
brasileiro na Feira de Seattle A
e escreveu no livro de visltan- 7
tes que agora acredita "ter ver- ,
dadeiramente conhecido o Bra- ¦
sil". Disse êle que já conhecia
o Brasil por alto, pois viu o Rio .
de Janeiro e São Paulo do •_
Cosmo, quando fêz as 17 vol- ó
tas em redor da Terra.

Segundo Informações envia-
das ao Itamarati pelo Cohsula- ;
do de Nova Iorque, Titov pro- ]''
vou e aprovou o mate e o café
brasileiros, elogiou o pavilhãa
do Brasil e fêz inúmeras pe»«,
guntas sobre o Pais. Sua cs-
posa recebeu de presente upj
disco com músicas brasileir».*. .
Até agora, 500 mil pessoas vi- •
sitaram a Exposição Século
XXI, instalada em Seattle 4-
na qual o pavilhão brasileiro »
um dos mais concorridos. 

'.
'.*»¦
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Brasil vai -
ajudar
ao Equador

O Ministro San Tiago Dant»*" .
expressou, ontem, ao Ministro aa
Economia do Equador, Sr. Mata.
Martinez, o desejo.do Brasil de
cooperar para o desenvolvimento
econômico daquele país, prestan-
do assistência técnica, dentro dos
princípios da Aliança para o Pro-
gresso.

O Ministro equatoriano chegou
ao Elo na noite d» anteontem .
t. hoje, voltará, a se encontrar
com o Chanceler brasileiro para
discutir assuntos dt Interesse *"
comum.
COOPERAÇÃO

Segundo revelaram ímiclonârlos r
do Itamarati, o Ministro San Tia-,
go Dantas afirmou ao Ministro .
Mata Martfnea que o Brasil, com
relação «os países menos desen-'- '
volvidos, deseja oferecer assistên-* >
cia técnica que tiver & seu ei- 1
cance, sobretudo aquilo que pu- •
der Ber atendido pola Indústria..
nacional. ._,

Foram ainda discutidas as pos- .
slbllldades de melhores comuni-
caç&es entra os dois países, atra-
vés do Vale Am'azônlco, • de ex- "
plorao&o conjunta d» mineral»
equatorianos, sobretudo o enxô-
ire, de que a Indústria brasileira ¦
se abastece no exterior. ..'.,.

— Os Estados Unidos têm adotado ultimamente uma
política de comércio exterior que, comparada à posição an- r\i*r«_n_í_ntA
teriormente mantida, pode ser chamada de revolucionária — V_/rÇa.menXO
disse o Assistente do Secretário de Estado Adjunto dos; EUA .

ser caracterizado como um País para Assuntos Econômicos, Sr. Michael R. Bhimènthar,- fç-;neütralista, mas deseja par- iaiid0, ontem, no Instituto Brasileiro.*<lo Café, durante unia
sessão presidida pelo Embaixador Sérgio ArmandoYFrasão.

O Sr. Blumenthal — que foi homenageado também coín
um almoço pelo Ministro San Tiago Dantas — defendeu a
tese de que o comércio internacional deve ser regulado
por uma "política dé mercado mundial, que represente uma
cooperação efetiva entre países produtores e consumidores".

ticipar de quaisquer reuniões
que tenham por objetivo estu-
do de medidas a serem adota-
das para fazer frente aos pre-
juízos que blocos econômicos
como o Mercado Comum Euro-
peu vêm acarretando à eco-
nomia dos paises produtores de
matérias-primas.

O Chanceler San Tiago Dan-
tas pediu ao Ministro Popovitch
esclarecimentos sobre a natu-
reza da reunião, tendo o Chan-
celer iugoslavo afirmado que a
conferência do Cairo não reu-.
nirá apenas os países neutralis-
tas, mas todos os que enfren-
tam as restrições dos grandes
blocos econômicos, citando,
como exemplos, a Suécia, o Ca-
nada, a Nova Zelândia e a Aus-
trália.

HOJE TAMBÉM

As conversações entre os dois
Chanceleres prosseguirão hoje,
pela manhã e à tarde, no Ita-
marati. Além da Conferência
do Cairo, outros assuntos es-
tão sendo tratados, como o co-
mércio bilateral.

Sexta-feira, pela manhã, se-
rão assinados, no Itamarati,
dois acordos: um cultural e ou-
tro de cooperação técnica.

Ontem à noite, o Chanceler
San Tiago Dantas ofereceu um
jantar ao Ministro Popovitch.
Hoje, às 9h, o Ministro iugos-
lavo visitará o Governador Car-
los Lacerda e depositará flores
junto ao Monumento aos Mor-
tos da II Guerra Mundial.

COM SAN TIAGO
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no fato de que os Estados Uni-
dos ocupam uma posição de
liderança entre os paises coh-
sumidores. A discussão prévia
dos vários problemas que in-
teressam ao Acordo Mundial —
d - primeiro reunindo produto-
res e consumidores —com'os
Estados Unidos, é considerada
da maior importância.
O ALMOÇO

Do almoço, realizado ontem,
participaram além do Chance-
ler San Tiago Dantas, o Mi-
nistro da Indústria e Comer-
cio, Sr. Ulisses Guimarães; o
Embaixador Lincoln Gordon;
o Embaixador Carlos Alfredo
Bernardes, Secretário-Geral do
Itamarati; Embaixador Bobcr-
to Campos; Embaixador Sérgio
Frasão, Presidente do IBC;
Embaixador Henrique Vale,
Secretário-Geral Adjunto pa-
ra Assuntos Americanos; Em-
baixador Barbosa da Silva,
Presidente do Instituto do
Açúcar e do Álcool; e o Minis-
tro Leonard Saccio, Diretor da
Agência Internacional de De-
senvolvimènto no Brasil; Mi-
nistro Wagner Pimenta Bueno,
Secretário-Geral Adjunto pa-
ra Assuntos Econômicos, entre
outros.

O Ministro Kotclia Popovitch _ poeia . tfpr«cla p_UO_ fubmarlna^iSa loto.à a. Urwrm dn direita para a túqueritt

ESTABILIZAÇÃO.
Referindo-se k atitude norte-

americana para com o comer-
cio exterior, disse:

No capitulo IV da Carta
dePunta1 dei Leste, por exem-
pio, firmada por'nosso Govêr-
no, ¦ a s s u mimos compromissos
que há alguns anos seriam ln-
concebiveis *para os grandes
países consumidores. Na área
do café, tornamo-nos partici-
pantes de um acordo interna-
cional de estabilização de pre-
ços. No que se relaciona ao ca-
cau, temos demonstrado todo
o interesse nos trabalhos do
grupo de estudo organizado pe-
Ia FAO, que está preparando
as bases de um acordo a longo
prazo.

Disse ainda o Assistente do
Secretário de Estado Adjunto
que os Estados Unidos têm
apoiado firmemente o plano
em estudo nas Nações Unidas,
para o estabelecimento de um
fundo internacional de íinan-
ciamento de compensação, que
venha a auxiliar os países pro-
dutores quando a renda total
de suas exportações cala abai-
xo de um índice médio prees-
tabelecido.
INTERESSE
INTERNACIONAL

Não é mais possível levar-
se em conta, no que concerne
à economia, apenas os interês-
ses nacionais, sem se avaliar
devidamente e com critério, p.
interesse internacional — disse
o Sr. Blumenthal.

Para uma verdadeira política
internacional de mercados, se-
gundo declarou, são necessários
os seguintes fatores essenciais:

a) o estudo de caso por caso
dos diferentes produtos básicos.
e suas relações de produção e
demanda; b) um número cada
vez maior de paises participan-
tes desses estudos e conseqüen-
tes acordos; c) estabelecimento
de soluções não-discriminató-
rias, quer em bases nacionais
ou regionais; d> a organização
de sistemas de compensação
das flutuações cíclicas dos pre-
ços dos produtos; e) coordena-
ção ihternacional no desenvol-
vlmento de uma política de
equilíbrio de produção e de
mercados.
PREOCUPAÇÃO

O Brasil tem demonstrado
aos paises latino-americanos e
ao Governo norte-americano a
sua preocupação de que o Con-
vênio do Café a ser assinado
poderá não ser bem sucedido,
caso não seja precedido de
conversações c u i d a d osas. ' /» i
Governo brasileiro conseguiu (*f\V__ Ã T VI í» *1
um pequeno adiamento para o V/vFlAJ. JrXÍ í J_H_yCl

i dia 9 de julho, a fim de que os
paises latino-americanos pro-
dutores pudessem formar uma
frente única, depois de resol-
vidas eventuais discordáncias.

A importância das conversa-
ções de funcionários brasilei-
tr» «om o Sx. Blumenthal está

I
1
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doMEGmuda
de capital

O Ministro Oliveira Brito de-;'.
cidiu ontem transferir para".
Brasília a Divisão de Orçamen- .
to do Ministério da Educação e.
Cultura, citando em portaria 

'
os nomes de 34 servidores da
repartição.

Em Brasilia já estava íuncio-'
nando um núcleo da Divisão,
com seu diretor, o Sr. Júlio-.
Purquim Sambaqui. Ê essa a'
terceira Divisão do Departa- .
mento de Administração do
MEC transferida para Brasilia
este ano. .

Prof essor de
¦* 1 *

Harvard no
Brasil a 29

O Professor Hçnry Kissin-..
ger, vice-diretor do. Instituto.
de Estudos Internacionais da.,
Universidade de Harvard, che-
gará ao Brasil no próximo dia.
29.

O visitante é autor de livros.^'
sobre estratégia atômica e po-'
Müca intarnacional, entre os
quais Annos Nucleares « PóZi-"
tlca.Externa • Necessidade, de'
uma Escolha.

1 .'
f ¦

FAB diz como
se faz para
ser cadete

O Ministro da Aeronáutica,
Brigadeiro Clóvis Travassos,
assinou portaria estabelecendo
condições para o ingresso de
candidatos civis, alunos multa-
res e praças das Forças Arma-
das ou auxiliares, na Escola
Preparatória de Cadetes do Ar,
de Barbacena.

Dentre os requisitos a serem
preenchidos pelos candidatos,
exige-se que sejam brasileiros
natos e solteiros, tenham me-
nos de 18 anos até 1 de mar-
ço do ano da matricula • apre-
sentem atestado de bons ante-
cedentes. No caso de cândida-
tos militares, devem ter concei-
to favorável do Comando da
unidade a que pertençam.

Viável o
comércio

O Instituto Brasileiro de Es-
tudos Afro-Asiáticos enviou
dossiê ao Itamarati, concluin-
do pelas "reais possibilidades
de aproximação econômica en-
tre o Brasil e os novos paises
africanos".

peça
sempre

eni.
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Marinha
explica a
interdição.__»

A Marinha de Guerra ¦ nào
se considera culpada pela in-
Lertüção, anteontem à noite, do
Aeroporto Santos Dumont, em
virtude da presença do contra-
torpedeiro Bracui perto da ca-
beceira da pista, afirmando
que o navio foi deslocado de
posição pela ressaca.

Como parte das cerimônias
comemorativas do fim da Se-
gunda Guerra, que se realiza-
vam no Monumento aos Mortos
(Praça do Congresso), o con-
tra torpedeiro parou em pcsi-
ção predeterminada, que não
atrapalhava o movimento de
pouses e decolagens do Aero-
porto. As ressacas, porém, fi-
zeram com que êle "girasse um
pouco", para encalhar em se-
guida. Só com o auxilio de um
rebocador, pôde ser levado pa-
ra o porto.

Coronel diz que jogo do
bicho o derrubou e o
policiamento era engodo

Dizendo que sua demissão do Comando da Policia Mili-
tar íol provocada pela campanha que movia contra o jogo
do bicho, e que o plano do Sr. Segadas Viana para o poli-
ciamento da cidade e o combate às contravenções era "uma

chantagem e um engodo da opinião pública", o Coronel
Darci Fontenele, ex-Comandante da Policia Militar, prestou
depoimento, ontem, perante a Comissão Parlamentar de
Inquérito que investigara-corrupção narPoliciav

O ex-Comandante da PM negou que sua demissão tives-
se sido provocada pela discordância com o Governador em
relação à federalização daquela corporação.

LEMBRANDO O GRANDE DIA

Carros
soviéticos
à venda

A Alfândega liberou para
venda a varejo os automóveis,
as bicicletas e os souvenirs da
Exposição Soviética de Indús-
tria e Comércio, que vem fun-
r.ionando no Campo de São
Cristóvão.

Dos produtos expostos, os vi-
nhos foram os primeiros a re-
ceber proposta de compra, em
sua totalidade, mas os sovléti-
eos náo poderão vendê-los aln-
da, porque a Alfândega os está
classificando e taxando.

Televisões; rádios e outro»
aparelhos eletrodomésticos náo
poderão ser vendidos.

Tribunal
aprova Juiz-
Substituto

O Tribunal de Justiça da
Guanabara aprovou ontem, em
sessão plena, o anteprojeto de
lei de autoria do Conselho da
Magistratura, que cria o cargo
de Desembargador-S u bstituto,
com a função de substituir o
Desembargador efetivo, confor-
me o titulo indica, e também
rte relatar processos, visando a
desafogar os serviços do Tri-
bunal.

Os onze Desembargadores-
Substitutos serão escolhidos pe-
io Tribunal entre os dezesseis
Juizes de Direito mais antigos
que requererem a promoção. Os
vencimentos serão pagos com
a verba destinada, atualmente
ao pagaiftento dos vencimentos
dos Juizes convocados para o
Tribunal de Justiça.

Após sua redação definitiva,
o anteprojeto será encaminha.-
do à Assembléia Legislativa,
para transformação em lei.
Com a criação do cargo de De-
sem"oargador-Substituto ficou
prejudicado o estudo de cria-
ção do Tribunal de Alçada,' pois
o Tribunal de Justiça terá pos-
sibilidade de, acrescido de onze
membros, produzir muito mais.

Policiais se
desentendem
"Neném" foge

A rivalidade entre policiais
do 23.° e 24.• Distritos Poli-
ciais impediu, ontem, a prisáo
de Neném Busso, que o detecti-
ve Ademar, da Subseção de
Olaria, havia localizado num
barracão, no morro do Jura-
mento.

Um policial do 24.• Distrito
chegou a subir o morro e íoi
cercado por Neném e seus com-
panheiros, que o receberam a
bala. Durante o tiroteio, Neném
fugiu.

Segundo o detective Neto. a
Policia noã deve gastar gasoli-
na para prender um só bandi-
do, que poderá ser detido numa
simples ronda, como o foram,
ontem, Alcir Bodão Sarro d»
Lima (18 anos e 12 homicídios)

Jorge Negrão de Almeida
(dois homicidios, nove assaltos

já condenado a 18 anos de
prisão).

pope estuda
concorrência

SURPRESA

O Coronel Darci Fontenele
disse que íoi colhido de sur-
presa pela demissão, pois a
campanha contra o jogo do bi-
cho fazia parte do esquema
traçado para seu programa de
comando, com a concordância
do Governador Carlos Lacerda
e do Chefe de Policia, na épo-
ca o Sr. Segadas Viana.

Quando a campanha come-
çou a ser posta em prática, .o
Sr. Segadas Viana reclamou,
dizendo que "a Policia Militar
estava desmoralizando a Po-"licia Civil com as prisões de
bicheiros", ameaçando demitir-
se "se as coisas continuassem
no mesmo pé". ,

RESTRIÇÃO

Disse o Coronel Fontenele
que o Chefe de Policiareco-
mendou restrições à ação da
Policia Militar no combate às
contravenções, e que o esque-
ma do Sr. Segadas Viana pa-
ra o policiamento e a repres-
são às contravenções "nada
mais era do que uma chanta-
gem e um engodo da opinião
pública".

Respondendo ao Deputado
Raul Brunini, disse que sua de-

missão não íôra motivada por
discordar do Governador quan-
to ã federalização da PM. E
acrescentou que ' se isso fosse
razão para demissão, nenhum
oficial superior da corporação
poderia comandá-la, .pois são
todos favoráveis à federalização.
OUTROS DEPOIMENTOS ¦

Também o Coronel Américo
Fontenele (que não é parente
do Coronel Darci Fontene-
le) prestou depoimento ontem
perante a Comissão para con-
firmar se havia dito ao Sr. Se-
gadas Viana que o Coronel Ar-
dovino Barbosa recebia subôr-
no dos proprietários de ônibus
e lotações para permitir que
trafegassem viaturas retiradas
de circulação pelo Departa-
mento de Concessões.

Declarou que, de fato, fora
informado por alguém, de cujo
nome não se lembra, que o Co-
roncl Ardovino recebia CrS 3
mil para cada carro que circula-
va, apesar do. pedido de apreeri-
são.

. Outro depoente ouvido on-
tem íoi o detective Ângelo Ti-
com, que elogiou o Delegado
Lafaiete Stockler e confirmou
ter sido responsável pelo tra-
balho que possibilitara a pri-
são, em flagrante, do detective
José Tavares, posteriormente

expulso da Polícia.
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Dei crianças por dia vêm ò luz na Pro Matre: quando os dois
novos pavilhões estiverem prontos virão muitas mais

Falta de verba não deixa
Pró Matre inaugurar
obra nova no Dia das Mães

A Diretoria da Pro Matre revelou ontem que a inau-
guração dos dois novos pavilhões da maternidade, progra-
mada para o próximo dia 13, Dia das Mães, só poderá ser
possível em dezemb/o, em face da íalta de verbas para
acelerar a conclusão das obras.

A Pro Matre, que dé 1918 até hoje já ajudou cerca de
100 mil mulheres a «e tornarem mães, faz um apelo à
população (principalmente aos que ali viram nascer seus
íilhos, e hoje gozam de boa situação financeira), para que
contribua para a campanha que visa concluir os pavi-
lhões Esteia Guerra Duval e Fernando Magalhães, de-
positando suas doações tm qualquer das agências do Ban-
co Boavista.

>ara o túnel
^O Diretor do Departamento

de Vias e Transportes do Mi-
nistério da Guerra, General
Mário Pope de Figueiredo, ini-
ciou ontem estudos sóbre os
planos de construção do túnel
Rio—Niterói, para apresentar,
dentro de 30 dias, parecer que
indicará como deve ser feita a
n|ova concorrência pública para
execução da obra.

¦ O General Pope. que è repre-
•entante do Ministério da Guer-
xá no Conselho Nacional de
Transportes, dispõe já dt ampla
documentação sobre cs entendi-
mentos até agora realizados em
torno do empreendimento *
da, decisão do Governo do
anular a primeira concorrtn-
cia pública realizada peloj co-
drdenadores do projeto.

3_eotônio
âeixa
a Cof ap
"¦O Coronel Teotònlo de

Vasconcelos deixou, ontem, o
cargo de Superintendente de
Abastecimento da Cofap. En-
tregou-o ao Presidente-
Substituto, Comandante Plí-
nio Aurélio da R o c h a. que
está também demissionário.

MOVIMENTO

Segundo a direção da Pro-
Matre, apenas no ano de 19êl
nasceram naquela maternida-
de 3 743 crianças, numa mé-
dia d* 10 por dia.

M

.-.". ;...'...' ",í>_;| ¦ '¦¦ te; ¦:¦ .'»•'' ¦¦¦ ¦:.:.:".•¦;.-¦..:,:¦¦*-.¦>¦¦-'¦ ¦;¦: > , .-t.f ¦ ' 
pm -' :'» ' :'i £

=;H^'..¦'-*:¦'•'.-:';: • ; '1 ' ¦ •<:¦ ' /-.vi. u ¦:•¦¦.,. ¦' ¦-¦ ¦:'¦¦¦ '". " í.1 ¦'¦ .a. ¦;.¦¦.:¦- ....•¦'.¦:-"
¦ ¦"¦¦%¦¦' *'.. ' /'

¦_L.!-'-i'»'_£._?__<í<»'___. JSiMg'.?¦'jüí_.:4» _là_"fc___-w» _Jk:'»i».%_, -vi- _L1é_s::¦»-AJ_-_______ __¦ fr_k!tl_4_H____ »________¦ _*_f _tr»*<j__9r ' »'
_Éls^_D \WWm- tWWW(%s^^ \\\\\\\wR 'wk^^L ___UÜÉ ^1 ..^b.^*?

&BB^Hv. n\\M \\\\\\\\
J____________r_________________________________________B' ~' i__________________________________________B_: ______________ '^_R^._.v-3^H^___________________________________________i

IM M:,M __________/i_l_k_l ___

I _¦ BÜ k ~
¦•¦IB-WBHBSSS^.^W^.»..^.».".^.^'"

Militares
lembram Dia
da Vitória

O 17." aniversário da vi-
tória dos países aliados na
última Guerra íoi comemo-
rado, ontem, junto ao Mo-
numento aos Mortos da Se-
gunda Grande Guerra, com
uma solenidade a que com-
pareceram o representante
do Presidente da República.
Ministros militares, o ex-
Comandante da PEB, Maré-
chal Mascarenhas de Mo-
rais e adidqs militares.

Como encerramento das
comemorações do Dia da
Vitória e do I Congresso Es-
tadual dos Ex-Combatentes
da Guanabara, foi lançada
a pedra fundamental da se-
de própria dos Ex-Comba-
tentes do Brasil, na Rua
Washington Luis, 26. Em
B enfie a, à tarde, foram
inaugurados o Posto Médico
e a Assistência Social de
ex-combatentes.

REVOADA

Durante as solenidades
junto ao Monumento aos
Mortos da Segunda Grande
Guerra aviões do 1." Grupo
de Caça sobrevoaram a en-
seada do Flamengo, onde
estavam fundeados navios
da Marinha de Guerra.

Encerrada a cerimônia, a
cripta em que se encon-
train as cinzas dos praci-
nhas foi franqueada ao pú-
blico.

Proibidas a banhistas
e pescadores todas as
praias da Guanabara

As praias da Guanabara continuam proibidas aos ba-
nhistas e aos pescadores num raio de 54 quilômetros, que
estão sob a vigilância de 250 policiais e de todos os guarda-^,
vidas do Serviço de Salvamento. ....

O mar de Copacabana, que arremeteu furioso, anteon-,
tem, sobre a Avenida Atlântica, atravessou o asfalto • che-"
gou a invadií edifícios, ameaça repetir a ressaca. Os pesca-
dores, que se reúnem nas pedras do costão da Avenida Nie-
meyer, foram avisados de que não devem permanecer ali.

IMPREVISTO

O Diretor do Serviço de Sal-
vamento, Sr. Durval Viana, in-
formou ao JORNAL DO BRA-
SIL que embora o mar tenha
amainado, nada é possível pre-
ver para as próximas horas, sô-
bre a ressaca, ã íalta de esta-
ções oceanográficas no Pais.

A proibição para os banhos
de mar é total: ninguém pode
chegar sequer à beira das
praias. O Sr. Durval Viana
contou que domingo um ba-

Locação de
vagas em
mercados

Pelo prazo de 15 dias, a par-
tir de hoje. estarão abertas no
Departamento de Abastecimen-
to as inscrições para os can-
didatos à locação de comparti-
mentos vagos nos mercados de
propriedade do Estado da Gua-
nabara.

Os interessados deverão pro-
eufl-ar maiores detalhes no Ser-
viço de Distribuição, na Ave-
nida Rio Branco n.° 277, so-
breloja.

Os compartimentos se desti-
nam à venda de verduras, fru-
tas, vegetais, mercearia, aves e
ovos, carnes e peixes.

nliista foi recolhido, pelos guar-.
da-vidas, dormindo sóbre um..-'
colchão de matéria plástica, a4. '
1 500 metros da costa, perto da'"
Ilha de Cotunduba. :""

O banhista entrara no mar t
com o colchão e dormira sobre -¦<¦
èle, tendo as correntes mariti-
mas arrastado o colchão para ci .
mar alto. Náo fora a vigilância» ¦
que está sendo exercida nas ,
praias, disse o Sr. Durval Via- .
na, e o banhista dorminhoco o
talvez estivesse hoje no fundo ¦
do mar. -; -r.t-

Sinatra vem ;
com Kennedy B
e verá filmes ;:

São Paulo (Sucursal) —¦"'...;
A direção do Lar-Escola São,
Francisco informou que o:"
ator e cantor Frank Sina»*?
tra virá a São Paulo, possi-.,,.»
velmente em agosto, em»'
companhia d o Presidenta'..;.
Kennedy, comparecendo iv •

pré-estréia de um filme que
protagoniza, revertendo a
renda total da exibição eni; ]
beneficio da instituição.

O Dia da Vitória foi lembrado junto ao Monumento aos Mortos

Servidores da Leopoldina
confirmam que aumento de

passagens foi determinado
Niterói (Sucursal! — Funcionários da Estrada de Fer-

ro Leopoldina, exibindo um álbum recebido no dia 15 de
fevereiro, confirmaram ao JORNAL DO BRASIL que a di-
reção da ferrovia havia determinado o aumento das ta-
rifas no Estado do Rio, em bases que variam de 100, 500 e
até 800 por cento.

Os funcionários disseram desconhecer as razões que
levaram o Diretor-Superintendente da Estrada, Tte-Cel.
Mauro Moreira, a declarar ao JB, em carta divulgada na
edição do dia 7, que "a Leopoldina não cogitou de qual-
quer aumento, nem mesmo a partir de julho, como íoi
noticiado" c que as tarifa;, permanecem as mesmas.

•f

O AUMENTO

O aumento foi sustado, se-
gundo os funcionários, através
de telegrama, em face dos pro-
testos da imprensa e apeles
feitos por diversos parlamen-
tares fluminenses, interpre-
tando o pensamento des fer-
roviário* que julgaram a ma-
joração absurda e capaz de
provocar reação popular, além
de reduzir em mais de 50% o

número de passageiros trans-
portados pela Leopoldina.

. O álbum tarifário, que não
chegou a entrar em vigor, fixa
as tarifas dos trens suburba-
nos cm CrS 10 até Alcântara
e em CrS 16 até Gúaxindiba.
quando seu custo atual é de
CrS 2. A pas.=agcm para Cam-
pos, em trem de luxo, seria
aumentada de CrS 553 para
CrS 1 106, superando d» mui-
to as passagens de ónibu.?, que
custam Cr$ 485. -

Leopoldo Heitor tenta
anular prisão argüindo
incompetência do Juiz

Niterói (Sucursal) — Os advogados de Leopoldo Hei-
tor pretendem basear o pedido de habeas-corpus na in-
competência do Juízo de Rio Claro para julgar o acusado,
se forem comprovadas as suspeitas de que a Fazenda Man-
ga Larga e o km 60 da Rodovia Presidente Dutra perten-
cem à jurisdição de Pirai.

O advogado Ronaldo Carvalho disse que êle e seu co-
lega Hélio Abranches esperam receber hoje a confirmação
do fato, através de levantamento que está sendo feito pelo
Serviço Estadual de Geografia.

ANULAÇÃO DA PRISÃO

A manutenção dos serviços,
dentro desse ritmo de atendi-
mento, custa à maternidad»
três milhões de cinzeiros por
mé* importância conseguida
através da chamada "con-
tribuiçío pessoal".

Professores não cessam
greve no DF embora Lei
<_.

de Segurança os ameace
Brasília (Sueuraal) — Por 1» voto» • 15 abstenções, os pro-.

íessôrei d» grau médio do Distrito Federal decidiram, em as-
•embléia ontem realizada, continuar «n «revê para obter mo-
radia» condignas, embora m autoridadea federai* • municipais
es ameace com a Lei de Segurança • demissão cm massa.

Aa professoras primárias, que haviam atendido à solicitação
das autoridades para voltar ao trabalho, mantém-se agora em
expectativa, à vista da ameaça de enquadramento dos professores
na Lei dt Segurança — e deliberaram resolver o caso em as-
gembléia marcada para as -próximas 24 hora».

Se o Serviço Estadual de
Geografia confirmar nossas
suspeitas, temos como certa a
anulação da prisão preventiva
decretada contra nosso consti-
tuinte — disse o advogado. —-
A ordem de. prisão parliu do
Juiz de Rio Claro, Município
ao qual se supõe pertencerem
a fazenda de Leopoldo Heitor
e o km 60 da Presidente Du-
tra — locais onde, de acordo
com a denúncia do Promotor
Castelo Branco, de Rio Claro,
nosso constituinte teria assas-
sinado Dana Tefé.

Se a razão estiver do nos-
so lado, estará provada a in-
competência do Juiz Ulisses
Valadares, e _> Supremo Tribu-
nal Federal não nos- negará o
habeas-corpus concluiu.
CITAÇÃO

Foi distribuída à, 14." Vara
Criminal da Guanabara a
carta-precatória em que o Juiz
d» Direito-de Rio Claro pede a

citação dos co-autores no la-
trocinio de Dana Tefé, para
responderem ã ação penal que
lhes é movida, como incursos
no Artigo 157 t 3.° do Código
Penal. Na precatória, o Juiz
pede que Leopoldo Heitor An-
drade Mendes, Hélio Vinagre,
Vera Regina e Fábio Fependi-
no sejam .informados de que
foi marcado o dia 18 do cor-
rente para o interrogatório a
que deverão se submeter.

Ao mesmo tempo íoi distri-
buída, também, carta-precató-
ria do Juiz da 6.» Vara Crimi-
nal, na qual o Juiz de Rio Cia-
ro pede ao seu colega da Gua-
nabara que intime o Professor
Oscar Stevenson, Maria Elisa
Tuccimei, Roberto Mairon,
Eduardo Correia Santiago' e
Regina Helena Margarida Be-
vilaqua Godói a prestar depoi-
mento sobre- o que souberem
no processo em que Leopoldo
Heitor, responde pelo latrocínio
de Dana Tefé. O Juiz da'6.»• Vara designará,. amanha, o dia
para.os depoimentos.

EE3IDÊ_.CIAS
Em not» oficial ontem distribui-

da, a FundaçSo Educacional do
Distrito Federal relaciona as con-
rlusõe» a que chegaram os auto-
.idades Incumbidas d« solucionar
a questão de residência para os
professores:

1. Início Imediato da constai-
çio de blocoa residencial» para os
profeseôre».

2. Be.5erv» d« determinado
número de residências, nas super-
nuadras, para professores das res-
pectlvas «scolas.

3. Neíoclaçfti-s. »m -•!•_. d» rnr-
rliisKo. entr» » Bsnrn Naetem».

<_• Desenvolvimento Econômico •
_ íirma construtora d...-, casas ln-
.adidas pelos professores, aa ATe-
nida W-3. para apressar a trans-
íerèncla da posse dos imóveis <Ia
íirma para o Banco, d» molde a
permitir ma utilização pelo Go-
Terno • destlnaçfio ba entidades
educacionais. Estas promoverAo oa
reparos necessário* ko «eu acaba-
mento « subseqüente ocupaç&o pe-
los professarei.

A nota convoca o« professores
• n trabalho, imediatamente, "para
flua nSo se confljtur» _ abandono
«¦oletlvo _• trabalho, «pr«s««nen--t» TH}»de pela 1_1".
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Um dia, como tantas outras mulheres dc oti-

troí tantos países, deixaste , tua terra natal,

trazendo contigo, num misto de saudade e

coragem, a ternura c o estímulo com que
tens contribuído para a formação moral de

nossa gente. E nos tens dado mais. Dçstc-nos
filhos, e muitos, brasileiros que contigo pro-
movem, cotidianamente, a. grandeza crescente .
desta que clegeste tua segunda pátria.

E, quando todos es oorações se preparam
para a justa homenagem às mães, no próxima
dia 13. "Dia das Mães", o Banco Português
do Brasil, ássociando-se àquelas homenagens,

presenteará as mães portuguesas que tiverem
maior número dc filhos brasileiros, oferecendo-
lhes Contas Correntes nos valores de 50 mil,
30 mil e 20 mil cruzeiros, medalha de ouro
c diplomas alusivos à data.

a
As mscrições-acham-sc-abeM_K-»ai agenda» do

I

1
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»0 KR&SBr &#.



JORNAL DO BRASIL Mãos à obra
(de um observador _m \r..5_tinsrton)

Bin,
Dlretor-Presldente :

C. Pereira Carneiro

9 _e maio ri* 1%-
Diretor :

M. F. do Nascimento Brito
,r Muito sé tem falado na

Brasil e Argentina
O tema da integração

-econômica regional, na
América Latina, começou a
ser posto em pauta há ai-
guns anos passados pela"' 
-ÈPAL e, em sua função;
surgiu primeiro a idéia da

-.criação de um mercado co-
mum latino-americano, pos-

..--.tá de lado em virtude de
...lima série de dificuldades

que denunciam a ausência
_e fatores fundamentais a
Uma estrutura dessa nátu-

.«.•reza. Deu ensejo, porém, ã
1 'instituição da Associação

_j_tino-Americana de Livre
*.'Comércio, posição a meio
¦caminho do mercado co-

mum. O regime de Zona
Livre tem apenas poucos

íi, aneses de vigência, e con-
» quanto sejam reconhecidas
.certas lacunas.na sua" ar-

"tículação, a pequena expe-
•Tiièncla é de molde a perse-
•verar. Reconhecemos que é
'"difícil montar uma Zona de

""/"Livre Comércio na depen-
,. jjência de transportes álea-
_. tórios, agrupando paises

na maioria dos casos sem
.fronteira comum, e distan-
¦vt.es em termos geográficos.

...Sentimos, ainda, que o
"" 

processo da Integração ou
complementação econômica,

, apenas esboçado, é de re-" 
jultados remotos, o que não
st-f a s t a a necessidade de
cuidados e estudos especiais.

Somos, como grupo de
nações, um mercado nume-
ricamente respeitável e de
poder de compra em expan-
são. É óbvio, tendo em vis-
ta os princípios da racio-
nalização, que não podemos
nos dar ao luxo de nos
constituirmos* em autarquia,
cada pais, para nos lançar-
mos depois numa verdadel-
ra guerra de conquista. É
importante que, começando
pel03 paises mais desenvol-
vidos industrialmente, nos
entendamos no sentido de
articulamos os.bens de pro-
dução d. .poniveis, para dar-
lhes maior utilidade eco-
noii-lca. sem levar em con-
ta a indicação da origem
da manufatura. Os estudos
realizados sobre uma possi- •
vei integração das iiidús-
tr-.u. de material feiTOVjá-^ '.-
rio do Brasil e da' Argentina,
até o momento sem resul-
tado prático, não podem
fugir à apreciação.

Não vamos nos perder em
vaidades vãs que não cons-
troem. E aí temos um outro
exemplo que é o da indús-
tria automobilística, setor
em que o Brasil realizou sen-
síveis progressos e onde a
Argentina tem, no momento,
alguns embaraços. O Brasil
está exportando ônibus para
a Argentina . sabemos, por
Informações' de boa fonte, /
que alguns círculos altamen-
te classificados na vida ar-
gentina formulam restrições
à entrada dos ônibus brasilei-,
ros. Não há de ser questão
de marca, porque esta não
é brasileira, mas alemã, ofe-
recendo as mesmas caracte-
risticas do equipamento ori-
ginal.

A exportação brasileira
cria divisas utilizáveis pelo
Brasil na importação de pro-
dutos argentinos, sendo que
no caso parece que pagarão
o gás liqüefeito recentemen-
te negociado. Há, por con-
seguinte, um sentido de fo-
mento de negócios. Este fo-
mento pode aumentar, po-
rum, se os parques automo-
bilísticos dos dois paises se
ajustarem, fornecendo o
Brasil partes para monta-

Recuperação
do PSD ?

Os dirigentes do PSD já estão* admitin-
do a idéia de dar-se ao próximo Congresso
determinados podêres para que êle remova
os obstáculos políticos e legais que se colo-
cam no caminho das reformas na estrutura
social e econômica do País. Consideramos
tal admissão um íato promissor. Ao que tudo
indica, esses dirigentes começaram a -se
preocupar com a situação, realmente delica-
da, em que o País se encontra, a meio ca-
minho entre a transformação por meios pa-
cíficos ou pela via revolucionária. Há, no en-
tanto, um obstáculo inicial a remover. E ês-
se obstáculo foi implantado pelo próprio
PSD, no momento em que a direção do par-
tido rejeitou a idéia de uma reforma do sis-
tema eleitoral que permita, desde já, que
as eleições de outubro sejam um sinal segu-
ro da regeneração do processo democrático
brasileiro, tão'cheio de vícios e deforma-
cões. A alegação dos dirigentes do PSD é a
de que não há mais tempo para isso. Expli-
ca-se: êste ano, a adoção da cédula única
para as eleições parlamentares não foi re-
clamada — como aconteceu em 1955 — pelo
Ministro da Guerra. O.PSD está tranqüilo
quanto ao que sucede nos quartéis, pois ês-
tes — felizmente para a Nação, reconhece-
mos — estão silenciosos.

Mas o PSD não pode estar tranqüilo •
diante do que acontece no Brasil intei-
ro, onde a pressão das massas que querem

Íarticipar 
da vida política e econômica do

ais é cada vei mais forte. A Impressão que
temos é a de que o PSD está querendo repe-
tir a façanha do menino holandês, que pôs
o dedo no diqtie, impedindo a inundação,
até que chegasse o socorro. O problema é
que ninguém poderá impedir, por muito
tempo, que o povo brasileiro faça sentir a
sua vontade. _ se os dirigentes do PSD —
que, afinal, não são mais meninos (o Sena-
dor Benedito Valadares, decerto, há de nos
perdoar esta observação...) nem adoles-
cejites — pensam que. na hora da decisão,
serão socorridos por alguém, estão muito
enganados. A Nação não pode ser mais fre-
ada e a História nao perdoa àqueles que dor-
mitam à sombra dos privilégios, beberican-
do a água fresca da política de clientela._

Lembram-se os dirigentes do PSD da
famosa frase do então Presidente Kubits-
chek, que disse que a era da politica de clien-
tela já tinha acabado? O Presidente Kubits-
chek, afinal, foi eleito com a .cédula única.
E soube (pelo menos sabia, naquela época)
aprendei* a lição das urnas, em 1960,- quan-
do uma-impressionante maioria levou ao
Poder d'Presidente Quadros. Deve também
ter tirado as conclusões certas do assustador
e silencioso oronunciamento do povo brasi-
leiro qu. garantiu a retaguarda dos setores
militares e políticos que defenderam o man-
dato do Presidente Goulart. Por que o PSD
não vê o que o Sr. Kubitschek (que é, feitas
as contas, a sua única grande reserva poli-
tica) afirma que já viu? E por que essapreo-
cupacão terrível com a manutenção de
currais eleitorais, numa época em que os vo-
tantes rejeitam o status de gado político de
meia-dúzia de grandes senhores e em que
os não-votantes —' a anônima mas inquieta
multidão de analfabetos — podem imitar
uma boiada, estourando? Perdoem-nos os
leitores se usamos a linguagem da pecuária,
mas o PSD a entende muito bem.

Há, no PSD, políticos que seriam reelei-
tos com a cédula única. E — salvo engano
nosso — esses políticos são, exatamente,
aqueles que têm demonstrado uma maior
capacidade de adaptação. E há os que terão
tempo para se adaptarem: os senadores com
mandatos pela metade. Por que esses ho-
mens não justificam a sua permanência na
politica, nào a garantem por muito tempo,
indo ao encontro da realidade? Por que não
procuram chegar ao Poder pela via demo-
crática, em vez de nele se manterem à custa
de artifícios? No Brasil, tudo é possível.
Inclusive a recuperação do PSD.

Outra renúncia ?
Há indícios de que o Gabi-

nete estaria tendente a re-
jiem nas linhas, platinas e nunciar em um movimento

coletivo, desde que não se
dessem ao próximo Congres-
so a ser eleito em outubro,
os podêres- ditos constitum-
tes, especialmente paia fa-
zer as reformas mais urgen-
tes de que o Pais necessita.
Isto (segundo rumores mais
ou menos oficiais) porque
algumas áreas políticas do
atual Congresso estão caute-
losas em demasia, segundo se
declara a meia voz, e relu-
tantes mesmo em dar pode-
res constituintes a uma no-
va composição parlamentar.
Por outro lado, afirma-se
também (tudo muito impes-
soai e vago) que o próprio
Presidente da República já
nio demonstra muito entu-
siasmo pela tese defendida
em Volta Redonda, no seu
discurso de 1.° de Maio, só-
bre os tais podêres constitu-
intes.

A verdade é que o Sr. Tan-
credo Neves deve estancar
essa onda de pessimismo,
mostrando _.. claras, a todo

recebendo parte., também,
para suas linhas de monta-
aem, dcsclc que a opsraeão
possa ser condii-ida cm têr-
mos econômicos. As indús-
trias de veículos automoto-
res dos dois paises foram
montadas, praticamente,
com base em planejamento.?
semelhantes.

Há de se encontrar uma
maneira de revitalizar o in-
tercâmbio comercial entre os
dois mais importantes par-
cciros da Zona de Livre Co-
mércio. Ê tempo de ampliar-
mos aquelas tradicionais rc-
lações de mercadorias onde
o café de um lado e o trigo
do outro constituíam os pon-
tos de referência comuns. As
duas economias não tem
permanecido estáticas, pelo
contrário, é muito intensa a
sua diversificação e isto d_ve
ajudar a um processo de
complementação com vistas
a benefícios gemis. É evi-
dente que têm de ser feitos
pst udos. os grupos interessa-
dos tem que conhecer as
ãieas de seu interesse a fim
cie que em reuniões especifi-
cas definam objetivos e for-
muleni projetos de pronta
execução.'

o Pais, o conteúdo real, po-
sitivo, expresso das reformas
que o Conselho deseja enca-
minhar à'consideração das
duas Casas do Congresso.
Não adiantam tais ou quais
rumores, sóbre os quais opi-
na-se no vácuo: o Brasil de
hoje está farto das médio-
crês conversas ao pé do fogo,
e clama por uma visão oíi-
ciai aberta, sincera e ampla-
mente atualizada. Os pode-
res constituintes têm os seus
opositores, e em muitos as-

. pectos não são mesmo neces-
sários. Mas não se pode e
nem ae deve abrir mão de
uma consciência de reforma
sobre a qual o futuro eleitor
deve e tem de opinar. Se não
se der essa tônica às elei-
ções de outubro, cairemos
fatalmente n u m ceticismo
perigoso, caldo de boa cultu-
ra para soluções violentas e,
mesmo, revolucionárias. Dei-
xemos o zumbido pouco cria-
dor dos diz-que-diz oficiosos,
e exijamos um programa se-
guro e claro dos responsa-
veis pelos destinos do Pais
neste momento. Fora disto,
.ó hi intrigas e má-fé.

Eleições cariocas

Os cariocas são, até o
presente momento, os úni-
cos eleitores que ainda igno-
ram se nas próximas elei-
ções terão ou não o direito
de escolher deputados esta-
duais. No último pleito a
lei previa a seleção de trin-
ta nomes que comporiam a
Assembléia em caráter de
constituintes, os quais se
transformariam em seguida
em' legisladores conjunta-
mente cornos vereadores de
então. No exercício desse
mandato o prazo estava ,es-
tabelecido com a duração de
dois anos. Os eleitos, entre-
tanto, não estiveram pelos
autos. Burlando a lei e
afrontando a opinião públi-
ca não se contentaram eles
em cassar os mandatos dos
vereadores, antes de votada
a própria Constituição. Le-
gislando em proveito pes-
soai, fizeram mais. Aumen-
taram os respectivos man-
datos para quatro anos.^ No
decorrer do presente mês o
Supremo Tribunal julgará
um embargo contra essa
prorrogação de mandatos.
Da sua decisão iremos sabçr .
se teremos eleição renovan-
do os quadros dà Assem-
bléia. Ao que se Informa,
em virtude de serem conhe-
cidos os votos já proferidos,
o respeito ao direito do po--
vo carioca está na depen-
dência exclusiva do Minis-
tro Lafaiete de Andrada. Se
presidir a sessão será res-
tabelecida a pureza da lei,
corrigindo-se o abuso pra-
ticado pelos constituintes.
Em caso contrário, o seu
substituto desempatará con-

• tra a população carioca.
i Em conseqüência, grande

pressão psicológica se de-
serivòlve sobre o atual Pre-
sidente, sob a alegação de
que um filho seu estaria em
causa pelo íato de ter sido
um vereador. O julgamen-
to nada tem a ver, entre-
tanto, com mandatos de ve-
readores. Não há, pois,- ne-
nhuma incompatibilidade da
parte do Ministro Lafaiete.'¦-. 
Há, sim. um plano organi-
zado visando afastar o m-.-
gistrado, cuja ausência do
plenário seria o trunfo deci-
sivo para a fraude se le-
gltimar.

E os lotações?

Por que não continuar a
campanha que vinha sendo
feita, para o fim de fisca-
lização mais efetiva dos
transporte., coletivos, prin-
cipalmente dos lotações ? £
óbvio que o povo carioca
inteiro apoiava e já come-
cava a sentir os efeitos be-
néficos e saneadores dessa
campanha. Não havia, por-
tanto, razões de falta de es-
timulo para que uma cru-
zacla (porque, na verdade,
se tratava de' uma cruzada'
de tal porte não tivesse
prosseguimento. Infelizmen-
te, as providências oficiais
entre nós sofrem esses vá-
cuos, esses abortos nos seus
efeitos.

'A verdade _ que o proble-
ma dos lotações continua
agudo e sério como nunca.
Ponto nevrálgico é o com-
portamento dos motoristas,

- nem de todos, evidentemen-
te. Mas o comportamento
de alguns compromete toda
a classe: tem havido exem-
pios de maus tratos por par-
te de motoristas, que. bur-
lando a pouca fiscalização
que ainda existe, ofende e
desacata passageiros, não
importando sexo nem idade.
Tudo isto agrava a situação
presente dos transportes co-
letivos, em certa medida
exacerbada por providên-
cias infelizes em alguma.,
áreas mais sobrecarregadas
da Cidade. A reformulação
dos esquemas de transporte,
entre nós, náo teve boa acei-
tação por parte do público
que trabalha no Centro,
vindo de outros bairros. Há,
mesmo, heresias gritantes —
como, por exemplo, a que
convergiu para a Rua Vis-
conde de Pirajá, em Ipane-
ma. o tráfego de vinda para
o Centro da Cidade.

Aliança para q Progresso nos
últimos tempos, mas a reaü-
dade é que ela pouco vem
progredindo. Agora mesmo te-
mos noticia pelos jornais de
razoável confusão administra-
tiva na sede.

Outro fator negativo será a
recém-formada comissão con-
sultlva de bie bustyessmen,
cuja finalidade devera ser es-
clarecida cuidadosamente para
evitar mal-entendidos lamen-
tá veis. Em artigo anterior exa-
minei o aspecto político e tá-
tico do programa, lembrando
a frase de kennedy de que
primeiro é necessário deixar
o bebê crescer antes de tentar
psicanalizá-lo. Creio, no en-
tanto, que a criança èstâ, por
atingir a maioridade: o acôr-
do do Nordeste inaugura o
período ativo da Aliança, que
ambiciosamente escolheu o de-
safio mais perigoso à sua efi- ¦
ciência.• Náo quero dizer com Isso.
porém, que o êxito provável
de uma ofensiva progressista
no Nordeste venha solver to-
dos os problemas brasileiros. O
panorama geral é bem mais
complexo: com um déficit mé-
dio de 7% ao-ano nos investi-
mentos nacionais e estrangel-
ros e a carência anual de
300 000 novos empregos, nos-
sos dirigentes terão muitas
noites de insónia pela írente.
No entanto, se a órbita de
colisão puder ser desviada, de-
veremos 4. Aliança para o Pro-
gresso e a programas subse-
quentes que os EUA venham
a imaginar para ativar a nos-
sa economia.

Mas deixemos os números,
sempre pessimistas, e festeje-
mos a chegada do Dr. Bru-
no Luzzatto ao Recife. O Go-
vêrno brasileiro deve ter visto
com satisfação considerável a
designação daquele funciona-

rio norte-americano para dl-
rigir os trabalhos de assistên-
cia ao Nordeste. Viveu Luz-
zatto no Brasil três anos co-
mo representante do Banco
Internacional e fêz amigos que
ova lhe serão preciosos. Sua
ascendência italiana lhe dá a
perfeita compreensão das qua-
lldades e defeitos do espirito
latino, dos jeitinhos e reina-
ções brasileiras. _ um ho-
mem simples, digno, persisten-
te, capaz. Não é o americano-
feio. Não é paternal. Repre-
senta a elite dos Kennedy, dos
Gordon, dos Goodwin, enfim
os intelectuais liberais que aca-
bam de enfrentar com suces-
so os interesses egoístas do
bijf business. Luzzatto, com
sua figura imponente de dogs
veneziano, saido de uma tela
de Ticiano ou de Tintoretto,
deve ser recebido sem des-
confiança pela inteligência
nordestina. Nãfo preten-
de guiar os destinos do Nor-
deste, nem impor a vontade
de longínquos peritos reíeste-
lados à beira do Potomac. Sua
missão é lutar lado a lado,
fraternalmente, com os bra-
sileiros para abrir escolas e
estradas no Nordeste, dar água.
e esgotos às pequenas comu-
nldades da região, sanear os
mocambos.

Necessita de colaboração, da
paciência e da compreensão
de todos para que o Nordeste
atinja desenvolvimento ade-
quado e maior grau de justi-
ça social. Pretende demons-
trar a eficácia do planejamen-
to democrático em relação ao
constrangimento socialista.

Infelizmente, mesmo que as
medidas conjuntas aprovadas
pela Sudene e pela Aliança te-
nham êxito, persiste ainda o
grave problema da deterioração
nos preços dos produtos de
base. O discurso do delegado
colombiano Mejia Palácio, na

XV estação

recente conferência de Buenos
Aires, dramatizou o principal
motivo do depauperamento da
economia dos paises latino-
americanos: a falta de estabili-
zação dos preços dos produtos
primários. Um centavo de que-
da no mercado internacional do
café provoca a perda de 50 mi-
lhões de dólares para os pro-
dutores latino-omericanos. E o
café brasileiro baixou de 7.
para 34 centavos a libra, de
193- a 1962! Não será essa a
causa principal do empobreci-
mento da América Latina?

Os dirigentes da Aliança para
o Progresso deverão ter-sempre
em mente que a melhoria dos
termos de comércio com os pai-
ses em desenvolvimento é mui-
to mais importante do que o
simples aperfeiçoamento dc
programas de auxilio técnico ou
financeiro. Deverá o Sr. Mosco-
so estudar o sistema atual de
relações comerciais entre a
França e suas antigas colônias.
Dali poderá tirar valiosas eu-
gestões para o programa que
está orientando. O bilhão de
dólares a ser distribuído êste
ano.- ã maneira de empréstimos
e doações, à América Latina,
representará substancial ajuda
à economia desses paises. Náo
esqueçamos, porém, que perde-
mos nos últimos anos muito
mais do que essa vultosa somai
só pelo declínio no preço dos
produtos primários. No intèrim,
os índices das manufaturas au-
mentavam constantemente de
nível, alargando cada vez mais
a distância que separa as na-
ções industrializadas das na-
ções de economia não diversi-
ficada. A crua realidade é que
os paises ricos, que ora prestam
assistência financeira aos me-
nos desenvolvidos, não estão
fazendo outra coisa senão res-
tituir a esses povos o que lhes
deveriam ter pago pela impor-
tação dos produtos de base.

O livro nos íoi oferecido pelo
nosso amigo Euclides Guima-
rães, da Livraria Vozes de Pe-
tropolis, como leitura para o
tempo quaresmal. Quando o
Padre Gerhard Fittkau o es-
creveu, deu-lhe o titulo: Mi-
nha 33.» hora. Mas a edição
brasileira apôs-lhe o nome su-
gestivo e adequado: XV Esla-
ção, porque o autor sofreu cm
sua carne o que faltou à Pai-
xão do Senhor, contorme a pa-
lavra de São Paulo aos colos-
senses.

Quem o ler. encontrará afir-
macões de fé, humanizaçáo e
valorização do sofrimento. Vá-
rios trabalhos se conhecem
nesse gênero, portadores dn
mais trágica realidade do que
aconteceu no decorrer da
Grande Guerra. E todos eles
caracterizam as brutalidades
de nazistas -e;. soviéticos abis-
mados na lúiá de morte e des-
truiçáo. O campo de Dachau
aglutinou milhares de deporta-
dos que raramente escapavam
às câmaras mortíferas. E os
que sobreviveram, sofreram o
martírio inclusive da coroação
de espinhos com arame farpa-
do e o desfile debaixo de gol-
pes de sabre e pontapés, até
sucumbirem.

Mas, nenhum autor coloca
diante dos nossos olhos cenas
tão trágicas e quadros tão cru-
ciantes que, ao descrevê-los,
nos causam o arrepio da an-
gústia e da revolta. O vigário
cie Susscmberg, pequena- aldeia
alemã, é aprisionado com os
seus paroquianos e levados pa-
ra os campos de concentração
dos soviéticos. Entrava em
ação, o comissariado do povo ou
polícia secreta, para relacionar
os desterrados. O desespero e. o
terror tomavam conta daque-
Ias criaturas que antes viviam
tranqüilas na humildade de

sua aldeia. Começava a pilha-
gem, o roubo e o assassinato.

O pastor via o aeu rebanho
disperso e profanado. Quatro
vê_es seguidas, um pai atra-
vessa a soleira da porta tra-
zendo de cada vez um filho
morto nos braços. Ürsula, a
menina de quatorze anos que
tocava o órgão nos ofícios, re-
sistira à violação e íôra morta.
O bispo diocesano também já
morrera, enquanto o vigário-
geral era aprisionado. Os va-
gões que antes conduziam ani-
mais, seguiam para a Petscha-
ra repletos de homens e mu-
lheres, maltrapilhos, doentes,
famintos, morrendo durante a
viagem de muitos dias, sem
água nem alimento. Depois o
trabalho rude, também para as
mulheres arrastadas aos tran-
cos porque, diziam, entre" ho-
mens e mulheres há plena
igualdade socialista de direi-
tos. Mas, na hora em que de-
viam repousar, eram desperta-
das com terror pela animnli-
dade dos guardas.

A fome e as enfermidades
infecciosas iam ceifando _què-
Ias vidas, enquanto os próprios
prisioneiros eram forçados, a
golpes e pontapés, a sepulta-
rem os corpos empilhados, por
dias seguidos, num dos mais
sórdidos compartimentos, de-
pois de serem saqueados nos
seus últimos andrajos.

Não falta, porém, a caridade
. entre os que sofrem irmanados

na dor. O Padre. Fittkau, com-
balido pela fome e amargura-
(io pelo que acontecia aos seus
paroquianos, enche-se de co-
ragem, ouve-os em confissão
às escondidas, dá-lhes a comu-
nhão porque ocultara algumas
hóstias consagradas e tamSém
uma pequena quantidade de
óleo santo paia o sacramento
da partida.

Na Semana Santa juntam-se

Martins Alonso

o padre católico t o pastor
•protestante nas orações de ca-
cia dia, a lerem num fragmento
de Missal e noutro da Bíblia
e a-reviverem a Paixão de Crls-
to naquelas almas angustiadas,
mas fortalecidas na fé e a con-
íortarem.os que se extinguiam
a cada momento. Havia ali três
representantes dos cristãos se-
parados. Unidos naquela uni-
dade cristã qur é hoje uma das
maiores esperanças ecumênl-
ess

O padre católico já estava
coberto de úlceras, repetindo
os sofrimentos de Job, mas
alimentado pelo certeza da res-
s.rrcicão. E entre os seus
fiéis amigos, alguns até mais
sacrificados pelas humilhações
e castigos, não havia vacllações
tle fé: em certo momento jun-
taram-se as mulheres andrajo-
sas, batidas pela fome e doen-
ça, e levantaram os olhos para
o'céu, cantando o hino de lou-
vor ao Deus eterno.

Poucos foram os que volta-
ram do cativeiro. Estavam ir-
reconhecíveis. Os corpos em
chagas. Deformados quase to-
do,. Muitos ainda ficaram ape-
sar da paz e a maioria foi se-
pultada em lugares Incertos do
solo soviético, como indigentes
quase todos, mas com a pre-
sença da oração e do bálsamo
sacramentai levado às ocultas
para não excitar ainda mais o
ódio dos ateus dominadores.

Ao concluir a dolorosa e hor-
rifica narrativa, o Padre Fitt-
kau nos conta que após alguns
anos conseguira reunir uns
poucos dos seus paroquianos e
pôde partilhar com o seu ir-
mfio Pastor Goebel "a certeza
consoladora dc que Deus nos
tem conduzido através de todo
o sofrimento . julgando-nos e
nos erguendo.' castigando-nos
e nos salvando". O livro acre..-
ce realmente uma estação ao
caminho da Cruz.

Morre um combatente
Nelson Carneiro

Não adiantam providên-
cias esporádicas, em mate-
ria de tráfego urbano. Pre-
cisamos, como nunca, da
uma fiscalização correta, e
enérgica (sem ser arbitra-
ria), e tudo isto já se trans-
forma num lugar-comum,
contra cujos efeitos negati-
vos não se sabe mais a quem
apelar. De qualquer manei-
ra, não está o povo carioca
obrigado a sofrer humilha-
cões, por parte de alguns
motori«ta_ de lotações.

Io! «empre assim, desde que e
conheci, vul por trinta • três «nos.
«té so Instante derradeiro. Outros
terão conquistado, na vida públl-
ea, mats tri-i-lfOJ, êxito» mais rc-
tumbentes. Ninguém, entretanto,
em todos o« instantes da Jornada,
os de vitória ou de insucesso, ter.
conservado como éle, Inalterável,
a mesma fé em dias melhores p. ra
o Biasíl. Ainda nos momentos de
desencanto, que Inundava o cora-
ção de seus amigos, e de qua éle
parecia participar, logo repontava
ma expressão de confiança, algu-
ma lua a brilhnr nas trevas'do de-
sespèro. Talvez tudo resultasse da
llç.o da sua própria vida. que con-
seguir» tranqüilizar depois dos
vendsvais que * açoitaram impie-
dosamente. Aprendera que a hldra
da maldade nao triunfaria sempre,
• que * compreensão « o respeito
geral acabariam por florir sob o
manto protetor da verdade. Sou-
hera enfrentar oa mais poderosos
sem temé-lo» < vivera a apontar os
erros só pelo Interesse de vè-los
corri.idos.

Em 1929, éramos multo moço;,
èle alguns anos mais Telho do que
ní-. O Diário da Bahia, e depois
o .iorn.il. no? dia? tumultuosos da
Aliarça Liberal, eram os centros
da resistência. Em torno das duas
redações, que êle secretariava, vi-
via uma geração apitada e trept-
dante: — Manuel Novals, Pereira
Kcis Júnior. JoF.o Gustavo dos
Santos, Arnaldo Silveira, muitos
outros. Eu também. Das cnh.nas-
da. oposição saiamos para o., co-
miolos populares, para rs ronspt-
rações revolucionárias, o~ mala
velho», os lugares-tenentee do

grande chefe, chamavam-se. •___
outros, Vllobaldo Campos, Vuices-
lau Guimarães, Leopoldo do Ama-
ral, Álvaro Ramos. Lauro Vilas-
bons. E ao lado de Seabra, que
era o gula, o lume e a bandeira,
relulglam os Monlres, Antônio
Monii e Monl» Sodr*.

Mas èle era a mola. era quem
ía_la sair os Jornais pela manh-
» pela tarde, quem aconselhava
aos jovens, quem org_ni_ava as
reuniões, quem abria os comícios,
quem arrastava a »c__açád de nf.o
ser estudante, mlsturando-sa aos
estudantes. Vinha do eemérclò
para a vida pública, a que o cha-
mavam terças interiores irreprl-
míveis.

Vivemos Juntos, num mesmo
quarto de hotel, no Rio de Janel-
ro, anos seguidos, tabu Impedi-
das de voltar à Bahia, sonhando
• sofrendo. Cie mais do que eu.
Porque sofria pela esposa • pelos
filho, ausentes, que nSo podia
manter aqui, com oa recurso» mo-
destos que * .proflsAio lhe pro-
plclava. Foi ent*o que o conheci
melhor, nas lurguezas de sua aml-
zatle, n.s reserva, de _eu pátrio-
tifimo. nas excelências de aeu co-
ração e na probidade de suas atí-
tudes, Era desses raios homens a
quem se pode entregar ouro em
pó, sem. písè-lo nem medl-Io.

Deputado k Asiembiéla Legis-
latira da Bahla, depois Deputado
Federai, _o.l Presídio foi assim
•empre, dedicado, intrépido, «r.o-
jado, sincero, E por mais que
coní.dencíaise ao- íntímoi" *_.hs
des-sperano. s. alçuma rolsa havia
*m «.ia. paJAvra, em «us ílslono-
mia, em teus |_-___»a, que deno-

tav* confiar em qut eutros si-
riam oa rumos do futuro.

Conservou até _ morta o culto
da» grandes figuras políticas com
que mala Intimamente conviveu,
e q_e a ile st finteciparam no ca-
minho da mort.: — J, J. Seabra,
Mo!ii_ Sodié, Agamenon Maga-
)_*.{•.. E, representante trabalhia-

•ta, não trepidou em jogar tua
própria carreira politica quando,
divergindo ¦ <le João Goulart, se
teve de afastar da amizade (e não
do apreço) de Getullo Vargas.

A doença derrubou-o aos pon-
cos, dia a dia, qu, era multo dl-
fícil abnté-lo pronto, írente a
frente. Quando uma tos<.e lm-
pertinente começou a angustiã-ln.
logo anunciou o remédio paia
curar aquela "bronqulte". Ia para
sua.tem. Baixa Orande, no aertlo
da Bahia, onda toda» «ua* doenças
do peito não resistiam _ bondade
do clima • à fartura da alimenta-
çáo sadia. Acabou n_o Indo, que
sua cidade não lhe daria remédio,
o remédio que a ciência dos ho-
mens, tio prodigiosa nos recursos
para matar, ainda nio encontrou
para tais eníermtdadse.

Quando o visitei a última lei-
ta, Já deitado para esperar o lír_.
falou-me em morrer. Foi a pri-
mel—i vez. Anime:.o como pude,
o coraç.'.o sangrando por ditnte,
dizendo palavras de estimulo que
aabla Impossíveis. E logo começa-
mo~ a falar das coisas do momen-
to político, discutindo homens e
atitudes. Era o mesmo .Toei Pre-
•Idlo dc 1929. Assim íoi até o
ln_ant» derradeiro. Um lutador
que foi arrancado da arena sem
descrer da -t.i».

À Terceira
ião

jj 
¦>

Mário Martins
Em nada adianta s_

jogar cinza sóbre a pró-
pria cabeça. ou lançá-la
nos olhos dos circunstan-
tes. Ê pouco deplorar, os
erros cometidos, ê inútil
querer repará-los prati-
cando outros equívocos.
No mofo não está a essên-
cia áa vida, como na ma-
conha não se encontra a
força da sobrevivência.
Não estamos, pois, aqui no
Brasil, premidos pela
opção entre manter o que
não mais tem setitido ou
recorrer ao que começa
em sonhos e finaliza em
pesadelos.

Todos sentem isso. Uns
poucos teimam em con-
servar um sistema què
?ios entorpece os mús-.r
culos, outros poucos per-,
seguem uma formula pa-"
ra nos excitar os ihstin-
tos. No fundo, porém, aj]
grande maioria deseja e
espera unicamente um
processo que nos desperte
os sentidos e aprimore os
sentimentos.

Muito se tem falado,
sobre ò assunto. Vez por.
outra, vozes sem maiores
ressonâncias abordam o.
tema, ?nas não vingam. O
povo não lhes reconhece
autoridade ou autenticida-:,
de. Adia-se, assim, a ten-
tativa da solução aguar-
dada. Ocasiões têm havi-
ão, ainda, nas quais _
tese é levantada, mas em
linguagem inacessível.

Agora, ao que parece, _
oportunidade é chegada.
Um homem, em ' Minas,
lhe deu forma t som. Um.
homem que possui em lu-
cidez, experiência, presti-.
gio, insuspeição, idealismo.
e tenacidade o lastro para
a missão: o Sr. Magalhães
Pinto.

Falando cm Uberaba, o
Governador mineiro de-
fendeu um programa re~
formista, sustentando a
Terceira Posição contra"os disparates âo capita-
lismó senil e envelhecido"
e contra o comunismo"que infelicita e escraviza
o homem".

Não está o Sr. Maga-
Ihãcs Pinto em campanha,
eleitoral. Nele ninguém
observa explosões de re-
calques nem ânsias de po-
pularidade. Não é, êle.
criatura que alguém possa
manobrar para a esquer-
da ou para a direita, co-
mo barco que tem patrão
sentado nu popa. Encon-
tramo-nos, portanto, fren-
te a um homem disposto

. a tentar o rumo que todos
buscamos, distanciando-
se das duas margens.

É bem possível que seja
invectivado de ambos os
lados. Ninguém, eniretan-
to, dirá que ali está uni
homem que se deixa levar
pela correnteza ou que se
conduz ao sabor dos ven-
tos. Há, nesse mineiro,
uma determinação que
não nasceu de um impul-
so. Não estamos, diante
de um improvisaâor, uni
amante de aventuras. Es-
turnos, sim, face a algo de
novo que ferve no intimo
da consciência de cada
brasileiro, sem se saber se
surgiria quem lhe traãu-
zisse e lhe desse vida em
tempo útil para a nacio-
naüâaãe.

Carta
cio
leitor

!I
. **•""*.

.;. O veterinário Wilson Mato»
Rodrigues endereçou ao JOR-
NAL DO BRASIL carta, eri-
ticando a Campanha de Vaci-
nação de Cães que a Secreta-
lia de Agricultura pretende
realizar, êste més, no Estado
da Guanabara:

"O Rio de Janeiro — diz
o leitor — continua a aer a ei-
dade dos cães, pois em qual-
quer subúrbio e mesmo nos
bairros mais próximos do Cen-
tro eles são encontrados pelas
ruas, sem que devamos esque-
cei" que as areias das praias de
Copacabana sfio a grande _en-
tina dos lulus e dos cachorros
de outras categorias condena-
dos a viver enclausurados no*
apartamentos. O resultado é a
incidência crescente dos casos
de raiva na Cidade, que, se
não me falha a memória, há
dois meses subiram a 200, em
trinta dias.

Náo se acaba a raiva — ajunr
ta — nem no Rio nem em ne-
nhum pais do mundo, simples-
mente vacinando cães vadios.
mas coletando-os nas ruas, de-
volvendo-os com multas ou
eletrocutando-os. e obrigando
os seus donos a amordaçá-los
quando com eles saírem. Ma*
isso, que é muito mais positi-
vo c muito mais econômico, o
Instituto de Veterinária do Es-
tado não vem fazendo. Vaci-
nar o cão e deixá-lo aõlto, é o
mesmo que lhe dar um habeas-
corpus para morder quem bem
entender. Cqrrer atrás de cri-'
ancas e ladrar ás costas de
quem não simpatize à primei-
ra -sta."

I.
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Sobe a tensão em Portugal: tropa interdita centro de Lisboa
Crise econômica argentina
força a Marinha a adiar
planos de reequipamento

Buenos Aires (PP-UPI-JB) — "A melhor prova da
gravidade da crise econômica e financeira que atravessa
a Argentina pode ser encontrada no íato de que, pela pri-
meira vez em várias décadas, as Forças Armadas convém
na necessidade de reduzir seus gastos e a Marinha c.on-
sente em esperar, para renovar sua írota, o que represen-
ta uma economia de 15 milhões de dólares", disse Álvaro
Alsogaray, Ministro da Economia da Argentina.

Numa longa exposição do problema," o Ministro en-
frentou a realidade existente no pais, dizendo que "a Ar-
gentina enfrenta o que é seguramente a mais grave crise
econômica que viveu nos últimos anos e dá a impressão de
que não temos outra saída e que é inevitável uma forte
retração econômica, com falências e desempregos".
INVENTARIO

O Ministro apresentou dcpol»
um inventário d» «Ituacfco: "Per-
demos *\ maior parte das nossas
reserva» monetárias. O aumento
de divisas que tínhamos, conse-
guido »o longo de quase dois
anos, lã nfio existe. É a terceira
vez, «m seta «noa, que se desva-
lorlz» o peBO. O custo d» vida,
como conseqüência da tlesvalorl-
Bacio da moeda, subiu íortemen-
te. no transcurso das últimns se-
manas • continuará subindo aln-
da »té que se alcance o nível íl-
lado pela nova paridade monetá-
ria.""O Governo — continuou ¦—
«ncontra-se ante a lmposslblllda-
de de pagar regularmente aos em-
pregados do Estado. Terminou-
m de pagar os «oldos de março
• n&o há recursos para atender
es d* abril. Já vencidos. Na mes-
ma situação encontram-se os epo-
¦ratados • os pensionistas. Os
fornecedores e empreiteiros do
Catado nfio recebem desde há ai-
gura tempo. As forças armadas
estilo atrasadas no pagamento das
comprai mais Indispensáveis."

DÉFICIT
\

Mais adiante, disse o Ministro:
"A íalt» de pagamento» reper-

«ute *6br» a atividade privada e
«Obre o próprio Estado, que nRo
xecebe os Impostos e as con tri-
bulções da Previdência Social. O

déficit do Orçamento atinge a
quan 500 mllbfies d* dólares."

Alsogaray disse quo "aa «mpri-
sas privadas chegaram ao limita
de suas possibilidades em matéria
financeira. Multas delas têm uma
situação Insustentável, que pode
preclpltar-se a qualquer momeu-
to. Alguns setores est&o reduzln-
do sua produçáo, limitando a Jor-
nada de trabalho ou reduzindo os
dias de trabalho por semana. T6-
das as empresas funcionam em
condições financeiras anormais.
A circulação do peso acrescentou-
se a circulação de nma quantl-
dade Impressionante de documen-
tos < cheques sem fundos, que
funcionam como papel-moeda.
Existe o que poderia quallílcar-s»
de emlssfio clandestina de moeda,
qua substitui de forma lncontro-
lável a moeda legal".

PROVIDÊNCIAS

Concluindo, tltSM o Ministro
Álvaro Alsogaray:"NSo tenho nest« momento na-
dn sensacional que prometer.
Tudo o que ae pode esperar de
nossa açáo é o seguinte: 1) Colo-
car em ordem, sanear a* finan-
ças, ajudar a atividade privada e
resolver , seus problemas. Pagar
progressivamente as dividas; 2)
defender o valor do peso e tratar
de valorizar nossa divisa. Establ-
lizar os preços e frear o aumento
do custo de vida: 3) encarar o
problema da moradia."

Lisboa (FP - AP-ÜPI-JB)
— As autoridades portuguê-
sas.ordenaram ontem a eva-
cuação das ruas centrais de
Lisboa, apresentando como
justificativa a prevenção de
possíveis manifestações an-
tigovernistas, sob o pretex-
to da vitória aliada. Os
policiais eram pràticamen-
te os únicos habitantes do
centro da Cidade, ao cair da
noite, hora mencionada nos
panfletos para as manlfes-
tações, convocadas pelos co-
munistas sob o lema: "Abai-
xo o fascismo e a guerra em
Angola."

Precauções similares ío-
ram adotadas no Porto, on-
de também foi ordenado aos
bancários e funcionários pú-
blicos que encerrassem cedo
seus trabalhos. Apesar das
precauções, no entanto, ou-
viram-se ontem à noite dis-
paros de fuzis e explosões de
bombas de gás lacrimogê-
neo em vários pontos de Lis-
boa, depois que contingen-
tes de 'policiais armados,
usando capacetes de aço,
cercaram a zona central. In-
forma-se extra-oficialmente
que duas pessoas perderam
a vida e sete ficaram feri-
das nos choques com a Po-
Hcia.

ROCIO EVACUADO

A Policia evacuou às 18h
e 30m de ontem o centro
de Lisboa, proibindo o trân-
sito entre a grande Praça
do Rocio e a Praça do Co-
mércio, à beira-mar. Essa
zona foi interditada tanto
para veículos como para pe-
destres.

Comissão dos nove sábios
será encarregada da maior
parte dos planos da Aliança

Washington (FF-JB) — Para que os governos latino-amerl-
canos assumam maior responsabilidade e desempenhem uni papel
mais importante no programa Aliança, para o Progresso, os Esta-
dos Unidos tencionam deixar grande parte da execução do plnno
ao Conselho Econômico e Social Interamericano e ao Comitê
dos Nove Sábios.

Propostas nesse sentido serão apresentadas durante a reunião
do Conselho, no próximo trimestre, embora ainda n&o estejam'
totalmente elaboradas, segundo se Informou nos círculos oficiais
norte-americanos. Acha o Governo de Washington que a Aliança
não é mais apenas um plano Kennedy, cujo êxito ou fracasso
dependa somente dos Estados Unidos.
RESPONSABILIDADES

Segundo as fontes dos Estados
Unidos, tal era a lntençio Inicial
do Presidente Kennedy, ao anun-
ciar a Aliança para o Progresso.

Acrescentaram que os Estados
Unidos sSo de oplnl&o que 80%
dos recursos necessários ao desen-
volvlmento da América Latina de-
vem ser proporcionados pelos pró-
prlos países latino-americanos.

Assim sendo, apresenta-se nova-
mente a possibilidade de vir a se

Instalar' na América Latina a Co-
mlssio dos Nove Sábios. Como se
recorda, trata-se do grupo de es-
peclallstas encarregados de coorde-
nar a planlflcaçSo dos países la-
tino-amerleanos.

Quinze dos dezenove países
latino-americanos que receberio
ajuda do programa Aliança para
o Progresso deverão enviar, antes
do fim do ano, a essa Comissão.
seus planos pnra fomentar o de-
senvolvimento de seus países.

HISTÓRIA

A Bolívia Invocou ad dispo-
sições do Tratado do Rio no
dia 20 de abril passado, afir-
mando que a "agressão chile-
na" ameaça a paz no Hemis-
íérlo. Benstein rejeitou a ar-
gumentação boliviana, dizendo
que "os delegados (junto à
OEA) sabem que a paz da
América não está ameaçada e
também o sabe a representação
boliviana".

Sustentou também o repre-
sentante chileno que a, Bolívia
tenta utilizar o Tratado do Rio
cie Janeiro para "pressionar o
Chile, a fim de que aceite a
sua posição".

Em seguida, usou da palavra

Um jipe da Policia cir-
culava pelas proximidades,
advertindo por alto-falan-
tes os transeuntes para que
abandonassem ms rua! proi-
.bidas. Os estabelecimentos
comerciais começaram a fe-
char à mesma hora. A Po-
licia tomou posição nas es-
quinas das rua» que conver-
gem para as duas praças.

A Polícia de choque, ar-
mada com metralhadoras de
mão, patrulhava as ruas, e
junto aos edifícios públicos
foram concentrados ref or-
ços, além de carros-plpa de
bombeiros.

DESFILE EM COIMBRA

Um silencioso desfile dos
estudantes da Universidade
de Coimbra foi realizado na
segunda-feira à noite, nas
ruas daquela'Cidade, em
protesto contra a decisão do
Ministro da Educação, que
suspendeu a Junta da asso-
ciação universitária local.

No momento em que se
dirigia para a sede do Go-
vèrno Civil de Coimbra, a
passeata í o i interceptada
por forças policiais, recebi-
das pelos jovens com sua
tradicional tática de defesa
passiva: sentados no solo,
simplesmente ignoraram a
presença dos soldados.

Dois dos líderes universi-
tários foram recebidos pelo
Prefeito. Os estudantes, em
assembléla-geral; r a 11 í i -
caram sua confiança na
Junta demitida pelo Minis-
tro e decidiram, ainda, sus-
pender todas as atividades

Chile convida Bolívia a
submeter divergência do
Lauca à Corte Internacional

Washington lUPI-JB) — O Chile convidou ontem a
Bolívia a submeter"suas divergências em torno do Rio Lau-
ca à Corte Internacional de Justiça, para obter um pro-
nunciamepto do alto Tribunal sobre o problema.

Henrique Bernstein, Chefe do Departamento Politi-
co da Chancelaria chilena, apresentou a proposta numa
reunião especial do Conselho da OEA, rejeitando simul-
tâneamente a invocação feita pela Bolívia do Tratado do
Rio.

o delegado da Bolívia, Jorge
Escobari, para repetir breve-
mente os argumentos de seu
pais e pedir ao Conselho da
OEA que se pronunciasse sabre
o assunto. O representante da
Bolívia n&o se referiu à propôs-
ta chilena de levar o conflito
k Corte Internacional de Jus-
tiça.

Ante o rumo tomado pelos
acoutecimentos. os observadores
cnosideram que os esforços pa-
ra uma mediação fracassaram
redondamente. O Presidente do
Conselho da OEA, Alberto Zu-
leta Angel, da Colômbia, decla-
rou depois da reunião de ontem
que consultará as demais dele-
gaç6es antes de decidir quando
se reiniciará o debate.

Governo venezuelano nega
grandes baixas no levante:
morreram apenas cinco

Caracas 'PP-UPI-AP-JB) — O Governo qualificou de absolu-
tamento falsas as noticias publicadas pela imprensa internado-
nal, segundo as quais a rebelião de Carupano havia feito cente-
nas de mortos.

Uma informação oficial diz que o número de mortos ascende
a cinco e que o de feridos a trinta • cinco, tanto do Governo
como dos rebeldes. Estes últimos é que tiveram o maior número
de baixas, revelaram as mesmas fontes.

Lançado o
submarino-
gigante

Groton (AP — JB) — Di-
sendo as palavras tradicionais
e estourando uma garrafa de
champanha de encontro ao
casco do navio, Jacqueline
Kennedy ontem batizou o sub-
marino atômico Lafsyette, que
deslizou suavemente pelas
águas do Rio Thames, en-
quanto sua tripulação de 110
homens permanecia em posi-
ção de sentido no convés.

O Lafayette, dotado de fo-
guetes Polarls, é o mais pesado
submarino dos ^Estados Uni-
dos; tem 7 mil toneladas. Ope-
rários dos estaleiros e autori-
dades do país assistiram à ce-
rlmônia, ao mesmo tempo que
centenas de manifestantes pa-
ciflstas realizavam uma mar-
cha de protesto às provas nu-
eleares.

Constituição
da Guiana
vai esperar

Londres (UPI-JB) — O Go-
vèrno britânico anunciou on-
tem que decidiu adiar por dois
meses, até julho próximo, a
proposta Conferência Constitu-
cional com a Guiana Inglesa.

O Secretário das Colônias,
Reginald Maudling, disse que
os recentes acontecimentos na
Guiana tornam impossível rea-
lizar-as conversações em maio,
como se havia previsto.
INDEPENDÊNCIA

Maudling falou peraril* a
Câmara dos Comuns e disse
também que o Piimeiro-Minis-
tro da Guiana Inglesa, Cheddi
Jagan, já foi informado da
decisão, "muito embora não se-
Ja correto dizer que está de
acfiirdo com o adiamento".

Jagan quer que na Conferên-
cia Constitucional seja fixada
a data para a independência
da Guiana. Os acontecimentos
aos quais fêz referência Mau-
dllng s&o os incidentes contra
o Governo, que causaram da-
nos materiais de importância
em Georgetown, capital da
Guiana Inglesa.

Escola de
Arte para
crianças

A Escola Livre de Artes
Plásticas, localizada no Aveni-
da Nossa Senhora de Copaca-
bana, 90, 10.° andar, será inau-
gurada no próximo sábado, às
14 horas-

O novo estabelecimento de-
dicar-se-á, principalmente, à
educação de crianças.

MAIS QUATRO
DcpoU de passada a luta. qua-

tro /uzllelros navalx morreram
ontem em Carupano, quando
tentavam desarmar uma bomba
abandonada pelot rebeldes.

Segundo M noticias, outros cini»;
fuzileiros navais tairam grave-
mente feridos em conseqüência da
explosio.

Enquanto o Governo da Vene-
ruela estuda um projeto de me-
rildaa apropriadas para controlar
as atividades dor paritdos de ex-
trema-esquexda • simpatizantes,
r* comitês dirigentes dos parti-
riox ú\ Collgaç&o, Ação Democra-
tica. • Copei, reuniram-se para
«naJlsar * AituaçAo depot* do ma-
lôfrro «lo movimento «prlicloso d»
Curupano.

A InvestiaaçAo aberta psra «pu-
rar *& responuabilldade» -no* acon-

t«cimentos prossegui normalmen-
te • as numerosas averiguações,
que foram realizadas tanto em
Caracas como no conjunto do ter-
mórlo nacional, levaram a Po-
llcia Até às resid£ncir.x do* ele-
mentos de esquerda.

O Deputado comunista Eloy
Torrfc», que teve uma participa-
çfio ativa no movimento «ediclo-
ro desencadeado pelo Capitão Mo-
Une, íoi detido em &ua residência
de Caracas à espera de que o Con-
gresso Nacional tenha resolvido
«obre a petiçfto de cassação d*
Imunidade parlamentar apresen-
tada pelo Ministro do Interior.

Por outra parte, o professor El-
món Merlna. deputado do Movi-
mento de Esquerda Revoluciona-
ria, utA sendo procurado por sua
partlrlpaçío no movimento de
sexta-feira passada.

VERDADES
E INVERDADES

SOBRE
OS OLHOS

A televisão prejudica os olhos das
crianças ? K l<-r sob lui fraca ?
Leitura excessiva causa miopia?
Êsle proveitoso artigo, piihlimdo
na rdiçflo de maio de Seleções,
moslrn-nos que muitas das cren-
ças difundidas a respeito de nos-
aos olhos hão errôneas, quando
não perigosas. Leia êsle « maii
20 maravilhosos artigos na erliçjn
de maio de SeleçÕP» — jft A
venda cm lôda» as hanrns.

da «ua associação até que
tenham a possibilidade de
escolher 03 seus dirigentes.

A Assembléia decidiu
também pedir a abstenção
das equipes universitárias
nos atuais campeonatos na-
cionais de futebol e aos gru-
pos de estudantes de ballet
e canções folclóricas que
anulem a exibição que de-
via ser feita ontem pela te-
levisão. A tradicional festa
de formatura — a "queima
das capas" — não será rea-
lizada este ano.
TARDE CALMA

Até' às 19 horas locais,
tudo permanecia em calma
na Capital portuguesa, as-
sim como no Porto. As au-
toridades1 informam que nos
últimos dias circularam vo-
lantes "subversivos* convl-
dando a população a pro-
mover manifestações du-
rante o dia de ontem, para
vingar os mortos pela liber-
dade.

Depois do anoitecer, no
entanto, começaram os dis-
paros de fuzis e metralha-
doras e explosões de bom-
bas lacrimogêneas nas ruas
desertas do centro da cida-
de, para onde acorreram
centenas de policiais a fim
de impedir manifestações
como as do primeiro de
maio, nas quais uma pessoa
perdeu a vida e mais de 30
ficaram feridas.

As 19 h 3 Om anunciava-
se a existência de seis feri-
dos no H o sp 1 ta 1 Central.
Até às 21 horas a Rádio de
Lisboa n&o fêz menção *1-
gruma ao assunto.

Austrália
contra
as provas

Camberra (AP-UPI-JB) — A
chegada do Secretário de Es-
tado norte-americano Dean-
Rusk, ontem, a esta cidade,
realizou-se uma' manifestação
de protesto contra as experien-
cias nucleares, que contou, in-
clusive, com a participação ce
alguns parlamentares.

A missão de Rusk ê coníe-
renciar com as autoridades
australianas e neozelandesas,
para que aumentem seu apoio
à luta anticomunista na Ásia
Sul-Oriental.

Ontem, Rusk já iniciou con-
versaçóes com o Primeiro-Mi-
nistro Robert Menzies, quando
trataram dos problemas mun-
diais, sobretudo o de Berlim
e as experiências atômicas,
além da estratégia geral nas
negociações Oriente-Ocidente.

Austrália e Nova Zelândia
integram, com os Estados Uni-
dos, o Pacto Anzus.

Na entrevista que concedeu
à imprensa, disse Rusk que
carece de fundamento qual-
quer crença de que os Estados
Unidos procuram obter van-
tagens com a entrada da Orã-
Bretanha no Mercado Comum
Europeu.

— A integração da Europa
Ocidental exige ajustamentos
por parte de todos e tem pro-
fundo significado — con-
cluiu.

EUA vào lançar engenho a
Marte em 1964, para ver sé!
há vida em outros planetas

Seattle (ÁP-JB) — Os Estados Unidos tencionam ^n-
viar a Marte uma cápsula espacial, em 1864, com a missão
de comprovar se há vida em outros planetas. • •

Divulgou a informação Edgar Cortrlght, cientista da
ANAE (Administração Nacional de Aeronáutica • Espaço),
acrescentando que a cápsula, a ser lançada de um veiculo
espacial Mariner B, tentará descobrir vestígios de vida em
Marte, com câmaras de televisão, microscópios e equijia-
mento para detectar a reprodução de pequenos organismos.

MISSÃO

A tentativa de lançamento a
Marte constituirá a primeira
missão de uma versão avança-
da do veiculo Mariner, que
será disparado a Vênus, ainda
este ano.

Uma vez em Marte, a cápsu-
ia ai deixará um telescópio
com televisão, que procurará
focalizar qualquer forma de
vida que encontre nas vizi-
nhanças. Ao mesmo tempo, um
tubo recolherá amostras de
terra de locais a serem exami-
nados com microscópios dota-
dos de televisão, a fim de ve-
rificar a existência de orga-
nisniòs."A comprovação de que exis-
te vida extraterrestre sem dú-
vida constituiria uma das
grandes descobertas cientificas
da História" — disse Cortrlght
na sessão inaugural da Il.Con-
ferencia Nacional sobre a Uti-
lização Pacifica do Espaço.
A PROVA

Além dos elemento» que per-
mitirio o exame visual, haverá

ainda um outro sistema de
maior complexidade. Um rolo
de fios aerá lançado fora da
cápsula • por cata novamente
recolhido, arrastando consigo
qualquer uiicro-organismo que
possa existir pelas proximi-
dades.

Na câmara onde ficará o i*lo
de fios será injetado um pro-
duto alimentício, capas de, nu-
trir muitas formas de vida. 8»
tal alimento vital fôr adequa-
do ao tipo de mlcro-organis-
mos que possam existir em
Marte, e se estes se comporta-
rem de modo semelhante aow
da Terra, então se reproduzi-
rão, gerando oxido de carbono,
em ritmo proporcional ao dc
sua reprodução.

Uma vez misturado o ali-
mento ao carbono 14, radioati-
vo, o gás gerado é captado por
um contador tipo Geiger • o*
dados colhidos, transmitidos k
Terra.

Se a Terra receber um tal
sinal, estará demonstrada a
existência de vida em ffiitro
planeta.

ESTE EMBLEMI LHE GBRINTE

MAIS
PROTEÇÃO

rTll II

f2^^ RENAULT

Ás suas ordens nas
OFICINAS AUTORIZADAS

IUT0 PEÇIS E OFICINAS GLOBO HOA.
Rua JoSo Silva, 16
Olaria - Telefona: SO-MS1

OVERIUTO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LT0I.
Rua Cabuçu, 88-B •
Lins da Vasconcelos

MARIO t HORfiCIO LTDA.
(POSTO DOIS IRMÃOS)

Rua Conda do Bonfim, 701/8
.Tljuca - Telefona: 88-197*

AUTO RO-MI LTDA.
Rua Barata Ribeiro, 7BO-A
Copacabana

O MELHOR CERTIFICADO
DE GARANTIA E

REVISÕES CONSCIENCIOSAS
Seu veiculo da linha Willys — inclusive o Renault
Dauphine — possui o melhor certificado de garantia no
Pais: 12 mll quilômetros ou 6 meses de uso, a partir da
dnta da compra. Uma garantia excepcional, que se trans-
torma em anos e anos de veiculo sempre 100%, graças
ao cuidado, à atenção e ao capricho com que s&o feitas,
nas Oficinas Autorizadas e nos Concessionários Willys.
ss revisões a que o senhor tem direito, inteiramente
grátis — nos 1.500, 3.000 e 6.000 km.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA
COMPLETA

Espalham-se por todo o Pais os Concessionários e as
Oficinas Autorizadas Willys, assegurando-lhe, onde quer
que o senhor esteja, aquele serviço consciencioso que
só os Concessionários e as Oficinas Autorizadas lhe
podem oferecer — porque contam cora mecânicos trei-
nados na própria fábrica Willys.

PEÇAS GENUÍNAS
Nas Oficinas Autorizadas e nos Concessionários Willys
o senhor encontra completo estoque de Peças Genuínas.
São as peças exclusivos do seu veiculo — peças rigoro-
samente testadas e aprovadas pelo Departamento de
Controle da Qualidade, na Willys. E, para sua maior
proteção, elas se acham rigorosamente tabeladas.

e nos
CONCESSIONÁRIOS

Cll. PROPAC COMÉRCIO E INDÚSTRIA
Avenida Osvaldo Cruz, 88
Botafogo - Telefona: 45-8188

Rua Bambina, 38 - Botafogo
(Lanternagem a Pintura) - Telefonai Í8-8T88

GASTAL S. A. - COMÉRCIO E INDÚSTRIA
Avenida Brasil, S3M
S8o Cristóvão - Telefone: 84-8014

Rua Voluntários da PAtrla, 48
Botafogo - Telefone: 48-8128

Rua Sen. Polidoro, 81
Botafogo - Telefone: 46-8000

Rua Prefeito Olímpio de Mela
Sflo Cristóvão - Telefone: 84-8814

CASSI0 MUNIZ VEÍCULOS S. A.
Rua Siqueira Campos, SS
Copacabana - Telefone: 37-8888

-Rua Marquôs da Sfto Vicente, 17
SAvea - Telefona: 37-031O

PEREIRA BORDA l CIA. LTDA. ¦
AGENCIA HUGO DE AUTOMÓVEIS

Rua Marlz e Barros, 774-A
Tijuca - Telefona: 34-9316 •

Rua Pontes Corrêa, 30
Tljuca - Telefone: 38-030»

v/
¦1*

Onde houver o emblema da Willys o senhor terá serviço perfeito, rápido e econômico I

Compr» ihmenle Peça* » Acessório* Genuínos Willyt •
• • 
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I.o Carl., Jornal do Brasil, •..'-feira. 9-.-H2

PEDRO WLLER informa:

Encontro com Vivien Leigh
' O Encarregado de Negócios da Inglaterra
t Sr.1 Isaacson e o Representante do Con-
iselho Britânico e Sr." Cayton convidam
.para' a recepção que oferecem no' próximo-"dia 11, às 19h 30m,.na Embaixada britânica,
:para apresentar Vivien Leigh e a Compa-
Inhia Old Vic.

'DIA DAS MÃES

\ -O Banco Português do Brasil, em home-
inagem ao Dia das Mães, abrirá contas-cór-
rentes em suas agências e agraciará com'medalhas de ouro e diplomas as mães por-
tuguêsas que tiverem maior número de íi- .
lhos brasileiros.

A apresentação das certidões de nasci-
mento dos filhos brasileiros dever ser íeita
nas agências do Banco, no Rio.

CHEGOU
'. Procedente de Montevidéu, chegou ontem
ao Rio, cercada de maior sigilo, a Srt.* Bea-
;triz Aedo, filha do Presidente do. Uruguai.

CHEGANDO

Desembarca esta manhã, no Galeão, Co-
lette Renard, que amanhã estreará no Co-
pacabana, abrindo a estação elegante.

i No mesmo avião chegará o Sr. Abraão
;Medina que assistiu à estréia de Sklndô no

¦ Teatro Monumental, em Lisboa. A oito de
llunhp, no Teatro Allambra-Chevalier, o es-
ipetácúlo brasileiro será visto por Paris. É de
|ise' exaltar o esforço do Sr. Medina que con-
jseguiu exportar mais um espetáculo musi-
cado 'nacional para- a Europa.

I 
'¦ '¦¦ 
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IVALTER ROCHA

, 
'• Vitima de um enfarte fulminante, fale-

!ceu em São Paulo, onde se encontrava a

.PASSARELA

DIA DE HOJE

A agenda do Governador Carlos Lacerda
tem programado para hoje o seguinte: nove
horas recepção no Guanaíon, ao. Embai-
xador da Iuguslávia; dez horas, inauguração
de mais uma escola da FOM, em Jacarèzi-
nho; dezoito horas; encontro com os diri-
gentes Bindicais; à noite, o Governador es-
tara presente ao jogo Brasil e Portugal, no
Maracanã.

POLÍTICA

Ontem, em casa do Deputado Roland
Corbisier houve uma reunião politica, reu-
nindo o Deputado José Gomes Talarico e o
Governador Leonel Brizola. Em pauta a po-
litica- carioca. ¦

PARA ROMA

Fala-se com insistência na ida do Sr.
Oto Lara Resende para Roma, onde exerce-
rá a função de adido cultural.

HOMENAGEM

O Deputado Gladstone Chaves de Melo
será homenageado amanhã, às 18 horas, no
auditório da ABI, quando falarão o Maré-
chal Juarez Távora, Presidente do PDC,
Senador Mem de Sá, Deputado Adauto Lúcio
Cardoso, poeta Manuel Bandeira, Professor
Ilgard Sternberg e Sr." Dulce Magalhães.

MODAS
Na tarde de ontem, a. Canadá apresen-

tou a sua Pequena .Coleção, simples, de pre-
ços acessíveis. Destacaram-se os tailleurs
com jaquetas de comprimentos "variáveis,
mas sempre abertas. Grandes boinas de fêl-
tro. Também se destacaram as amplas saias
de Nina Ricci, abrindo em corola. Cintos
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BOM MESMO

A Pequena Coleção teve desfile, ontem, na Casa Canadá

negócios, o Sr. Válter Rocha, homem da
-publicidade que, há algum-tempo, estava à
iíreqte da Orbitur (Hotel Panorama).

Todos o conheciam em sociedade.
Este colunista, há vários anos, foi alvo

de uma das. suas delicadezas. Tendo que
tirar férias, Válter Rocha ofereceu-se para,
anonimamente, ajudar de maneira efetiva
na feitura da coluna. E assim fêz: diária-
mente, tirava algumas horas do seu traba-
lho e de telefone, caneta, cola • tesoura
(ajudado por todo seu escritório), fazia a
vez de colunista social.

. O gesto dá a medida do seu espirito de
camaradagem, uma das boas facetas de sua
personalidade.

CAMPANHA

Òs organizadores da campanha do Br.
«José Bonifácio", em SSo Paulo, estão, pen-
sando em reformulá-la, dando-lhe maior vi-
gor. Estão à procura de um tema, de uma
motivação.

MODAS RUSSAS

| Todas as pessoas que se dirigirem á
Exposição Soviética com o intuito de assistir
ao desfile de moda russa devem fazê-lo en-
tre 18 e 21 horas, que é o único horário
èm que se exibem os manequins soviéticos.

largos,,os vestidos são, em sua maioria, fá-
ceis de usar. Fêz sucesso um casaco grande,
de couro, bege.

VARIAS.

Almoçando no novo restaurante do Cen-
tro, o Terasse, os Srs. Nelson Brarit Maciel
e Otávio Tirso, falavam, provavelmente, de
exportação de café.

A Associação Brasileira de Relações Pú-
blicas está convidando para a posse da Dl-
retoria e do Conselho Consultivo da Guana-
baia, no próximo dia 15, às 20 horas.

Já foram vendidos quase 4'milhões, na
primeira semana de exposição de Di Cavai-
¦canti, na Fetite Galerie.

Ainda esta «emana, o Embaixador Au-
gusto Frederico Schmidt embarcará para a
Europa.

Será uma boa indicação, a do Sr. Luís
Alberto Bahia, para a direção comercial da
Petrobrás.

Os grandes defensores do funcionalismo
público civil, na campanha de aumento de
vencimentos, foram os Deputados Aurélio
Viana e Lício Aüer.

Embarca hoje para a Europa o clinico
geral, Teobaldo Viana, um dos melhores mé-
dicos dòste País.
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Comemorou-se recentemente o 10.° aniversário da Paraense Trans-
portes Aéreos, que muito vem colaborando com o desenvolvimento
da bacia amazônica, ligando-a às principais capitais do Pais com
nuadrimotores Douglas. Durante o jantar oferecido pela Diretoria
da PT A, na Cidade de Belém, aos convidados do Sul e persa-
nalidades locais, vemos o Sr. Brigadeiro Dario Azambuja, Dir.
de Aeronáutica Civil, tntr* o Sr. Antônio Rainot Neta, Pre-
sidente da referidas, empresa de ¦ aviação, e o¦, Sr. Mário Dias
Teixeira, Superintendente da SPVEA, quando iste. discursava.

U. Rural
continua

O sexteto .da Paul Winter i considerado bom mesmo tm matéria de jazi

Sexteto norte-americano de
"jazz" vem ao Brasil
para temporada de um mês

Para temporada de um mês, sob o patrocínio do Depar-
tamento de Estado dos Estados Unidos, chegará ao Brasil,
na segunda quinzena de maio, o Paul Winter Sextet.

O sexteto é um conjunto de jazz, cujos integrantes têm
tendências musicais variadas, mas todos partilham da
crença de que jazz é arte, que procuram valorizar.

-tado como um dos cinco con-
correntes à prova final, em
Washington.

Na final, o pianista Warrèn
Bernhardt foi considerado o
Músico de Maior Destaque e o
Paul Winter Sextet a melhor
banda universitária de jass.no
PRÍS.

Foi o começo da fama. Co-
mo campeão absoluto do Fes-
tival, o sexteto recebeu da Co-
lúmbia uma proposta de con-
trato e foi convidado a tocar,
durante 15 dias, na boate Bird-
land, no centro do mundo no-
va-iorquino do ja.zz. Nos me-
ses seguintes, apresentou-se em
três outros festivais, aparecen-
do junto com nomes consagra-
dos, como Duke Ellington, Da-
ve Brubeck e Jack Teagarden.

HISTÓRIA

Membro-de uma família de
músicos, Paul Winter começou
a estudar piano e clarineta aos
seis anos. Já aos 12, fêz a pri-
meira tentativa de organizar
seu próprio conjunto, ao formar
na cidade de Altoona (Pensil-
vãnia) , onde nasceu, a Little
German Bana com tuba, clari-
neta, trombone e trum.pete.
Mais tarde, criou um conjun-
to de danças, o Silver Liners
com nove elementos. Aos 17
anos, já era bem conhecido na

- região, com um estilo que ia
¦ desde a dixielanã. até os arran-
jos melódicos do tipo Glenn
Miller-Benny Goodman.

No primeiro ano da Univer-
sidade de Illinois,"Winter pas-
sou a interessar-se profunda-
mente .pelo jazz. Inspirado no
sistema! de Al Belleto Sextel,
lançou um conjunto de seis ele-
mentos — saxofone alto, trum-
pete, saxofone barítono, bate-
ria. contrabaixo e trombone —
com o trombonista sendo tam-
bem pianista* Com a ajuda do
trumpetista Dick Witsell, • de
quem se tornou amigo insepa-
rá vel, Winter trabalhou com
afinco durante quatro anos no
aperfeiçoamento do estilo

O MELHOR

Em 1961, durante o Festival
de Jaez Universitário, na Uni-
versidade de Georgetown, dispu-
tando com 99 outros conjuntos,
o Paul Winter Sextet foi apon-

Governo extinguiu ramal
e deixou sem transporte
cerca de 50 mil pessoas

Moradores nas cidades fluminenses de Santa Rita de
Jacutinga, Santa Isabel do Rio Preto, Leite de Sousa, Pedro
Carlos, Conservatória, Paulo de Almeida, Ipiabas e Prospe-
ridade resolveram não votar nas próximas eleições por não
ter sido atendida sua reivindicação de que seja restabelecido
o ramal ferroviário entre Barra do Pirai a Santa Rita, ex-
tinto durante o Governo Jânio Quadros, que deixou cerca de
50 mil pessoas sem transporte, pois não há rodovias ligando
aquelas cidades.

Foi formada uma comissão de fazendeiros da região, da
qual faz'parte Monsenhor Pascoal Gomes Lebreloto, Viga-
rio de Conservatória, para se entender com as autoridades,
mas até agora nada conseguiu. O Sr. Jorge de Freitas Tino-
co, membro da comissão, disse ao JORNAL. DO BRASIL quevárias pessoas morreram, inclusive crianças, por falta de
transporte para conduzi-las ao hospital em Barra do Piraí,
em casos de urgência.

em greve
Niterói (Sucursal) — O re-

presentahte dos estudantes da
Universidade Rural, do km. 47
da antiga Estrada Rio-São
Paulo, acadêmico Dagmar Fi-
lizola, tentou ontem inútil-
mente obter da Delegacia Fis-
cal do Tesouro, em Niterói, a
liberação da verba de Cr$ 1 mi-
lhão e 800 mil destinada â
Cooperativa da Universidade,
anunciando então que a greve
continuará até ser resolvido o
problema de alimentação.

O acadêmico, que é presi-
dente do- Diretório Acadêmico
da Escola de Agronomia, aíir-
mou que a situação do restau-
rante piora dia a dia. Os for-
necedores estão no firme pro-
pósito de só reiniciar a vanda
de gêneros para o restauran-
te quando receberem os atra-
sados.

Presidiários
dão festa ao
novo diretor

Os detentos do Pretfdio de
Estado da Guanabara v&o pro-
mover, domingo, às 8h, cm eus
capela, missa em ação de gra-
ças pela nomeação do Tenente
João de Deus Rocha Silveira
para o cargo de diretor do es-
tabelecimento.

Os presidiários estenderão
suas homenagens à esposa do
novo diretor — eleita Mãe do
Ano dos Internos do Presidio
do Estado da Guanabara —
cm festividade que eles classi-
íicam de inédita. Para que aa
famílias dos internos possam
participar da festa, haverá vi-
sita especial.

Professor
de Bona no
Rio amanhã

O Presidente da Sociedade
Teuto-Brasileira, sediada em
Bona, Professor Hermann
Goergen, chegará ao Rio ama-
nhã, ipara maia uma visita ao
Brasil, durante a qual pronun-
ciará conferência em lv*rias
cidades.

PROTESTO

Como sinal de protesto con-
tra a extinção da linha, a po-
pulação daquelas cidades não
permitiu que fossem retirados
os funcionários e o material
ferroviário ali instalado. Assim,
em-Barra do Pirai estão retidos
pela população um fiscal, um
agente, um conferente, dois
guarda-chaves, um rondante e
o engenheiro José Breves; em
Ipiabas, um agente e dois guar-
da-chaves; em Conservatória,
um agente e um guarda-chaves;
um rondante; em Pedro Carlos,
um agente e um guarda-chaves;
em Leite de Sousa, uma agente;
cm Santa Isabel do Rio Preto,
um agente, um guarda-chaves
e um rondante; em Santa Rita
de Jacutinga, um agente e um
guarda-chaves.

Esses funcionários recebem
um total de CrS 600 mil por
mês sem trabalhar. Em Pe-
dro Carlos e Barra do Pirai fo-
ram retidas duas composições.

Além do prejuízo que a falta
de transporte ferroviário está
causando à lavoura da região, o

abastecimento também está
sendo feito de modo irregular
e — segundo membros da co-
missão de fazendeiros — o leite
é dado aos porcos pela impôs-
sibilidade de transportá-lo pa-
ra as zonas de consumo.

Entre as vitimas da falta de
transportes, estão as meninas
Maria de Fátima, de um ano,
e Creusa Regina, de dez anos,
que morreram antes de obter
qualquer . socorro. Maria de
Fátima, filha de Agenor Pau-
Uno de Almeida. e Maria Vir-
ginia de Almeida, foi carrega-
da por sua mãe numa distân-
cia de 15 quilômetros pelo lei-
to da ferrovia. Morreu quan-
do atravessava um túnel a 500
metros de Conservatória. Creu-
sa Regina também era carre-
gada pela sua mãe, D. Maria
Terejsa da Conceição, debaixo
de temporal pelo leito ferro-
viário, faleceu ao entrar no
consultório médico de Conser-
vatória, depois de andar mais
de 25 quilômetros.

24 países
homenageiam
Fritz Feigl

Mais de 500 cientistas repre-
sentando 24 países, inclusive o
Brasil, participaram do Feigl
Anniversary Symposium, sob
os auspícios da British Society
for Analytical Chemistry na
antiga cidade ¦ universitária de
Birminghsim, na Inglaterra,
em homenagem'ao grande qui-
mico brasileiro Fritz Feigl.

O simpósio teve por objeti-
vo principal dar uma visão
completa das possibilidades de
aplicação da Teoria Feigl da
Análise de Toque nos vários
campos da química, da medi-
cina e da biologia. O Professor
Feigl dedicou a maior parte de
sua vida a elaborar e aperfei-
coar a sua teoria, e sua obra
principal — Spot Teat Analy-
sis — íoi traduzida para vá-
rios idiomas. Inclusive japonês
e russo.

Itaperuna festeja sua.
emancipação com foguetes
por falta de canhões

Niterói (Sucursal) — Com uma salva de 21 tiros de
foguetes, por falta de canhões, começarão às 5 horas de
amanhã as solenidades oficiais em comemoração ao 73.°
aniversário da emancipação política de Itaperuna, o pri-
meiro município do Brasil a realizar eleições no regime
republicano para os podêres Executivo e Legislativo muni-
cipais.

O movimento republicano para eleições municipais co-
meçou antes da Proclamação da República, em meados
de 1888. Já a 10 de maio de 1889, o Sr. Francisco de Assis
Ribeiro dos Santos, criador do Movimento Republicano,
era eleito Vereador e conduzido aos cargos de Presidente
da Câmara e de Prefeito de Itaperuna.
PHEPE1TOS

A partir desse uno, em que ío-
ram eleitos vereadores — três re-
publicanistat e dois do Partido
Imperialista — Assis Ribeiro bo-
vernou o município até 1916. Dal
até 1924, a escolha do Prefeito pas-
«ou a ser íclta pelo Governador
do Estado. O primeiro escolhido
íol o Sr. Manuel Pais ds Azevedo.

Em 1924, Itaperuna voltou a ter
autonomia, sendo eleito então pa-
ra governar a Cidade o Sr. Otávio
de Almeida, falecido há dois anos.
Em 1926, era substituído no posto,
mediante nova eleição, pelo mé-
dico Raul Travassos da Rosa. qua
mais tarde voltaria como Inter-
ventor no Governo Getúlio Vargas.

INTERVENTORES

Com a revolução de 193G, o pri-
meiro Interventor de Itaperuna
íol o Sr. Edmundo Régls Bitèn-
court, que se manteve no cargo
até 1940; de 1940 até 1943, esteve
o Sr. Raul Travassos da Rosa .xie
íol substituído pelo Sr. Amadeu'
Tinoco Lacerda.

Com a volta do sistema demo-
crático. em 1947, íol eleito, por
sufrágio popular, o Sr. Moaclr de
Paula, que governou «té 1934. eu-
cedendo-ae os Srs. José Bruno
Garcia, José Terra e José de Cer-
queira Garcia, atual Prefeito.

PRODUÇÃO
Com 2 272 m2 d* «uperíícle, Ita-

peruna é um dos maiores mu-
nlciplos fluminenses, destacando-
R3 como um dos maiores centros
de produçáo de algodão e café
do Estado. A produção agricola
da região é escoada através de
estradai de ferro e de rodagem.
Com uma população de 80 mll
habitantes, sua renda atinge a
casa dos Cr$ S0 milhOes. Possui
fontes de águas minerais que sao
multo procuradas por turistas.

Considerado um dos municípios
mais politizados do Estado do
Rio, Itaperuna se orgulha de
seus políticos, que Jamais se atas-
taram das causas que visam ao
bem-estar da coletividade. Todas
as organizações partidárias sao
parta ativa nos Podêres Legisla-
tlvo ê Executivo municipais.
COMEMORAÇÕES

As comemorações do 73." anl-
versárlo de emancipação da Cl-
dade foram preparadas pela Pre-
feitura, através de um extenso
programa. Apás a salva de ío-
guetes, será oficiada missa cam-
pai, às 7 horas, com sermão do
Bispo da região. O ponto alto
dos festejos será a Inauguração
de armazéns de silos, qua abri-
garfio toda a produçio de café
e algodão daquela 'zona.

Homenagens a Osório terão
desfile de generais
a cavalo frente ao Panteão

O Marechal Aristóteles de Sousa Cantas, à írente de
12 generais, todos de Cavalaria e atualmente ocupantes de
altos postos no Exército e no Governo, desfilará, a cava-
lo, em frente ao Panteão de Caxias, abrindo o desfile mi-
litar que será realizado amanhã, a partir das 10 horas,
em homenagem ao Marechal Manuel Luís Osório, como
partidas comemorações do dia do Patrono da Cavalaria.

Oficiais de unidades de Cavalaria de todo o País co-
meçaram a chegar ontem ao Rio, especialmente convida-
dos para o desfile, e se apresentaram ao General Osvino
Ferreira Alves, Comandante do I Exército, que está di-rigindo pessoalmente a elaboração do programa de ho-menagens a Osório, dando-lhe características de festa de
.rande gala. '

INÉDITO

As homenagens ao Marechal
Osório terão inicio hoje, com
uma conferência do General
Ladário Pereira Teles, Coman-
dante do GUEs., no Clube Mi-
litar, sobre a vida do Patrono
da Cavalaria, e terão prosse-
guimento amanhã, com um
concurso hípico no Regimento
Andrade Neves.

Após uma solenidade junto
ao Monumento de Osório, ama-
nhã, haverá um desfile militar
em írente ao Panteão de Ca-
xias, com a presença do Sr.
João Goulart e autoridades.
Detalhes inéditos: O Marechal
Aristóteles de Sousa Dantas, de
quase 80 anos e que é uma das
figuras mais respeitadas da Ca-
vaiaria, tendo sido, inclusive,
duas vezes campeão nacional
de Cavalos D;Armas, vai abrir
o desfile k írente dos seguin-
tes Generais, também a cava-
lo: Amauri Kruel, Chefe do
Gabinete Militar da Presidên-
cia da República; José Teófilo

Arruda, Comandante do Núcleo
de Comando da Zona de De-
íesa Sul; Augusto da Cunha
Magessl Pereira, Comandante
da 1» DI; Carlos Flores de
Paiva Chaves, Diretor de Mo-
tomecanizaç&o; Ladário Perei-
ra Teles, Comandante do Gru-
pamento de Unidades-Escolas;
Francisco Damasceno Portu-*
gal, Diretor de Remonta; Adal-
berto Pereira dos Santos, ex-
Comandante da AMAN; José
Públio Ribeiro, Chefe do Esta-
do-Maior do I Exército; Mil-
ton. Barbosa Guimarães, da
ESG; Ênio da Cunha Garcia,
Chefe do Gabinete do Ministro
da Guerra; Álvaro Tavares do
Carmo, Comandante da 3a Di-
visão de Cavalaria, e General
Emílio Garrastazu Medice.

Porta-bandeiras da Acade-
mia Militar das Agulhas Ne-
gras, tropas de unidades de
cavalaria, hipo e móvel, inclu-
sive da Policia Militar e desta-
camentos escolares, notada-
mente do CMRJ, participarão
da desfile.

Israel vê
Brasil eom
admiração

i_m mensagem ao povo bra-
sileiro, por ocasião do 14.* ani-
versário da independência de
Israel, o Encarregado de Ne-
gócios desse pais, Sr. Alexan-
der Dothan, disse que Israel
tem "conseguido assentar as
bases de uma sociedade demo-
crática progressiva, dinâmica
e de espírito criador".

— £ com admiração quecontemplamos os valores da oi-
vilização brasileira e nos asso-
ciamos a seus ideais de justi-
ça, do bem-estar do homem,
da igualdade entre as raças •
nações e de sua determinação
de desenvolver o Pais • elevar
o nível de vida da população,
assegurando, deste modo, um*
verdadeira paz entre os povos— acentuou o Sr. Dothan.

Cirurgião do
ouvido no
Rio amanhã

Chegará ao Rio amanhã,
para ministrar curso lnten-
sivo sobre novo método 4«
cirurgia do ouvido, o cirur-
gião norte-americano, John
•J. Shea, criador do processo
de enxerto de veia e um tubo
plástico para tratamento cl-
rúrgico da surdez.

O novo processo Já é apli-
cado universalmente, inclu- •
sive no Brasil. Durante o
curso, o Dr. Shea realizará
algumas de suas operações
em pacientes dos hospitais
do Rio, pronunciará confe-
rências e exibirá filmes co-
loridos, ilustrando a «ua
técnica.

Cubanos
fazem apelo
por Ebener

Em telegrama ao JORNAL
DO BRASIL, o Diretório Re-
volucionário Estudantil Cuba-
no do Rio de Janeiro informa
que o estudante cubano Hans
Gengles Ebener continua prê-
so e necessita de urgente aten-
ção médica, em Havana — «
faz apelo ao Governo, povo e
estudantes brasileiros para o.ue
intercedam junto ao Governo
de Fidel Castro, "a fim d« de-
ter esse inumano tratamento".

MARACANÂZINHO
6.a-f eira, 11 de maio
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GÊNEROS E MATÉRIAS-PRIMAS
CAFÉ

Nova Iorque (AP-UPI-JB)
— O café Santos 4, no dis-
ponível, íoi cotado ontem em
Nova Iorque a 34.25 centavos
de dólar a libra-pêso. Entre
os tipos .que incluem custo e
frete, o.Santos Bourbon n.°
3 íoi cotado à 3450 e o San-
tos n.° 5 a 33.50 centavos de
dólar por libra-pêso.

No mercado a termo o con-
trato B esteve entre inalte-
rado e' 28 pontos de alta, sen-
do negociados 15 contratos. O
contrato M fechou calmo,
sem .vendas.' -

MERCADO A TERMO

Cotações em centavos de
dólar por libra-pêso, entregas
íuturas:

Contrato B:

Contrato Ms

Maio 40.90
Julho 40.15
Setembro '•• 40.15 jDezembro 39 45

CACAU

Cotações do cacau, para en-
trega imediata, em centavos
de dólar por libra-pêso, fob
Nova Iorque:

Accra  -26.81 ]
Bahia  22.31
Equador  24.56
Dominicano  21.56

Maio 34.09
.Setembro ........ 33.65
Março 32.72
Maio. (1963) ..... 32.45

MOEDAS
DÓLAR ¦•
Venda Cr$ 318,00
Compra CrS 310,00

LIBRA ..

Venda Cr$ 896,188
Compra Cr$ 872,092

AÇOCAR

O açúcar doméstico nume-
ro sete cotou-se ontem na
Bolsa de Nova Iorque com
baixa de 2 a 3 pontos, sendo
negociados 79 contratos. O
contrato mundial número oi-
to cotou-se com alta de 2 a5
pontos, sendo vendidos 101
lotes.

Foram as seguintes as cota-
ções no mercado a termo, cm

centavos de dólar por libra-
peso:

Contrato h.° 7:
Julho  6.41
Setembro  6.40
Disponível  6.42

. Contrato n°- 8: ;

Julho .....¦¦¦¦¦ 2-56
Setembro  2 67/68

¦ Outubro ....... 2 57/76

ALGODÃO

Os últimos cáloulos do De-
partnmento dc Agricultura
dos Estados Unidos conf ir-
mam a colheita de algodão
para 1961 em 14 3Í8 000 íar-
dos de 500 libras. A colheita
de 1960 foi de 14 S72 000 íar-
dos. A média.da última dé-
cada (1050/59) íoi de ,.
13 553 000 fardos.

O Departamento disse .que
o valor do algodão è. da se-
mente para a colheita dp ano
passado íoi dé 2 653 000 mi-
Ihões de dólares, ou seja 10
por cento maior que o valor
da colheita de 1960, de 
2 404 000 milhões de dólares.

MERCADORIAS
CAFÉ

LIVRE. .. ; ,;.

. Ó mercado de câmbio livre
ábriü ontem estável, com os
Bancos vendendo o dólar a
Cr$ 318,00 e comprando a
Cr$ 310,00 • a libra a Cr$ ..
896,188 e a Cr$ 872,092 res-
pectivamente.' Fechou inalterado.

TABELA ÜNICA.

Os bancos forneceram as
seguintes taxas de câmbio
livre:

Vend.: Comp.:

O mercado de café disponi-
vel funcionou ontem em con-
dições firmes e com os preços
inalterados. O tipo 7 íoi co-
tado ao preço anterior de CrS
510,00 por 10 quilos e durante
os trabalhos não houve ven-
das, nem café despachado pa-
ra embarques. Fechou Inalte-
rado.

EMBARQUE

Em 7 do corrente:

Europa .
África ..
Oceania

Total

COTAÇÕES

Por 10 quilos

Desde o 1." do mês
Desde o 1.° de julho
Idem, ano passado
Existência
Desde o 1.° de julho

11 350' 4 005
850

16 205

27 278
494 439
203 059

Tipo 2
Tipo 3
Tipo 4
Tipo 5

Cr$
CrS
Cr$
CrS

Tipo 6  Cr$
Tipo 7
Tipo 8 ,

PAUTA

Cr$
CrS

560,00
550,00
540,00
530,00
520,00
510,00
500,00

AÇÚCAR
O mercado de açúcar regu-

lou ainda ontem sustentado e
com os preços inalterados. En-
tradas 13 500 sacas, de Per-
nambuco. Saidas 20 000.

Existência 131 292 sacos.

Libra 896,188 872,092
Dólar 318,00 310,00
F r a n o o

francês .. 65,063 63,271
Franco belga 6,408 6,231
Coroa sueca 62,169 60,450
Coroa dina- 44,029 42,717
Franco suiço 73,588 71,532
Libra irland. 852,506 828,487
Escudo 11,226 10,850
Peso argent. 3.371 3,131
Peso úrug. 30,210 27,900
Lira 0,516 0,499
Marco 79,755. 77,593
Shilling .... 12,482 12,012
Coroa norue-

guêsa .... 44,791 43,508
Flqrim 88,627 86,242

O Banco do Brasil cotou o

Est. de Minas —
Café Comum .. Cr* 51,00

Idem, fino CrS 98,00
Est. do Rio —

Café Comum .. CrS
Est. do Paraná —

Café, b. disc. CrS 91,05
Idem, lino CrS 98,00

Imposto de Selo D. R. M.

Cotações

Branco cristal
Mascavinho, . .

Cr$
CrS

Por 60

quilos

1 542,00
1 495,00

MARINHA VISITA MAVÁi
Um grupo de guardas-mari-
nha (]oto), que está prestes
a embarcar eni longa viagem
de Instrução, visitou as insr
talações do Estaleiro Mauá,
em Niterói, a fim de se fami-
liarizar com as questões re-
lativas à construção naval
no Pais..No decorrer davisi-
ta,os guardàs-marinha de-
vateram, covi engenheiros

¦ navais do Estaleiro M a u á,
problemas ref crentes à im-
plantação da industriei naval
brasileira, a renovação dè
nossa frota mercante c a
necessidade de adestramento
de operários especializados,
para aiendenà crescente de-
manda por parte dos estalei-

-tos nacionais'. -

Indonésia e
URSS fazem
acordo

Moscou, (UPI) — A União
Soviética e a Indonésia chega-
iam a um acordo, em virtude
do qual a Rússia aumentará
suas entregas de material ml-
litar a esse pais. A notícia foi
dada pelo Ministro indonésio
de Relações Exteriores, Suban-
drio. -

Durante uma recepção reali-
zada na Embaixada da Indo-
nésia, o Ministro disse aos Jor-
nalistas que o acordo será as-
sinado hoje.

Refinaria do Rio Grande
produzirá 35 mil barris
diários: pronta em 1964

de Roberto Azevedo,

enviado especial do JB
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48,00 ALGODÃO

Café — Rio
Café estilo Santos

Cr$
Cr$

44,88
59,16

O mercado de algodão em
rama regulou ainda ontem es-
tável e com os preços Inalte-
rados. Entradas não houve e
saíram 300, ficando em depó-
sito 39 826 fardos.

Liberação em 7 do corrente:

Estrada de Rodagem:

Minas  2 053
Espirito Santo  732
E. do Rio  660

VOTAÇÕES

Qualidades: Por 10 quilos

Fibra Longa Próx.
Seridó, tipos 3-4 2 200

dólar-convénio a Cr$ 310,00,
para os demais convênios o
dólar regulou a Cr$ 294,50.

'.'Ò 
dólar fiscal para o cor-

rente mês foi fixado em Cr$
308,67.

Ouro fino: — O Banco do
Brasil comprava a grama de
ouro fino, a CrS 348,8353 e
vendia a Cr» 357,8376.

CÂMARA SINDICAL

Total . ........

Desde o 1.° do mês
Desde o l.° de julho
Idem, ano passado
Estr. por caminhão
Desde o 1.° de julho

3 445

22 067
2 735 624
4 800 022

3 445
1 442 135

Fibra Média

Sertões, tipos 3-4
Ceará, tipos 3-4

: Fibra curta

Matos, tipo 3
Paulista, tipo 5

2 030
2 000

1850
-.1 900

Fu.
2 350

2 050
2 050

1900
1950

TÍTULOS

Médias cambiais
em 4 de maio.

fixadas,

MERCADO LIVRE

Paises:
.",.--. Cr$:

Aniéricá do Norte —
Dólar 318,00

Alemanha — Marco 79,6590
Argentina — Peso —
Áustria — Shilling 12,4820
Bélgica — Franco

belga 6,4050
Canadá — Dólar .. 296,76
Chile — Peso —
Dinamarca — Coroa 44,4368
Espanha — Peseta 5,30
França - N. Franco 65,0641
Inglaterra — Libra 895,9650
Itália — Lira 0,5149
Paraguai — Guarani —
Portugal — Escudo 11,2260
Suécia — Coroa ... 62,1690
Suíça — Franco .. 73,4580
.Uruguai — Peso .... 30,21

MOEDAS

Cr$:
América do Norte —

Dólair 318,00
Alemanha — Marco 79,7553
Argentina — Peso .. 3,68
Áustria — Shilling —
Bélgica — Franco

belga —
Canadá •** Dólar ... —¦
Chile — Peso 0,23
Dinamarca — Coroa —
Espanha — Peseta 5,35
França — Franco .. 0,65
França — N. Franco 64,7282
Inglaterra — Libra 895,87
Itália — Lira 0,52
Paraguai — Guarani 2,60
Portugal — Escudo 11,2035
Suécia — Coroa .. —
Suíça — Franco ... 73,3491
Uruguai — Peso .. 29,00

« Médias cambiais fixada.? em
5 de maio de 1962:

MERCADO LIVRE

Esteve ontem a Bolsa de
Títulos pouco trabalhada, não
acusando negócios de vulto
nos diversos papéis em ativi-
dade. As apólices da União,
as Obrigações do Reapare-
lhamento Econômico, as do
Tesouro Nacional Grau I, 7%
com imposto e as de Guerra
Grau III, ficaram estáveis e
sem alteração de importftn-
cia, bem assim como as es-
taduais de Minas e de São
Paulo. As Municipais Lei 820.
planos A e B, regularam es-
táveis e melhoradas. *As ações
do Banco do Brasil, cota-
ram-se firmes e em alta, com
as dos demais inalteradas. As
ações da Cia. Belgo Mineira
acusaram baixa, enquanto
que, as Docas de Santos por-
tador revelaram-se com os
preços em alta. mantendo-se
os demais papéis inalteradas.
Foram vendidos durante os
trabalhos 57 914 títulos, no
valor do CrS 33003 647,00.
Venderam-se letras de im-
portação do Banco do Brasil,
na importância de Cr$ —
1519 468,00. As letras de cám-
bio das Cias. Fides, Finco,
Decred, CCF Investimentos e
Crefinan S. A., negociadas
em Bolsa, renderam Cr$ ....
29100130,00, como se vê a
seguir:

VENDAS EFETUADAS

Paises:
Cr$:

América do Norte —
Dólar  318,00

Alemanha — Marco 79,6734
Argentina — Peso ..
Bélgica — Franco

belga 
Espanha — Peseta .

4,00

6,4070

França — N. Franco 63,0630
Inglaterra — Libra 895,9650
Portugal — Escudo 11,2260
Uruguai — Peso— —

MOEDAS

CrJ:
América do Norte —
Dólar 318.00

Alemanha — Marco 79.67
Argentina — Peso 3.3648
Bélgica — Franco

belga 
Espanha —'. Peseta:. õ 35
França — N. Franco 65-20
•Inglaterra — Libra 895,00
Pottugal — Escudo 11,2260
Uruguai — Ptso ... 30,27

Apólices da Uniío: CrS
100 D. Emiss. pt. ant. 820

20 D. Emiss — Nom. 580
558 D. Emiss. — Port. 820
257 Idem 830
783 Reaj. Econ 820
185 Reap. Econ. (52) 660
898 Idem (19531 710
398 Idem (1954) 770
541 Idem 760

87 Idem 765
100 Grau I — 7% —

(Obrig. 1939) .... 820
232 Grau III (1000) 820

35 Idem (5 000) .... 4300
Estaduais:

500 Minas 1934 - 3.* S. 110
9 Minas (1934) —

Port. — 1.* S. .. 110
Idem — 2.* 105
Idem — 3.» S. .... 105

99 S. Paulo — 8ri 665

Municipais:

20 Lei 800 580
168 Lei 820 P/A .... 537
697 Idem 545
654 Idem 543

94 Idem — P/B .... 510
178 Idem 520
270 Emp. Municipal —

39 Arno — Pref  880
200 Brás. Gás - Pref. . 290

50 Brás. Petr. Ipiran-
ga — Pref. c/div. 925

140 Brás. Roupas —
Pref  1500

96 Cerv. Brahma —
Ord  4000

18 Idem — Pref  3980
1102 Idem :. 4000

5 Idem - Ord. Ant. 1400
100 Clg. S. Cruz - Port. 4240
150 Idem  4250
144 Idem  4290

15 Clg. S. Cruz Pt. 4270
1000 D. Santos — Port. 132
5500 Idêm  133
8000 Idem  I35

960 Idem  138
3000 Idem  131
1000 Idem  134

15 Cimento Aratu .. 4900
60 F. Brasileiro c/d. . 2030

500 List. Telf. Brasi-
leira — Port  220

43 L. Americanas —
c/bonif  3600

100 Paulista de Roupas 1020
207 S. P. Alpargatas . 290

1171 B.' Mineira ...... 4640
426 Idem  4680
298 Idem  4650
277 Idem  4660

1 Sid. Mannesmann
— Ord  3020

27 Idem  2930
12 Idem — Pref  3020

292 Sid. Nacional ... 1050
1000 U. Brasil-Bolivla

Petróleo — Ord. . 148
2581 Idem — Pref. ... 145

300 Idem  140
123 Vale R. Doce - Pt. 5050

2384 Willys Ov. Ord. . 89
500 Idem  89

2840 Idem  90
Debcntures:

276 Brás. Roupas ... 1000
40 Paulista Roupas . 1000

1 Petrobrás CrS 200 190
1 Idem CrS 400 .... 376
1 Idem  380
1 Idem CrS 800 ... 752

25 Idem CrS 1 000 .. 940
117 Idem  950

7000 Universal de Ad-
nistração de Bens
Série G  95

Letras Hipotecárias:
1732 Banco do E. da

Guanabara  600
Letras de Importação:

Banco do Brasil S/A.
437 Vtnc. 24/9/62 . 91,70
500 Venc. 25/9/62 . 91,70
370 Venc. 27/9/62 . 91.70
350 Venc. 29/9/62 . 91,70

Letras de Câmbio:
Fides S/A.

Porto Alegre — A Refinaria Alberto Pasqualini, cujas
obras de terraplenagem foram iniciadas, na semana pas-
sada, em Canoas, a 15 quilômetros de Porto Alegre, e
considerada um dos empreendimentos prioritários da Pe-
trobrás, que pretende concluí-la dentro de 30 meses, para
que atenda, em 1964, com 35 mil barris diários (cerca de
5 600 litros), 80% do consumo de combustível no Rio
Grande do Sul. .

Numa área de 217 hectares, a Refinaria, em torno
da qual; a Petrobrás pretende incrementar o, desenvolvi-
mento da indústria petroquímica, possui espaço para, crês-

1 cer durante cerca de 20 anos e custará aproximadamen-
te Cr$ 17 500 milhões, dos quais Cr$ 3 500 milhões serão
destinados à construção de um terminal oceânico, perto
da cidade balneária de Tramandai, destinado a seu abas-
tecimento, e um oleoduto de 120 km de comprimento.

que a Petrobrás considera "de
fundamental importância, tan-
to economicamente como do
ponto-de-vista, da segurança
nacional". Ela produzirá 50 mil
barris diários, a 'partir de 67.
atendendo 100% do mercado
rio-grandense e do sul de San-
ta Catarina (1 600 barris diá-
rios), com os quatro derivados
básicos do petróleo: gasolina,
querosene, óleo dlesel e óleo
combustível.

Possuirá unidades de desti-
lação atmosférica, para proces-
samento de Crus adicionados
de butano para a produção de
GLP; destilação a vácuo, que
processará 52% do óleo, pre-
parando a carga de gasóleo
para o FCC; de craqueamento
catalítico, para a produção de
gás liqüefeito, gás combustível,
gasolina de alta octanagem,
óleo de reciclagem e óleo de-
cantado; e de tratamento, .des-
tinadas aos atendimentos das
especificações que devem sa-
tisfazer os derivados.

A Refinaria só possui atual-
mente escritórios provisórios,
nos quais uma equipe está
funcionando, sob a chefia dp
engenheiro Fernando Ramos
Ribeiro.

Os estudos para a constru-
ção da Refinaria datam de
1952. Em 57, a Petrobrás ini-
ciou o primeiro levantamento
para a demarcação do local. A
pedra fundamental foi lança-
da a 21 de dezembro de 61,
em presença do Presidente
João Goulart e dos Governa-
dores do Rio Grande do Sul,
de Santa Catarina e do Pa-
ranà.

RAZOES

A localização da Refinaria
no Rio Grande deveu-se, se-
gundo o Presidente da Petro-
brás, Sr. Francisco Mangabei-
ra, à situação do Estado, o
tçrceiro da União industrial-
mente. Com grandes indústrias
consumidoras de combustível,
o Rio Grande:possui um-dos
maiores : parques • s motorizados
do Pais (em-1956, tinha 10,1%
dos automóveis e-16,4% dos ca-
minhões do Brasil) e é pobre
em energia elétrica. Porto Ale-
gre é a cidade brasileira que
possui o maior indice de utili-
zação de automóveis (um car-
ro para 16 familias) e a região
norte do Estado, onde está
sendo construída a Refinaria,
absorve 65% do consumo de
combustíveis no Estado. Esse
consumo, que em 64 será de
40 mil barris diários, vinha
sendo atendido somente pela
Refinaria Ipiranga, na cidade
de Rio Grande, com uma pro-
dução de 10 mil barris, e Re-
finaria Rio-grandense de Pe-
tróleo, cm Uruguaiana, com 150
barris.

Além dessas razões, o Rio
Grande é o Estado que possui
maior indice de ocupação ter-
ritorial, com uma incidência
de urbanização de 35%, e tem
uma lavoura (arroz e trigo) ai-
tamento mecanizada.

REFINARIA

A Refinaria processará di-
versos tiposvde óleo do Oriente
Médio, da Venezuela e do Re-
côncavo Baiano, flexibilidade

Política financeira do
Governo da Guanabara
comprometerá o futuro

A política linanceira do atual Governo da Guanabara
é um autêntico salto no escuro — afirmou o Sr. Mourão
Filho, em entrevista ao programa de televisão Homem &

Negócios. Acrescentou que a presente administração carioca
tem-se caracterizado no setor das finanças pela sistema-
tica elevação de impostos aliada à preocupação de contrair
empréstimos externos. "Somente no futuro, disse o Sr.
Mourão Filho, é que a Guanabara irá sentir os efeitos noci-
vos dessa política que está comprometendo os recursos
financeiros do Estado com o pagamento de empréstimos a

bancos e instituições internacionais de crédito,"" 
O antigo relator dás três últimas reformas fiscais ocor-

ridas no Rio de Janeiro considerou, em suas declarações,

que o Governo Lacerda ainda não íoi capaz de apresen-
tar um plano final e conclusivo de qualquer problema basi-
co da vida estadual. Fica apenas em promessas e adiamen-
tos E as poucas atividades que se realizam em alguns séto-
res da administração, afirmou, resultam de planejamentos
anteriores, como é o caso da Sursan..

OPÇÃO PELO MAIS FÁCIL

Disse, adiante, o Sr. Mourão
Filho qüe o Governo atual da
Guanabara — premido pela es-
cassez de recursos — não en-
controu outro caminho melhor
que o do aumento da carga trir
butária sôbve os já sacrifica-
dos contribuintes; Foi o que se
deu com o Imposto de Vendas
e Consignações, em alguns ca-
sos elevado em mais de 100%,
e com outros tributos, como
o predial, cuja cobrança ago-
ra vem levantando uma onda
de protestos em amplos seto-
res da população. A própria
Associação Comercial, em re-
cente pronunciamento, consi-
derou exagerado e sobretudo
socialmente injusto o aumento
do Imposto Predial.

Na opinião do entrevistado,
ao contrário desse caminho
mais fácil, porém mais nocivo
ao povo, o Governo deveria ter-
se preocupado em combater a
larga sonegação de tributos
que ainda se observa no Esta-
do. Citou, a propósito, que a
declaração de movimento apre-
sentada pelo comércio carioca
para efeito de recolhimento do
Imposto de Vendas e Consig-
nações, na época em que se fa-
ziam os estudos para elabora-
ção da Lei 899; representava
apenas 40% do que os mesmos
contribuintes declaravam com
vistas ao pagamento do res-
pectivo Imposto de Renda, o que
dá uma idéia de como se des-
via recursos dos cofres esta-
duais. Fechada a porta a essa
evasão de renda, a adminis-
traçfio encontraria, segundo
disse, suficientes recursos para
o custeio de um vasto progra-
ma de obras, sem o agrava-^
mento da carga tributária, re-
servando-se uma eventual ele-
vação de índices fiscais para
casos especialissimos e Justiíi-

aumento de impostos para o
contribuinte carioca. .

No mesmo programa íoi en-
trevistado o Sr. Caio Mendon-
ça, Inspetor-Gèral da Renda
Mercantil è um dos mais atuan-
tes colaboradores do Secretário
das Finanças, Sr. Lorenzo Fer-
nandes, tendo sido coordenador .
do grupo de trabalho que ela-
borou o projeto de Código Tri-
butárlo enviado ao exame da
Assembléia Legislativa. O Sr.
Caio Mendonça afirmou que,
ao contrário do que alegara o
Sr. Mourão Filho, a política íi-
nanceira do Governo estadual
procura atingir um objetivo so-
ciai definido, citando, como
exemplo, o empréstimo há pou-
co contraído junto ao BID è
de cujos recursos a administra-
ção se valerá para solucionar
um dos mais' angustiantes pro-
blemas do Rio: o abastecimen-
to de água. Mesmo quanto ao
preço do líquido, afirmou que
o seu reajustamento représen-
tava um mínimo de encareci-
mento, porquanto a taxa án-
terior era de todo insignlfican-
te (Cr$ -45,00 mensais) e a esse
preço é impossível manter um
serviço público em nivel sa-
tisfatório.

Quanto ao aumento do Im-
posto Predial, afirmou o Sr.
Calo Mendonça que era dis-
cutível a existência de_ uma
onda de protestos do público,
pois se somente uns 5 ou 6
mil contribuintes tivesse se ma-
nifestado contra, isso représen-
taria apenas 1% da massa de
contribuintes. Todavia, acres-
centou, a Fazenda está pronta
a examinar. eventuais injusti-
ças porventura Cometidas e cor-
rigir lançamentos exagerados.

BOLETIM
RAMAIS — Cinco ra-

mais ferroviários antieco-
nômicos da Leopoldina,
localizados no Estado de
Minas Gerais, serão ex-
tintos pela Rede Ferrovia-
ria Federal. A empresa
publicou os editais .de ar-
rendamiento dos aludidos
trechos, dentro das ;con-
dições legais que requer a
matéria. Os cinco ramais
totalizam 117 quilômetros
de linhas.

CURSO — Sob o pá-
trocinio do Instituto Inte-
ramericano de Ciências
Agrícolas, da Organização
dos Estados Americanos
(ÓEA), será realizado em
Montevidéu, de 4 de ju-
nho a 31 de outubro, o
primeiro Curso Interna-
cional em Comunicações •
Agrícolas, no qual 20 téo- ;
nicos do Brasil, da Argen-
tina, da Bolivla, do Chile,
do Peru e do Uruguai
aperfeiçoarão seusconhé-
cimentos no campo da in- t
formação visual, oral ¦«-
escrita.

O Curso será ministrado
por especialistas de díver-
sos paises latino-america-
nos, entre eles o' médico-
veterinário 

'Wilson. Car-
doso Alves, técnico,do
Serviço de Informação
Agrícola (SIA), do Minis-
tério da Agricultura, e
atual chçfe da Divisão, de
.Informação da ABCAR.

A iniciativa cont ar í>
com a colaboração do
Programa Interamerlcano
de Informação Popular,
instituído pela Associac*»
Internacional Americana.
(AIA).

PROBLEMAS — A pos-
sível entrada da Gra-Bre-
tanha no Mercado Co-:
mum dará origem a novos
e grandes problemas em-
todos os ramos da, indús-
tria do Reino Unido. En-
tre os principais, afigura-'
se os de acelerar a produ-
ção sem aumentar as des-
pesas,' de armazenar ma-
terlais e produtos acaba-
dos no menor espaço' pos-.
sivel e de facilitar o trahs-
porte de artigos das fabrir.
cas para os mercados da:
Europa.-

O manuseio mecânico,
expressão que dia a dia
cobre mais tempo, despe-
sas, trabalho e. máquinas
que poupam o esíOrço, po-
de muito bem constituir.»
solução desses problemas.
Os tipos mais. modernos'desses 

equipamentos,' po-
derão ser vistos em opera-
ção na Exposição do Ma--
nuseio Mecânico, que terá í
lugar em Londres, no pe-
riodo de 8 a 18 de maio,
nos amplos salões de Earls >
Court. ..-.'. ?•!-<

O homem_de negócios e
o industrial terSo oportu-
nidade de conhecer o qu*
de mais moderno existe
em guindastes móveis, cá-
bos aéreos de transporte,
sistemas de tubo pneumã-
ticos, equipamento d»
transporte em grosso, cor-
relas transportadoras, em-
pllhadelras diesel, carre-'
gadores de caminhões, lo-
comotivas, além de gran-
de quantidade de equipa-1
mento ancilar.

FRIGORÍFICOS — Es-,
tudos técnicos e econômi-
cos vão ser realizados na
rede de Entrepostos • Fri-
gorificos de Frutas no Rio
Grande do Sul, tomando
pòr base o programa ela-,
borado pela Inspetoria Re-
giopal de Fomento Agrí-
cola naquele Estado.

Esses estudos serão íei-
tos por uma Comissão que
o Ministro Armando Mon-
teiro Filho, da Agrloultu-
ra, acaba de designar e
composta dos Srs- Ornar
Luís de Barros, engenhei-1
ro-agrônomo che*° da
Agência do Serviço de
Economia Rural em Fôr-
to Alegre, e Álvaro Pon-
tes de Magalhães • Leo-
poldo Pedro da Silva, tam-
bém engenheiros-agrôno-
mos, sob ti presidência do
primeiro.

US

Classes produtores de
Pernambuco em assembléiu W^ÊÊ^^í
permanente; emergência

A Federação das Associações Comerciais do Brasil recebeu
comunicação de que as entidades das classes produtoras de Per-
nambuco se declararam em assembléia permanente e solicitaram
ao Presidente da República e ao Primeiro-Ministro providencias
urgentes para neutralizar a convulsão social reinante no Estado,
motivada pela falta de trabalho e de alimentos essenciais às
populações pernambucanas. Acentuaram que a assembléia será
suspensa depois de normalizada a situação.

Reclamando medidas saneadoras dirigiram-se as autoridades
da República os seeuintes dirigentes das classes produtoras de
Pernambuco: Srs. Oscar Amorim, Presidente da Associação Co-
mercial' Renato Brito Bezerra de Melo, Presidente da Federação
das Indústrias; Miguel Vita, Presidente do Centro das Indus-
tria.s; Wilson Campos, Presidente da Federação do Comercio
Atacadista; e Francisco Falcão, Presidente da Associação dos
Fornecedores de Cana. ' t
EXPOSIÇÃO

Esses líderes conservadores expuseram 05 problemas deter-
minantes da crise, formulando apelos para providências rápidas
e que venham a impedir acontecimentos imprevisíveis, às seguin-
tes autoridades: Presidente da República,, Presidente do Conse-
lho de Ministros, Ministros da Viação e da Agricultura e Presi-
dente da Cofap.

1017 — Port  170 50 Venc. 260 dias 82,67
450 Venc. 262 dias 82,54

Bancos: 2000 Venc. 380 dias 74,67
50 Venc. 410 dias 72,67

620 Brasil  2080 100 Venc. 349 dias 76,74
153 C. R. M. Gerais .. 400

1370 Lowndes  1000 Finco S/A.
16 Mercantil R. J. . 310

50 Venc. 234 dias 85,05
Companhias 1820 Venc. 247 dias 84,22

50 Venc. 270 dias 82,75
60 Aços Especiais Ita- 1S00 Venc. 277 dias 82,303

bira ACESITA 1800 Venc. 308 dias 80.322
Port. — c/ bonif. 10000 1700 Venc. 337 dias 78,47

O cabogramft ontem enTlaclo ao
Sr. Joüo Goulart, é o Beisulntc:

"Os órgfios representativos dns
classes produtoras de Pernambuco,
reunidos em sessão permanente,
face à gravidade da situação ori-
nnda da crise de abastecimento e
das agitações ocorridas em várias
cidades do Interior do Estado, rc- •

sultando cm violências e depre-
dações, vêm encareci' no Presi-
dente da P.epíibllca a nece.«si<!.idL-
da adoção de imediatas provldên-
cias por parte do Governo federal,
110 sentido de autorizar ao Do-
parlamento Nacional de Obr.is
Contra as Secas e no Departamen-
to Nacional de Estradas dc Ro-
dagem a abertura lncontlnento
de frentes de trabalho que possi-
billtem ocupaçSo e meios de s'jb-
bistêncla. únlcu maneiras cíiclen-

tes de ser debelado o clima de
convulsão social dominante".

GÊNEROS

Prossegnlndo:
"Sallcitam, ainda, tiue V. Exa.

ordene aos Ministros da Agricul-
tura c da Viação, bem cemo à
Cofap urgentíssima» providência
para ò envio de quantidades subs-
tanclnls de gêneros alimentícios
reclamados pelo comércio a ílm
de que abasteça a resino. As cias-
tes produtoras de Pernambuco
continuarão reunidas em assem-
biéia até que a presente crise
seja debelada, confiando na ele-
vada compreensão e no espirito
de justiça de V. Exa.".

O cabogra-nia remetido ao £r.
Tancredo Nevea 6 Idêntico..

para o funcionamento da Sur-
san) não acarretou qualquer"comunicado
Suprimento de pneumá-
ticos e câmaras de ar

As fábricas de pneumáticos;
e câmaras de ar, representadas,
pelas entidades que este subs- 1
crevem, sentem-se no dever de
alertar os responsáveis oclos.
suprimentos desses produtos, à
indústria automobilística brasi-
leira e ao mercado de reposi-
ção em geral, da possibilidade
de falta desses artefatos de
borracha.

Esta situação decorre da
atual greve dos empregados da
Indústria Petroquímica de
Cubatão, S. P., que impossibili-
ta a entrega ás fábricas de
"negro ce lumo", matéria-prl-
ma essencial à. fabricação da-
queles artigos, e que poderá le-
var as fábricas de pneumáti-
cos à paralisação de suas ati-
vidades.

Aguardamos, com confiança,
uma próxima solução daquela
greve, que além de prejuízo à
economia dc transporte no
pais, prejudicará igualmente
cerca de 10 mil operários quei
trabalham em nosso setor.

São Paulo, 7 de maio de 1962.
— Sindicato da Indústria d/

Pneumáticos e Câmaras de
Ar para Veículos do Estado
de São Paulo;

I — Associação Nacional da In-
Áustria de Pneumáticos
"A.N.I.P."

(a) PAULO REIS DE MA-
l GALHAES — Presidente. , <P

não pode iyâlj^
• »•••••••••• •••••••••'••^W ^_^^^m^AAWmT********m***^m^**9***'
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Não e curioso que
se anuncie e qoe você não o possa

comprar em nenhum lugar
••¦•»«*•¦•••¦••«»«»¦«»•¦«¦¦••»•••• •••••»

E' que SYNTEKO não é um produto solto nomaf-j
cado. SYNTEKO é o nome de um sistema de tro»
tamento de assoalho, protegido pela fábrica até
a aplicação acabada no seu lor.

Por isso, só C^ynfe&r
Peço orçomenfo a j

S I N T E K- O S/A.
Rua Almirante Barroso. 90 — 6.» andar — Conj. «M/SH

Telefone 52-6621
aio ae Janeiro — on nos aplicadores autorizados



_0 — l-° Cati., Jornal do Brasil, 4~-~elra. 9-S-6'

AGENDA JB
BANHO PROIBIDO

Todas as praias da Zona Sul — Copacabana, Leme, Ipa-
nema, Leblon, Barra da Tijuca e Vermelha — continuarão
interditadas até amanhã, em conseqüência da ressaca e de
fortes correntezas verificadas em toda a orla marítima da
Guanabara. A determinação é do Serviço de Salvamento, da
Secretaria do Interior e Segurança, que está alertando aos

pescadores amadores para que se abstenham da prática do
esporte nas pedras da Avenida Niemeyer.

PAGAMENTOS—(
tepio Civil da Guerra, de .201
a 1204; Meio Soldo, 7 .0;
Montepio da Aeronáutica,
.dM -.0- a. ___«!• _T.._<_p<.
da Agricultura, de 7601

HOJE — Aposentados da Via-
çáo, de 491S a 4928; Diver-
sas Pensões Reunidas, de 6101
a 6106; Montepio .?. .»¦.«".__.
de 7101 a 7112 e Montepio da
Casa da Moeda, 7150 e 7151.
AMANHA — Aposentados da
Viação, de 4929 a 4924; Mon-

7603; Montepio do Trabalho,
7801 e Montepio do Congres-
so Nacional, 7540.

SIM CONVOCA PAIS
Termina hoje, às 16 horas, o prazo dado pelo Chefe do

Serviço de Internamente de Menores aos pais das meninas
Inscritas para internamento naquele estabelecimento para que
compareçam ao Serviço, a fim de tratarem de assuntos de seus
interesses. Os pais de inscritos do sexo masculino serão cha-

'. mados oportunamente.

NAVEGAÇÃO PERIGOSA
hoje e amanhã, é eonsi-

.erada perigosa para a nave-
tação aérea e marítima toda a
área compreendida entre os
Meridianos que passam pela
Ponta do Marisco e pelo Pon-
tãl de Sernambetiba, numa

distância de 2 mil metros da
Unha do litoral e a 5 mil de
altura, dentro daquela área.
A medida é conseqüência de
exercícios de tiro que serão
realizados pelo Arsenal de
Guerra do Blo de Janeiro.

PARADORES NÃO PARAM
HOJE — Os trens paradores que se destinam a D. Pedro II
não farão paradas, hoje, das 11 às 16 horas, nas Estações de
Todos os Santos e Mangueira, inclusive. Tocarão, entretanto,
em Silva Freire, São Francisco Xavier, São Cristóvão e Lauro
Mtiller. "Ê para reparos na linha 2, entre as cabinas 2 e 4.

AMANHA — Das 11 às 16 horas, os trens paradores que
partem de D. Pedro II não tocarão as Estações de Mangueira
_ Todos os Santos, inclusive, parando, entretanto, em Lauro
Müller, São Cristóvão, São Francisco Xavier e Silva Freire.
Serão feitos reparos na linha 1, entre as cabinas 2 e 4.

VOLANTES — Os Hospitais
Volantes das Pioneiras Sociais
estarão atendendo até o dia
18, das 13 às 18 horas, nos se-
guintes locais: Largo do Men-
danha (Campo Grande); Es-
trada dos Bandeirantes (em

HOSPITAIS
frente ao número 5045, em
Jacarepaguá); B. da Matriz,
próximo à Igreja (Santíssi-
mo) e Corte do Cantagalo,
próximo à Favela da Cata-
cumba (Lagoa Bodrigo de
Freitas).

FEIRAS-LIVRES
HOJE — R. Domingos Ferreira (Copacabana); Largo do
Humaitá (Humaitá); R. Sampaio Viana (Rio Comprido); R.
Gláaiou (Pilares); R. Mendes Tavares (Vila Isabel); R. Ana
Leonldia (Engenho de Dentro); Est. do Engenho da Pedra
(Olaria); Largo do Pechincha (Jacarepaguá); Rua Dez (Su-
lacap), em Marechal Hermes; R. Adelaide Tapajós (Osvaldo
Cruz); R. Valério (Engenheiro Leal); R. Guaraúna (Vicente
de Carvalho); R. Antônio Vargas (Piedade); Praia de Bota,-
fogo, Morro da Viúva (Botafogo); R. Divisionária (Bento
Ribeiro); R. Iriguaçu (Bangu); Rua Quinze (Conjunto do
IAPC), em Irajá; Praia da Olaria (Ilha do.Governador); R,
Visconde de Figueiredo (Tijuca) e.R. Professor Júlio Koeler
(Santa Teresa).

AMANHA — R. Carmo Neto (Mangue); R. Medina
(Méier); R. Conde- de Agrolongo (Penha); R. Morais e Silva
(Engenho Velho); R. do Imperador (Realengo); R. Vitor
Meireles (Rlachuelo); R. do Russel (Praia do Russel); R. Mi-
nistro Viveiros de Castro (Copacabana); Av. Bartolomeu Mitre
(Leblon); R. do Trabalho (Vila da Penha); R. Clarice índio
do Brasil (Botafogo); R. Araújo Lima (Vila. Isabel); Av. Ge-
neral Ribeiro de Faria (Marechal Hermes); Praia.da Gua-
nabara (Ilha do Governador); Est. do Tindiba (Jacarepaguá);
Av. Santa Cruz (Padre Miguel); R. Costa Mendes (Ramos);
R. Angelina (Encantado); R. dos Jangadeiros (Ipanema); R.
Barão de Capanema (Bangu); R. Marcos Macedo (Fundação
da Casa Popular), em Deodoro e Praça Carmela Dutra (Bar-
reira do Vasco), em São Cristóvão.

FARMÁCIAS DE PLANTÃO

CÉNTBO — B. i.p de Março,
14; B. Camerino, 44; B. Sena-
dor Dantas, 118-E; B. do La-
vradio, 5; Av. Mem de Sá,
178; B. do Biachuelo, 69 e 221;
Ladeira Frei Orlando, 5; B.
da Lapa, 18; B, Almirante
Alexandrino, 98; B. Moncorvo
Filho, 46-B; B. Bento Bl-
beiro, 25; B. Nabuco de Frei-
tas, 132; B. Catumbi, 67 e B.
Aristides Lobo, 229.
ZONA SUL — B. do Catete,
287; B. Cosme Velho, 448; B.
Senador Vergueiro, 200-B; B.
Palssandu, 104; B. General
Polidoro, 156; Praia de Bota-
fogo, 490; R. Beal Grandeza,
313; B. Sáo Clemente, 254-A;
B. Voluntários da Pátria n.*
402-A; B. Humaitá, 63-A; B.
Jardim Botânico, 588; B. Ar-
tur Araripe, 110-A; B. Dias
Ferreira, 147-D; B. Ataulfo de
Paiva, 644-D; Av. N. ,S. de
Copacabana, 95, 911 e 1212;
B. Teixeira de Melo, 47-D; B.
Francisco Sá, 18-A; B. Mon-
tenegro, 129-D; B. Visconde
de Pirajá, 616; B. Bulhões de
Carvalho, 240-A; B. Barata
Bibeiro, 698-G e B. Xavier da
Silveira, 59-B.

ZONA NOBTE E SUBOBBIO
— B. Haddock Lobo, 71 e 541;
B. São Carlos, 94; B. S. Cris-
tóvão, 518-A e 829; B. S. Luís
Gonzaga, 2265; B. Bela,
889-B; B. Conde de Bonfim,
98 e 879; B. General Boca,
263; Praça Saenz Pena, 23; B.
Santa Carolina, 8-B; Av. 28
de Setembro, 326; B. Visconde
de Santa Isabel, 4; II. Mea-
rim, 112; R. Barão de Mes-
quita, 605-A; B. Ferreira Pon-
tes, 165-A; B. Licínio Cardo-
so, 261; B. Senador Bernardo
Monteiro, 88-B; B. Sáo Fran-
cisco Xavier, 665; B. 24 de
Maio, 440 e 1007; B. Viúva
Cláudio, 377-A; R. Barão do
Bom Betiro, 459 e 1487; R.
Adolfo Bergamini, 345; R. 2
de Fevereiro, 1000; R. Luís de
Vasconcelos, 503; R. Grajaú,
5; R. Álvaro de Miranda, 295;
R. Goiás, 234; R. Conde de
Azambuja, 1097; Av. Subur-

Assembléia fluminense fixa Ordem dos Músicos estuda
em Cr$ 76 mil vencimentos fundação de uma emissora
dos cargos mais cobiçados e uma fábrica de discos

Niterói (Sucursal) — A Assembléia Legislativa do Es-
tado do Rio aprovou, ontem, após 55 dias de paralisação,
a mensagem em que o Governador Celso Pecanha propôs
á elevação dos vencimentos dos fiscais de rendas e agentes
íiscàis — de Cr$ 54 mil para Cr$ 76 mil — e dos demais
ocupantes de cargos de fiscalização na Secretaria de Fi-
nanças. _ _,. ,

Foi esta a nrimeira ves que a Assembléia teve quorum
para a votação, desde que irrompeu a crise politica: o
tema interessou a todos os deputados, porque essas são as
carreiras preferidas pelos cabos eleitorais e pelos próprios
parlamentares. Para pagar o aumento, foi aberto um crê-
dito especial de Cr$ 166 milhões.

A Ordem dos Músicos da Brasil vai estudar a instalação
de uma emissora de rádio, uma fábrica gravadora e a for-
mação de uma sociedade de direitos autorais, atendendo a
sugestões de compositores ao maestro José Siqueira, Presi-
dente da Ordem, com quem debateram os problemas da
clãSSS *

O maestro José Siqueira anunciou que será estudada
também a possibilidade de reformulação na arrecadação e
na distribuição dos direitos autorais de execução em bailes,
mediante um sistema através do qual os compositores rece-
beriam 20% da quantia paga ã orquestra, cujo maestro fica-
ria encarregado de relacionar os nomes de todos os autores
das músicas executadas.

M-T . TI" """ mar,*T'?

A lei aprovada estima em
CrS 90 milhões e 240 mil anuais'
a elevação de despesas decor-
rentes do aumento dos fiscais
e agentes fiscais, e favorece
também os procuradores fiscais
e seus adjuntos, os auditores
e seus assistentes e os inspeto-
res estatísticos fiscais e técni-
cos de economia e finanças,,
que perceberão mais CrS 16
mil mensais, além dos estatis-
bicos fiscais, beneficiados com
um aumento de 33%.

A mensagem em que o Sr.
Celso Pecanha justificou o pro-
jeto revela que o Estado con-
ta com mais de 800 agentes de
fiscalização da arrecadação pú-

Congresso
de Metais
será no Rio

Estão quase prontos os pre-
paratlvos para a realização, no
Rio de Janeiro, do XIII Con-
gresso da Associação Brasileira
de Metais, dos dias 9 a 14 de
julho, na sede do Instituto Mi-
litar .de Engenharia, já cedido
pelo Ministro da Guerra.

Durante a reunião, em ses-
soes abertas, serão debatidos
trabalhos técnicos, científicos c
econômicos relacionados com a
metalurgia, pelos dois mil téc-
nicos metalúrgicos • de todo o
País, que participarão dos tra-
balhos como delegados de em-
presas, universidades e outras
entidades.

Como parte do Congresso, fo-
ram programadas visitas dos
delegados a estabelecimentos
metalúrgicos cariocas e de Es-
tados limítrofes, entre eles Vol-
ta Redonda. Para os familia-
res dos congressistas, visitas aos
pontos pitorescos do Rio.

bana, 7407 e 9540; R. Arquias
Cordeiro, 310; B. Bocha Fita,
76-B; B. Cruz e Sousa, 175;
B. Assis Cordeiro, 20; B. Cia-
rimundo de Melo, 798-A; Av.
João Bibeiro, 61; B. Cardoso
Quintão, 523-B; Av. Nova Ior-
que, 462; B. N. S. das Gra-
ças, 351; B. Gérson Ferreira,
191-A; Av. Teixeira de Castro,
427-A; B. Begeneração 328-A;
R. Dr. Alfredo Barcelos, 553;
B. Barreiros, 1175; B. Nica-
ragua, 346-A; B. Lobo Júnior,
1739-A; E. Antenor Navarro,
100-A; Est. do Porto "Velho,
86; B. Uranos, 963, 997 e 1329;
B. Tangará, 5-A; Av. dos De-
mocrátlcos, 521A e 619-B; B.
Dionisio, 36-B; B. Júlio Cor-
tines, 98-A; R. Padre Januá-
rio, 267-B; B. C, loja 15, Blo-
co 24 — IAPI; B. Capitão
Cruz, 666; Est. da Água Gran-
de, 754-C; Est. Vicente de
Carvalho, 316 e 962-C; Av.
Monsenhor Félix, 18-A e 504;
B. Cacequí, 563-B; Av. Brás
de Pina, 950-A e 1615-B; B.
Valentim .Magalhães, 226; B.
Bulhões Marcial, 385-B; Est.
do Barro Vermelho, 1378-B;
B. Américo 'Rocha, 1549; B.
Maria Passos, 943; B. Pache-
co da Bocha, 260; B. Fernan-
des Marinho, 45; B. dos To-
pázlos, 71; Av. Ministro Edgar
Bomero, 60; Est. João Paulo,
98-A; Av. do Curral, 1; Av.
das Bandeiras, 63; Av. Na-
zaré, 2574; B. Acapú, 164; Est.
João Vicente, 667; B. Cândido
Benício, 1998; Praça da Ta-
quara, 170-B; B. Pinto Teles,
.21-1-; Av. Geremárlo Dantas,
214-A; B. Francisco Real,
2151; Av. Cônego Vasconcelos,
45; R. Gila, 50; R. 2 de Abril,
5; Av. Santa Cruz, 206; R.
Sofia, 342-B; Est. Intendente
Magalhães, 2910; R. Divisio-
nária, 412-B; B. Gravata, n."
56-A; B. Ferreira Borges, 22;
B. Felipe Cardoso, 83; Est. de
Sepetlba, 5775-F; B. Maldo-
nado, 293-C; Est. da Porteira,
428-A; B. Jari. 1; Est. do Ga-
leão. 692.E; B. Tenente Cie-
to Sampaio. 583-C e B. Cam-
bauba, 185-A.

 _ nscais ae rendas, 355
agentes e outros 32 íunc>oná-
rios de diversas categorias, O
projeto aprovado reduz de 11
para três o número de classes
em cada carreira. Entre os be-
neficiários da lei há vários
deputados.

Apesar do interesse dos de-
putados — que só aprovaram
esse projeto durante a sessão
—, a votação do aumento íoi
ameaçada pela oposição,;; que
anunciou ao Lider do Governo,
Sr. Hamilton Xavier (PSD),
seu propósito de obstruir o
andamento da p,roposição.
Após a suspensão dos traba-
lhos por meia hora, governis-
tas e oposicionistas concluíram
um acordo, pelo qual os últi-
mos terão consagradas em
projeto à parte, que depende-
rá do Sr. Celso Pecanha, as
reivindicações por eles apre-
sentadas.

CRITICAS

O cômico e compositor Jara-
raça foi um dos primeiros a se
pronunciar sôbie o problema
dos direitos autorais, afirman-
do que a sua marcha Mamãe
eu Quero é bastante cantada
em todo carnaval, já possui
cerca de 20 gravações nos Es-
tados Unidos, outras tantas na
Europa, nos paises socialistas
— "até na China" — e, no en-
tanto, êle não recebe os seus
direitos por isso.
. O compositor Oliveira San-
tos disse qúe um-grupo de com-
positorès se apoderou das
emissoras de rádio de maneira
que só as suas músicas são exe-
cutadas. E sugeriu a aquisição
de uma emissora e de uma gra-
vadora pela Ordem dos Músi-
cos.' Outros compositores se quel-
xaram das sociedades de di-

reito autoral, alguns alegando
que foram expulsos por defen-
derem os seus direitos pelos
jornais, "enquanto esses órgãos
continuam a arrecadar dinhei-
ro com suas músicas sem pa-
gar aos autores".

REUNIÃO

O Maestro José Siqueira pe-
diu aos compositores para re-
lacionarem as suas reivindica-
ções a fim de serem discutidas
numa reunião, marcada para o
dia 5 de junho.

A União Brasileira dos Com-
positorès, uma das sociedades
atingidas pelas críticas, não
enviou representante à reunião.
A SBACEM foi representada
pelo seu Presidente e pelo Se-
cretário, compositores Marino
Pinto e Walfrido Silva, que de-
bateram com os compositores o
problema do direito autoral.

J.Ê. TEM ESCOLA NO JACARÈZINHO
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O Governador Carlos Lacerda vai inaugurar, hoje, à$ 10 horas, uma nova escola para atender à
Favela do Jacarèzinho, onde residem cerca de 35 000 pessoas. A escola abrigará 1500 alunos, entre
crianças e adultos, e será mantida pela General Electric S. A., em convênio com a Fundação Otávio

Mangabeira. As matrículas na escola estão abertas

Governo pretende elevar
para 100 número de escolas
primárias até o fim do ano

Ao inaugurar, na manhã de ontem, a Escola São Vi-
cente, na Penha, o Secretário de Educação, Professor Fie-
xa Ribeiro, afirmou que até o fim deste ano, o Governo
da Guanabara deverá elevar para 100 o número de es-
colas primárias no Estado. Referiu-se ainda à expansão
da rede do ensino médio, cujo número de matrículas íoi
dobrado êste ano, de 12 para 24 mil.

O Secretário de Educação representou o Governador
Carlos Lacerda na solenidade, a que compareceram, tam-
bém, o Presidente da Fundação Otávio Mangabeira, o Di-
retor do Departamento de Educação Primária, o Bispo
Auxiliar do Rio- de Janeiro, Dom Hélder Câmara, depu-
tados e figuras da administração. A bênção das instala-
ções íoi dada pelo Padre Mário, da Paróquia local.

Prova de Comandante
seleção para
daeiilógrafo

A partir de amanhã e até o
dia 25 estarão abertas as ins-
crições para a prova de sele-
ção e classificação para con-
trato de dactilógrafo da Secre-
taria de Educação da Guana-
bara.

Os candidatos poderão diri-
gir-se à Avenida Graça Aranha,
416, sala 414, para preencher
as fichas de inscrição.

nao deixa

PATRONOS

Durante a cerimônia. Dom
Helder Câmara, após felicitar
o Governo da Guanabara pela
construção de escolas primárias
em todo o Estado, exaltou o
acerto com que estão sendo es-
colhidos os patronos dos novos
estabelecimentos, destacando
particularmente o nome de São
Vicente, fundador de seminá-
rios, e que chegou a ser Cape-
lão da Rainha-Mãe.

Em nome dos moradores da
Penha, o Deputado Atila Nunes
agradeceu ao Governo a inau-
guração da nova escola e lem-
tarou as filas de pais e respon-
sàveis que se formavam, pelas
madrugadas, para conseguir
matrículas nas escolas prima-
rias do Estado, "o que não

Macaé quer
ter porto
de minérios

Niterói (Sucursal) — Verea-
dores e lideres sindicais de Ma-
caé, tendo à frente o Prefeito
Gérson Miranda, solicitaram
ao Ministro da Viação, ontem,
a construção de um porto de
minérios na Ilha de Santana,
no Município, argumentai!-
do que ali poderão aportar na-
vios de cem toneladas, quando
os portos de Vitória e do Rio
de Janeiro só permitem o acos-
tamento de embarcações até 40
toneladas.

O Prefeito Gérson Miranda
disse ao JORNAL DO BRASIL
que, diante da opinião favorá-
vel do Ministro Virgílio Távo-
ra, vai enviar memoriais ao
Presidente João Goulart e ao
Primeiro-M i n i s t r o Tancredo
Neves, mostrando os benefícios
que o novo porto trará para o
País, e se dirigirá aos deputados
federais fluminenses, solicitan-
do que apoiem a reivindicação
de Macaé junto ao Governo.

ocorre mais, graças à expan-
são da rede escolar promovida
pelo Governador Carlos Lacer-
da, que está cumprindo o pia-
no que anunciou como candl-
dato". ,

HAP será
Fundação

_5

por acordo
Niterói (Sucursal) — Em ato

que será realizado às 16 horas
de hoje, no Ministério da Edu-
cação, o Ministro Oliveira Bri-
to, o Professor Rocha Lagoa e
o Reitor da Universidade Fe-
deral do Estado do Rio assi-
narão um acordo que transfor-
mará em Fundação de Assis- ,
tência Médica o Hospital Mu-
nicipal Antônio Pedro, de Ni-
terói..

A decisão foi adotada em
reunião de médicos, estudantes
e autoridades, na Associação
Médica Fluminense, e prevê
que a Fundação terá adminis-
tração própria e será mantida
pelos Governos da União e do
Estado, bem como pela Prefei-
tura de Niterói, que. cobrirá
10% das despesas do Hospital.

AVISOS RELIGIOSOS

Ao glorioso Santo
Padre P. Pio XII

Agradeço a grande graça ai-
cançada. — RENÊ.

A Frei Fabiano
de Cristo

Anna de Mello Pereira agra-
dece a graça alcançada.

WALTER ROCHA
m Daura Ramos Rocha e sua

mp filha comunicam o faleci-
mento de seu esposo e pai

ocorrido em São Paulo e convi-
dam para o sepultamento hoje,
às 10 horas, saindo o féretro da
Capela Real Grandeza para o
Cemitério São João Batista.

Coluna da verdade '"'%

Gentilmente convidado para esclarecer as-
suntos de interesse público através do JORK___.
DO BRASIL, pretendo fazê-lo sob o signo da
verdade, segundo a orientação de Cristo: "Se
vós permanecerdes na minha palavra sereis ver-
dadeiramente meus discípulos | e conhecereis a
verdade, e a verdade vos libertará" (Jo. 8,32).

Tornar-nos livres pela verdade. Que gran-
deza! Que felicidade!

Não é,. entretanto, o que sucede aos confu-
sionistas.

Assim, por exemplo, o que foi publicado num
jornal de Pernambuco, atribuindo a um suposto
secretário de meu Arcebispo auxiliar a tese de que
a Igreja seria "favorável ao divórcio a íim de
evitar os abusos".

Naturalmente, D. Hélder imediatamente re-
bateu a calúnia através da Asapress. Eis o teor
do telegrama: "Em íace declarações divulgadas
imprensa Recife, D. Hélder Câmara informa: Re-
pilo em absoluto aíirmações absurdas sobre di-
vórcio veiculadas desconhecido Padre Guy Ma-
chado falsamente se intitula meu secretário par-
ticular."

Quem será esse padre?
No Anuário Eclesiástico de 1960 não consta

seu nome. Ordenou-se. depois? Onde? No Rio s
que não.

Desconheço tal pessoa. Será mesmo padre?
Se é dele a nota publicada em Recife, aba-

lanço-me a declarar que nem católico é, mas he-
reje, pois nega verdade revelada. E basta.

Cardeal Jaime Câmara M

Engenheiro fez apelo para
que construtores se
unam pela iniciativa privada

O engenheiro Haroldo Lisboa da Graça Couto íêz, on-

tem, um apelo aos construtores t responsáveis pelas indús-

trlas afins para que se unam em defesa da Iniciativa priva-
da, "que'já tem recebido grandes impactos", e apontou o

próximo Congresso Interamericano da Indústria da Cons-
trução, que se realizará no Rio, de 10 a 16 de setembro, como
"a oportunidade para integração dos cépticos e egoístas".

A solicitação íoi feita durante o almoço oferecido pela
Comissão Organizadora 

'• do III Congresso Interamericano
da Indústria da Construção aos dirigentes do Clube de Enge-

nharia, Federação das Indústrias do pstado da Guanabara,

Sindicato da Indústria da Construção Civil, Instituto dos

Arquitetos do Brasil e Federação Brasileira dos Engenhei-

ros, ontem, no Clube Comercial.

o s^u navio
Enquanto dois tripulantes do

navio mercante Argentino —
partido ao meio, ao Sul do Fa-
rol das Conchas — eram iça-
dos ontem por um helicóptero
da FAB, o Comandante se
recusava a abandonar o pôsto.

O helicóptero — SH-19, n.°
8 506 — decolou às 12 h 30 m
da Base Aérea de Cumbica.

NAO SE REÚNEM

Há inúmeros industriais
que, lamentavelmente, ainda
não sentiram as vantagens de
se reunirem em -conclaves pa-
ra', juntos,,resolverem seus pro-
blemas e, por isso, deixam de
atender a insistentes convites
dos órgãos de classe e que são
filiados, para suas assembléias.
Esses colegas desconhecem o
quanto . estáo perdendo e o
quanto prejudicam, cohi sua
ausência, seus ativas compa-
nheiros.

A falta- de freqüência faz
com que os assuntas sejam tra-
tados e defendidos por limita-
do número de interessados que
sempre possuidos dos melho-
res propósitos, não podem, evi-
dentemente, ser infalíveis, nem
é justo que. pensemos em exi-
gir deles completo abandono
de seus compromissos parti-
culares, porque, se assim íôs-
se, não seriam' industriais
atualizados, afirmou o Presi-
dente da Câmara Brasileira
da Indústria da Construção.
DIVISÃO
DA CLASSE

Acbamo-nos divididos.
Assim é que uns idealistas lu-

Antônio Ascenção
(MISSA DE 7." DIA)

+ 

Henriqueta Ascenção, nora, netos, bisnetos, ir-
mês, cunhado e sobrinhos convidam os parou-
tes e amigos para assistirem à missa que man-
dam celebrar, em sufrágio da alma de seu es-
timado ANTÔNIO, na Igreja de N. S.a da Con-

ceição e Boa Morte, na Rua do Rosário esq. da Av. Rio
Branco, às 10,30 horas, amanhã, quinta-feira, dia 10, pelo
que ficam antecipadamente agradecidos. <P

WALTER ROCHA
(FALECIMENTO)

— Viúva Nereu Ramos, Hugo
*HJ Ramos, Celso Ramos,

Mauro Ramos, Joaquim
Ramos, Nilo Ramos, suas senho-
ras e Ruth Ramos comunicam
o falecimento de seu cunhado
WALTER ROCHA e convidam
para o enterro, hoje, às 10 ho-
ras, no Cemitério de São João
Batista, saindo o féretro da
Capela Real Grandeza. (P

tain por uma Câmara de Cons-
trução forte e operante, ver-
dadeiro órgão de cúpula capaz
de imprimir confiança e res-
peito aos demais industriais «
ao Governo, enquanto um ou-
tro grupo, infelizmente maior,
e também mais forte econômi-
camènte. mantém-se inativo -
segue procurando contornar as
dificuldades, sem esperança de
eliminá-las.

Chegou o momento de so-
marmos nossos esforços num
objetivo comum. Náo há mais
lugar para os indiferentes ou
apáticos. A iniciativa privada
já tem recebido grandes im-
pactos. A indústria da constru-
ção no Brasil desenvolveu-se,
tornou-se grande e conhecida
em todo o mundo. Não foram
poucas as tentativas para a
criação de departamentos de
construção em Institutos e Mi-
ni.térios. E" um imperativo
aparelharmo-nos em todos os
setores e por todos os meios,
para que nos mostremos fortes,
unidos e aptos a aceitar as
grandes tarefas que, a cada
momento são programadas e
que só a nós cabe realizar,
afirmou ainda o Sr. Haroldo
Graça Couto.

WALTER ROCHA
(FALECIMENTO)

-VOGA PUBLICIDADE
¦¦¦ LTDA. comunica o faleci-

mento de seu Diretor, Sr.
Walter Rocha ocorrido em São
Paulo e convida para o sepulta-
mento hoje, às 10 horas, saindo
o féretro da Capela Real Gran-
deza para o Cemitério São João
Batista. (P

1
_SS

l_ _

t*.

WALTER ROCHA
(FALECIMENTO)

+ 
ORBITUR S. A. comunica
o falecimento de seu Dire-
tor, Sr. Walter Rocha

ocorrido em São Paulo e con-
vida para o sepultamento hoje,
às 10 horas, saindo o féretro da
Capela Real Grandeza para o
Cemitério São João Batista. (P

-.__
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Certos da tutoria, «t portugueses 7iim_..r_m._e a un» Irei nnmenlo lev» na manhã de ontem, eom fináiíicn . íoU Jóquei. £n(r« «m pulo • o_.ro, discutiam como, parar o ataque do
Brtuil • jazer mai» d» um gol

n 7/ 1 I U J B VÔO ESPECIALFroblema da falta de
turistas para a Copa * *

ainda alarma chilenos
Em proporções ainda mais graves do que era cal-

culado há dois meses atrás, o problema do desinte-
rêsse de tifristas pela disputa da Copa do Mundo
está alarmando as autoridades e a parte do povo
chileno, principalmente.aqueles que gastaram gran-
des somas para acomodações dos torcedores estran-
geiros em Santiago, Vina dei Mar e Rancágua.

Dos 23 mil estrangeiros que eram esperados em
meados de maio, menos da terça parte — cerca de 7
mil — irão realmente ao Chile para assistir à Copa
do Mundo.

Para os portugueses x
a yitória é certa e
por mais de um gol

Certos de que, hoje à noite, vencerão a seleçSo
brasileira, os portugueses treinaram ontem, pelaV,
manhã, no Maracanã, quando todos se mostraram»
otimistas e o selecionador Armando Ferreira voltou-
a criticar a equipe do Brasil, afirmando "que não
será surpresa para mim uma vitória de Portugal
nesta segunda partida". ^

A exceção de Lúcio, que é brasileiro, os demaií
jogadores portugueses se mostram confiantes na;
vitória e falam tranqüilamente dos planos que vão
utilizar para anular os homens de ataque do Brasil»
e da forma como marcar mais de um gol, desta vez.

Movimentos

i

TSOS ESTADOS

Ceará é líder i
com, Fortaleza '

Fortaleza (SP-JB) — Ceará.
Sportlng, campeão, de 61, e
Fortaleza F. O., vloe-cam-
peto. sto ob lideres do Cam-
peonato Cearense de Futebol,
com apenas dois pontos per-
dldos. Sem contar o Jogo
América e Nacional, que não
íol concluído, a classificação
é a seguinte: 1.. — Cc_r_
Sportlng « Fortaleza, com
dois pontos perdidos; 2.° —
Nacional e Calouros do Ar,
com três pontos perdidos; 3.°
— América e Usina Ceará,
com. quatro pontos perdidos;
4.» — Ferroviário com chico

.poátos perdidos; 5." — Gen-
tll&ndla com sete pontos per-
dldos.

O campeonato continuará
hoje com o Jogo Fortaleza x
América, enquanto no suba-
do Jogarão Ceará Sportlng x
Calouros do Ár e no domln_o
Ferroviário x Nacional.

Aimoré poderá
jogar 3 em SP

São Paulo (SP-JB) — O
Aimoré, de São Leopoldo, qua
acertou com o Santos uma
partida amistosa para o dia
25, em Vila Belmiro, está
tentando conseguir mais dois' Jogos em Sáo Paulo, com o'
Botafogo e com o Comercial,
ambos de Ribeirão Preto.

SP jogará com
o Votuporan-
guense
Sâo Paulo (SP-JB) — O São

Paulo acertou um jogo amis-
toso com o Votuporanguen- ¦
se, para o dia 20, em Votu-
poranga, e outro no dia 23
contra o Portoíellcense, em
Porto Feliz.

SP e Palmeiras
domingo em RP

São Paulo (SP-JB) — Co-
mo parte dos festejos de ani-
versárlo do Comercial, de Ri-
belráo Preto, S&o Paulo e_
Palmeiras Jogando domingo
naquela cidade. No Palmei-
ras reaparecerá o quarto
zagueiro Aldemar, que foi
dispensado da seleção brasi-
leira, enquanto no S&o Paulo
voltarão Gonçalo e Agenor,
que estavam tratando da re-
novação de seus contratos.

Flu pode jogar
. com Portuguesa

São Paulo (SP-JB) — O
Diretor da Portuguesa de
Desportos. Sr. Teófilo Bou-
cas Informou que espera do
Fluminense, do Rio. a con-
flrmaçlio do amistoso entre
os dois clubes para o dia 16,
no Canindé.

SP e Noroeste
é hoje à noite

São Paulo (SP-JB) — São
Paulo'e Noroeste Jogarão
pela segunda vez nas oita-
vas de final da Taça São
Paulo, hoje à noite, no Pa-
caembu. O .São Paulo, que
venceu e primeiro Jogo por
3 a 1, estará classificado, ¦
mesmo que perca hoje por
diferença de apenas um gol.

Estrela quer um
técnico-jogador

Parto Alegre (SP-JB) — O
Estrela FC, da Cidade de
Estréia, convidou o atacante
£nlo Andrade, que atuou no
Palmeiras, para ser técnico «
Jogador do seu quadro de
profissionais. Ênlo, que es-
tava Jogando sem compro-
mlsso pelo SSo Paulo, deve-
rá aceitar o convite.

Flodoaldo no
Internacional

Porto Alegre (SP-JB) — O
zagueiro Flodoaldo, da Por-
tuguêsa. do Rio, chegou a
Porto Alegre para fazer um
teste no Internacional e st
agradar serA contratado pro-
vlsòrlamentc, pois o clube
carioca pretende empres-
tá-lo.

Goleada
manteve Bahia
em segundo

Salvador (SP-JB) — Go-
leando o Fluminense, de
Feira de Santana, por 4 a 0,
no domingo, o Esporte Clube
Bahia conservou-se a um
ponto dos lideres do cam-
peonato. Vitória e Botafogo,
mantendo suas possiblllda-
des de conqulstir o titulo
do resumo e o tetracam-
peonato.

SP x Atlético
só em junho

Mo Paulo (SP-JB) — O
SSo Paulo recusou convite
do Atlético Mineiro para fa-
zer uma partida amistosa no
dia 27, mr-- sugeriu as datas
de l ou 10 de Junho.

DITTBORN DENUNCIOU
CAUSA 

'

A causa desse problema, des-
coberta pelo dirigente Carlos
Dittborn na visita que íêz aos
principais países da América
do Sul, pouco antes de morrer,
resume-se em dois pontoç b_-
sicos: á —má propaganda sô-
bre o custo de vida no Chile;
b — especulação exagerada sò-
bre preços de diárias em ho-
téis e residências particulares
em Santiago, Rancágua e Vi-
fia dei Mar, íeita pela com-
panhia de turismo, que teve o
monopólio das vendas para o
exterior durante vários meses.

PREÇOS FAZIAM
DESISTIR

Acredito,que muitas pes-
soas no Brasil, Argentina e
Uruguai,'que pretendiam ir ao
Chile para assistir à Copa do
Mundo desistiram ante os pre-
ços exagerados que eram apre-
sentados por 

' 
essa i-ompanhia

de turismo — declara o Sr.
Carlos Carrasco Vá_quez, uni
técnico dè turismo que está np
Rio para estudai.o problema.

Na verdade, o. preço de
refeições no Chile não é tão
alto quanto íoi anunciado, por
muitos jornais brasileiros e ar-
gentinos. 

* Uma refeição,, com
entrada, dois pratos, sobreme-

—sa- e café', dificilmente passará
de CrS 400,00 em moeda brasi-
leira e, assim mesmo, quando
íôr íeita em restaurantes de
alto luxo, acima da média ra-
zoável — explicou o Sr. Cm'-
rasco.

EXPLORAÇÃO'..

Para a questão de acomodar
ções em Santiago e Vina dei
Mar, companhias, de turismo do
Chile criaram planos populares
com preços muito inferiores aos
que' eram exigidos pela que teve
o monopólio da venda no exte-
rior, segundo informa o Sr.
Carrasco.

Há planos para estada de
turistas eni residências parti-
culares nos bairros residenciais
de Santiago, Pancagua e Vina
dei Mar, com diárias até de 4
dólares — cerca de CrS 1 400,00
— disse. Ê natural que muitos
brasileiros, argentinos e uru-
guaios tenham-se assustado com
os preços que eram cobrados,
pois toda a exploração era con-
centrada nas diárias de hotéis,
já que os -preços das passagens
de avião são íixos (por deter-
miuação da IATA), assim como
os dos ingressos para os jogos
(por determinação da PIPA).
Sob o disfarce de excursão
completa, incluindo as passa-
gens de avião e os ingressos
nps jogos, a companhia que ti-
nha o monopólio das vendas
para o exterior aumentava o
seu preço à' vontade, oneran-
do, unicamente, os preços
das diárias em hotéis e residên-
cias particulares.

SOLUÇÃO CHEGA TARDE

O problema da ida de turis-
tas para a Copa do Mundo, áà
certo modo, já foi resolvido pe-
lo Comitê Organizador do Cam-1
peonato, que cancelou seu con-
trato de exclusividade com a
companhia que tinha o mono-
pólio das venda* liberando-as
para todas as outras' compa-
nhias interessadas.

Apesar de ser tardia, essa

Portugal
contra
Esporte

Recife — (SP-JB) .- Mesmo
Já tendo um jogo marcado pa-
ra domingo, com o quadro do
Ferroviário, abrindo oficial-
mente o campeonato pernam-
bucano. o Esporte Clube de
Recife está tentando conse-
guir um jogo nmiítcso contra
a seleção de Portugal, para
comemorar seu aniversário.
í_ste amistoso é difícil, pois cs
poituguêsD* terão que vtltnr
para seu pais sexia-íeira. -O
Esporte, que quer adiar o ini-
cio do campeonato para co-
memorar seu aniversário, ten-
tara conseguir o quadro do
Bahia, como adversário, caso
os portugueses não-aceitem o
Jogo.

providência, sugerida pelo Sr.
Dittborn, veio resolver grande
parte do problema. Iníelizmen-
te. o número de turistas que
irão ao Chile não passará mes-
mo de' 7 a 8 mil, no máximo —
declarou o Sr. Carrasco. Isso,
.por outro lado, vai ser melhor
para os que assistirem à Copa,
pois os alimentos que já esta-
vam sendo estocados para abas-
tecer cerca de 23 mil turistas,,
terão de ser liberados, lógica-
mente, por um preço mais ba-
rato, ou pelo menos, normal,

GOVERNO SEGURA PREÇOS _
O próprio Governo do' Chile,

segundo afirma o Sr. Carrasco*
está preocupado em mante. os
preços baixos e estáveis para o
periodo da Copa.

— O nosso. Governo tem á
consciência de que é o nome do
Chile que está em jogo nessa
Copa. Nas ferrovias que êle
controla, os preços das passa-
gens, entre Vina dei Mar e
Santiago, Santiago-Rancagua e
vice-versa, serão inferiores a um
dólar — cerca de 1 300 pesos
chilenos. São com esses exem-
pios que êle pretende controlar
a estabilidade dé todos os outros
preços satisfazendo aó seu povo
e também aos turistas.
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O treino da seleção portuguê-
sa constou de uma ginástica pu-
xada, com corridas, movimento
de braços e saltos, antes do
dois-toques, feito em apenas
metade do campo, no sentido
lateral.

Zé Carlos e, Festas, que po-
dem jogar hoje em substitui-
ção a Lino, receberam uma
atenção especial do treinador
Jucá e do selecionador Arman-

do Ferreira. Foram submetidos
a um treinamento à parte con-*

.tra os ponteiros Simões e Se-
rafim, que os enfrentavam al?.
ternadamente próximo à late-
ral. «

Se Lino, porém-, passar n«'
exame médico hoje de manhã,

.éle será o zagueiro lateral di-
reito. Ontem, não treinou, sen-
do poupado.

Dois toques
Enquanto os treinadores de-

dicavam.se a Zé Carlos e Fes-
tas, os outros defensores batiam
bola, em lançamentos longos.
Os atacantes exercitaram-se em
cruzar bolas sóbre a área, trei--
namento que colocou o goleiro
Américo em relevo, com boas
defesas.

Américo também está rece-
bendo uma atenção especial,
se Costa Pereira não puder jo-
gar — possibilidade remota —
êle será escalado.

Depois do bate-bolá, íol arma-
do um treino de dois toques, no
sentido lateral do campo. As
balizas foram formadas por
duas bolas, colocadas muito
próximas uma a outra, e dis-
pensada a posição de goleiro.

Neste tlpo.de treinamento, o
ponteiro direito Yauca demons-
trou boas qualidades, com re-

ílexb apurado e soltando muir.
to bem a bola de primeira. Con»
o começo da chuva, o treino íofc
interrompido, ainda com pouca,
tempo.

O eagueiro Zé Carlos iniciou
uma série de palestras parti-
culares entre o treinador Jucá,
o selecionador Armando Per*

¦ reira e os jogadores. Zé Car-
los falou com os dois técnicos-
demoradamente.

Depois dele a conversa foi
com Coluna, depois com' José
Augusto, depois com Eusébio.
A palestra terminou reunindo
os três jogadores do Benfica,..
que formam o trio central da
seleção portuguesa. Os jogado-»
res responderam atentament».
as perguntas do selecionador^
que caminhou campo adentro
de braços com êlea.

Um bom goleiro

O goleiro Américo, reserva de Costa Pereira,
quase certa a

foi submetido a treinamento especial, embora seja
presença do titular

Após o tféinó, "Armando Per-
reira declarou que e._perac0n-
tar com CòSta; Pereira e Lino
par» o JÔgérde Hoje,'informan-
do que os dois têm grande pos-
sibilidadè de se recuperarem.

— Costa Pereira esteve com
angina e, agora, veio de Por-
tugal gripado. Não reage bem
a antibióticos e, por isso, sua
recuperação é um pouco lenta.
Costa Pereira, porém, é um jo-
gador de grande fibra e com
certeza estará bom para jogay
hoje. Se nao puder, Amé-
rico está em boas condições e
a torcida-brasileira poderá ver'
um o\itro bom goleiro — disse
o selecionador. . .

Sobre Lino, está em trata«|
mento no DepartamentoMédi-
co do Vasco e hoje fará um'
novo exame, para saber sejogt
ou não.

O selecionador Armando Fer-X
reira voltou a criticar a sele-
ção brasileira, dizendo que uma
vitória folgada, domingo, no
Pacaembu, daria ao Brasil uma
impressão falsa de força de. sua.
equipe.

— Se as duas bolas de Pel*--
que bateram nas traves tives•-
sem entrado, o placar nao ia-
ria justiça ao time portuguét è'
deixaria os brasileiros com '»•
idéia de que são melhores do,
que a realidade.

Caça Submarina
'. de Yllen Kerr

Ministro quer mergulhar
Paulino entra na crônica
Ivo vê a caca

v:l

Incrível como possa parecer,
a presença, desde ontem, no
Brasil, do Ministro do Exte-
rior da Iugoslávia, Sr. Kot-
cha Pòpovitch, é de grande
importância para á caça sub-
marina brasileira. O Sr. Mi-
nistro, antes de chegar ao
Brasil, endereçou correspon-
dência ao Itamarati, pedindo
que fosse incluído no seu pro-
grama uma caçada submari-
na: O pedido, aliás, única exi-
gência da viagem, não íáz
parte das programações até
agora publicada mas acredita-
mos que o Itamarati, através
dos seus canais, tenna respei-
tado o pedido e preparado um
contato do antigo chefe par-
tisan com os mergulhadores
do Rio.

A curiosidade do Sr. Minis-
tro em ver e participar de uma'
caçada submarina em águas
do Rio, dá uma excelente opor-
tunidadè para que se possa
mostrar um aspecto bastante
curioso do. Brasil, a um ho-
mem da Europa Central, revê-
lando um esporte onde o no-
me de um carioca já íoi li-
der como campeão do mundo.

O Sr. Pòpovitch, poeta e
herói nacional, merece que lhe
sejam exibidos alguns de nos-
sos melhores pesqueiros e al-
guns caçadores de categoria.
Não sabemos até o momento
o programa submarino do Itá-

marati, mas seria bom que o
Ministro da Iugoslávia não
caisse num passeio marítimo,
com enfeites de caça subma-
rina.

Se' a curiosidade íêz com que,
numa viagem de poucos dias,
viesse um pedido formal da
possibilidade de uma caçada
submarina, com o pedido pre-
parado com antecedência de-
vida, achamos da melhor con-
veniência que o encarregado
credenciado no Itamarati, -es-
teja realmente preparado pa-
ra mostrar ao visitante uma
caçada de verdade.

Esperamos que o Ministro
da Iugoslávia, entre os acordos
e questões de interesse que te-
nha a tratar com o Governo
Brasileiro, possa incluir com
proveito a sua vontade de ver
e praticar a caça de mergu-
lho, equilibrando o íormalis-
mó dos ambientes oficiais com
um contato direto com nossa
caça submarina.

Apesar do • estado atual do
mar, .que é de ressaca íorte
com tendências anticaça sub-
marina. o programa do Sr.
Ministro já deve estar feito
com uma - caçada prevista e
marcada. Caso êla não possa
ser efetivada, o Itamarati po-deria fazer um contato de tão
ilustre personagem e os ca-

- çadores do Rio, em reunião es-
pecial.

VARIADAS
ir O Jcitor José Manuel Mar-
tins, do Centro Português de
Atividades Submarinas da
Guanabara, nos manda uma
carta em que avisa a todos.os
interessados a sua disposição
de iniciar novos, no mergulho
livre ou com aparelhos. As au-
Ias de José Manuel são abertas
a quem queira se iniciar e não
incluem remuneração.

Lembramos aos leitores que
o CPAS, que no Rio obedece os
mesmos princípios do CPAS de
Portugal e já íêz dois cursos
de escafandria autônoma, pre-
tende desenvolver dentro em
breve os seus serviços para os
cariocas.

Para contatos com o CPAS
do Rio, o telefone 43-7045 po-
dera informar e atender a
quem queira.
<t VIctor Wellisch é o novo
dirigente da Conselho Técnico
de Caça Submarina da CBD,
cargo para o qual foi eleito
pelos próprios conselheiros,
numa eleição em que o antigo
diretor Vitorio Berredo tam-
bem era candidato. .Vellisch,
velho conhecedor da caça sub-
marina. tem condições para
fazer muito pelo esporte. _ sua
rrstão está sendo aguardaria
com o maior Interesse, «obre-
tudo pelo ear&ter dc renoraçüo

com que seu nome foi lançado.
ir Paulino Sousa, Jovem ma-
tador de meros, assinará a cú-
luna especializada do Correio
da Manhã, íeita há muito por
João Carlos Vogt, que, ao pas-
sar o cargo, disse ser Paulino
mais moço e mais entusiasma-
do, condição que reverterá em
beneficio dos leitores. Ao novo
confrade o nosso abraço.
it Um cação de bom porte
andou comendo uma garoupa
do Irenclr Beltrão, na semana
passada. A garoupa jâ citava
presa no cabo da bela quando
o cação veio e começou a co-
mé-la com tranqüilidade. Avls-
.ado pelo caçador, o bicho quis
fugir e andou melo enrolado
no cabo, que terminou partido,
com algumas gargalhadas dos
meninos.-. O terreno da ABCS é a
próxima e imediata meta do
presidente Enio Fontes, que
está prometendo uma grande
ofensiva na matéria. A questão
terreno é íundamental na so-
brevlvêpcla da ABCS, que pre-
cisa urgente de uma campanha
de reabilitação dentro do es-
porte. A ABCS tem obrigação
de liderar um esporte que aju-
dou a crescer e formar e o I
terreno seria ótimo para co- _
meçar.
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TUGAL SÃO MAIS'RIVAIS
DE PÉ EM PÉ SE CHEGA AO "OLÉ

Flu adiou
fogo com
Madureira

% Com a certeza de ter a rendai
reduzida, por culpa do frio • da
chuva. Fluminense e Madurei.»

.decidiram transferir para a pró—
xlma quarta-feira a partida que
.deveriam Jogar ontem à noite.
_ias Laranjeiras. A decisão íoi
•tomada ontem _ tarde, depois
que os dirigentes dos dois clu-

*-bes concluíram que o tempo não
iria melhorar na parte da noi-
te, e o frio, ainda bastante in-
tenso, afugentaria os torcedores
das • arquibancadas descobertas
do estádio de Álvaro Chaves.

Com essa transferência, o Flu-
jpinense só voltará a jogar no
domingo, enfrentando a equipe
do Royal na festa de Inaugura-
çáò de seu" estádio, em Barra
do Piral. Além dessa partida, o
Fluminense tem outra progra-
mada para o dia 20, contra o'Atlético Mineiro, em Belo Ho-
rlzonte.

©ida fêz quatro gols
kFla foi a/
golear Malmoe: 5 a 1
*. Malmoe (AP-JB) — O Flamengo foi aplaudido
ipntem em sua segunda apresentação na Suécia, ao

golear o quadro do Malmoe por 5 a 1, num jogo que
" dominou inteiramente, a partir dós 20 minutos do

primeiro tempo. . : v
Dida, o melhor jogador do Flamengo, fêz qua-

iro gols e Miranda outro, enquanto o estreante Bo
Larsson, de 18 anos, fazia o gol único dos suecos.
PRIMEIRO TEMPO
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_# Ck>m a rivalidade aumentada pelo re-
sultado da primeira partida, as seleções
do Brasil e de Portugal jogam hoje, às
21h30m, no Maracanã, - os brasileiros
irritados com as declarações dos portuguê-
ses de que não formam uma boa equipe
e os portugueses certos de c o n s e g u i r

um bom resultado, justamente pela im-

pressão de deficiência dada por seus ad^

yersários no Pacaembu.
A seleção brasileira já está escalada e

vai formar com Gilmar, Djalma Santos,
Mauro, Zózimo e Altair; Zito e Didi; Gar-
rincha. Amarildo, Pele e Pepe.

O goleiro Costa Pereira e o zagueiro
Lino são os problemas do selecionado por-
tuguês, que deve jogar com Gosta Pereira
ou Américo, Lirio ou Zé Carlos, Lúcio, Vi-

cente e Hilário; Mendes e Coluna; Yaúca,

Eusébio, José Augusto e Serafim.

Preparativos

- 
¦..-

¦

O TESTE DE PEPE

ao

'.O Malmoe abriu o escore lo-
go ho primeiro ataque, com 15
segundos de Jogo, quando Bo
Xiarsson em hábil Jogada con-
aeguiu passar pela defesa do  r__
Flamengo. . tes do Jogo terminar, aos 43

O público, de 5 010 especta-
dores, aplaudiu ás jogadas do
Flamengo, que tinha em Mi-
randá e Luis Carlos, além de
Dida, bons jogadores. ,

Aos 41 minuto», Nélsinho foi
substituído por Ronald • an-

Campeão da

Copa ganha
Dittborn

Santiago do Chile (De Olde-
mário _ougu_nl__,/*nviado espe-
ciai do JORNAL DO BRASIL)
— O Governo do Chile instituiu
ontem a Taça Carlos-Dittborn
para premiar o vencedor da
Copa do Mundo, homenageando
o Secretário do Comitê Orga-
nizador do Campeonato, que
morreu na semana passada.

Através dos jornais, inumè-
ros torcedores estáo prótestan-
do contra o administrador
Francisco Santora, do Estádio
Sausalito, de Vifia dei Mar, que
os impede de ver _ colocação
de cadeiras para oa Jogos da

it *~~ HMS 
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Os portugueses, depois de
treinarem ontem., de manhã,
no Maracanã, voltaram ao es-
tádio à noite, para conhecer a
iluminação do campo. Acha-
ram-na. boa, mas não gostaram
do gramado, que classificaram
de alto e muito fofo. O seleciona-
dor Armando Ferreira anunciou
a escalação da equipe com duas
dúvidas, que s_o Costa Pereira
e Llno. Estes Jpgadores voltarão
a ser examinados hoje • se
aprovarem váo Jogar.

Os brasileiros, depois do trei-
no de dois-toques. á tarde, no
Maracanã, seguiram para a£
Paineiras. Hoje de manhã, será
feita uma revisão médica, mas
o técnico Aimoré Moreira não
mais vai alterar a equipe es-
calada. Nilton Santos, com li*
geira torção no tornozelo, sp
jogará se o campo estiver seco
e o tempo bom. Os brasileiros
passarão o dia descansando.

Renda recorde
A ADEG revelou que. até

ontem, a renda já ultrapassava
os CrS 11 milhões, tendo sido
vendidas todas as cadeiras nu-
meradas disponíveis e grande
parte das cadeiras especiais,
que custam Cr$ 2 mil. Foram
colocadas à venda 90 mil ar-
quibancadas, e grande parte
desta quantidade ainda poderá
ser comprada hoje, nas bilhe-
terias do estádio.

aeguiu passar pela defesa ao BUb_titu_do por Ronald • an- copa, sob o pretexto de .u» M waismmmmmm**™*»*^^ ittémbotaeo '• devera
Flamengo. . tes do Jogo terminar, aos 43 ,^8 atrapalha» • and-ffl«lt tó» O trèM-ié ontem serofn porá testar.*.«*«fffl^^Wir^^&

, O quadro sueco.um dos me- miatitos, Dida fêl 6 .uinto gol todas obra» ndaité-lo. .. jogar mjm ._., ....
lhores de seu pais, íoi .comple- do Flamengo, " ¦;'¦;¦

O Flamengo Jogou com Ari,
Joub-rt, Décio CaMro, Luis
Carlos • Jordan; Vanderlel i
Nélsinho (Rónà-d.: Joel, Heh.
rique, Dida • Miranda.

Seleç.

Pelos cálculos da ADEG, a
renda de hoje deve ser o novo
recorde brasileiro, ultrapassan-
do Cr$ 25 milhões. O Sr. Emí-
lio Ibraim, Presidente da
ADEG, tomou todas as provi-
dências, antevendo o grande
público. Se fizer bom tempo,
é possível que a renda alcance
até 30 milhões.

•a'

tamento dominado pelo Flà-
mengo, maa nunca deixou d«
fazer alguns ataques perigosos,
quando a defesa rubro-negra
dé descuidava. Miranda, jo-
gando como ponta-esquerda,
empatou o Jogo aos 13 minutos
e Dida colocou o Flamengo em
vantagem, com duas boas Jo-' gadas, aos 35 e 40 minutos do
primeiro tempo.
SEGUNDO TEMPO

No segundo tempo, Dida
marcou o quarto gol do. Fiar
mengo aos _7 minutos, e Ari
teve oportunidade de lazer bo-
tüta defesa, dez minutos de-
pois, num chute violento de um
atacante sueco.-

MENOS DE 72 HORAS
Os rubro-negros, depois do

Jogo, voltaram para Ystad, pe-
queno balneário no Sul daSué-
cia, onde esperara, o próximo
jogo,» que será em Estocolmo,
no dia 15. O Flamengo tem
duas partidas programadas en
menos de 72 horas, pois volta
rá a Jogar-no idia 17 em _._•«
sinqul, antes de seguir para,a
Uniáo Soviética, onde atuará
nos dias 21 • 29.

• Aimoré usará hc^ um
plano tático que pode
acabar até em "olé55

Comissão còrmdera a
tensão do corte teste
para a tensão da Copa

io começa jogo
eom Amarildo, Zózimo*
Mauro, Altair e Pepe

O Supervisor Carlos Nascimento disse que a
, X _¦*-__ *_._. _i«,_ «__„_ av-na-ríânoia. à CnmiS-

Médicos já admitem
que Stirling Moss
vá ficar paralitico

Wimbledon (UPI-JB) —• Os médicos do Hospi-
tal Atkinson admitiram ontem a possibilidade de
que o corredor Stirling Moss não recupere mais os
movimentos do braço e da perna esquerda, em con-
seqüência do acidente sofrido no Grande Prêmio de
Goodwood, na Páscoa.

— A recuperação das lesões sofridas no cérebro
será, provavelmente, um processo lento e existe a
possibilidade de que o paciente não consiga resta-
belecer as funções do braço e da perna — dizia um
trecho do boletim médico sobre Moss, divulgado
ontem.

Depois do rápido treino de dois toques, realiza-
do ontem à tarde, no Maracanã, debaixo de chuva;
o ponto-esquerda Pepe foi testado e aprovado para
o-jogo de hoje, tendo o técnico Aimoré Moreira re-
solvido incluí-lo na equipe, juntamente com Mauro,

jogo, que será em Estocolmo, , ^rjiíiméiroíWs em que darei um Ç Supervisor canos «ascimenio uia_c hu* » zózimo Mtaiv e Amarildo. , ' 
_»o dia is. o Flamengo tem l^^^^Me^^^^mlmmm um protelação dos cortes deu nova experiência àCorms- a-^ de também terem sido aprovados no tesç.

ré preferiu poupar os jogadores Vavá, Coutmho e
Quarentinha, enquanto Belini e Julinho foram da-
dos como inaptos pelo Departamento Médico e Níl-
ton Santos, que nem treinou, também será poupa-
do, porque está sentindo dores no tornozelo.

L._LC--A~-~ Vtmvtwv ui wv«vj-wj _— •
vinha jogando a seu feitio, como eu mesmo quis,
para tirar as: observações que formassem *o plano
tático a ser empregado hoje.e também paraestu-
dar os cortes — disse Aimoré Moreira ao JORNAL
DO BRASIL aôbre o jogo desta noite contra os por-
tuguêses. - -. ,

O treinador admite até que os jogadores saiam
para um olé, se estiverem com uma vantagem cô-
moda no segundo témipo, "porque o olé nao^ passa
de umaveêra técnica, um raqdo de prender a bola
para ganhar tempo, muito comum no basquetebol
e provavelmente de grande utilidade para nos, que
talvez tenhamos de utilizá-lo no Chile".

são Técnica,'que -está observando os jogadores-por
cònsiáeraro nervosiismo da ameaça de afastamen-
to igual ao que sofrerão durante; os jogos da Copa
do Mundo.

— Se o jogador fica nervoso apenas com a ex-
pectativa de saber se,.será ou não cortado da sele-
cão o que dirá quando tiver qué entrar na equipe
para disputar uma final? — argumenta o Sr. Car-
los Nascimento. .

PARALISADO

Depois de retirado com au-
xilio de alicates e maçaricos
especiais do meio das ferragens
de seu carro, na pista de Good-
wood, até hoje, Stirling Moss
atada nao deu qualquer sinal de
recuperação de movimentos na
perna e no braço esquerdo. Os
médicos já consideravam como
satisfatório seu estado geral nos
dias seguintes ao desastre e ago-
ra, passado o período critico do
estado de coma, vêem crescer a
possibilidade da paralisia doía-
do esquerdo. Moss sofreu to-
do o Impacto do acidente no
lado esquerdo do corpo, afetan-

do seriamente o cérebro, o om-
bro, as costas e a perna.

BATEU DE COSTAS

O carro que Moss dirigia no
Grande Prêmio de Goodwood,
na segunda-feira da Páscoa,
derrapou em uma das curvas
do percurso, projetando-se
fora da pista, correndo em lon-
go trecho gramado para ir cho-
car-se contra um barranco, de
traseira. Desde o momento em
que íoi Internado no Hospital
Atkinson, em Wlmbledon, Moss
está acompanhado de seus pais,
Alíred e Aileen, • seu empre-
sárlo, Ken.

O PLANO

O plano tático a que Aimo-
ré se refere para o Jogo de
hoje deverá caracterizar-»,
principalmente por um modo
de entrosar Zito e Didi no
meio de campo, que têm joga-
do ou avançando demais ou
eem dar qualquer sentido áo
ataque, e por uma abertura
mais generosa, do J6go pelas
pontas, porque êle tem sido
feito exageradamente pelo cen.
tro,» quase que exclusivamente
pelo centro, até hoje.

Esquecer sem perda de tem-
po as glórias de 58 ê uma das
necessidades urgentes dessa
scratch, segundo Amioré:

— Precisamos esquecer 1958,
que são águas passadas. Ago-
ra tudo é diferente, porque o
Brasil i'í è considerado a
grande potência atual do fu«
tebol, e por isso será visado.
Tudo será diferente de 58, por-
tanto.. Agora, os times euro»
peus usarão um sistema eml-
nentemente defensivo, sobre-
tudo contra o Brasil.

DUREZA
B BOM

mos perdido em Sâo Paulo,
porque o resultado não influi:
o campeonato do mundo co-
meça no Chile, e lá é que te-
mos de vencer. Se os portu-
guêses continuarem jogando
bem, poderei aquilatar mais
nitidamente as reais possibill-
dades dos Jogadores e terei
melhores subsídios, paia o es-
tudo dos cortes que serfio fei-'tos na manhá de quinta-feira.

UMA ZANGA. .

Aimoré está sentido com as
palavras do selecionador eu-
ropeu Armando Rodrigues, que
declarou,. depois do jôgo do
Pacaembu, que o treinador bra-
sileiro está empregando um
método errado de treinamento.

— Em primeiro lugar — dis-
ae Aimoré — êle não tem di-
rélto de julgar meu método de
treinamento com um só jogo
assistido. Depois, êle devia sa-
ber' què meu método de trei-
namento -. o mesmo de-Oto
Glória, junto com quem estu-
dei,- que foi sem dúvida um
dos homens que mais contri-
buiram para o melhoria do íu-
tebol português atual.

MAIS TEMPO 
'

Segundo êste critério, a Co-
missão pretende reduzir ao mi-
nimo os cortes que fará depois
de jogo de hoje contra Por-
tugal, a fim de manter o.má-
ximos compromissos interna-
seleção, por mais tempo possi-
vel. Os cortes definitivos só
deverão ser feitos depois da
segunda partida contra o Pais
de Gales.

- Para Carlos Nascimento a
permanência 

' 
no ambiente da

seleção é benéfica aos jogado-
res, principalmente aos novos,
que serão convocados nos pró-
ximos compron_i>o_ interna-
cionais, e já estarão aclima-
tados. ,

— Na véspera dá convoca-
ção — diz o Sr. Nascimento —
pensávamos em chamar 33 jo-
gadores, mas resolvemos au-
mentar êste numero para 41.
a.fim de contarmos,com mais
novatos, que serão a bases dos
selecionados futuros. Existe,
ainda, o problema das cohtu-
soes- durante o treinamento,
pois se um titular tem qúe ser

[afastado, o reserva já está &
mão e plenamente ambientado,
o que não aconteceria se fosse
dispensado logo de inicio.

O Supervisor disse que, em
sua opinião, o ideal seria con-

vocar 22, e depois ir chaman-
do mais jogadores, à medida
que ás deficiências fossem apa-
recendo, já que é mais fácil
convocar do que dispensar.

BENÉFICO -',
— Além do mais — continua

o Sr. Nascimento. — a convo-
cação de um jogador para o
selecionado .lhe é altamente
henéfica, uma vez que êle é sub-
metido.a exames e tratamen-
tos acuradíssimos, coisa que
não pode receber no clube em
íace dos inúmeros compromis-
sos- no campeonato e em aniis-
tosos. Em Campos do Jordão,
por exemplo, foram gastos 240
mil com chapas radiog-áficas.

Também o tratamento dis-
pensado aos jogadores convo-
cados é importante para o Sr.
Carlos Nascimento, que disse
que a Comissão Técnica cerca
a todos..— novos e veteranos
— dò mèsmò cuidado e cari-
nho, estimulando-os a dispu-
tarem a posição dentro de um
clima de camaradagem.

 O torcedor náo precisa
ficar preocupado com os. cortes,
pois em 1958 eles foram feitos
às vésperas do embarque, e
era nada pertubaram a mar-
cha da seleção.— finalizou o
Sr. Nascimento.

ZITO t O CAPITÃO

Além de Nilton, também náo
treinaram ontem: Julinho, de-
vido ao estado escorregadio do
campo; Belini, com dores no
músculo da coxa, provenientes
de uma pancada no primeiro
jogo contra Portugal, e Mauro,
Didi e DJalma Santos, que fo-
ram poupados pelo Departa-
mento Médico.

Com relação á equipe que es-
calou, Aimoré afirmou que, com
a ausência de Belini, Zito será
o capitão do time. a exemplo
do que ocorreu nas disputas das
taças 0'Higgins e Osvaldo Cruz.

Explicando o motivo de ter
escalado Pele e Amarildo nas
pontas-de-lança, o técnico dis-
se:

— A Comissão Técnica tinha
resolvido que somente muda-
ria um jogador de sua posi-
ção caso fosse necessário por
contusões. Os três centroavan-
tes estão aptos sob condição e
preferimos não sacrificá-los.
Pele jogará no centro é Ama-
rlldo entrará na sua verdadel-
ra posição.

Amarildo e Zózimo, Rildo e
Càlvet (penalty).

Os azuis jogaram com Valdir,
no gol. e Joel. Garrincha, Cou-
tinho, Zito, Zagalo, Rildo, Qua-
rentinha, Germano, Pele, DJal-
ma Dias e Calvel, na linha. Q.s
verdes com Castilho, Mengái-
vio, Zequinha, Jair Marinho,
Amarildo, Vavá, Jair, Altair.
Pepé, Zózimo, Jurandir e Gil-
mar.

Os jogadores Coutinho, Pepe,
Joel, Germano e Gilmar trei-
naram de camisas de lã para
perder peso.

Logo após o dois-toques, q
preparador físico Paulo Ama-
ral íoi treinar o goleiro Casti-
lho, enquanto Aimoré, no gol
oposto, treinava Gilmar. .

Rous será
reeleito
na FIFA

-.- .-„.....

Winterbotton parou
treino quando viu
búlgaros observando -

Londres (AP-FP) — Walter Winterbotton trei-
nava o selecionado inglês para o jogo de hoje con-
tra a Suiça, quando teve sua atenção despertada
por quatro estranhos que observavam cias arquiban-
cadas, e, quando soube que eram membros da Co-
missão Técnica da Bulgária — seus adversários nas
oitavas de final — tratou de falar com eles:

Quem lhes deu permissão para assistir ao
treino? — perguntou Winterbotton.

Temos permissão oficial da English Football
Association — respondeu Boris Patchediev, chefe
da comissão búlgara.

Neste caso não posso pedir-lhe que saiam —
disse Winterbotton, e voltou ao campo para dispen-
sar os jogadores dizendo-lhes que o treinamento ha-
via terminado.

Depois, o técnico "volta ao jo-sj.;)
go desta noite: f-"*'

Espero que a seleção por-
tuguêsa Jogue como no Paca-
embu, porque os brasileiros
vão encontrar, todos os adver-
sários no Ohiie Jogando dessa
mesma maneira: um* sistema
defensivo, mais rígido ou me-
nos rígido, e contra-ataques
rápidos. • ..

E é bom que os portuguí-
ses Compliquem ao máximo o
Jogo para os brasileiros. Eu
nem estaria triste se tivesse-

Jogo éàs 15

para Gales

tiSBARRÃO NA VERDADE _,i

não parar

OBSERVAÇÃO

Os búlgaros não se zangaram
com a atitude de Winterbotton,
e Patchediev disse com um sor-

riso: "suponho que acabam de
me considerar um espião" —
e se retirou. A comissão búl-
gara vai observar o jogo de ho-
je entre a Inglaterra e a Suíça.

Será, às 15 e n&o i- 18 hoi-as.
como tinha marcado ante» ft
CBD, o inicio do logo Brasil x
Pais de Gales, eãbado, no Mara-
canS, para que com as solenida-
des previstas o llm da partida
n&o ultrapasse 4s 18 horas, o que
poderia levar os galese» a para-
rem no melo do Jogo; «ua religião
os obriga á cessação de toda «
qualquer atividade desde essa lio-
ra de sábado até segunda-feira.

-.:' .:':: ';§11!_S________:: '; __¦_______, ^íV-__^PiliH!
;¦'''..:¦£;'?...i.*'.^^^ '¦¦;""' ^^mm.-:;.'.:¦¦'':-'''..'¦;¦:¦..*
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Gilmar, que foi cxtrcma-esquerda no dois-toques de ontem, bateu o zagueiro Pele na.corrida, mas
esbarrou em Valdir, goleiro dt verdade

SUBSTITUIÇÕES

Quanto à entrada de Zózimo
em lugar de Calvet, Aimoré
afirmou que esta posição está
sendo a mais disputada.

— os três quarto-zagueiros
estão muito bons, técnica e fl-
sicamente, e todos têm de ser
vistos jogando contra* outras
seleções para haver o máximo
de honestidade na hora do cor-
te — terminou o treinador.

£ pensamento da Comissão
Técnica fazer várias modifica-
ções na seleção brasileira se a
partida estiver difícil. Os mais
cotados para as substituições
são Castilho, Djalma Dias, Ju-
randir, Zequinha ou Mengálvio
e Germano. Também ainda não
está afastada a hipótese de en-
trar Quarentinha, se melhorar
das dores na parte posterior da
perna esquerda.

O Dr. Hflton Gosllng afirmou
que hoje de manhá ainda fará
uma revisão médica nos joga-
dores, mas será diffcil a equipe
sofrer alguma modificação, pois
todos os escalados estão em
ótimas condições físicas.

O TREINO

Quase no final do treino de
dos-toques de ontem, o go-
leiro Valdir contundiu-se no
tornozelo direito num choque
com Gilmar, que treinava na
linha. O goleiro foi examinado
peloDr. Hílton Gosling.eo mé-
dico afirmou que não é nada
grave.

No dois-toques. os azuis em-
pataram com o time de cami-
sas verdes por 2 a 2. gols de

Santiago — (UPI-JB) — Bir
Stanley Rous será. reeleito aem
oposição para a presidência d?
Fedcraçfio Internacional d» Futé-
irol Association. (FIFA), -uma vez
que Ernest Thormen, seu pbssivel
rival, comunicou oíiciolment» sua
renúncia a todos os cargo» da
entidade Internacional, depol* de
«ervi-la por 40 anos.

A eleição de Sir Stanley Rous
se dará no 33.» Congresso di
FIFA, no próximo dia 26, qua ae-
i-á celebrado «n Santiago, quatro
dias antes da abertura da Vil
Copa do Mundo. A escolha d*
Sir Rous' ílcou deflnltlvamant»
assentada 60 dias antes do Con-
gresso, pois, segundo oa regula-
mentos, os candidatos devem e»
Inscrever dois meses antes das
eleições, e só seu nome tol re-
gisti-do.

iü*íí : I~*. ~
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Chile
homenageia
Brasil a 19

A delegação brasileira que lr_
ao Chils disputar o mundial de
futebol será homenageada pelo
Embaixador chileno em nosso
Pats, Marcelo Ruis-Solar, em sua
residência da Avenida Rui Bar-
bosa, às 19 h do dia 19, véspera
do embarque.

Depois de cumprirem todos o*
teus compromissos de preparati-
vos para a Copa do Mundo, os
brasileiros scr&o dispensados, a
17, e no dia 19 devem apresen-
tar-se novamente no Rio, para
o embarque, na manha do dia 20.

'_-
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O homem e a fábula X

lllliftiilliiW
• O homem entrou no botequim,

pediu cachaça, bebeu. Pediu ou-
tra. Tirou um pacote do bolso, de-
sembrulhou: era um tira-gôsto, e
se pôs a comê-lo enquanto bebe-
ricava. O dono do botequim per-
guntou que comida era aquela,
porque, vendo a satisfação do fre-
guês, sentiu vontade de provar
também. "Orelha de mulher sem
caráter", informou o cachaceiro,
e de fato, mais tarde, apareceu
na cidade uma senhora com uma
orelha só. (Se todo marido traído
aderir ao canibalismo, brevemen-
te encontraremos inumeráveis se-
nhoras sem uma orelha, quando
não sem ambas.)

* * *

A mulher de um funcionário
do Foreign Office — o Itamarati
britânico — matou os dote filhos,
afogando-os em envoltórios de
plástico hermèticamente fecha-
dos. Da mesma forma, matou dois
cães pequineses. Escreveu um bi-
lhete: "Não incomodem. As crian-
ças dormiram mal esta noite" e
jogou-se sob as rodas de um trem.
Aparentemente não tinha motivo
para cometer essas atrocidades.
(A não. ser o mencionado: as

h? crianças haviam dormido mal.)

José Carlos Úliveirc

Sofreu leves escoriações, e na-
da mais, o menino que meia hora
após o nascimento foi enterrado
vivo pela própria mãe, sendo.de-
senterrado nove horas depois. (O
Dia das Mães será pura balela
comercial enquanto as mães fo-
rem obrigadas, pelos costumes ou
pela miséria, a sepultar os pró-
prios filhos.) •", .

O leite em pó fornecido pelo
povo norte-americano, para dis-
tribuição gratuita a entidades be-
neficentes, era transferido para
sacos plásticos e vendido nos su-
permercados São Lourenço e Na-
zaré, em Salvador. (A preços de
ocasião.)

". 
v., *. * '< ¦

Luana, mocinha morena de 14
anos, desapareceu na tarde de
ontem, depois de tomar um ôni-
bus na Rua Bambina (Botafogo)
com destino à Rua Montenegro,
em Ipanema. Usava óculos e tra-
java blusa verde e saia escura.
(Falta de imaginação de Luana:
hoje em dia as mocinhas se pèr-
dem, de preferência, nos auto-
móveis.)

ü* jj_kJeite^^^.^«É^iF*/
Primeiro Sartrè
e Malraux, i

>ois comer
¦:Paris — Recente estatística sô-
brs oi ihdlcee de leitura na Fran-
«a revelam que oe livros de gas-
tronomla ocupam lugar de des-
taque entre os best-seUeri, mas
depois dai obras de Sartre • Mal-

. raux. Oom melo mllháo de exem-
plares vendidos, o Dlirio de Ana
Prank * slnd» o livro mala pro-
curado. Aa memórias do Oeneral¦_>e Gaulle vem em 32.» lugar.

¦ Segundo a' estatística, os fran-
- ceies compraram, «ate àno, 137

milhões de livros. Desse total, a
-maioria s&o livros escolares, cien-

tiíicos e de literatura Infantil. As
—novelas alcançam uma terceira
SSSrte das vendas. Os livros de

r/Also tèm um êxito cada vez mais
i acentuado.

..Flores do
Brasil em
Trieste

•« Trieste — Com uma variedade
de flores que impressionam tanto
pelas cores como pelo formato t

r seus perfumes, o Brasil esti re-
presentado na Nona Exposição In-
ternacional de Flores, recém-

. .inaugurada em Trieste." Da exposiçio, participam mais
de ltt florlcultores, entre amado-

."ree * profissionais, que represen-
tam 31 nações de cinco continen-

•' tes.

Mania de
cosméticos
é bem velha

Jerusalém — Os restos do que
poder* ter eido uma fabrica de
cosméticos, há. 2 SOO anos, foram
encontrados perto de Ein Oedi,
uma- colônia Israelita sabre a mar-
gem ocidental do Mar Morto.

O Professor Beny Min Oazar, ar-

queólogo d» tJMvsrsidadê hebréla,
que dirigiu uma expedição tque-
ia zona, revelou haver- encontra-
do vasilhas do tamanho de bar-
ris de um tipo nunca descoberto
antes, além de pequenas Jarras de
perfume, o que, «seu ver, Justi-
fica a teoria de que, pelo menos,
parta do edifício desenterrado era
utilizada como fábrica de balsa-
mo, um dos perfumes mala cota-
dos na antigüidade.

Coração
bate a
transistor

Milão — Dentro de poucos dias,
um homem começará a viver com
o coração movido a transistores.
Csse homem ê Ugo Pulei, de 58
anos, cu]o coração cessara de ba-
ter, durante uma Intervenção el-
rúrgIca, a qual fora submetido em
conseqüência de uma grave fer-
ma de cardiopatia, que o deixou*
morto durante cinco minutos.

Os médicos conseguiram reani-
mar o órg__o por melo de uma
massagem e continuo'estimu 1 o
elétrico. Dentro de poucos. dias,
será aplicado no coração do Sr.
Ugo Pulei nm pequeno aparelho a
transistores, gerador de Impulsos,
que lhe permitirão uma existên-
cia normal.

Gás tóxico
pode parar
uma cidade

Washington — Os Estados TJnt-
dos a a União Soviética estfto sxa-
minando um novo tipo de gás tá-
xlco que, atuando sobre o sistema
nervoso, é capaz de paralisar, du-
rante multas horas, a atividade
consciente da população de uma
cidade Inteira. Uma pessoa atln-
gida por esse gás desorlenta-se
por completo: mantém a lucidez
mas nfto consegue coordenar os
movimentos.

O Exército dos Estados Unidos
pediu ao Congresso 37 milhões de
dólares para intensificar os traba-

lhos de Investigação no campo dc
gaaea tóxicos, enquanto Os sòvié-
ticos, segundo se Informa, possui-
riam Ja grandes depósitos dêsse
gás.

Balão dá
precisão
a previsão.

Gênova — Uma das novidades
no campo da meteorologia, anun-
ciada no decorrer do 10.» Con-
vênlo da Sociedade Italiana de
Geofísica e Meteorologia — re-
cém-inaugurada em Gênova — •
a adoção do balio-sonda para efe-
tuar previsões meteorológicas.

As variações atmosféricas, se-
gundo o Prof. R. Scherhag, s&o
causadas, na maioria, por modi-
ficações repentinas de tímperatu-
ra (às vezes até de 40 graus),
ocasionadas, provavelmente, por
emissões de sol. Para obter preci-
são ná previsto é necessário re-
velar todos os dados atmosf. ricos
— temperatura, umidade, pressão
etc. — e Isso só será possível por
meio de balões-sonda e rádios-
sonda. .

Concretismo
é sucesso
em Lisboa

O Escritório de Propaganda e
Expansão Comercial do Brasil em
Lisboa acaba de divulgar um ca-
demo de poesias concretas, qúe
vem merecendo a aceitação das
Jovens correntes literárias portu-
guèsas, despertando a mais viva,
curiosidade. Esse lançamento ga-
rante para o norfso Escritório o
mérito de procurar desenvolver os
aspectos culturais do Brasil, pára-
lelamente aos trabalhos de natu-
reEa econômica que vem exe-
cutando.

. O caderno de poesias concretas
oferece a curiosidade da moclda-
de portuguesa o que de mais ar-
rojado foi produzido pela cultura
brasileira nos aeus últimos anos
de atividade criadora.
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Com está nova linha eles se tornam ainda mais perigosos!

antes, do
tempo

O frio chegou um pouco
antes âo tempo e com uma
intensidade ainda não-dese-
jada, e, de repente, percebe-
mos, aterrorizadas, gue o
nosso guarda-roupa de in-
verno, que nos protegeu no
ano passado, parece ter-se
evaporado durante o verão.

Como o guarda-roupa de-
satualizado pode compro-
meter até mesmo a estabi-
lidade matrimonial, permi-
tindo gue sentimentos frios
ocupem o lugar reservado
ao calor da harmonia, é ne-
cessário que nós procuremos
nos proteger do frio em
tempo.

Mas, para resolver a situa-
ção, basta um rápido esbô-
ço, e pronto: Germana Ma-
rucelli surge como uma fada
Morgana para resolver o
problema. E eis aí a salva-
ção, sob a forma de um prá-.
tico casaco de lã ou de têl-
tro. Aconselhamos a lã por
ser mais distinta e mais. du-
rável, pois este casaco está
destinado a sobreviver a vá-
nas gerações.

Quatro botões de cada la-
do, gola grande e afastada
âo pescoço na medida, em
gue a elegância possa ser
preservada sem que os om-
bros corram o perigo de en-
regelar-se. Bolsos colados,
bem baixos. E as mangas,
gue são a graça dêsse nos-
so casaco, não só sâo recor-
tadas em raglan, como for-mam uma espécie de palanos ombros, 'graças a seu
corte.

Tudo regularmente pes-
pontaâo na mesma còr. Se-
te oitavos de comprimento,
medida ideal para o nosso
clima, pois o frio tropical
não é dos mais rigorosos.

Convém lembrar, final-
mente, gue o cachorro não
faz parte do moâêlo, e seu
uso ê facultativo.

Depois que^
o guerreiro
repousar, BB
afirma que
se vai retirar

No ponto, máximo ds
uma carreira que trans-
correu sempre entre a
surpresa e o imprevisto,
toda ela inexplicável co-
mo sua beleza, Brigitte

—Bardot anuncia.—jcom a
tranqüilidade da convlc-
ção, que irá abandonar o
cinema.

Essa noticia foi recebi-
da com indiferença. Nin-
guém poderia acreditar na
sinceridade de unia de-
claração que contrariava -M
a lógica. Muitos sorriram,
outros irritaram-se pelo
mesmo motivo — a renún-
cia de BB só poderia ser
entendida como um golpe
publicitário, como o.fo-
ram todos os outros acon-
tecimentos da vida de Bri- . .
gitte. Até mesmo sua ten-
tativa dé suicídio, que sô
não se conpretizou porque
o acaso, na pessoa de um
anônimo jardirieiro, nfto
permitiu, íoi considerada
como uma golpe de publi-
cidade; Ninguém será ca-
paz de admitir que uma
estrela da grandeza de
Brigitte Bardot soíra *
não ser por publicidade.

Mas, agora,.sua decisão
de abandonar o cinema
parece' irretratável. Bri-
gitte já ordenou a seu em-
presário que recuse qual-
quer novo compromisso
para os próximos cinco
anos, durante os quais ela
pretende descansar, pro-
tegida pelas sombras do
anonimato das luzes dos
spot-lights e da curiosl-
dade. ¦.

Assim que encerrar as
filmagens dé O .Repouso
áo Guerreiro, o qual inter-
preta sob a direção de seu
ex-marido Roger Vadim,
BB irá retirar-se para o *
seu repouso de cincq anos.
Dificilmente, no, entanto,
ela poderá repousar. Pri- :|
meiro, porque sua deci-
são foi tomada por causa
de Samy Prey, por cujo *." r
amor ela tentara o suici- E
dio, em 1960, e que agora |.
será sua companhia de m.
todos os dias. Segundo,
porque uma mulher qúe
conquistou todo o mundo m
só consegue proteger-se
por detrás dos óculos es- -^-^-h"cúròs7flã'c'eiebtl'dade, • — ¦-¦¦__*
(juarido sua decisão não
admite sequer a hipótese
da volta. Como são poucas
as vocações de Greta Gar-
bo...

. Brigitte não parece dis-
posta-a renunciar ao ci-
nema de forma. definiti-
va, e, conseqüentemente,
não poderá permitir que
seu nome caia no esqueci-
mento, que os seus mais
simples atos passem des-
percebidos. Seu mito é
feito de movimento e agi-
tàção, ela é o símbolo da
inquietude; a paz não lhe
vai "bem e somente uma' estrela etérea e mistério-
sa como Greta Garbo pode
dar-se ao luxo de desapa-
recer e, através da ausên-
cia, ganhar novo brilho.

O repouso. de Brigitte
será possivelmente mais
turbulento do qúe os pe-
riodos de trabalho, duran-
te os quais se vê', por mo-
tivos profissionais óbvios,
confinada aos estúdios. De
férias, cheia de tempo
disponível, com seu Samy
Prey a tiracolo (possível-
mente êle também tirará
férias para fazer-lhe com-
panhia), que fará Bri-
gitte?

Para quem está acostu-
mado a trabalhar, o tem-
po vazio adquire propor-
ções gigantescas; onde
procurar o descanso sem
esbarrar no tédio? Em Pa-
ris os fotógrafos não a-
deixariam em paz, em
Saifat-Tropez ela é a prin-
cipal atração turística; no
seu chalé da Suiça, uma
teleobjetiva se esconde em
cada ninho de passarinho
do jardim; em qualquer
lugar, em qualquer cida-
de, é descoberta, persegui-
da, fotografada.

Se, porém, BB mantl-
ver firme sua decisão,
nosso incurável roman-
tismo será submetido a
duras provas, bombardea-
do durante meses por cen-
tenas de fotografias da
vida íntima do casal; Bri-
gitte de avental cozinhan-' do para $amy, Brigitte de
trancinhas (ah, a graça
única dessas trancinhas!)
passeando de mãos dadas
com Samy, o carro espor-
te de BB, o cachorro de
BB, e talvez uma nova e
enternecedora materni-
dade.

Mas há sempre uma es-
per anca de salvação, para
os leitores e para os cinò-
filos: logo a manchete re-
dentora iluminaria os ma-
tutinos com seus caracte-
res gigantescos: "Brigitte
Volta ao Cinema" — e a
imprensa tomaria sua des-
forra, atribuindo tudo
— mais ou menos como
aconteceu com Grace Kel-
ly — a mais um truque de
publicidade.
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NOTAS RELIGIOSAS
SANTO DE HOJE:

'^r-^-SAO GBEGÓRIO NAZIANZENO

¦-<.£¦ ¦¦:.- Nasceu na Capadócla. Fêz tm
'"Èy- Atenas os estudos e at conheceu
SX» Sfio Baslllo, com quem viveu Bem-

SEÍ Pie multo unido pelos laços da
£•»££. amizade mais santa. Irmãos no
££££ estudo, o loram mais tarde na vida
<ffg>» monástlca • no Eplscopàdo. Bispo'.*.?..' 

primeiramente de Nazlanzò e ele-
2". vado depois á cátedra de Cons-

.--'.' tantinopla, purgou está última ci-'.'¦-. dade das heresias que a Infesta-' •»¦* vam e reconduziu-a à pureza da'¦¦-' fé católica. Este zelo, no entanto.

TALAVRAS

que lhe devia conciliar a amizade
e a gratidão de muitos, Suscitou-
lhe o ódio d» maior parte. Re-
nunclou então ao eplscopàdo e
retlrou-ae para Nazlanzò, onde vi-
veu o resto da 

'vida entregue k
meditaçRo • k elaboração dos
admiráveis tratados de Teologia
com que enriqueceu o pensomen-
to católico. Escreveu em verso •
prosa com Igual piedade e elo-
qüêncla, e mereceu o elogio d*
que nada se encontra nos seus
escritos que contrarie as regraa
de piedade católica. Foi invenci-
vel na defesa da consubstancia-
lidade do Filho. Os sólidos e vas-
tos conhecimentos de S&o Grego-
rio em ciência sagrada valeram-
lhe o titulo de Teólogo que a
Santa Igreja consagrou. Morreu

NOTAS E COMENTÁRIOS
A CASA DO BRASIL, em Madri, será brevemente inau-.

gurada. Padece-nos oportuno recordar quem tevê a meri-
tória idéia e quais os verdadeiros responsáveis pela sua con-
cretização. Isso porque, tio decorrer deste ano demagógico
e eleitoreiro, muitas as gràlhas que se estão a enfeitar com
penas de pavão. Ao tempo em que o Professor Clóvis Salga-
do ocupava a Pasta da Educação, o Instituto Brasileiro de
Cultura Hispânica foi informado que o Governo espanhol,
tendo manifesto interesse em possuir uma Casa do Bra-
sil na Cidade Universitária de Madri, dispunha-se a doar-
nos um dos melhores terrenos daquele sitio, desde que nos
comprometêssemos a construir, rapidamente, um imóvel
destinado àquela finalidade. Não foram pequenas tts difi-
culdades, veticidas graças à boa vontade do Ministro Clóvis
xninnAn <>. a tenacidade de um grupo de diretores do Ins-
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HORIZONTAIS

1 — Cólera. 4 — Cimo de mol-
nho. 7 — Desbarato de tropas. 9
— Na parte posterior. 10 — Rio
da França. 11 — Bastai 14 — O
mesmo que f ormiga-rarregadeira.
17 — Modelar em gêsso, barro etc.
19 — Afluente do Reno. 20 —
Pron. pes. masc. da terceira
pessoa.

VERTICAIS

1 — .Partida. 2 — Traço direito.
3 — Destruir. 4 — Moda. 5 —
Abreviatura de Antigo Testamen-
to. í — Lareira. 8 — Deus egip-
cio. 12 — Caução. 13 — Espécie
de peneira. IS — Aviador exímio.
16 — Unidade das medidas agra-
rins. 18 — Além.

ítv. solução do problema*~~ anterior:

jSS HORIZONTAIS: — Fá, late, ta-
i^!, natira, ar, Adail. ator, rir, som,
__'*? moro, abaca, Sá, arauto, arro, ÀA.

f!» VERTICAIS: — Fama, atado, ia,"-'í;- era, atoa, lira, às, ro, ocara, ara,
¦£.-•¦ aura, to.

Correspondência: Silvio Alves na
Redação deste Jornal.

MISSA DE BOJE:
Hoje, 9 de maio — Quarta-feira

— S&o Gregórlo Nazlanzeno, Bis-
po, Confessor e Doutor — Tercei-
ra Classe — Missa In Medlo —
Olaria — Epístola Juatus — Pre-
fido de Páscoa — Paramento de
cór branca.

MISSA DE AMANHA:
AmanhS, 10 de mato — Quinta-

feira— Santo Antonlno, Bispo •
Confessor — Terceira Classe —
Missa Statult — Glória — Segun-
da oraç&o dos Santos Oordiano a
Epimaco — Prefácio da Páscoa —
Paramento de cór branca.

GRANDE ROMARIA MARÍTIMA

EM BENEFICIO DA CASA PIO XII

Patrocinada pela Adoidçlo No-
turna, realizar-se-á no dia 27 do
corrente uma grande Romaria Ma-
rltlma à Ilha de Santa Cruz no
navio. Biguá. Será transportada a
Imagem de Nossa Senhora de Fá-
tlma. O resultado desta Romaria
será para as obras da Casa Fio
XII. A partida será às 8 horas do
Cais da Bandeira do Ministério da
Marinha e a volta será às 18 h
30 m. As 11 horas será celebrada
a Santa Missa na Ilha de Santa
Crus e às 12 h 30 m será servido
churrasco. Ai está uma excelente
oportunidade de concorrer para
uma obra de grande alcance so-
elal e ao mesmo tempo ter um
domingo de sántá alegria. Espera-
se que os adoradores noturnos
n&o deixarlo de tomar parte nes-
ta romaria coro suas famílias; do

-mesmo modo est&o convidados to-
dos os católicos de boa vontade
que, embora n&o sejam adorado-
res noturnos, devem concorrer
para a Casa Pio XII. As passa-
gens devem ser adquiridas na Ma-
triz de SanfAna.

tituto Brasileiro dé Cultura Hispânica, cujos nomes — sem
desmerecer outros — devem ser lembrados e citados com
ênfase especial. João Lourenço da Silva, Leôniãas Sobrinho
Porto, João Jabour, José Maria San Juan Garcia, Pedro
Paulo da Rocha. Coube a João Jdbour, generosamente, faci-
litar os meios econômico-finançeiros que possibilitaram o
inicio das obras. O apoio oficial, no caso concreto, limitou-
se-a facilitar as transações monetárias, iliãinâo formali-
dades burocráticas demoradas e dilatoriais. Apenas isso,
que não é pouco, mas que não é tudo... Deve-se essa inl-
ciativa, primacialmente, ao Instituto Brasileiro de Cultura
Hispânica. E fazemos questão de assim publicamente teste-
munhar porque, agora, quando da inauguração oficial da
Casa do Brasil, essa ilustre e benemérita colegiada está sen-
do deliberaãamente afastada de qualquer participação ofi-
ciai. O que representa odiosa injustiça que não pode nem
deve passar sem reparo. A lusida comitiva que o Senhor
Oliveira Brito, Ministro da Educação, levará em sua via-
gem oficial à Espanha, para inaugurar a Casa do Brasil,
não inclui nenhum representante do Instituto Brasileiro de
Cultura Hispânica. Poder-se-á, com evidente má-fé, dizer
que a simples presença do Professar Pedro Calmon, Mag-
nífico Reitor da Universidade ao Brasil e Diretor do Ins-
tituto Brasileiro de Cultura Hispânica, constitui, por ti só,,
penhor seguro de que a entidade não foi esquecida. Seria
isso verdade caso houvesse sido o mesmo indicado pela co-
legiada, tendo em vista convite a ela dirigido para se fazer
representar. Tal não ocorreu. O Professor Pedro Calmon
integra, pois, a comitiva oficial como Reitor da Universiãa-
de do Brasil e não na qualidade, altamente honrosa para
êle e para nós, de representante do Instituto Brasileiro de
Cultura Hispânica.. É bom deixar bem claro que, houvesse
convite oficial e Pedro Calmon seria indicado, por unani-
midade, para a missão. Mas hão houve convite e o Insti-
tuto Brasileiro de Cultura Hispânica nâo participará das
galas de um acontecimento que somente se concretizou gra-
ças à sua iniciativa, ao apoio do Poder Público e à cora-
gem e desprendimento de um pugilo de ardorosos defen-
sores de melhores relações culturais entre a Espanha e o
Brasil. A esses, os ônus. A outros, da undécima hora, os
louros e as vantagens...

SOUZA BRASIL

REGISTRO
SOCIAL
ANIVERSÁRIOS

Fazem anos hoje:
Senhores: Pedro de Lima

Soares, Aimoré de Albuquerque.
Alexandre Saldanha Cunha.
Aleixo Peixoto Alves t Jurandi
do Paiva.
CASAMENTOS

Casam-se no dia 13. às 18
horas, na Matriz de Santa
Rita, no Largo de Santa Rita,
a Srt.» Neusa Alves Sales, fi-
lba do Sr. João-Sales e da Sr.»
Palmira Alves Sales. • o Sr.
Jones Miguel Ferreira.

Á PROPAGANDA AUMENTA AS RENDAS DA NAÇÃO
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ESTES CARRINHOS TAMBÉM CARREGAM ESCOUS, ESTRADAS, HOSPITAIS...

Você os vê sempre nos supermercados, nas
feiras ou em outros lugares onde você'faz
suas compras. Eles carregam o seu sabão
em pó, os seus produtos enlatados. Eles
carregam, também, escolas, hospitais, estra-
das... tudo o que você está ajudando a
construir ao comprar alguma coisa!
Quando a força àa convicção da Propa-
ganda leva os consumidores a adquirirem
este ou oquêle produto, uma p.arte apre-
cíável das vantagens da venda desse pro-
duto pertence aos cofres da Nação, através
dos impostos que arrecada.

Provocando mais vendas, a Propaganda
aumenta diretamente a participação do
próprio Governo na prosperidade geral.
Assim, quando um pequeno ou grande
anunciante se empenha com entusiasmo
numa Campanha de Propaganda, os co-
fres da Nação passam a ter melhores pos-
sibilidades de aumentar a arrecadação.
Com o aumento da Propaganda, aumentam
também as rendas da Nação, tornando pos-
sível a construção de mais escolas, de novas
e importantes obras públicas, alargando os
fabulosos caminhos do progresso do País!

^ »Jr»Ts''iM?ile>r*ÍJW'i *¦* i-

7.* de uma série de mensagens de esclarecimento
público sob os auspícios do

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PROPAGANDA

serão paannnos o or. Jorge
Chein e Sr.» Marlnete Chein,
da parte do noivo..e da parte
da noiva, os pais.

Casaram-se no dia S de maio
último, às 17 horas, na Matriz
S. S. da Candelária, na Praça
Pio X, a Srt.» Marlene. íilha
do casal Sr. e Sr.» Maurício
Miragaya, industrial, e o Sr.
Gueilor. filho do casal Sr. e
Sr.» M- Gonçalves Vilas.

Foram padrinhos, no civil,
da parte do noivo, o Sr. Rubens
Barbosa e Senhora; da parteda noiva o Sr. Nelson Paredes
e Senhora. No ato religioso,
para ambas, o Sr. Maurício
Miragaya • Senhora.
REUNIÕES

Realiza-se hoje. is 19 horas-
na Casa de Saúde Sfto Miguel,
a reunião semanal do Corpo
Clinico, para dlscussüo de.ca-
sys clínicos e complicações ope-
ratórlás, observadas durante a
semana com o seguinte pro-
grama: l) Resumo estatístico
da semana; 2) Radiografias da
semana; 3) Apresentação de
casos com comprovação opera-
tória: a) Fistula coleeistocutfl-
nea; b) Aneurisma da aorta
torácica; c) Atresia das vias
biliares; d) Tuberculose pulmo-nar — tratamento cirúrgico;
e) úlcera gástrica.— O Instituto Histórico eGeográfico da Cidade está con-vldando a participar da segun-da reunião plenária da Comis-s&o Executiva para erigir a Es-tátua de São Sebastião, que serealizará no dia 11, ás 16 ho-ras, sob a presidência dó Car-deal Oom Jaime de Barros Cã-mara, em sua sede provlsó-ria.

Na ocasião serão conhecidas
e debatidas as decisões toma-das até hoje pelas diversas Co-missões Especiais, fixadas asdiretrizes para o Inicio dacampanha financeira e de pro-paganda do elevado desidera-to que constituirá parte mar-cante das celebrações do 4.°Centenário da Fundação daCidade.
FILMES : BELGAS

Promovida pela Embaixada
, da Bélgica será realizada ama-nhã, ás 17h 16m, no auditó-

rio do Ministério da Educa-
ção e CuKura, a 1.» Jornada
do filme industrial Belga,
quando serão projetadas as
películas de curta metragem:
A Bélgica vos Convida, Ar-
qultetura — Arte do Espaço,
No País dos Senhores do. Li-
nho. Métodos Racionais de Fa-
brieaçto e História de Filme
• de Algodão. A jornada do
íilme Industrial Belga terá
prosseguimento nos dias 14 e17 deste, com apresentação de
outras películas. A entrada e
franca.
CINEMA NA ABI

Na próxima sessão cinema-
tográfica da ABI dedicada aos
associados e familiares, hoje.
às 17h SOm, será apresentado
o filme em cinemascópio Au-
dazes e Malditos, impróprio até
18 anos. O ingresso será feito
com a carteira social do ano
em curso.
CORREÇÃO:

A Diretoria do Instituto Na-
, cional de Educação de Surdos

está comunicando aos interes-
sados que seu Centro de Logo-
pedia está aparelhado a fa-
zer a correção da fala de alu-
nos surdos, de um modo ge-ral, e em particular dos alu-
nos surdos matriculados nas
escolas públicas do Estado da
Guanabara, que possuam defei-
tos de fala, bem assim o trei-
namento da compreensão da
fala para aqueles que possuam
problemas de ensurdecimento.

Os interessados deverão pro-curar a proí\ Maria de Lour-
des Gomes Tourinho, no hora-
rio de 13h 30m às 16 horas,
diariamente, exceto aos sába-r'"-. na Rua das Laranjeiras,

CONFERÊNCIAS
Convidado especialmente pe-Ia ABI para realizar uma sé-

rie de conferências inspiradas
no tema da comunidade luso-
brasileira, chegará ao Rio, em
breve, o jornalista Carlos de
Barros Queirós, prestigiosa fi-
guia da imprensa e da socie-
dade lisboeta, continuador das
tradições de seu pai, o es-
tadista Tomás de Barros Quei-rós, antigo Presidente do Con-
selho e lider republicano.
SOCIAIS CURSOS

No Centro de Estudos da
Beneficência Portuguesa, na
Rua Santo Amaro, 80, será rea-
lizado, a partir de 8 de maio,
com aulas todas as têrças-fei-
ras, ás lBh 30m. Curso de Ra-
diologia Digestiva, pelo Dr. A.
M. Biasoll. Inscrições com o
Sr. Waldemar Pereira — tele-
íone 52-8090. Aos que obtive-
rem dois terços de freqüência,
terá conferido certificado.

Todos os dios

O JORNAL
DO BRASIL
INFORMA
Dias Ateis: és /híSrn • I2h30m • Mi
2lh55m • Oomlnjoi: «i 12k30n - Hk

RÁDIO J0RNAI DO BRASIL
ondas médias 940 kfiíí»

O progresso não acaba
com a vida de satanás

', Roma — O progresso ci-
entifico, as conquistas da
técnica, a evolução dos há-
bitos, não mataram satã-
nás. Pelo contrário, 6 diabo
anda com eles. aceitando
qualquer novidade, e justa-
mente em muitos aspectos
típicos da nossa civilização
e da sociedade moderna en-

-centrou- seus -m-e4os-para__
manifestar a sua presença.

Todos os dias a Igreja de-
nuncia, através de teólogos
e moralistas, uma nova via
para o pecado; na opinião
de ilustres personagens da
Igreja estas vias se multi-
plicaram, se tornaram mais
sugestivas e sorrateiras e,
portanto, mais perigosas. Os
mais comuns dós pecados
modernos consistem na prá-
tica do ocultismo e de cer-
tas teorias psicanalisticas,
no fanatismo por certos
bailes, no gosto por certos
espetáculos e certas leltu-
ras imorais. Um lugar de
destaque entre os vários
meios que conduzem a sa-
tanás, hoje em dia, perten-
ce ao carro. O próprio .pon-
tífice Pio XII, há seis anos,
declarou solenemente:"Qualquer transgressão vo-
luntárla às regras da clr-
culáção deve declarar-se na
confissão como pecado gra-
ve. Lembrem-se que se tra-
ta da lei divina, não do có-
digo da estrada. Quem ex-
põe a perigo de morte a
sua vida e a dos outros, di-
rigindo o carro a velocidade
excessiva, peca gravemente."

O pecado da rua encon-
trou seu teórico num padre
jesuíta, Giacomo Perico, que
numa revista, Atitudes So-
ciais, codificou minuciosa-
mente as relações entre mo-
ral cristã e comportamento
ao volante. "Salientou-se —
diz o padre —"um trágico
paradoxo: enquanto de um
lado o homem estuda os
meios para conservar até
mesmo uma só vida huma-
na (meios freqüentemente
colossais e empehhativos)
de outro êle mata com levl-
andade inexplicável, pelo
mero gosto de correr e de
superar os outros na velo-
cidade. Infelizmente, pes-
soas mesmo crentes e ho-1
nestíssimas, às vezes, per-
dem de vista, neste campo,
O sentido das suas respon-
sâbilidades e não conside-
ram pecado a imprudência
quando dirigem um carro."

O^caáo/de respohsabilida-
de mais óbvio é aquele do
individuo que, dirigindo um
veículo de motor a velocida-
de excessiva, provoca um
acidente na sua corrida #e-
sencadeada. Mas, também,
certos erros menores mere-
cem ser condenados, parti-
cularmente as conversas
com companheiros de via-
gem, e a Insuficiente manu-
tenção do veiculo provocam
acidentes. Considera-se cul-
pa guiar quando se está
com muito cansaço e, por-
tanto, com a vista e os re-
flexos. ofuscados. Conside-
ram-se, naturalmente, res-
ponsáveis e culpados os di-

rigentes, os donos que-im-
põem aos' seus choferes via-
gens de carro física ou psl-
quicamentè difíceis.

Mas, também, os mem-
bros da Policia Rodoviária
se julgam responsáveis e
culpados quando não fa-
zéni seu dever, por preguiça
ou distração ou não aplicam .~as~imiltas~a"~quem as mere-
ce, por amizade ou, pior
ainda, por motivos de lucro.
Além disso, as próprias au-
toridades incumbidas da
manutenção das ruas e da
aplicação das normas, pe-
cam gravemente quando
descuidam das suas tarefas.
Existe também outro caso
em que o carro pode-se tor-
nar ocasião iminente de pe-
cado. Muitos sacerdotes, de
fato, desaconselharam aos
noivos os passeios de carro,
criticando severamente as
paradas na escuridão. Nes-
tes casos o carro acaba de
ser protagonista e se torna
praticamente um pretexto
para tentações muito dife-
rentes.

No mesmo plano podem-
se colocar certos bailes. O
baile, em si mesmo, não é
pecado. Tudo depende do
tipo de baile e da atitude
dos dançarinos. O padre do-
mlnicano Reginaldo Fran-
cisco acaba de publicar uma
espécie de classificação dos
bailes consentidos pela Igre-
ja e daqueles que ela prol-be. "Existem três tipos de
baile — observa-o religioso
— cada um deles compreen-
de um grupo bastante homo-
gêneo: danças còm contato
limitado que se consideram
inócuas; danças com con-
tato extenso que constituem
uma ocasião quase certa de
pecado; danças com conta-
to a intervalos, que se proí-
bem e reprovam severamen-
te. Os principais bailes do
primeiro grupo são: a valsa,
a mazurca, à polca do se-
gundo, o tango, o foxe, o
alow e outros do mesmo gè-
nero; ao terceiro grupo per-
tence a maior parte dos.bal-1
les modernos, desde, os rit-
mos afro-cubanos, até o
boogie-woogie, o rock'n roll,
todos no mesmo plano de
degeneração moral. Pelo que
se refere ao twist, as prõ-
prias atitudes dos dançari-
nos, os movimentos desen-
freados, os repentinos rela-
xamentos constituem em si
mesmo um espetáculo
imoral." »•.

Mas, o aspecto provável-
mente mais interessante do
pecado moderno se refere,
sobretudo, % os problemas
sociais. O tratado de.moral
dos padres L. J. Lebret. e T.
M. Snavet, Rejuvenecer e
Conscienciart i um valioso
testemunho. O exame de
consciência dos cristãos ho-
diernos, consiste em 150 pá-
ginás onde se apontam, com
as culpas a caráter estrita-
mente moral, todos os infi-
nitos erros do comporta-
mento e todas àquelas fa-
lhas freqüentes que não se
consideram pecados graves,
mas que contribuem a abai-

xar o nivel não apenas mo-
ral, mas, também, civil do
Indivíduo.

O llvrinho contém culpas
modernas, que não se encon-
tram nos opúsculos de mo-
ral do passado: trata-se da
indiferença política, dos dl-
ferentes esnobismos, do
amor excessivo pelas rique-
zas, pelo conforto e de tô-
das as inobservâncias dos
seus deveres para com os de-
pendentes. Nestas páginas
condenam-se atitudes como:
bajular os possantes, írè-
qüentar somente pessoas
cuja amizade seja proveito-
sa; convidar em casa conhe-
cldos somente por Interesse
material, lisonjear quem
nos pode ser útil. Aos paro-
cos recomenda-se não ter
maior deferência .para os
paroqulanos ricos, não fre-
qüentar as suas casas com
maior assiduidade que aque-
Ias dos pobres. O excessivo
desejo de conforto material,
a impaciência, o abuso de
excitantes e de tranqüilizan-
tes sem válidos motivos, à
ambição de ser os primeiros
em usar certos achados do
confort, são todos índices de
perigosa moleza.

Também aquele que eco-
nomiza deve fazer seu exa-
me de consciência. Guarda
quantias importantes sem
empregá-las? Investe o seu
dinheiro numa empresa de-
sonesta? Não investe seus
capitais nas firmas que se
esforçam para. trabalhar
pelo bem da comunidade,
porque receia os riscos? Este
Indivíduo não é um bom
cristão. O contribuinte pode
representar uma nova cate-
goria de pecadores. Até hoje
a teologia morai tradicional
obrigava pagar os impostos
conforme às leis penais que
não comprometiam a.consci-
ência. Hoje, considerando-se
a reedlstrlbuição das rique-
zas como uma tarefa social,
a sonegação fiscal se pode
condenar como uma grave
culpa.

Considerar-se-á uma pe-
cadora a dona-de-casa que
pretende dos criados um ho-
rário de trabalho mais com-
prido que aquele estabeleci-
do pela Lei ou que não lhes
paga durante as férias etc.
Considera-se culpado o ope-
rário que receia participar
de uma greve justificada t
que-trabalha recebendo um"
salário menor, com prejuízo
dos outros. As culpas do che-
fe de uma firma Industrial,
são ainda mais numerosas:
Ele não deve considerar pri-
vilégio a autoridade, nem
defender seus interesses com
prejuízo dos outros; deve
pelo contrário favorecer a
elevação humana e social
dos trabalhadores.

Como se vê, com obser-
var qualquer uma dessas leis,
alcançar-se-la um ideal de
perfeição que infelizmente
por enquanto, parece teóri-
co. Quase todos de fato, ho-
mens e mulheres, ricos e po-bres, têm que aprender ain-
da a fazer seu exame de
consciência.

Cante com a Rádio JORNAL DO BRASIL
Diariamente, de segunda a sexta-feira, entre 15 h 5 m e 15 h 30m

CATERINA
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De Schumui • Bower

Caterlnn
Oh, ob, oh, (oh, ob, eh)
When we kiss
Pretty mlss, pretty mlss
I'm ln eoatasy
Caterlna
Oh, oh, oh, (oh, oh. oh)
But we kls»
Pretty mlu, pretty mlu
1'U thlnking o£ me
Caterlna,
Ah, «li. th, (ah, ali, ah)
Just how long ls th* lesst
Is the least of the lips you klsi
Oh, how h»ppy my heart would he
It I knew that you love just mu
Say ls true
B&y you do
Caterlna.

QUANDO O AMOR
SE ACABA

De Peterpan

Quando o amor ae acaba
Sempre há um que chora
Enquanto outro sorri
Como sorris, agora...
Mas nio faz mal, porque
Minha saudade vai passar
E o teu remorso eu sei.
Sempre há de ílcarl
Também tens coração
Também tens Uus&o
Tambím tens esperança?
Também hás de sonhar,
Um dia encontrar
Vm amor qu* nao se alcança...
X quando eentires
Que sonhastes em vlo,
Hás de cantar também
Esta canç&o!

NÓS E O MAR
De Roberto Menescal
• Ronaldo Bíscoli

Lá se Tal mais um dia assim
E a vontade qu* nao tenha fim
teê» sol
É viver, ver chegar ao fim
Outra onda que cresceu,
Morreu a seus pés
E olhar pro mar que é tio bonito
E olhar pra esse olhar perdido
Kêsse mar azul
Outra onda nasceu
Calma desceu
Sorrindo,
JA vem vindo
Lã se vai máls um dia assim
Nessa praia que nio tem mais fim
Acabou
Vai subindo uma lua auim
T. a carmélia que flutua
Nua no céu -

Lá no céu
Lá no céu
Etc.

MY DREAM
De Buck Ram

Do filme Europa 1 Noite

My dream
Is a wonderons dream
lt's th* answir too
Wantlnf only you
My dream
I* a tru* delight
My escapt at mlnd from a world

[thafs blu*
The world W*'ll know
Seem ro íar'away
Then whcr* w» go
Is for aa to eay
My dream
Is k weaith of Joy
No on* can destroy
Where I dr*am my dream
Is no eomlng dream
It's a wonderons dream
Dream.

TERECO-TECO
De Vinícius de Morais

Sempre que ela passa no passlnno
[ligeiro

Tereco-teco
Lá vai ela no passlnho ligeiro
Todo mundo dia tereco-teco
Oh, meu Deus, quanta graça
Mam logo alguém diz
Tereco-teco qu* carlnha fechada
Que nio dá uma bola
Nio rl pra piada
Nio quer m*smo nada
Sempre qu* cia passa

<Bis)

Maa eu sei perquS, tereco-teco
Ela tô anda assim, tereco-teco
Num passinho pequetltlnho assim
Um passlnho brejeiro, um tlqul-

[nho traçado
* porque «ia sabe qu* conversa

[nio dá resultado
D» modo qu* guarda multo bem

[guardado
Aquele tereco-teco todlnho pra

[mimPorque ela guarda
Aquele tereco-teco todlnho pra

[mim.

INFLUÊNCIA
DO JAZZ

De Carie* Lira

Pobre semba meu
Pol-se misturando, modernl-

[zando

Ee se perdeu
E o rebolado, cadê, nio tem mais!1
üadê o tal gingado
Que mexe eom a gente?
Coitado do meu samba
Mudou da repente
Influência do Jazz
Quase que morreu
E acaba morrendo
Está quase morrendo
Nio percebeu
Que o samba balança
De um lado pro outro
O Jazz é diferente
£ pra frente e pra trás
E o samba melo morto
Ficou melo torto
Influência do Jaza
No afro-cubano .
Vai complicando
Vai pelo cano, vai
Vai sem descanso
Vai entortando
Vai, sal, cal d* balanço
Pobre samba meu
Volta lá pro morro
E pede socorro
Ondeu nasceu
Pra nio ser um samba
Com notas de mais
Nio ser um samba feito
Pra frente, pra trás
Vai ter que se virar
Pra poder se livrar
Da influência do Jazz.

STAIRWAY TO
THE SEA

De Beach • Cioffl

Deep in th* night
I've flnd a stairway to the sea
And pretend you wer* there be-

. [slde m*
So close beslde m*
Watehln; the sea
I se* us there upon the stairway

[to the sea
Where th* misty, soíty klsa two

[love»
Hldlng from others
Our love by the sea.
Twlghfa hlgh to flnd the new

[lov*
When your voice keeps calllng me
I'm Just a lonely prlsoner
Of the stairway to th* sea

(Bis)

And there you'll íind me
Walting for the day of your re-

tturn
But ttll that day our memorles

[can burn
This ls my prayer upon the stair-

[way to the sea
That you soon would be ther*

[before me
Whisperlng adore me by the sea

(Para terminar)
By the* sea. by the sea..
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Não é na França nem
na União Soviética que
se pode ver os técnicos do
espaço em ação: é nos^
Estados Unidos. Na Fran-
ça acaba de ser tomada
ã decisão de se lançar um
programa de estudos es-
paciais e vários paises
europeus decidiram fazer
causa comum, com o
mesmo objetivo. Para o
Velho Continente, a con-
quista do espaço não pas-
sa, ainda, de uma pro-
messá. Quanto à União
Soviética, tudo o" que diz
respeito a suas pesquisas
continua sendo segredo
de Estado.

Nos Estados Unidos,
porém, as portas se
abrem, amplamente, ao
visitante. É puciso per-
correr o país de norte a
sul e de leste a oeste para
se perceber o esforço pro-
digioso realizado ¦ Delos
norte-americanos.

A alguns quilômetros
de Washington está si-
tuado o Goddard Space
Flight Center (centro de
vòo espacial), onde se
montam.os satélites que
amanhã girarão em tôr-
no da Terra. Os enge-
nhos, porém, que num
futuro próximo atingirão
a Lua ou revolutearão
em torno de outros pia-netas são construídos na
outra extremidade do
Continente, em Pasacle-
na, na Califórnia, onde se
acha o Jet Propulsion La-
boratory (laboratório de
jato propulsão)..

É, ainda, na Califórnia,
no Canoga-Park, de Sa-
cramento, que se experi-
mentam os motores queequiparão os foguetes do
futuro, mas o engenho
sobre o qual repousam,
no momento, as esperan-
ças da astronáutica nor-
te-americana está sendo
montado no George Mar-
shall Space Flight Cen-
ter (centro de vôo espa-
ciai), que está situa-
do nas proximidades de
Hunstville. nas férteis
planícies do Tennessee.

Em Los Alamos, perdi-do nas montanhas do
Novo México, e no Deser-
to do Nevada é que se
projetam e experimen-
tam os reatores nuclea-
res que substituirão, no
futuro, os combustíveis
químicos. Os processos cie
vanguarda, porém, são
estudados no Lewis Spa-
ce Flight Center (centro
de vôos espaciais), a ai-
guns quilômetros de Cie-
veland, às margens dos
Grandes Lagos.

Naturalmente, é em
Cabo Canaveral, na Fló-
rida. que é feita a maio-
ria dos lançamentos dos
engenhos espaciais. AI-
guns, porém, são efetua-
dos na Ilha Wallops. na
costa atlântica, próximoa Washington.

Todavia, iniciada há
quatro anos, a corrida
espacial norte-americana

O Pearl Harbour

científico de 57

teve que ser suspensa
quando mal havia come-
çado: o Mundo Novo re-
pelia o espaço. E por quê?
Porque, a despeito dos
projetos traçados no qua-
dro do Ano Geofísico In-
ternacional, eram poucos
os especialistas a se inte-
ressarem pela questão.
Sobretudo, reconhecia-se
de bom grado em Wash-
ington, todos os esforços
foram paralisados pelas
lutas entre grupos e pes-
soas: os projetos se neu-
tralizavam uns .aos ou-
tros e em vez de se pro-
curar tirar o melhor pro-
veito possível dos fogue-
tes de alcance médio
(IRBM) existentes ou
construir mísseis inter-
continentais (IC B M ),
discutia-se meses a fio
para se saber quem dis-
poria dos fundos neces-
sários ou quem ficaria
encarregado de dirigir os
trabalhos.

Ninguém pensava, en-
tão, que os soviéticos po-
deriam ser concorrentes
perigosos. Náo havia,
portanto, urgência. Hou-
ve, mesmo, um influente
dirigente norte-america-
no que chegou a afirmar:

O fato de ser o pri-
meiro a lançar satélites
artificiais não tem ne-
nhuma importância poli-tica.

Houve, porém, quemse alarmasse com a si-
tuacão. Foi o caso do
Dr. Pickering, um gran-de nome em eletrônica.
Mostrando-nos no salão
de entrada da sede da
administração do Jet.
Propulsion Laboratory, o
modelo do Explorador I,
primeiro satélite lançado
pelos Estados Unidos,
disse-nos êle:

Levamos três meses
a construí-lo.

Isto significa que os
técnicos daquele labora-
tório já possuíam todos
os elementos necessários
à sua construção, por-
que, normalmente, leva
dois a três anos para se
colocar um engenho des-
sa natureza em condi-
ções de funcionar, O Dr.
Pickering havia apresen-
tado um projeto de lan-
çamento de satélites me-
nos oneroso, segundo su-
blinhou. Mas em vão...

Da. mesma forma, o
Dr. Werner von Braun
sugerira qup se utilizasse
o foguete Júpiter, cuia
construção _<_•_ por cie

orientada, para se colo-
car uma carga útil em
órbita. Também em vão.

— A Constituição nor-
te-americaná — disse-
nos o notável cientista
a 1 e m ã o em Hunstville,
onde dirige o Georges
Marshall Space Flight
Center — estabelece que
as despesas feitas pelo
Governo devem ser con-
troladas pelo Congresso.
Ora, o Congresso reflete,
sobretudo, a opinião pú-
blica e, por isso, só aplica
dinheiro em iniciativas
que contam com o apoio
dessa opinião pública.
Era preciso, portanto,
convencer antes de tudo
o homem da rua, princi-
palmente aqueles que
gostam de enviar cartas
a senadores e deputados.
Mas sabe o Senhor quan-tos americanos enviaram
cartas ao Congresso no
dia seguinte ao do lança-
mento do primeiro spui!-
nik? Um milhão, tal-
vez... Na União Soviéti-
ca, a situação é comple-
tamente diferente por-
que uma decisão, paraser aplicada, basta queseja tomada por um pe-
queno número de diri-
gentes. Quantos cida-
dãos soviéticos sabiam
qua se ia lançar o
sputnik?

Admite-se em c e r t o s
círculos norte-america-
nos que uma das razões
pelas quais a União So-
viética se achava em me-
lhores condições para as-
sumir a dianteira no es-
paço é que, para os so-
viéticos, os foguetes
constituiriam uma arma
verdadeiramente eficien-
te, capaz de transportar
até o território norte-
americano uma c a r g a
termonuclear relativa-
mente pouco miniaturi-
zada, conseqüentemente
pesada. Os Estados Uni-
dos, pelo contrário, con-
fiavam em seus bombar-
deiros de longo raio de
ação, espalhados pelasbases periféricas. Os ío-
guetes seriam apenas nm
complemento. Por outro
lado, não necessitavam
os Estados Unidos de fo-
guetes de longo alcance
para manter os centros
vitais soviéticos sob
ameaça, porquanto pode-riam ser lançados de pai-ses amigos,'vizinhos do
adversário.

Além disso, os foguetes
norte-americanos não te-
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riam' que transportar
cargas muito pesadas
porque os engenhos
nucleares dos Estados
Unidos eram bastante
viiniaturizados, leves
portanto. Por que não
iriam os soviéticos sentir
a mesma tentação dos
norte-americanos de se
lançarem ao estudo do
espaço?

Falta de imaginação
dos homens de ciência,
rivalidades, incapacidade
do sistema político em
impor a realização de
idéias novas, ilusões

Juanto 
à boa vontade

os aliados dos Estados
Unidos em aceitarem em
seu solo rampas de lan-
çamento, confiança nas
armas convencionais e
no progresso da técnica
de fabricação dos enge-
nhos nucleares: um novo
Pearl Harbour, desta ves.
cientifico, seria inevi-
tável.

A explosão pela União
Soviética de uma bomba
termonuclear de modelo
diferente do estudado pe-los técnicos americanos,
e que não devia nada à
espionagem, chamara a
atenção dos iniciados pa-ra o valor dos sábios so-
viéticos. O lançamento do
primeiro sputnik, contu-
do, demonstrou a todo o
mundo que o adversário
tido como atrasado tinha,
num domínio particular-mente difícil, ultrapassa-
do o país considerado
vanguardeiro. O choque
íoi tremendo e deixou
claro, de imediato, quenão se podia deixar a
URSS infligir a todos a
prova de sua superiorida-
de nem deixá-la assenho-
rear-se do espaço que, alé
então considerado sem
interesse, passou, súbita-
mente, a mostrar-se de
grande valor e ao qual o
adversário dedicava toda
a atenção. Logo após a
sua descoberta, o espaço
tornou-se um campo ie-
chado. De agora em di-
ante, contudo, será tam-
bém um lugar de passa-
gem. cuja utilização de-
verá ser condenada a
qualquer preço, porquan-to o lançamento do sput-
nik provou, também, queos soviéticos dispõem de
poderosos foguetes inter-
continentais.

Com efeito, o foguete
portador do primeirosputnik rompeu o dique,
atrás do qual estagnava,
vacilante . e indeciso, o

enorme potencial amerl-
cano; os créditos, que até
então não apareciam, Io-
ram. imediatamente, co-
locados à d i.s p o s i ç ã o,
como por milagre; os pre-
cursores deixaram de fa-
zer o papel dé visionários
para se tornarem pionei-
ros; os laboratórios, antes
desprovidos de idéias,
descobriram milhares de
observações apaixonantes
e urgentes a fazer e os mi-
litares se tornaram me-
nos reticentes. Mas não
era possível fazer tudo
num dia e, de inicio, os
especialistas americanos
deram um pouco a im-
pressão de lançar ao ar
tudo.o que lhes caía nas
mãos. É que eles necessi-
tavam de tempo para se
organizarem. A criação
da Administração Nacio-
nal.de Aeronáutica e Es-
paço (ANAE) foi, sob esse
aspecto, um acontecí-
mento decisivo.

Dedicado a "uma tarefa
sem precedente — a ela-
boração e a execução dos
programas espaciais — o
novo organismo não dis-.
punha, contudo, de ne-
nhum poder particular e,
por isso, dizia-se que êle
constituía um organismo

. tipicamente americano.
Definida como organiza-
ção que não visa a lucro,
à ANAE entrava, com
efeito, logo de início, na
categoria de empresa.pe-
Ias quais há, no outro la-
do do Atlântico, uma cer-
ta predileção: dependen-' do diretamente do Govêr-
no, dotadas de estatuto
civil, podem manter, con-
tudo graças a um jogo
muitas vezes complexo de
comissões de ligação, es-
treitas relações com o
Exército e tèm por mis-
são, valendo-se da inicia-
tiva privada para a con-
clu.sâo de contratos, de-
sempenhar uma tarefa de
coordenação.

Assim, para enfrentar
os soviéticos, voltam-se
os americanos para ve-
lhos organismos, compro-
vadamente insuficientes
ou para mecanismos já
utilizados. Certo ou erra-
do, os Estados Unidos es-
tavam decididos a criar
confiança neles mesmos.

Na prática, a criação do
novo organismo levou a
fazer-se do estudo do es-
paço um problema civil e
a conceder-se, implícita-
mente, aos militares a li-
berdade de levar a cabo
as experiências ligadas a

seus .misteres. Esta poli-
tica era lógica, por dois
motivos.

De saída, o caráter ci-
vil da empresa permitiu a
redução ao máximo dos
dados selecionados. Cada
experiência era acompa-
nhada da publicação de
numerosos resultados, ao

. lado dos quais os divulga-
dos pelos, soviéticos são
bastante insignificantes.

Além disso, foi possível
dedicar maior atenção à
cooperação interna-
cional: os homens de ci-
ência norte-americanos
gostam de confrontar
seus pontos-de-vista com
os de seus colegas euro-
peus — alguns chegam,
mesmo, a afirmar que
adoram este trabalho; é
muito comum especialis-
ías de renome e físicos
que iniciam a carreira se-
rem convidados por gran-des centros científicos
americanos para ali expo-
rem suas idéias e toma-
rem conhecimento dos
trabalhos, em curso. Os
Estados Unidos concluí-,
ram acordos com diversos'
países ocidentais — nota-
damente a Grã-Bretanha,
o Canadá e, por último, a
França — que permitirão
a essas nações colocar
em órbita instrumentos
científicos com pouco di-
nheiro porquanto o preçodo foguete impulsionador
e o custo das operações
de lançamento serão pa-
gos pela ANAE. Para es-
timular os estudos espa-
ciais, os responsáveis poreste organismo preten-
dem, mesmo, vender fo-
guetes modernos — do ti-
po Scout — e colocar,
graciosamente, à disposi-
ção dos países comprado-
res sua. rede de estações
de rastréamento.

Será necessário ver.nes-
ta sugestão uma adver-
tencia discreta sobre a
importância do bloqueio
que será obrigado a'admi-
tir todo pais ou grupo de
países que, dotado de
veículos impulsionadores,
quiser conquistar o espa-
ço por sua própria inicia-
tiva? É com interesse,
muitas vezes mesmo com
Simpatia, que se acompa-
nham em Washington
os esforços empreendidos
nesse sentido pelo Velho
Continente. Esses esfor-
ços, porém, sâo mal com-
preendidos. Será. real-
mente, lógico, perguntamos americanos, lançar-se
em tal aventura quando

um país amigo oferece'
modalidades tão vanta-
josas de cooperação? Pa-
ra preencher todas as
condições indispensáveis
ao progresso dos conhe-
cimentos e ao estabeleci-
mento de relações nor-
mais entre os especialis-
tas dos diversos países, a
ANAE autorizou a cria-
ção de uma ciência espa-
ciai. É evidente, porém,
qué certos meios norte-
americanos prefeririam
que os Estados. Unidos
permanecessem como se-
nhores únicos e absolutos
desta ciência.

Esta política, em se-
gundo lugar, permitiu
que a pesquisa espacial
se assentasse em bases
sólidas. Tal política ba-
seia-se em três alicerces,
sem o apoio dos quais
qualquer empreendimen-
to de tal envergadura es-
taria condenado ao in-
sucesso: as universida-
des, as empresas priva-
das e o Exército.

A ANAE conta, atual-
mente, com 16 500 funcio-
nários, distribuídos entre
o seu Quartel-General em
Washington e os diversos
centros de pesquisas. É
preciso, porém, que este
pessoal, que é de grande
importância, atenda a
todas as tarefas e, nesse
sentido, foi feito o mais
amplo apelo a todos
os organismos científicos
existentes: as universi-
dades, os laboratórios da
Comissão de Energia
Atômica (CEA), o Depar-
tamento Nacional de Pa-
dronização de Pesos e Me-
didas, o Departamento
Meteorológico e a Funda-
ção Nacional de Ciência,
por intermédio da qual se
distribui uma percenta-
gem importante dos fun-
dos destinados às pes--
quisas.

O mesmo ocorre com o
material, que deve ser
construído, em princípio,
em base competitiva, porfirmas particulares. Os
centros da ANAE concor-
rem apenas nos estudos,
dando atenção, de prefe-rência, aos problemas aos
quais o setor privado não
pode fazer face, por falta
do equipamento necessá-
rio. Naturalmente, este
último setor, vendo na
ANAE um cliente menos
importante do que o
Exército, verifica que
suas experiências gozam
de notoriedad* muito
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maior e lhe faz propostas,
cujos estudos são efetua-
dos, quase sempre, gia-
ças a institutos dirigidos
pelo . Exercito. A ÀNAE
beneficia-se de mil outras
maneiras do interesse do
Exército pelos foguetes e
aparelhagens eletrônicas.
Por exemplo, adquire de
firmas construtoras, mui-
tas vezes por intermédio
do Pentágono, os- enge-
nhos construídos para a,s
Forças Armadas e por
elas já experimentados;
em seguida, adapta-os a
suas necessidades e lan-
ça-os com o apoio da Fôr-
ça Aérea, que lhe cede
suas bases. v

Mas há contrapartidas
a esta estreita coopera-
ção: quando a Casa
Branca autorizou a pu-
blicação das fotografias
dos aviões U-2 (tipo cio
avião pilotado por Po-
wers, que fói abatido na
URSS) todo mundo viu
que eles levavam como
marca de identificação a
palavra NASA (sigla da
ANAE em inglês), o que
causou surpresa. Porém
os que mais se surpreen-
deram, ao que parece,
foram os dirigentes da
ANAE. Protestariam eles,
argumentando que a sua
organização era de cart-
\ev civil? Na Rua H,
1151, em Washington,
onde se acha instalado
o Quartel General da
ANAE, a resposta foi a
seguinte:

— Isto não tem impor-
tância.

Dessa forma, entre a
ANAE, as universidades,
as empresas privadas e o
Exército verifica-se .uma
verdadeira troca de su-
gestões e uma coordena-
ção de comandos.:. Es-
tabelece-se um extraor-
dinário intercâmbio tíe
idéias e de materiais, que
resiste à análise e des-
concerta. Nos Estados
Unidos, porém,' o traba-
lho público é estafante, o
número de funcionários
que mantêm dois empre-
gos é grande e, sobretu-
do, gosta-se de trabalhar
pouco e lentamente. Só
este acúmulo de dados c
este fervilhar de projeto,-;
explicam por que, graças.
é verdade, à existência
de um organismo coordr-
nador, os Estados Unidos
dão prova, em matéria
espacial, de tal dina-
mismo» .

¦íí.'*:

.:-_,_..- ¦ "-«--W--'»



4 — Cad. B, Jornal do Brasil, ..«-feira, 9-5-62

Literatura
Heráclio Salles

Roteiro da Literatura no Brasil

!,'

Com quatro volumes

çtedicado- à literatura
brasileira, dos quais está
sendo lançado agora o

primeiro, a Editora Cul-
trisc de São Paulo dá
continuidade ao Roteiro

-das Grandes Literaturas,
^coleção que se iniciou
*ein 1961 com A Litera-
.fura Portuguesa, de Más-
saud Moisés;'''

A Literatura Brmilei-
ra, ambiciosamente colo-
cada' no Roteiro das
Grandes, íoi confiada ao
Professor José Aderaldo

da Universidade de São
Paulo.

Dedicado à» Manifes-
. tações Literárias da Era
Colonial, o 1.° volume
de A Literatura Brasilei-
ra obedece ao seguinte

plano, que dá, por s-i
mesmo, uma idéia do
critério adotado pelo au

A Questão da Universi-
dade, cujo lançamento
está anunciado para os

próximos dias, marcará
também o início das ati-
vidades de nova edito*

a Editora Univcr-ra
sitária, da União Nacio-
nal dos Estudantes, que
cm seauida lançará En-

tor: Introdução, com saios sobre Capitais Es-
uma tentativa de concei- trangeiras no Brasil,
tuação da literatura bra- uma série de trabalhos
sileira; I — Definição da responsabilidade dos
da Era Colonial, cm que
se estudam as relações
da literatura brasileira

Castelo, da Universidade com a literatura porlu-
de Sâo Paulo, que. ado- suésa: II — O Século

Tr

ia o critério . estabeleci
do para a série pela edi-
tora sem abrir mão, con-
tudo, dos critérios pes-
soais que ò orientam, já
bá alguns anos, nos es-
tudos do gênero. O quin*
to capítulo do presente
volume poderia atestá-lo,
por si só, a quem não
lesse òs demais para uma
confirmação de corijun

XVI e a Literatura ln-
formativa sobre a Terra
(definição e caracterís*
ticas), de Pero Vaz de
Caminha a Ánchieta;
III — A Época Barroca,
sua definição e caracte-
rísticas, incluindo o mo-
vimento academicista, até
o Teatro de Antônio Jo-

Srs. Barbosa Lima So-
brinho. Sérgio Maga-
lhães, Roland Corbisier,

• Aristóteles Moura e
Francisco Mangabeira.

. A Questão da, Univer-
sidade foi escrito espe*
çialmente para a Edito*
ra Universitári \

LITERATURA
POLÍTICA

A Civilização Brasi*

Cinema
Cláudio Mello e Sousa

íi r>vO Capitão do Rei
(No reino do riso)

Não é esta a primeira nelli empresta o seu brl-
tentativa que o cinema, lho esplêndido,
francês faz no sentido de O Capitão do Rei é um
tratar, com um bom hu- filme despretensioso, leve,
mor que chega, .às vezes, que tem a vantagem de só
â dura ironia, dos homens pretender do espectador

«é da Silva; IV e \
A Época Arcádka, divi- leiva anuncia para os

to: é, fundamentalmen* dida pelo autor em duas próximos dois me ses
te, a tese-sustentada pelo fases, unia _ abrangendo Tempos de Jânio e Ou-
autor no capítulo por êle ps inconfidentes e ou- tros Tempos, livro em
-escrito para A Literutu- tra as manifestações pré- que o Sr. Castilho Ca-
ra no Brasil, dirigida românticas, precipitadas br ai dá um depoimento
pelo Professor Afrânio pelas reformas de de considerável interês*
.Coutinho, a propósito D. João VI.
«das manifestações de in- ,'Boa informação, equi-
'dependência cultural què líbrio metodológico e se*
plantaram as bases do gurança conceituai são
•movimento romântico no as características princi-
Brasil. A esse capítulo, pais deste volume, ende-
juntou o Professor, José recado ao estudante dc
Aderaldo Castelo, segun- literatura como ao leitor
do adverte em nota de
pé de página, o essen-
ciai de outro trabalho,
inédito, intitulado A In-
trodução do Romantismo
no Brasil, apresentado
como tese de doutora-

^~. mento à Cadeira de Li-
—- leratura Brasileira da

Faculdade de Filosofia'

se sobre a crise política
dc agosto de 1961. Ini*
çialmente c ni p e nliádo,
apenas, em fixar esse de*
poimento, o autor àca,
bou ampliando-o num
volume de 90 capítulos,
que deverá* tornar-se in

e das idéias que construí-
ram a glória de'?eu pas-
sado. O Capitão âo Rei se-,
gue este caminho e, se não
aprofunda o tom da sáti-
ra, mantém um plano- de
humor e distração bas-
tante apreciável.

O rei é o pequeno Luis
XIII, com sua corte amea-
cada por intrigas e ambi-
ções. As mesmas que per-
seguem os monarcas em
todas as cortes, em todos
os tempos, segundo as ln-
formações que nos são
dadas pelos filmes do gê-
nero.- Este filme, no en-
tanto, lança mão inclusl-
ve de todas as situações
tradicionais para melhor
configurar sua posição de
critica irônica. Jean Ma- '
rais e Bourvil, o espada-
chim heróico e o. bufão
ardiloso, são os clássicos
companheiros de tantas
outras aventuras, às quais
a beleza de Elza Marti-

um. riso inconseqüente,
feito com a pureza do ml-
mito. O ritmo é gracioso,
descontraído; as sitüações;
são tratadas com a justa
comicidade, todas repas-
sadas de uma evidente
autocrítica,, o que garan-
te ao; filme a sua melhor
qualidade.

Bourvil é o grande ator
do filme, e nem poderia
haver qualquer tentativa
de competição, pois tanto
Marais quanto Elza Mar-
tinelli lhe são absoluta-
mente inferiores. Bourvil
é, hoje, uma das mais en-
cántadoras presepças do
cinema francês, e quem o
viu no recente Fortuna*.
há de revê-lo com o mes-
mo prazer neste O Capi-
tão do Rei, que recomen-
do, indistintamente, àque
les que procuram na sala
escura do cinema a com-
pensação dos pesadelos
que a luz do dia lhes re-
serva.

Música
Renzo Massarani

Inimigos da liberdade
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comu ni, simplesmente dispensável a quem quei.
interessado na amplia* rá estudar ou .escrever a
ção das fontes do cònhè-
cimento.

EDITORA
UNIVERSITÁRIA

Novo livro do Proles-
sor Álvaro Vieira Pinto,

História Política brasilei-
ra recente, desde-os pró*'dromos do movimento
¦revolucionário liberal de
]930 até os fatos prin-
capais que se sucedera in
•à renúncia do Presidcu-
te Jânio Quadros.

Artes Visuais
Ferreira Gullar

Concurso para capa de livro
(Pergunte ao João)

A Editara. Conquista acaba
áe instituir um concurso para
premiar (com CrS 20000,00) a
melhor, capa para a série Per-
gunte ao João, cujo primeiro
volume deverá ser lançado em
julho próximo, por ocasião do
2.° aniversário do conhecido
programa radiofônico. É o se-
guinte o regulamento do con- .
curso:

1 — Titulo do livro: Pergunte
ao João; Sujjtitulo: Um
Curioso a Serviço de Mi-
lhares de Curiosos.

J.— O volume terá as'seguin-
tes medidas: Altura —
21,5 cm; frente — 14,5 ein:
lombada — 2 'cm: costas
— 14,5 cm. — Capa em
três cores, chapada, liber-
dade de concepção.•j _ cada concorrente poderá
apresentar até 3 originais,
sob pseudônimo, fazendo-
os acompanhar de um en-
velope fechado com a
sua identificação. — Os
originais devem ser en-
tregues até 25 de maio
próximo, no seguinte en-
deréço:
Editora Conquista — Ave-
nida 23 de Setembro, 174,
Rio.

4 — O julgamento do concur-
so, sob a responsabilidade
da Editora Conquista, se-
rá divulgado até 20 dias
após o encerramento do

i prazo para a entrega dos
originais. O veredicto é
irrecorrivel.

S —• O autor da capa escolhi-
da receberá o prêmio de
CrS 20 000,00 (prêmio ofe-
recido pela Editora Con-
quista).
Observações — O dese-
nho selecionado será pro-
priedade dá Editora Con-
quista. Os concorrentes
nâo premiados deverão re-
tirar seus originais após a
decisão do concurso, den-
tro do prazo de 60 dias,
findos os quais a editora
não se responsabilizará
pela sua guarda.

Curso tle Pintura

e Desenho

No Instituto Brasil-Estados
Unidos continuam abertas as
matrículas para o Curso de
Pintura e Desenho, ministrado
por Ivã Serpa a partir de ama-
nhã. Pede-se aos interessados
para se inscreverem na Gale-
ria, entre 16 e 19 horas. Av.
Copacabana, 690, 2.° andar.

Gravura EUA

em Minas

O Museu de Arte de Belo Ho-
rizonte fará inaugurar no pro-
ximo dia 12 de maio, uma ex-

posição de gravuras america-
nas pertencentes à Coleção de
Joseph e Elizabeth Robins
Pennell. da Biblioteca do Con-
gresso, em Washington, D. C.

Dos 6 000 trabalhos que com-
põem a Coleção, foram selecio-
nados, para percorrer a Ame-
rica Latina, sob os auspícios
do Serviço dc Divulgação e
Relações Culturais dos Estados
Unidos, 40 gravuras de .dife-rentes autores.

Estes trabalhos foram cul-
dadosamente selecionados' pa-ra mostrar as tendências atuais
dos gravadores norte-ame-
ricanos e para ilustrar uma
grande variedade de técni-
cas de gravura.

Compõem a Exposição os se-
g u i. n t e s gravadores: Irving
Amen. Leonard Baskin, Doro-
thy BoWmátí, Howard Bradf ord,
Harry Brorby, John Coleman,
Worden Day. Werner Drewes,
Leonard Edmondon, Em est
Freed, Jan Gelb, Edward
Giobbí, Louis Heckenbleikner,
Billy Morrow Jackson, John
Paul Jones, Musch Kohn,
Chaim Koppelman, Armin
Landeck, Maurício Lasansky,
Irmã Mary Corita, Seong Moy,
Frederick 0'Hara, Nathan Oli-
veira, Jack Perlrhutter, Babor
Peterdi, Danny Pierce, Rudy
Pozzatti, André Racz, Prank
Sampson, Bem Shan, Benton
Spruance, J. Louis Steg, Peter
Takal, Silvia Wald, June Way-
ne, Emil Wcddige, Adja
Yunkers.

Com este titulo, o Jornal do
-Comércio do dia 5 publica uma
vária . editorial que, pedindo
Vênia, vou . reproduzir na in-
tegra, emitindo apenas a par-
te —. tao generosa — que se
refere às minhas antigas ati-
vidades de musicista : "Chama- •
mos a atenção do Poder Pú-
biico para o que se está pas-
sando. i nessa estranha Ordem

.jçlos1; Músicos; do Brasil, criada
, liuuí.'*". daqueles momentos de
..irresponsabilidade desenvolvi-
mentista tão conhecidos da
opinião nacional. A Ordem, tal
como foi concebida, é algo se-
melliante a uma Operação Ba- ,
nanai, isto é, um momento tíe
improvisação e insensatez. No-
mes respeitáveis da vida ar-
tistíca brasileira já denuncia-
ram várias irregularidades des-
sa organização. Poucos se de-
ram.conta, entretanto, do ger-
nie ''totalitário 'que está era
processo de multiplicação ga-
lopante no caldo de cultura
excelente que é a Ordem. Tem
havido acusações a essa en-
tidade no que se refere ao
seu papel de sanguessuga das
magras economias dos músi-
cos. Em verdade, as arreca-
dações que a Ordem íaz de-
ram-lhe um extraordinário po-
der econômico que não está
sendo utilizado, ao que saiba-
mos, em íavor da classe. Gos-
tariamos que essa organização
viesse a público para prestar
conta dos seus gastos, dando,
por exemplo, os nomes' dos que
constam de sua íôlha mensal
de pagamentos bem como os
respectivos vencimentos e os
trabalhos que estes remune-
ram. Queremos hoje focalizar
um espantoso episódio que põe
a nu a ação totalitária da
Ordem. O regente e composi-
tor Renzo Massarani (...) foi
súmárininente expulso da Or-
dem dos Músicos por haver
feito críticas a essa institui-
ção em sua coluna no JORNAL
DO BRASIL. (...) A cxpul-
são eqüivale à cassação do di-
reito de exercício da profis-
são. (...) Ésse repugnante e
ditatorial procedimento ruiu
íragorosamente na Justiça; o
maestro Massarani ingressou
nos tribunais, obtendo do Juiz
Sérgio Mariano, da Quarta Va-

Vivieti Leigh: Noite de Parts

ra da Fazenda Pública,- man-
dado de segurança contra o
inqualificável ato de violência
dos transitórios dirigentes da
Ordem. Somos de parecer que
a questão não deve terminai-
ai. A decisão da Justiça é, ao
contrário, o começo de uma
luta contra esses perigosos ini-
migos da ordem jurídica en-
carapitádos numa entidade
transformada em algoz da li.-,'
herdade de expressão de pen-:
samento. A Associação Brasi-
leira de Imprensa e o Sindica-
to dos Jornalistas Profissionais
poderiam liderar uma campa-
nha contra .esses adversários
soezes da mais cara das con-
quistas da democracia, a liber-
dade de imprensa."

O Correio da .Manhã anun-
ciou o obtido mandado de je-
gurança, comentandó-o com ás
seguintes palavras : "... O Juiz
concedeu a segurança impe-
trada considerando que a pe-
na, aplicada sem qualquer pro-
cesso, seria atentado contra a
liberdade da imprensa. Não se
compreenderia o direito de
exercício de profissão, eventual-
mente seu único meio de vi-
da, por não manifestar o su-
íiciente respeito ao respeita-
vel presidente da instituição."

NOTICIÁRIO — Hoje, às
21h, a preços reduzidos, últi-
mo espetáculo do Conjunto rus-
so Beriozka. — Amanhã,
espetáculo do Corpo de Baile
do Municipal, com Luta Éter-
na, Romeu e Julieta, Ga-
lopo Moderno e Maracatü.
— A Associação de Canto
Coral apresentará sábado 19,
com a OSB e sob a regência
do maestro Jacques Pemoo,
Le Roi David, o celebre orató-
rio de Honegger; sucessiva-
mente, apresentará também
_.I»'r_yr* de Salnt Sébas-
tien de Debussy e D' An-
nunzio, participando a atriz
Claude Nollier. — No dia 17,
violinista Edith Peinemann com
a ABC Pró-Ante. — O pianista
Oriano de Almeida dará um
curso de interpretação sobre
Chopin e Debussy, na Acade-
mia Lorenzo Fernández.

Teatro
Barbara Heliodora

programa do Olci Vic (2)
'Sem a presença de Antônio,

é a evolução dc Cleópatra que
veremos nas três cenas esco-
lhidas. A primeira reflete um
temperamento írivolo e super-
íicial. com demonstrações mais
exibicionistas do que profun-
das de. seu .novo amor: ainda
se lembra de compará-lo ao
que teve a César, e a preo-
cupação cm alardear sua fi-
delidade sugere antes uma in-
segurança interior. E' a Cleó-
patra coquete que flerta com
todos os homens à sua volta,
mesmo quando fala de Antô-
nio. A cena ii do ato II nos
dá uma opinião objetiva sô-
bre o assunto: Enobarbus, fiel
amigo de Antônio, comenta to-
dos os truques usados por Cie-
ópatra para conquistar este
último, compreende que ésse
amor não poderá conduzir se-
não à ruína total, mas termi-
na por reconhecer não só o
encanto de Cleópatra quanto
o fato de que Antônio jamais
a deixará, tal a variedade de
seus encanto... No ato V, ce-
na ii, vemos uma Cleópatra
transformada, querendo mos-
ü-ar-sc, por seus atos. digna
de Antônio: "Sou;íogo e ar;
nieus outros elementos deixo
a vidas menos dignas". Puri-
ficada, Cleópatra eleva-se à
dignidade trágica, expressada
pela mais bela poesia drama-
tica de toda a obra do autor.
E' preciso notar a belíssima
.caracterização, pois Shakespca-
re não faz desaparecer nenhu-
ma das características iniciais
de sua protagonista, que con-
tinuam todas presentes, porém
sublimadas.

Hamlet (1600-1) ato III, ce-
na i. O monólogo To bc or not
<o be, síntese da temática cen-
trai da obra, dispensa cómen-
lários, no caso.

Macbelh (1605-G) I, v; II, 1.
e V, i. As duas primeiras dé-
monstram a. diferença funda-
mental entre Macbeth e sua
mulher. Na , primeira, Lady
Mácbeth recebe a carta do
marido que fala de profecias
que lhe apontavam o trono.e
dispõe-se a servir a ambição
de Macbeth até as últimas
conseqüências. Mulher sem
imaginação, não tem — ao
contrário de Macbeth — a ça-
pacidade de visualizar os efei-
tos do crime sobre o crimino-
so. No ato II, cena i, vemos
Macbeth, de imaginação íer-
tilíssima, a prever tudo o que
virá como conseqüência do as-
sassinato de Duncun, seu pa-
rente, seu rei, e seu hóspede.
A úl-irAa cena mostra os efei-
tos do crime sobre Lady Mac-
beth, a mulher sem imagina-
ção que entrou no quarto de
Duncan. após o crime, e viu-
o morto, ensangüentado. Co-
mo não o pudera imaginar,
agora é vitima daquela visão
que não pode mais esquecer.
A mulher que ostensivamente
repudiara todo principio mo-
ral mostra, nesta cena de so-
nambulismo. que foi destruí-
da, física, moral e espiritual-
mente, pelo horror da ação
realizada. A .linguagem é den-
sa, amarga, com diálogos tão
agrestes quanto o ambiente
cm que se passa a ação.

Ricardo III (1592-3*. I. 1.
Teremos a cena de abertura

da peça, que constitui o pri-
meirb grande avanço de Sha-
kespeare no uso do monólogo,
que serve a dois objetivos di-
versos: estabelece de um golps"toda a personalidade do pro-
tagonista, e põe o público' s,

. paj de seus planos, que os ou-
tros personagens ignoram, t
nos quais serão todos enreda-
dos. Pela primeira vez Sha-
kespeare transforma a peça
histórica em estudo político,
ao mesmo tempo que a aproxi-
ma da estrutura trágica. Já
que Ricardo não pode captar
o público pela simpatia, Sha-

. kespeare faz com que êle o
torne seu cúmplice, curioso de
ver até quê ponto êle poderá
cumprir seus intentos. Na lin-
guagem, direta e viril, revela-
se o satânico senso de humor
do protagonista.

A Megera Domada (1593-4).
II.' i. ünica comédia do autor
de. moldo clássico, de influén-
cia italiana, conta a história
dn. furiosa Kátharina, e da
campanha de Petrucchio para
transformá-la em obediente e
exemplar esposa. Na cena em
questão, êle finge não notar
os defeitos da eleita, e refere-
se a ela como doce, meiga, sua-
ve etc, enquanto ela destrói
tudo à sua volta. O diálogo é
rápido, brilhante, malicioso,
sendo imprescindível que se
note que, apesar do conflito,
estão ambos encantados de
haver encontrado um conten-
dor à altura.

Depois de amanhã comen-
taremos Noite de Reis, que
constituirá o espetáculo de en-
cerràmento da temporada do
Old Vic no Municipal.
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Cinema
LANÇAMENTOS:

ALAMO — 8. Luí». Pl'-*-. «me-
lioana em côret. Western. — Div.
John Wnyne. Com Lnurence Hat-
vè_r, RÍchard Wldmarls. Jonh Way-
ne. Pntrick Wayne, Linda Cristal.
Imp. até 14 anos. Hor.: 15h — 18h

 21h. (United).
A FUGA OOS MÀLSINADOS

 Império, Copacabana, Tljuc...
Santa Altcè. — Prod. lnjlêsa. Dia-
ma de susp?n_.e. na Alemana Ori-
ental. Dlr. Compton Benaet. Com
Richard Greene, Eva Baitok. lia-
rlus Coiing. Imp. até 14 anos.
iRank' •

O CARRASCO UA FLORESTA
— ópera, Caruso, Eskye.-Tijuca.

 Produção Walt Disney em cí>-
res. mostrando a natureza nas
selvas amanói-lças. Livre. (Rank).

UM HOMEM NA REDE — Pa-
thé Azteca, Art-Paláclo, Rlviera,
Para Todos, Mauá. — Prod. ale-
mh. Drama de horror mima ilha
do Paclílco, onde algun» náufva-
gos procuraram refúgio. Dlr. Frita;
Bottger. Com Alex DVArcy, Helga
Frank, Harald Marsh. Imp. até 18
anos. (França).

TOTÓ NA LUA — Art-Palá-
cio-Copacabana. Art-Míier, Art-
Tijv.ca. — Prod. Italiana. Come-
dia-flcçáo-cientlfica. Dir. âteno.
Com Totó, Sylva Ko.cina. Ugo
Togna-v.i. Sandra Milo. Livre. --
Hor.: 14h — lCh 18h — 20h —
22h. No Art-Cop. ás 13b 30m —
15h 30m — llh 30m — 20h lOm
— 22h 30m. (Arti.

CARABINA .10X30 — Florida.
Kelly, Coliseu, Nacional, Glória.
Comédia mexicana que •• desen-
rola. num povoado no tempo ún.
revolução. Dlr. Miguel M. Delgs-
do. Com Rosita Quintana. Luta
Agulllar, p»dio Oalindo. Livre.
^Balmex),

REPRISES:

TRAPÉZIO — Vitória. Prod.
americana em cores. Drama senti-
mental num circo. — Dlr. Caiol
Reed. Com Burt Lancaster, Gina
Lollobriglda, Tony Curtis, Katy
Jurado. Livre. (United).

UM OIA DE ENLOUQUECEI-
— Brunl-Copacabana. Prod. ita-
liana. Drama de um Jovem em
P.oma h procura de emprego. Dir.
Mauro Bolosnini. Com Jcan So-
rei, Lea Màssavl, Jeanne Valerle,
(Paramount).

O CANGACEIRO — Me.sbia.
Prod. nacional. Drama nordestino.
Dlr. Lima Barreto. Com Alberto
Ruschei, Marisa Prado. Vanja Orl-
co. Imp. até 14 anos. Hor.: 12h —
Mh — I6h — I8h. (Vera Cruz).

AINDA EM CARTAZ:

A FACE OCULTA — Brunl-
Flamengo, S. Pedro, S. Joâo-Me-
ritl. Azul. — Prod. americana em
edres. Western. Dlr. e interpreta-
çâo de Marlon Brando. Com Karl
Malden e Pina Pelllcer. Im. até
18 anos. Hor.: 14h — 16h 30m —
17h 20m — 19h e 21h 30m.

A ESQUINA DO PECADO —
Rlan, Leopoldlna. — Prod. ame-
ricana em cores. Drama passional.
A historia de uma mulher que a
tudo renunciou por uma amor lm-
possível. Dir. David Mllle.. Com:
Siu.ítn HajTvard e Jony G.ivin. —
lmp. até 10 anos. Hor.: llh — lôli
— lóh — 20h e 221).. (Universal).

O REI DOS HEIS — Miolo
pas-:..io. Metro Copacabana, Me-
tro Tijuca. Produção americuna.
nn cores. Drama bíblico, contr.n-
do a 'ida de Jesus Cristo. Dir.
Nicholas Ray. Com Jeífrey Huu-
ter, Slobhan McKenna, Hurd Hat-
ííeld, Viveca Llndfords, Rita Gam,
Cármen Sevilla, Rlp Torz t outroi.
lmp. até 10 anos. Hor.: 12h —
13h - 18h c 21h.

DESAFIO A CORRUPÇÃO —
P/il«cio, Mi-tanjas, Boxs, Carioca.

Prod. americana. Drama de um

Jogador malandro « uma Jovem
cosa que o amava loucamente.
Dir. Robert Rossen. Com Paul
Newman, Piper Laurie, Jnckie
Glenson. Im. até 14 anos. Hor.:
14h — 16h 30m — 19h — 21h 30m.

NO VALE DAS GRANDES BA-
TALHAS — Miramai-j Madrld. Pro.
americana em càrcs. Drama. As
difictüdailes d* mãe e filho para
recomeçarem vida numa pequena
cidade (io interior. Dir. Delmar
Davlcs. Com Troy Donahuc, Clau-
clcttc Oolbert, Karl Malden. Con-
nie Stevons, Dean Jagger. — Imp.
a;é 18 anos. Hor.ó 1-ih — lGh 30ra *

_ I9n e 2lh 30m. IWarner);
O PESCADOR DA GALILÊIA

— Alfa, Brasil. — Prod. Inglesa
em cores. Drama bíblico. Dir.
Frank Borzage. Com Howard Keel,
Susan Kohneh. Joh Saxon e Mar-
tha Hyer. Livre. Hor.: 14h — 16h
40m — 19h 20m e 22h. (Ranki.

PAPAI DOCE VIDA — Pais-
sandu. Paris Palacc. Produç&o
Italiana em cores. Comédia ro-
mãntica. Dir. Camllll Mastrocin-
que. _ Com: Sylva Kosclna. Ma-
rio Carotenuto, Peppino De Fi-
llppo. Imp. até 14 anos — Hor.:
14h — 16h — 18b — 20h t 22h.
(Franeo-Brasil).

PECADO DE AMOR — Pia-
7.A. Astórla, Olinda, Mascote. —
Prod. espanhola em córc*. Drama
amoroso. A história de uma mu-
llier que retribuiu de corpo e ai-
ma o afeto de três homens. Dir.
Luis César Am.-dori. Com Sarita
Mrnticl. Resumido Kemau, Ra-
fael Aloiií.o. Livre. Hor.: 13h 20m
— lõh _;c.n — 17h 40m — 191i
."0m e 22h. iCondon.

T A R Z A, O VENCEDOR —
íris, Rosário, Melo-Penlia. Gua-
raci. Cassino, Esperanto. Rcprisi-
americana. Drama de amor •
j venturas. Dir. William Thlclle.
Com Johnny Welssmuller. Francês
Olfford. Jolinny Sheffield. Livre.
iLivio Brunl 1. Hor.: I4h — 15h
40m — Hh 20m — .19h — 20h
40m t 32h 20m.

TARZA NA TERRA SELVA-
GEM — Pax, Rlcamar, Palácio-
Hlglenopolls. Produção americana.
Drama de amor e aventuras. Com
Lex Barker. Livre. Hor.: 14h —
16h — 18h — 20h • 22h. No Pax.
„, Hh — I5h 40m — 17h 20m —
19h — 20h 40m i 22h 20m.

ROMEU F. JULIETA NAS
TREVAS — Alvorada. Prod. esla-
va. Drama antinazlsta. Dlr. Jlrl
Weiss. Com Ivan Misti-uk. Dana
Smutua. Imp. até 10 anos (Ta-
bnjara Fllmcsi. Hor.: 14h — lõh
40:n — 17h 20m — 19h 20h 40m
e 2h 20m.

Teatro
COMÉDIA

ARENA — AT. Pasteur. 250 —
Inocência Quer Girafa. Sábado.»
e domingos. 21h. Sátira político-
musical no zóo.

BOLSO — 27-3122 — General
de Pijama. 21h 15m. Sábados, 20H
e 22h. Vesperals: quintas, domln-
gos, 16h 15m. Comédia de uma
mudança, um dentista e uma re-
núnola.

COPACABANA — 57-1818. ramal
Teatro — Você Pode ser um As-
sasslno. 21h 15m. Sábados 20h •
22h. Vesperals: quintas e domln-
gos, 16h. Ccmcdla com férias ma-
trimoníalfi e cadáveres.

DULCINA — 32-5S17 — Felll
Abi.-issinato. 21h 15m. Sábados 20\i
e 22h. Vcspcraia: quintas e do-
mliViGs, 1611. Comédia da plrml-
ficarão de um assasílnato.

GINÁSTICO — 42-4321 — Ca-
lúnia. 21h. Sábados. 20h e 2:*'..
Vaspcrais: quintas f dctmlngoí.
16h. Drama das conseqiifnclas dt
uma mentira

MAISON DÉ FllANCE — 52-S41-
— O Homem, a Besta t a Virtude.
21h. Venerais: quinta.» e domln-
ros. 16h. Farsa doméstica de cri-
tlca iodai.

1r.I

MESBLA — 42-4880 — íocletT
cm Baby-doll., 21h. Flagrantes d»
crônica social carioca.

NACIONAL DE COMÉDIA —
22-0367 — Boca de Ouro. 21h. Ve*-
perals: quinta, sábado • domln-
go, 16h. Tragicomédla do bichei-
ro, de Nelson Rodrigues.

PRAÇA — 37-7003 — Pif-T«e-
ZIr-Poiir. 21h 30m. Vesperain:
quintas t domingos, Ifih. Sába-
dos, 1611. Variedades do Plf-Paf,
de Mtllor Fernandes.

uío — .5-9051 — Pigmalefta.
Em ensaio.

SANTA ROSA — 47-8641 — A
Conipadcciila. 21h 15m. Sábado;,
20íi 15m e 22h 15m. Vesperals:
quintas e domingos. 16h 30m.
Cangaço, critica e compaixSo no
clássico de Suassuna.

UNIÃO — 37-9146 — Sétimo Céu.
21h. Quintas. 16h. A história do
cinema mudo. •

REVISTA
CARLOS GOMES — 32-7381 —

A Casta Stizana. 21h. Sábados,
20h « 22h. Vesperals: quintas, «i-
bados e domingos, 16h.

JARDEL — 27-8712 — Tira ou
Não Tira? 20h20m e 22h 20m. Ves-
perals: sábados e dcmin;oí. 16'n.

RECREIO — 22-8164 — É no
Borogodó. 20h e 231i Vesperais:
quintas, sábados t dcmln;os, 16ii.

INFANTIL
BãLSO — 27-3122 — O Peixinhn

Dourado. Sábados. 16h. Domln-
gos. 14h 45m.

TABLADO — 26-4555 — A Cinta
Borralhelra. Sábadoa • domingos,'
15b 30m • _7h.

UNIÃO — 2S-9220 — O LeS"
que Picou Kòzlnho. Sábados • do-
mlngos, 16b.
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T V R F E

FEITIÇO TININDO PARA ENFRENTAR SHIBO: 36"3/5
3* Feitiço está esfoeueteado para enfrentar Shibo

Programas de sábado
e domingo na Gávea,

a

1 '!.'

II

l-A

'¦_¦-%

1> PAREÔ — As 13h 30m
1 SM metros — Cr$ 150 000.0»

1—1 Otíjlá 
.2 Dark Pearl .
2—3 Placa .....

. '.4 Nangate ..-
3—S tonely ...

6 Eatigla
i—l Manga • 8

3 il Espanhola  2
- - 9 Jáuru .*•¦*  «

57
37
37
37
57
57
57
57
37

As 13h 35 m
Cr» 110 000,00

'.-. 2* PAREÔ
i ooo metros
(VARIANTE)
1-^1 XUÓ ...........

; 2 Amouréuse ....
2—3 Mltsouko .....

-', -4 Mlss Elegante '.
S—3 LeClerc ....'....

. • e.Pedrlnho 
7 Serelnh» 

.4—g Klang .........
Oavalierc 

10 Gíiia de Madrld

3> PAREÔ — As 14h 25m
1 300 metros — Cr$ U0 000,00
l—l Gualra ...,.....¦ 7

" Brasa .....; 4
¦2—2 Abarga  1

Mlekey ............... 10
Poesia  *j

3—5 Bagatela •• *'« 
Bbsalba •• •

7 Bedulna  2
•t-8 Jèllia  »

Bonança  s
10 Quapuvlra ._.'  *

: 4» >AREO — As 14h 55m
1 500 metros — Crf 150 000,00

^í.fcarad.do Sul ........ 7
.•.,'2,xórd- WhlsSy  •

!2-**3 Arabesco. _.*
4 Andorl  8

3—5 Dark Amperor  2
0 Mato Orosso  l

. 7 Lee  s
4—g Logan  •

9 Lambâo  3
10 Sblno  *

5.» PAREÔ — As ISh 30m
1 300 metros — Cr$ 1S0 000,00

1—1 I-U-tford ' •
Alcacerquibir  7
Camot  *

2—4 COlO-COlo  *
3 Tocaio 2
« Belju *

3—7 Adereço ••• *" Mlracle :•¦*. 3
g Kayon *

4—9 Notárlo' *
10 Bornelo .s
11 Jord Jundil •*

3*
34
St
54
60

-54.
48
«0
38
.48

«.* PAREÔ — As ISh OSm
1 400 metros — Cr$ 130 000,00
(BETTING)
1—l Olenmore *

Ptolomeu 7
Dardowell *

2—4 Tuyuty 3
3 Peralvilho *

«uebraíogo 8
Zelo --

3—8 Armendarla *
9 Luar do Sert&t» «

lOPalospavos »
11 Xlnlnh» 2

4-12 Môntehostll *
13 Kllarney *
14 Bat Masteraon —'* *. *
15 Pllco 3

56
56
56
56
56
56
56'«•:
36
56
56
36

50
94
34
38
56
50
50
52
52
50
48
«0
51
50
32
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B^hãó MM' rfetóao Shi6o correr . o tordilho vem zangado com • brUlão. Tempo: S9"2/5
paro 600 m*tro$ .

Classe dos PISTA LEVE \M^:^^£^MÈM
redeadores: voltou '

4—7 Colunata
Falniz ..
Intruja .

7.* Tireo — As II h 33 m —
2 000 metros — (GRANDE PRÊ-
MIO PRESIDENTE VARGAS —
(CLÁSSICO — Cr$ «00 000,00 —
(BE1IING).
1—l Attamo ......í.'....... 3

. 2 Zoada  2
3 Zangão

2—4 Althéa ........'" Bonjardim ....
" Acari- 

3—3 Baronet ' "Non'Btop 
6 Ourango 

4—7 Olorlto ....;..
Salnt-Tropez .
Lord Vermouth

10 Hedon .'-.

g.» Páreo •
1600 metros
(BETTING).
l«—1 Gloucester .........'.. - 3

2 AgulMo , 2
2—3 Dugdel .'.-.•

4Aígòt :•*.. 3
3—5Quiet Boy > •

8 Quarante  *
'4—7Mambur»  !.

Atreu ......'. :• •
Jaborôca ............. 1

«.• Péreo — As 17 H 4S m
1000 lhetros — (VARUNTE)
(BETTING) — (AREIA) —
Cr$ 150 000,00.
1—1 ArguapO  9

Hartin ............... 12
Nardal  3

2--4 Elétrico '.'.<  •
5 Crlstaleiro ;..... 4
< Marlln ....:  «

3—7 Dark Beotch 11
Bolando  7
Alifatl  3

10 Alceu '.  %
4-11 Bonheur  8
• 12 Good Year  13

13 Clpi  I
" Quick Look  10

rama
completo de
quinta-feira

1. PAREÔ - AS 20 M MM-*-
1 SOO METROS — CRJ 1S0 000,00.

1-1 Honey Llgl-t, B. San-
tos ••• * *'

2 Slster, J. Balílca ... S 57
2—3 Minha Rainha, 3. Gra-

. ça • 57
4 Karlane. D. Silva .... 1 37

3—5 Night and Day, v.
Veloso ••;.*

é Lady Cachaça, A. Né-

Feitiço está esíogueteado para enfrentar Shibp
no último páreo de amanhã. Fêi o melhor apronto
do páreo na lama •— 36"3/5 — e está dependendo
de uma boa partida para corresponder às esperan-
cas do treinador Nelson Assafim. v*;;. •

A relação dos aprontes anotados pelo JB e a
seguinte:

S7

1.* FABEO — Minh* Rainha,
(J. Orai*), tm «00 em tü", eom
facilidade pelo miolo d» rala.
Night And Day (V. Vílosò),
360 «m 22", bem, mais nio é
d* confirmar.

Uno) melhora para M"S',5, eom
sobras. Acarajé (I. Oliveira),
700 em 46", à moda da caaa.
Jaborôca <F. Pereira «lho).
600 em 37", agradando. Notei-
ty (J. Ramos) diminui para
36"3,5, um pouco solicitado no
final..

ri a 37
F. EStê-

57
37

3' 37

58
38
36
34
54
56
56
54
SS
36

54

f PAREÔ — As 16h 40m
l eóo, metros - CiV 130 000,00
(BETTING)
i—1 zazo  *

" zimbo •'  5
2 Van Chang  J0

2—3 Pé de Grilo •• 11
Silicon  *
Foudre  *

3—6 Zío  '
Lingote  •

Zunldo  2
4—9 Tarso  12

" Bronzeado
10 Eldon ...

" Klm Kim
8.* PAREÔ -

1 000 metros

 3
 1

Às líh ISm
Crf 130 000,00

50
56
38
38
56
53
54
54
54
58
56
58
36

Nossos

palpites
para hoje

Mila — Lymelus
Meruoca

Barracuda
Argo

Domam —
riano —

ftuy Blás
Xerez

Dcstroyer — Old
Nick —- Xogurn

Lucky Prince —
Dark Orient —
Sabrina

Grogojó — Estância
Belo Antônio

-— Tição

Entrer-
Passarela

Draft
O Jóquol resolveu restabelecer

a classe dos redeadores, a exem-
pio do Jóquei Olube.de S&o Pau-
lo. Os profissionais ganham uma
dlarla para trabalhar um certo
número de animais toda ma-
drogada. ,

a) Fazer realizar um leilão de
¦ produtos de 2 anos e outro ds

éguas reprodutoras, na primeira
semana do mês de agosto prôxl-
mo, sob regulamento a éer «la-
borado;

b) Restfcbeleeer a classe dos rs-
deadores; •

o) NSo permitir que os aprsn-
dlzes aluem em outro hlpôdromo
em dia que o Jóquei Clube Bra-
eilelro realize corrida,

Bequinho manteve vantagem
sobre Odálio Macedo na

I 009 metros — w? »¦»» «"«,*"* -_-»_r_-_K»-4-_rv,*.

(betting) - (variante) ¦ estatístíca i cinco pontos
1—1 Blbelô  7 Wl -1-

2 Goodnesi
2—3 Oood Eyes ....

Melba 
Minha Boneca

3—8 Edlth 
Juaba 
Neméala 

4—9 Nova Scr/a ...
10 Tika ¦
11 Falamota -

53
57
57
57
57
57
37
57
37
57

.. 34

.. 34

.. 58

.. 54

.. 56

..' 36

.. 34

.. 34

DOMINGO
1* Páreo — As 13 h 30 m

1300 metros — Cr$ 130 000,00.

l—l Hurllngham 
2 Estilhaço 

2—3 Guerrilheiro 
4 Cardan 

3—3 Mosco 
8 Isabellno 

4—l ti* 
" Flrstrats 

*>• Pireo — As 13 h 33 m
Í30Ó metros — Cr» 180000,00.
1—1 Barra Manta  3

2 Slzlgia 1
3—3 Orstama  •
4Hansa  7

3—5 Clore  *
6 Minha Morena  2

4—7 Rocaille  *
" Garapa  s

3.» Pireo — Ai 14 h 25 m
1 300 metros — Cr» HO 000,00.
1—1 Brevet  *

Huíiy  3
2—3 Caiman  1

Cometa  *
3—5 Ramuntcbo  2

Eotary  1
4—7 ouetary  •

" Sprlngiire  3
4* Pireo — As 14 h 53 m

1000 metros — Cr? 150 000,00.
1—1 ArUslana  *

Arge  *
2—3 Aitórla  *

" Buena Pé •
3—4 Lever 3

Clicé S
4—S Negélla 2

Alma de Gato  1
...• Pireo — As IS h 23 m

1400 metros — Cr» 110 000,00.
1—1 Xamete 1" Kllpar •
2—2 Rover 1

3 Camboim 4
3—4 Brâmane 3

Vasarl 2" Karachl 5
4—6 Anavlon  6

7 Zé Aranha  8
" Florana  •

«.• Pireo — As 1( h — 1 300 me
tros — CrS 130 000,00.
1—1 Carbonlfera ...

2 Esperteza 
2—3 Minha Pretinha

Ti Boa 
lr-i Imbuída 

• Margarlta _^..

Manuel Bezerra da Silva manteve cinco pontos de van-
tagem sobre Odálio Machado, na estatística de jóqueis na
Gávea. O bridão pernambucano totalizou 41 vitórias após
as quatro últimas reuniões, contra 36 de Odálio e 31 ae

A seguir, apresentamos a colocação dos jóqueis, treina-
dores, aprendizes e proprietários mais bem colocados depois
da corrida de domingo:

JÓQUEIS- Nome

Mar éhànt experimentou
Hudson do lado de lá
e ganhou do lado de cá

(De Lute Reis)

1 — Marchant fêz.o importante^no inicio: ãtú inten-
cão de correra Hudson. Obrigou Odálio Machado a castjgar
um pouco o veloz Cariri para tomar a ponta. Marchant.di-
tou o trata que lhe interetsava. Depois, acomodou-se com
Hudson por dentro. Amansando o potro nas patas dos ad-
versários. No lance, Rock Mountain ajudou o jóquei de Hud-
son. O tordilho saiu perseguindo Cariri nacúrva. Tudo es-,
tava dando certo. Completamente dentro dos planos de Mar-
chant Era a sopa no mel. E ainda houve o desgarro de
Cariri na entrada da reta. Marchant estava atento. Nao dei-
xou escapar a oportunidade. Pela brecha, viu-se logo Hud-
son, ao lado de Rock Mountain. E uma atropelada sica li-
quidou com o tordilho.

Em poucas palavras: Marchant experimentou^ luáson
do lado de lá e ganhou do lado de cá.

4—7 Aristocracia,
ves . ••¦•'•

8 Otevlla, A. Ricardo .
" Melodlata, J. Fagua-
des,

2 • PAREÔ — AS 20 H «3 M —
12M METRO» — CR» 130 «00,00

1—1 Chestértleld, C. Para-
nhos ••••  ™

3 Cervlcal, V. Veloso .. 3
S Ibotlm, E. Glbson .. 2

2-4 Fémina, J. Fagundes 7
Karaji, J. Portllho . •

e Arco, O. R. Carvalho 10
3-7 LapldirlO, F. G. Silva 3

8 I_orette, L. Santos .. •
t Patury, I. Sousa ..... »

4-10 Lymelus, J. Tlnoco .. l
.11 Le Premier, J. G. Mar-
tins  8

12 Rosana, S. Oruz !... •
13'Cantuaqulnha, J. Vlel-

ra . *•••¦'•  *
S.s PARÈO — AS 21 M 10 M —

1 000 METROS -¦ Cr» 130 000,00
— (CENTRO DOS OFICIAIS AD-
M1NISTRATIVOS DO ESTADO

DA GUANABARA)
1—1 Hamlet, J. Negrello .

Sl-sigla, nâo correrá .
2—3 Cambará, J. Fagundes

Clove, nio correrá ...
3—3 Mehmet AU, A. Boli-

no 
8 Bluejeans, I. Sousa .

4—7 Lage, J. Portllho ...
Hufly, D. Neto 

4.» PAREÔ — AS 21 H 30 M —
1 300 METROS — CR» 110 000,00

. i—i cygnus, A. Ricardo • «0
3 Mágico, M. Nicleviseí- S «0
3 Isleros, O. Rioardo • 33

2—4 Canto do Rio, A. Boll-
no *
Vlvidor, L. Acufia ... *
Jealous, Jos. Bafilca 8

3—7 Sr, J. Rivero  "
Edil, D. Neto  2
Jlmbó, J. Qulntanl-

lha *
4-10 Homo, A. Saldanha 3

írauarijcó, I. Sousa .. 1
12 Desajustado, A. Bar-

roso .
í.e PAREÔ — AS -!2 H 20

1 «00 METROS — CR» 110 000,1
1—1 Orenoco, J. Portllho 3 56

Effrtné, J. Silva * 52
2—3 Lajiò, J. Correia .... « 58

Mustafi, D. Neto .. 9 50
Zugum. riio correrá 5S

3—« Canzoniere, A. Santos 52
Hanal, A. Ricardo .. 34
Blcio, nio correrá .. 56

. +**-9 Aglo; J. .Baífica .... 38
10 JujU, J.'Vieira  * 48
11 Wrig-vel, A. M. Ca-

rainha  3 50
«;• PAREÔ — AS 22 H 50 M —

1 50» METRÔS — CR» 150 000,00
(BETTING)
1—1 Macknever, M. OUvel-

ra  « *T
"Moneleur Tamar, L.

Acufia  1 S7
Linguado, I". tetêves 5 37

J—3 Crystal Piric, G. Quel-
rés 11 37
Achalay, A. Reis .... 13 57

8.» FABEO — Karsjà (J.
Portllho). 600 em 44", a «alo- ,. ,...¦¦¦_,;..
pes largo. Are* (C. R. Carv*-
lho) melhora para J8", com T- •¦

l^»^Se (S cnB>'íw Jaborôca

58
60
56
58
«0

60
60
5S

em 26", suave.

3.* PABEO — Hamlet (J.
Negrello), 360 em 26"2i5, mui-
to suave. Mahèmet Ali (A. Bo-
Uno) melhora para 23", cor-
rendo multo.

4.* PABEO — Mágico (M.
Nlclêvisk), 600 em 39"2i5 com
facilidade. Jealous (Jos. Baííi-
ca), 700 ém 47"2|5, com poucas
sobras. Edil (D. Neto), 600 em
38"3',5, íloreando ao lado d«
Furor.

•5.* PABEÔ — Orenoco (J.
Portllho), 800 em 54", com
muita facilidade. Lajão (J.
Correia) aumenta para 5."2|5,
a vontade. Mustaíá (D. Neto),
700 em 48", n&o fazendo cor-
rer em parte alguma. Canzo-
niere (A. Santos), 800 *m 53",
cem sobras. Ágio (J. Baffica)
melhora para 5l"2|5, com re-
servas. Juju (J. Vieira), 6Ô0
em 41", suave, Dirlgivel (A. M.
Caminha), 800 em 53", um
pouco solitado no final.

6.» PABEO — Londoner (J.
grello), 360 em 24", com pou-
cas sobras. Bob's (J. Vieira),
600 em 40", à vototade. Honteni
(J. Tinoco), 700 em 46"2|5,
iguala mais cm melhores con-
diçôes.

8.» PABEO - Shibo (J. Sil-
va) d««ee a reta em 39"2|5,
muito contido. Feitiço (A. Bo-

tem 66"
Trabalhando par» correr
quilômetro, em páreo mui-

to duro, Jaborôca assinalou
66", metendo pata. Se nâo
faltar classe, Jaborôca «erá
um dos melhores azares da
carreira.

Alguns exercício» crono-
matrados pelo JB pára a
corrida de amanha:

Metodista (J. Fagundes) tra-
balha ao lado de Antúrio a mi-
lha em ll4"2/5, muito k vonta-
de para ambos.

Arco (J. Q. Silva). 1 200 «m
84", a galope largo.

Canto do Rio (A. Bollno),
200 em 81", solicitado no fi-

nal pelo seu glriete.
Orenoco (A. Ricardo), 1 MO

«m 101", com sobras pelo mio-
lo da raia.

Eífrené <J. Silva), o quilo-
metro em 68", com facilidade.

Ágio (A. Portllho), 1 800 em
102", saindo.muito ligeiro • «s-
morecendo na reta flttàl.

Jujú (J. Qulntanilha), l-àoò
«m 83"3/5, um trabalho muito
suave* i

Jaborôca (F. Pereira F.), trai
para o quilômetro a excelente
marca da 66", eom facilidade.

kl Montarias oficiais e
informações para hoje

l.« PARBO - 1S0O METROS - AS 1» MORA» - Cl» «««00.00.
V VILA ISABEL

*

K

1—1 Mlla, CA. Souza, ap.
3.»

2—2 Lymelus, J. Tinoco ...
3 Ingrid Bela, O. Bicar-

do, ap. 3.» *..".
S-4 Bòa Pinta, N. B. Perel-

ra * —
S Lê Premier, Nio Corre

4-6 Meruoca, P. Pontoura.
7 xaropada, A. Ramos.ap.

4.» 

34
52

Anda bem • pode ganhar
Melhorando sempre. Hlfé

3 57

2 57
37
57
57

Fontoura 1Ó..57
. AS 23 H'20 M —

— CR» 130 000,00

Falia  «
•J. Negrello 12
Vieira .... 4

Manoel Silva —
Odálio Machado
A. Ricardo 
A. Santos
D. Neto 
A, Azevedo ....'.
J. G. Silva 
J. B. Silva
J. Portllho 
j. Marchant ....
A. Barroso 
P. Lima 
C. A. Sousa 
j. Sousa 
J. Negrello 
D. P. Silva 
J. Tinoco 
F. Maia 
A. M. Caminha .
V. Veloso 

Nome
TREINADORES

Ernàni de Freitas
L. Ferreira 
W. Aliano 
P. Morgado 
F. Abreu 
J. L. Pedrosa 
O. Geijó 
A. Araújo 
R. Carrapito 
A. P. Silva /.
C. C Cabral 
J. S. Silva -
C. Gómez
J. Morgado 
A. Morales 
Exp. Coutinho ...
W. Costa 
B. Carvalho 
M. Sales 
M. Almeida

Nome
Stud li. de Paula Machado
Zélla G. P. Castro 
H. Ipiranga 
Stud Sidi 
Stud Rocha Faria 
Stud Monte Alegie 
Stud 20 de Janeiro 
Stud Cylon 
Stud América 
Artur H Lundgren 
Stud Zé e Flora 
Stud Alpina 
Stud Vargem Alegie 
Stud Salgado Filho 
Stud Cherchez La Femme
Nelson e W. Chamma ....
Stud Shu-Jen 
Stud Guedon 
Antônio P. Dias

PROPRIETÁRIOS

• • n*j *•••• • •••*.«•• •*

Vits.
41
36
31
20' 
22
20
16
15
15
14
14
12

8
8
7
7

Vits.
43
21
ia
17
17
14
13
12
12
11
10
9
9
9
8
7
7
7
7
6

Vits.
43
16

7
12
0
7
8
S
9
8
6
4
5
5
6
5
3
4
S

Prêmios
10 570 000,00

8 340 500,00
6 419500,00
5 576000,00
3 849 000,00
3 870 900,00
3 437 700,00
3 861500,00
3 525 000,00
3 592 000,00
3 504 000,00

102 500,00
2 065 900,00

910 000,00
373 000,00

2 216 000,00
168 500,00

1 856 500,00
469 200,00

1318 300,00

Prêmios
11 014 500,00
4762 000,00

042 000,00
4 392 500,00

627 000,00'3 129 500,00
3 603 000,00
3 666 200,00

379 000,00
973 500,00

2127 000,00
592 500,00

2 667 500,00
2 122 500,00
149 500,00
196 500,00

1539 000,00
1299000.00
1220 000,00
1651 500,00

Prêmios
11014500,00

3 822 000,00
3 281000,00
2 280500,00
2 142 500,00
2 009 200,00
2 005 000,00
1 663 000,00
1 518 000,00
1441 500,00
1349 000,00
1341 000,00
1204 500,00
1166 000,00
988 000,00
975 000,00
937 500,00
929 500,00
788600/10

2 — A vitória de Hudson
convenceu, mas não se po-
de dizer <_ue derrotaria Ca-
ju. Além disso, Candom-
blé pareceu-nos atrapalha-
do com o estado da pista.
Potro que se atira naquele
estilo deve correr o dobro
na raia leve.

São considerações que só

vez. E também ver o Can-
domblé em dia de sol, com a
raia normal.

Seria uma injustiça, no
entanto, fazer qualquer res-
trição à vitória de Hudson.
O potro apresentou-sé mui-
to bem, atropelou cor-
respondendo à tocada de
Marchant e obedeceu ao jó-
quel como um cavalo velho
e cancheiro.

o tempo poderá reafirmar.
Vamos aguardar Caju outra

3 — Rock Mountain pode vir a ser um cavalo muito
bom, mas dá a impressão de animal para, no máximo, 1600
metros. Ao contrário de Forrestal. O alazão do Miguel Gil
tem tipo e raça para distância maior. E chega correndo se-
rio, atropelando como um potro gue ainda não esta ma-
duro. mas que sabe o que quer. .

É uma satisfação ver-se um filho da raçuda Mazseta
correndo sem fazer loucuras. E por isso mesmo, esperamos
muito de Forrestal. Vai melhorando de corrida para corrida.

grossada, reagiu por dentro.
Albênzio pensou na certa:
— "Esta ninguém me tira!".

E Petite Fleur eórrespon-
deu mesmo. Veio na insis-
tência, na teimosia. Albén-
zio, que levou nota dez pelo
microfone da Rádio JOR-
NAL DO BRASIL, fica tam-
bém com o mesmo registro
nesta coluna.

4 — Do clássico é o que
se pode dizer. Vamos aos
outros páreos. Ou melhor, a
um páreo, — aquele de Pe-
tite Fleur. A direção de Al-
bênzio Barroso foi materna-
tica. O guri usou energia
quando deveria. E além dis-
so, não se intimidou com
Marchant. Seguiu sempre
tocando, mesmo quando
Orarigine, quê corria en-

3 Juths. J. Ramo» ... 7
3—« Belatonte, J.* Barros 4

" Sullman, A. M. Ca-
minha 

7 Antúrio, N. S. Pe-
reiri  2

4—* Jaballm, R. Machado 9
JA Veml. O. Machado 12

10 Zlgaro, W. Andrade .. «
11 Alceu, P.
7? , PARGO -

1 200 METROS
(BEXIING)
1—1 Xexéu, E.

Londoner,
Bob's, J.
Malva Louca, J. Quin-
tanllha . ..'  4

2—3 Bar-Le-Duc, J. Sousa 1
Esquimó, - P. Fontoura 3

Rlmboclo,', O. Ricardo •
" Pin-Up, níio correrá *

3—«Hontem, J. Tinoco .. 2
" Labatout, J. Lopes . 10

zito, J. Barros  11
10 Korista, D. Neto  •
II Espuma de Ouro, nio

correrá  *
3-12 Exaltado, J. Silva ... »

13 Mister Money, D. Sil-
va 7

14 Palomlta, A. Hleardo 8
15 Wyoming, I. • Souaa .13

" Olovanoto (•),J. Cor-
rela  3
• (ex-Zoelro)

l.e PAREÔ — AS 23 H 30 M —
1 000 METROS — CR» 130 000,00
(BETTING)
1—1 Shibo, J. Bllía fl

Questus, nlo correrá S
Montelmperlal, nio

correr*, 2
2—4 Feitiço, A. Bolino .. *

3 Foguete, P. Labre .. 1
« Xalum, A. G. Silva. *

3—7 Acarajé, I. Oliveira 3
3 Dark Scotch, nio cor-

rerá *
9 Saltador, L. Vaz .... 5

10 Latim, S. França ... 1
4-11 Jaborôca, F. Pereira

Filho  3
12 Vanidoso, A. Barroso 10
13 Novel ty, ~J. Ramos ... 11
14 Rubi Negro, n.o cor-

rerà  *

30 Nio deve ser abandonada

2 58 Bem entutmsdo. Olhe
4 S3 Nio corr*

34 Pule alta s peeslTtl

1 m Melhorou. Dlflell, todarl»

!.« PABEO - I««0 MKTBOi — AI HhSSm - C* »•*•¦•»¦

AS PA8TOWNIUB

Mais aguerrida. Chance
Sd domo surpresa

50
56
36

52
3ff
54
56
54
56
34
34
54

34
34

34
54
36

56

1-1 Barraouda, A. G. Suy» » 55
2 El Tlp, J. A. 61IT4 ... 3 «7

2—3 Buolidla, J. Bousa, ap.
3 % S 5S

4 Langevin, P. Cunha 4 37
3—5 Tlçio, J. Marôhant .. • .37

fl Nanei, (*), J* Corrêa 3 S3
4—7 Argo, A. Ricardo 1 57

» Caveira, O. Ricardo,
ap. 3.» ' S5
(•) ex-Nepeta

3.» PAREÔ - 1200 5IETROS — AS l4h 15m - Cl» »000,00,

AT* AMANHA

Vai ameaçar no final
Nio inspira confiança
Adversário certo.
Dlflell, nio impossível _^.
Bem na turma s dlitlneia

Bom retorço ao número

l—l Entrerriano, S. França S
2 Pasiarela, J. Blvero ... 1

2—3 Edil, Nlo Corre S
4 Rabas, M. Antunes, ap.
4.» 10

3—S Nabab, I. Souza 2
Cocai, A. Luie, ap. 4.» 3

7 Dlable, V. Veloio, ap.
3.» «

4—8 Domsnl, A. G. Silva 8
2.équlnhs, Nio Corre 4

10 D. Turqulnho, (•), V.
Vieira 7

32 mm corrida normal deve «aúhar
58 Anda bem s pode figurar
55 Nio corre

56 Nio acreditamos
S8 Anda bem. Pode assustar
38 Nio inspira confiança

58 Náo deve ser abandonado
3« Levam na certa. Olhe.
38 Nio corre

88 Ainda nio di.

(•) es-Quarral

4.e PABEO — I «00 METROS — A8 l«h Í8m — Cl» 38 000,08.

PALPITE INFELIZ

30
37

57
57
57
37
37

s:í
57
57

57
57
57

57

1—1 Buy Blas. A. Blcardo .
2 Jonlln, J. Sousia, ap.

3.» 
2—3 Draft, J. Corrêa 

4 Vila, D. Netto, ap, 1.'
3—3 Luzeiro, I. Souza" Sin Temor, C. Rios ..

« Oetavla, P. Pereira, ap.
«.«• 

4—7 Mustafi, Nlo Corre ..
8 Xerez, A. Barroso —

1.38 Pode ganhar novamente

9 Arara, L. Santos  7

38
58
52
52
30

34
38
38
52

Ligeiro • atrevido. Plaei
Bem na turma • dtetlneta
Um bom asar na carreira
Adversirlo de. respeito
Bom reforço so numera

Pule alta s possível
Nio corre
Há multa- fi.
Depende da largada. Multo lnde-ell

5.» PAREÔ — 1400 METROI — AS 13h 33m — Cri 80000,00.
FEITIÇO DA VILA

Binóculo

1—1 Xogum, L. Acufia .... 51
2—2 Deboche, A. Bolino ... S2

'3 Blumenau, J. Blvero 34
3—4 Lelolr, D. P. Silva .... 38

3 Blcio, J. Boussa, ap. 3.» 58
4—6 Destroyer, J. Marchant 38

7 Old Nlck, E. Faria ... 38

Corre muito ná pesada. Viável
Pode desencabular.
N6o acreditamos
Sempre bem apostado
Sò como surprlse.
nm dos prováveis. Attda firme
O melhor .azir da competição

«.• PAREÔ — 1400 METROS — AS 18h»0m — .Cf» 8»«t0,0*.
NOEL ROSA

5 — Da corrida de sábado: Tinoco no Bar Joi um Ri-
goni das grandes vitórias. Pena que o Jobel não monte
mais. Ê de uma calma impressionante. Posição linda. To-
cada enérgica. Inteligente no balanço, com qut o animal
troca de mão para reacionar, como aconteceu no dia se-
guinte, último páreo, com a Miltônia.

Se cabe a comparação, Tinoco é um Silvio Caldas do
turfe. Desaparece e, quando volta, está sempre em forma.
Desde aprendiz. Não mudou.

6 — Nem sempre uma
barbada ganha , por vários
corpos. E uma barbada
também costuma perder. Se
vence, tudo está certo, mes-
mo que seja no photoçhart.
A superioridade esmagado-
ra é sempre perigosa. O as-
sunto talvez sirva para os
torcedorei brasileiros, que

estão criticando o nosso
scratch, porque só ganha-
mos de 2 a 1.

Com licença da palavra e
dos técnicos de futebol e de
corridas de cavalos: o que
se exige, quando se torce, é
a vitória. Ou por dez cor-
pos, ou mesmo de bico de
focinho.

1) Gran Cônsul, quando
trabalhava ontem de ma-
dragada na Gávea, caiv. fui-
minado, .jogando ao solo o
jóquei B. Santos. O pare-
lheiro era filho de Wood
Note, de propriedade do
Stud Sidi e treinado por
Francisco Abreu.

2) O potro Stambul. tido
em alta conta por seus res-
ponsáveis, mancou do teu-
dão.e foi afastado de entrai-
nement. O defensor do Stud
Seabrá estreara no mês pas-
Bado, finalizando em 4.° lu*-
gar numa carreira ganhn
por Lord Cardeal, seguido
de Polljrway e Cadmcf.

3) Está decidida a vre-
tença de Olhada no G. P.
Diana, programado para- o
âia 20, em 24Ú0 metros e
com dotação de Crf 1200
tnil à vencedora*

l—l Lucky Prince, A. Bolino s«
Cllno, Hio Cons 50

J-3 Zambl, Nlo Corre .... 58
Tio. Valentlm, A. RI-
cardo 32

8—3 sabrina, A. Saldanha se
8 Clrenalco, Mio Corra 51

4-7 Galblon, A. Barroso .. 58• - Dark Orient,' D. P. íil
*ra

Deve chegar
Nio corra
Nio eorre

tntre «_ priariiea'*

Pule boa. Acario
Be facilitarem...
Nio eorre
Entrando em e_»eli».

1

4 H
1.» PARIO

Contam ganhar. Bá multa tt

1800 METROS — AS 11 HORA» — Crf «0 000,00.

i
FEITIO DE ORAÇÃO

1—1 Belo Anténio, A. Oliva-
res 

2 Dina. Nio Corre ..'.....
2—3 Grogojó, J. Souza, ap.' 3.» 

4 Eibe. Nlo Corre 
3—3 XeKéu, Nlo Corre 

Don Metralha, J. Cor-
rêa .......'.

7 Valparaiso, W. Andra-
de 

4—8 Vleunha, A. Ricardo ..
Pecado, N. S. Pereira .

" Estância, V. Veleso, ap.
3.» I. i --

38
32

38
34
53

Dev» figurar. Anda bem
Nlo corre

Perigoso. Bem
Nlo eorre
Nlo eorre

•nturmada

3 28

sa
34
36

Serve como arar -•"' :

&ti multo, falido. Pule boa
Nio deve ser abandonado
Anda firme. Pode ameaçar

t n «soelint» «efOtça %» aút_*re>

¦smmMH_M-I



Sé depender de guer-
rilheiras, está provado
que o Brasil não perde
guerra. A História que
o diga: o que não falta
jio País é mulher da
rede rasgada. Ou paraí-
ba, ou muié macho,
como acharem melhor.
Dos movimentos qne
ocorreram no. Norte»
principalmente em Prin*
cesa, na Paraíba, ao
tempo do Governador
João Pessoa, e que fize-
_ ain explodir, no Sul, a
Revolução de 30, ficou
ha boca do povo êste re-
lacho: .'-¦¦:' . * > ¦'¦

Paraíba não sé rende,
Porque seu povo não

[quê,
Quando não Hvé mais

[orne,
Quem vai briga é muié,
'Tempos depois a His-
tória' proclamaria em
ritmo de baião:

Paraíba pequenina,
Muié macho, sim sinhô.

Úrsula chi Abigail

Está nos jornais o caso
da moça fluminense de
Campos, chamada Abi*
gail Pereira Nunes*, qu_
íoi pelejar no Equador.
Pois Abigail fêz exata-
mente, 262- anos depois,
o que a sua conterrânea
Maria Úrsula de Abreu
Lencastre havia feito em
Portugal. Foi assim: con-
trariàda pela familia
numa questão de amor,
Maria Úrsula fugiu de
casa, no Estado do Riò,
com 18 anos de idade,
chegou a Lisboa num na-
vio mercante e se. alis-

." tou, a 1: de setembro de
1.700, como soldado, no
e-íército português. Tro-
t.u o nome de Maria
11 ula por Baltazar do

as__ Couto Cardoso, que era
o nome do rapaz por
s"uem íe apaixonara, no
Brasil.

bou sendo presa, mas
conseguiu fugir espeta-
cularmente, como dizem
os vespertinos atualmen-
te. Anita era o fino num
tiro de canhão: de uma
vez matou quinze lega-
listas.

Ganhou o titulo de
bravo entre os bravos no
combate, de Forquilhas.
Ao lado de Garibaldi lu-
tou a favor de Oribe, no
Uruguai, contra . ás fôr-
ças do ditador Rosas. Foi
para a Itália e, depois de
participar de muitas cs-
caramuças contra os aús-
tríacos, morreu tuber-
culosa em Luiço, perto
dós Apeninos, quando se-
guia com um troço guer-
reiro que ia romper o
cerco de Veneza. . .

muie macho, sim sinho

. - ¦ 
&.»-_---3h

%'gkr "'.B
^'i_^.-._*>a

Ve sti da de homem,
Maria Úrsula participou
do assalto à Fortaleza de
Amboino, pelas tropas
portuguesas, e. na toma*
da das Ilhas de Corjuen
e Parnelen, segundo in-
forma o historiador Joa-
quim Norberto. Pela sua
bravura, nesses sucessos,
foi nomeada cabo do Ba-
luarte da Madre de
Deus, na Fortaleza de
Choaul. Deu baixa em
1703 è o Rei Dom João
V, em 1718, agraciou-
lhe com a Ordem do Se-
rafim da índia e fêz-lhe
mercê do Paço de Pan-
guim. , -'¦'-.

Paraíba
catarinense

Das paraíbas do Bra-
sil, a catarinense Anita
Garibaldi, née Ana Ma-
ria de Jesus Ribeiro, é,
talvez, amais falada.
Seus despojos são guar-
dados no Cemitério de
Nice pelos italianos, que
lhè ergueram um monu-
mento em Ravena, sóbre
o Adriático. Em Belo Ho-
rizonte e Porto Alegre,
Anita tem estátua tam-
bém. É ainda ópera de
Francisco Braga com li-
bretô de Osório Duque
Estrada. O guerrilheiro
italiano Giuseppe Gari-
baldi metera-se na Guer-
ra dos Farrapos, em
1839, no Sul, e amoleceü
quando viu Ana Maria
de Jesus.

Os pais de Ana Maria
vetaram o projeto de ca-
samento de Giuseppe, e
ela deixou Laguna, fugiu
com êle para o Uruguai,
casou-se, virou Anita Ga-
ribaldi e entrou na His-
tória. Numa batalha na-
vai, ainda no Sul, quase
uma bala de canhão lhe
abotoa o paletó. Aliás, a
essa altura ela já andava
fardada de homem, com
trabuco ao ombro. Aca-

Baiana da peste

Tai, baiana de sangue
na guelra foi Maria Qui-
teria ou Maria de Jesus.
Em 1822, Maria Quite-
ria de Jesus Medeiros
saiu de Feira de Santa-
na, onde nasceu, e foi
brigar em Cachoeiró con-
tra os portugueses que
não queriam què o Bra-
sil deixasse de ser colo-
nia. Vestiu uma farda de
soldado, colocou quepc
de penacho na cabeça,
pegou 6 mosquete, ajei-
tou as perneiras, mistu-
rou-se ..com a soldàdesca
do Batalhão de Caçado-
res Voluntários do Prin-
cipe Dom Pedro I, apeli-
dado de Batalhão dos Pe-
riquitos, porque éra ver-
de a sua farda, e saiu fa-
zendo misérias pelo Re-
côncavo Baiano.

Com á g u a até os
seios, Maria Quitéria, à
frente de um pelotão de
mulheres baianas, valen-
tes da peste, conseguiu
rechaçar, na Foz do Rio
Paraguaçu, o desembar-
que das tropas inimigas:
ganhou com isso uma es-
pada e a patente de Ca-
dete. Maria Quitéria, po-
rém, foi grande mesmo,
ao conseguir, comandah-
do o Batalhão dos Peri-
quitos, entrar, a 2 de ju-
lho de 1823, após o com-
bate de Pirajá, pela Es.
trada das Boiadas, na Ci-
dade do Salvador, ven-
cendo a guerra. Com um
cartaz maior que o de
Pele, Maria Quitéria
veio ao Rio e foi agracia-
da, por Dom Pedro, com
a insígnia dos Cavalei-

que êle. No combate de
Santa Rosa, que termi-
nou com a Confederação
do Equador no Ceará,
Tristão foi arcabuzado e
morto, e Ana de Alencar
continuou lutando ao seu
lado.

Ana Néri não sabia
atirar, mas foi à Guerra
do Paraguai. Mandou os
filhos na frente, e foi de-
pois, com os seus 50 anos
de idade,, servir nos hos-
pitais de sangue dos cam-
pos de batalha de Cor-
rientes, Humaitá e
Assunção.

A irmã de Bento Gon-
çalves, a gaúcha Ana Joa-
quina da Silva Santos,
completa a história das
Anas valentes do Brasil.
Foi na sua estância, na
Barra do Cainaquã, na
Lagoa dos Patos, que seu
irmão Bento, Presidente
da República de Piratini,
instalou o Arsenal de Ma-
rinha da Guerra dos Far-
rapos. Em suas Memd-
rias, Giuseppe Garibaldi
deixou a informação de
que Ana Joaquina, além
de dirigir o Arsenal, foi

pos dos Goitacazes, no
Estado do Rio. Rebelan-
do-se contra a doação da
Capitania de Paraíba do
Sul a Martim Correia de
Sá, Benta saltou para a
& é 1 a do seu cavalo, à
frente de um punhado de
mulheres armadas de fie-
chás (porque lhes era
proibido vender armas
de fogo), e saiu tomando
pólvora, pistolas, mos-
quetes e espingardas dos
destacamentos militares.

Martim de Sá entrou
em luta com Benta Pe-
reira que, de culote, bo-
tas e esporas, com seu
troço de mulheres, levan-
tou as gentes de Paraíba
do Sul. No primeiro com-
bate com as forças do do-
natário, Benta Pereira,
após descarregar seu ba-
camarte boca- de-sino.
abriu caminho à espada
e os pôs em fuga. Mas a
luta não parou. Da Ci-
dade de São Sebastião do
Rio de Janeiro foram
enviados batalhões de li-
nha pelo Governador Go-
mes Freire de Andrade

para reforçar as tropas
de Martim.

Três batalhões tenta-
ram c .-r cara Vila de
Campos para aprisionar
Benta, dois ela bateu lo-
go, mas o terceiro conse-
guiu aprisionar um dos
seus filhos. Galopando a
toda br ida, Benta, a
golpes de espada, rom-
peu o fogo inimigo e arre-
batou o filho, já com a
espada partida, das mãos
dos soldados. Foi entrin-
cheirar-se no Monte Itao-
ca, de onde passou a diri-
gir a luta contra Martim
_e Sá, até o dia em que a
Capitania de Paraíba
do Sul incorporou-se à
Coroa.

índia macho

Pernambucana paraí-
ba foi a índia carijó, Cia-
ra Camarão, mulher de
Antônio Felipe Camarão,
o índio Poti, cuja atua-
ção ao lado do branco
Vidal de Negreiros e do
preto Henrique Dias, na
primeira Batalha dos
Guararapes, valeu-lhe a

graça de Dom e a mercê
de Cavaleiro do Hábito
de Cristo, por galardão
do Rei Felipe IV.

Cavalgando um cavalo
sem rédeas, sem sela, sem
estribos, sem nada, Clara
Camarão, com as flechas
tinindo no arco, desba-
ratou no combate de Pôr-
to Calvo, ao lado de Hen-
rique Dias e do seu ma-
rido, as legiões holande-
sas com Maurício de Nas*
sau à frente. Os cronistas
do Brasil holandês, dão
notícia de que a pontaria
de Clara Camarão valia
pela de Henrique Dias e
pela de Felipe Camarão,
juntas.

Curupaiti
deu Maria

> Maria Francisca da
Conceição, pernambuca*
na de Pajeú das Flores,
ao ver seu marido, um
cabo-de-esquâdra, partir
para -a guerra contra o
Paraguai, mandou raspar
a cabeça, comp Irmã Ál-
varez raspou a dela para
aparecer num filme, deu

enterrou o marido, esta-
va pronta para* outro.
Chegaram a Curupaiti.
Maria Francisca avançou
com as tropas, na linha
de frente e foi. sentando
a pua. Um paraguaio, a
cavalo, investiu contra
ela dè espada em. punho;
ela cruzou arma com o
paraguaio, mas foi atin-
gida na cabeça e caiu. .,•

Levada para ohospi-
tal, só então foi revelado
o seu sexo: passou,, daí
em diante, à ser chamada
Maria Curupaiti. A 3 de
novembro; dé 1867, Ma-
ria Curupaiti irrompeu
nas fileiras do 42.° Cor-
po de Voluntários da Pá-
tria. Era a segunda Ba-
talha de Tuiuti. Ao vê-
la, os soldados gritavam:"Aqüí está Maria Cura.
paiti, avante!" E Tuiuti
caiu, finalmente, em po-
der dos brasileiros.

ros da Imperial Ordem
do • Cruíeiro, ganhando
ainda a patente e o soldo
de alferes de linha.

As quatro Anas

A revolução que come-
çou no Recife e procla-
mou a Confederação do
Equador teve no Enge-
nho Sinimbu, nas Ala-
goas, o seu último ba-
luarte, e numa alagoana
de Porto Calvo a sua
mais terrível guerrilhei-
ra. Ela se chamou Ana
Lins, armou os seus dois
filhos para a luta, ao lado
deles combateu, e trans-
formou-se no derradeiro
reduto da resistência bra-
sileira às forças leais a
Portugal.

Entrincheirada no En-
genho Sinimbu, foi o
último combatente da
Confederação do Equa-
dor a capitular, e só o fêz
quando não possuía mais
um grama sequer de pól-
vora. Ana Lins foi desar-
mada e remetida para a
cadeia de Alagoas do Sul.

Outra Ana que não
deu s.o p a na Confe-
deração do Equador foi
Ana de Alencar Araripe,.
cearense como os paus
da jangada, mulher de
Tristão Gonçalves de
Alencar Araripe, que foi
Governador do Ceará e
guerrilheiro à Fidel Cas-
tro nos combates de Icó
e Fortaleza. Desses com-
bates, Ana de Alencar
participou ombro a om-
bro com o marido, e con-
ta a História que ela ti*
nha melhor pontaria do
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Chica Biríba

A Guerra do Paraguai
teve a vantagem de revê-
lar uma porção de mu-
lheres que não deixam
almoço pra janta. Chica
Biriba foi uma delas. Fi*
lha do Rio Grande dó
Sul, acompanhou o mari-
do. que seguiu como vo*
luntário,. e na hora que
começou' a cuspir fogo
em Péqueceri, em dezem*
bro de 1868, enrolou a
saia, pegou uma carabi-
na, e foi avançando com
as tropas até Itaivaté, on-
de caiu morto ó General
Andrade Neves.

Outra mulher macho
da campanha do Para*
guai foi Florisbela, ain*
guém sabe de quê, que
era gaúcha, vestiu-se de
homem, e aeguiu mó 29.°
Corpo dós . Voluntários
da Pátria. No seu livro
Episódios Militares, Joa*
quim de Azevedo Pimen*
tel informa que no .mais
encarniçado do ataque
malogrado de Curupaiti,
a 22 de setem br o
de 1866, Florisbela, ven*
do um soldado brasileiro
marcando carreira para
fugir, censurou-lhe a co*
vardia, dizendo que lhe.
entregasse as armas é to-
masse as suas saias.

_- Já as saias da Barone*
sa dó Forte de Coimbra,
Dona Ludovina de Albu*
querque Porto Carrero,
mulher do Tenente-Coro-
nel Porto Carrero, Co-
mandante do Forte de

- Coimbra, serviram para
confeccionar munições,
quando os paraguaios,
em 1864, marcharam sô-
bre Mato Grosso, para
tomá-lo de assalto. Além
das saias, a Baronesa não
foi menos valente que os
homens, atirando duran-
te toda a noite, postada
no alto de uma torre de
vigia do Forte.

incêndio no convés, Rosa
de Siqueira ordenou que
os marinheiros abafas-
sem o fogo com as rou-
pas e precipitou-se às
chamas, tirando a s u a
farda, ficando completa*
mente nua, conseguindo,
enfim, dominar o incên*
dio.

Com a chegada da noi*
te, o combate teve uma
trégua. Rosa de Siqueira,
sempre com voz de co*
mando,, erguendo vivas à
fé de Cristo, fêz a tripu*
lação amortalhar os mor*
tos e. pensar ós feridos,
enquanto as mulheres
preparavam novo cartu*
chame. Mal rompeu a ai*
vorada, Rosa dé Siqueira
deu ordem dé fogo, os
barcos piratas tentaram
várias vezes a aborda*
gem, mas foram rechaça*
dos a cada investida, até
que, finalmente, bateram
em retirada. Dois dias
depois a nau Nossa Se-
nhora do Carmo entrou
no Porto de Lisboa-com
Rosa de Siqueira.

Maria Botou
Fervendo :

Na manhã de 14,de
março dé 1625, os holan-
desès què haviam anco*
rado sua esquadra de 28
velas; na Barra do Espí*
fito Santo, desembarca*
ram ná então Vila de Vi*
tória,. subiam a Ladeira
do Pelourinho e, como
eram muitos, os soldados
portugueses acharam què
o melhor seria fugir, e
correram.

Foi quando uma mu*
lher do povo, chamada
Maria Ortiz,. que estava
na jâ fl «la de sua casa na
Ladèità do Pelourinho,
fechou a. rótulas e, quan-
do os holandeses foram
passando ém baixo, der*
rainou sôbré eles um ta*
cho dè água quente, fer*
vendo ainda. Feito isso,
Maria Ortiz saiu de casa
a correr é a gritar pelos
soldados, com um mor*
râo aceso na mão, que
levou * boca do primei*
ro canhão que ençon*
trou: puuum! Atordoa*
dos, os holandeses de*
ram no pé, jogaram-se
nos lanchõés embicados
na praia, foram embora
sem olhar para trás.

Rosa
que Rosa!

e

dos mais audazes solda*
dos farrapos.

Respeita Benta!

Mas é à filha do padre
Domingos Pereira da Ser-
veira que devemos tirar
o chapéu. Que todas as
mulheres de que já fala-
mos foram macho pra
burro, foram, porém, ja-
mais como a campista
Benta Pereira. Essa sim,
valeu por muitos ho-
mens. Foi a 27 de agosto
de 1747 que Benta Pe-
reira deu o seu primeiro
grito de guerra em Cam-

BRASIL
PRA SEU
GOVERNO
nonnato masson

pregas numa calça de ho*
mem, arranjou um boné,
vestiu a blusa cerzida do
uniforme do marido, nin*
guém deu pelo disfarce:
ficou um soldado legal.

Contam os historiado*
res: as tropas brasileiras
entraram em fogo em
Curuzu, e Maria Francis*
ca ali com elas; do pri-
meiro ferido que caiu ela
tomou a carabina é o cin-
turão. Uma bala derru-
bou o seu marido, ela
saiu matando paraguaio
a torto e a direito, enfian-
do-lhes no'peito a baio-
neta. Denois à,q combate

Paulista de 1690, Ro*
sa Maria de Siqueira
saiu da Bahia, em março
de 1714, junto com o seu
marido, o Desembarga*
dor Antônio da Cunha
Souto Maior, com desti-
no a Lisboa. A nau em
que viajavam, armada
com 28 canhões e com
uma tripulação de 100
homens, com um grande
carregamento de fumo,
couros e açúcar, foi ata*
cada em mar alto por
três navios de piratas ar-
gelinos, armados com 132
canhões.

Diante da recusa do
comandante da embarca-
ção em dar combate aos
piratas é nãó havendo
quem tivesse a coragem
de dirigir a luta, Rosa de
Siqueira, que vestira
uma farda de marinheiro
e empunhava um mos-
quete, deu, surpreenden-
temente, a ordem de fo-
go, aos gritos de "Viva a
fé de Cristo!" Cruzaram-
_e os fogos, Rosa de Si-
queira disparava os ca-
nhões que iam sendo mü-
niciados. Irrompeu um

Maria de Cada Tiro

E tem ainda Maria
Déia, que Lampião trans*
formou em Maria Boni-
ta. Baiana de Geremoa*
bo, casada com um sa*
pateiro, morava perto da
Cachoeira de Paulo
Afonso, vivia quieta, com
a graça do Padim Pade
Ciço, até que ouviu fa*
làf dás;façanhas de Vir*
gulino e se enrabichou
por êle. Não escondia a
ninguém que estava gá-
mada por Lampião, nem
ao sapateiro. Um dia éla
pediu, a um cabra de
Lampião para levá-lo à
sua presença. Lampião
não queria, mas acabou
indo. Aí não teve jeito:
se juntaram para o resto
da vida.

Maria Déia passou a
ser ao mesmo tempo cha*
mego e cabra de Lam-
pião.. As testemunhas da
belle époque do cangaço
no Nordeste deixaram
notícias de que Maria
Déia tinha uma beleza
de dedo no gatilho do
rifle. Na hora do pega
e rasga com os macacos
das volantes, ela sabia
mostrar-lhes, para orgu-
lho de Seu Lampa, com
quantos paus se faz uma
arapuca. Dizem que só
acertava seus tiros na
testa dos macacos, tal
qual fazia quando se
exercitava na mira, com
as rolinhas fogo-pagou.
Quando mataram Lam-
pião de emboscada, em
Angico, Maria ainda co*
meu tim macaco no seu
punhal de prata com ca-
bo de madrepérola.

:**
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OBSERVAÇÃO
. IMPORTANTE
Caso o anúncio seja publl-

cádo com erros ou incor-
reçóes, a reclàmaçào deve ser
feita num prazo máximo de
S dias após a publlcaçio.

•
Sempre que possível, aten-

der-se-á ao pedido do anun-
clantè quanto k colocaçáo do
»eu-anúncio: mas é reserva-
do à Empresa o direito da
sua paglnaçío de acordo com
as normas Internas de tra-
balho. Nao se atender* a
nenhuma reclamaçio nesse
particular, posteriormente •
publtcaç&o do anúncio.

•- • '
. Onde- colocar anúncios

classificados sò JORNAL DO
BRASIL:
Agência Central — Av. Rio

Branco, 110.
Agéacia SSo Borja — Av.

Rio Branco, 217 (Galeria).
Agência Brazil Herald — Rua

México, 31, grupo 902.
Agência Copacabana — Av.

N. S. de Copacabana, 810,
Ed. Rltz.

Agência Atlântica — Rua
Bolívar, 8-B.

Ar. Flamengo — Rua Mar-
quês d* Abrantes. 26 —
Loja E. L

Agência Tijuca — Rua Con-
.de de Bonfim,-262.

Agência Méier — Rua Dias
da Cruz, 74-B.

Agência Cascadura — At.
Suburbana n.° 10136-B —

.Esq. Cerquelr» Daltro. —
Tel.: 29-8028. v.

Agência Penha — Hua Plinlo
de Oliveira, 44-M.

Agência Niterói — Av. Ama-
7 de Abril, 355.

.-tal''Peixoto. 334.
Sucursal de Brasília — Con-
Sucursal de S. Paulo — Ru&

Junto da Caixa Econôml-
¦ca: quadra Ti.: casa 82

CENTRO

CATETE — Vendo os áps
S02, 504, 506 « 508 da. Rua
Corrêa Dutra. 186. de sala e
quarto separados, banh. com-
pleto c|" Boxe, cozinha, dep.
empregada e are* c| tanque.
Chaves c| porteiro. Tratar p|
tel. 52-1604 ou 37-4366. 
FLAMENGO — Vende-se ap.
na Rua Paissandu n.° 111,
ap. 501, de írente, ocupado
com contrato findo, constan-
do de: sala, 2 quartos, coz.,
W. C. de empregada • irea
com tanque. Preço CrS .'-.';;
2 000 000,00. Visita por gen-
tlleza do inquilino. Tratar
na Rua Campos Sales, 111,
ct. 4, com Bernardo. Tels. .
34-9647 é. 34-1737
FLAMENGO — R. Sen. Ver-
gueiro, 203, *p. 217, novo e
conjugado, vendo urg., moti-
vo de viagem. Tratar o| o
proprietário, tel. 43-1377, das
12 as 14 horas.. ,

BOTAFOGO — Vende-se
apartamento d* três quartos,
sala, banheiro, cozinha, de-
pendências de empregada e
garagem. Ver • tratar na Rua
General Dionisio, 19, ap. 301,
última rua da Vol. da Pátria.
PRAIA DE BOTAFOGO — Ap.
Vendo, de qt. * si., depend.
de empreg. etc. Tel.: 31-28ol.
Final de constr.
SE V. S. tem pressa em
negociar seu ap. e faz um
bom preço, eu tenho con-
dições para vende-lo em 48
horas. Tel. 37-6533, ate 22
horas. Vieira Sobrinho. -.

COPACABANA — Vendo õtl-
mo ap. de frente, de qto. e
sala seps., coz. c| box pi se-
ladeira. Ver no local, Av.
Prado Júnior 120, ap. 404.
Hoje, das 13 is 16 horas.
Quinta-feira, d?s 9 às 12 hc
ras. Rui S. Araújo. Tele-
íone 58-7257, à noite.

A 950 A PRAZO,, bom ter.
R. Major Fonseca -,(S. Crls-
•tóvào). 43-5844 e 43-5430 —
AMAZONAS ou BARREIRA.
(7 às 7). -

COPACABANA 698, ap. 1204,
qto., si. sep., coz., banh-, va-
sio. Dois milhões. Fac. me-
tade. Tel. 57-6753.

2 OU 3 DORMITÓRIOS, am
pia sala, 2 banheiros sociais,
dependências completas e jgg^ljj
garagem. AvenidaJasleur, ç««^Af-c2^~;
184, próximo ao Mounsco.1 -—

COPACABANA — Pr a ç a
Lido — Vendo excel. ap.
vazio, v| vista p| mar, c| j.
inv., sala ampla, 3 ótimos
quartos, banh. em côr,.co-
pa-coz. dep. criada, irea e
garagem. Parte financ. p|
Cx. Econ. Inf. Real Ad-
ministradora — Telefones:

FLAMENGO — Este
gócio! LUCRO CERTO! - Obra já na alvenaria para
Rua Marquês de Abrantes,
27. Vendemos apartamen
tos de sala e quarto sepa

entrega em 14 meses. Preço
fixo sem reajuste a partir de
2480000, e 18600 men

rados, ém prestações men- sais. VALORIZAÇÃO IMEÜIA-
sais de apenas Cr$.. ...TA (dentro de 3 meses será
14000,00 — Sinal de Cr$|inaugurado um dos mais mú-
80000,00. No locai, diária- âernos cinemas do Brasil no
mente até. às 22 horas. —
Construção e vendas: H.
MENOLQWICZ - Av. Rio
Branco, 131, grupo 801. —
Tel. 32-8545. . (P

local). Demais informações
no local ou em nossos escri-
tórios. Vendas exclusivas:
ERNANI UMA E SILVA-Av.
Nilo Peçanha, n.° 155, grs.
423/25, telefones 42-7225,
42-5444 e 22-6691. (P

2?2, apartamento 502, 'com
quarto, sala, cozinha, banhei-
ro e dependências de empre-
»ada. Preço CrS 1 600 000,00,
com CrS 600 000,00 à vista, e
CrS 600 000.00 pela Caixa Eco-
nomlca e CrS 4U0 000,00 a com-
binar. Ver. no local segunda-
feira, das' 13 às 16 Horas. Me-
lhores detalhes com Macha-
do. Avenida 28 tle. Setembro
n. 345, telefone 58-0522.
JARDIM BOTÂNICO — Rua
Lopes Quintas, 237, obra na
2.» laje, últimos aps. de 2
quartos, e dependências. CrS
40 500,00 mensais, sem entra-
da. Ver no local. Tratar no
L.'de S. Francisco, 26. 10.°,
sala 1003. Tel.: 43-8000- ou
23-4165. ¦

PRAÇA DA BANDEIRA. —
Vendem-se 2 aps. na Rua du
Matoso, 122, composto de El-,
2 quartos, coz., banheiro bo-
ciai, dependências de empre-
gada e área com tanque e 1
loja com 70 m. Ver no local
até às 12 horas, no ap. 201
e maiores detalhes depois de
14 horas, na Administradora
de Bens Brasil. Av. R. Bcu.
4. Tel. 43-2988.
SAO CRISTÓVÃO — Si-

*% Cll cTuè^- ras. Demais informações: ER.
Üma oportunidade que vo-  '""" "
cê náo pode perder. Sala,
jardim de inverno, 2 quar-
tos, banheiro social, cozi-
nha e dep. garagem. Pisei-
na. Todos de frente. Pra-
zo certo de entrega. Preço

PRONTOS PARA MORAR! Ti-
jucá, Rua Pereira de Siquei-
ra, 27. Ótimos apartamentos
(apenas 2 por andar) com 3
dormitórios, ampla sala, co-
zinha, dependências- comple-
tas. Preço: 3250 mil com
pequena entrada e 31 700
mensais. Podem ser vistos
diariamente de 14 às 17 ho-

TIJUCA — 2.» laje, sala, 2
quartos, banheiro, cozinha,
área, quarto e W. C. empre-
gada — Vendemos os aps.
204 • 801 da Rüa Sào Fran-
cisco Xavier, 280. Preço íi-
xo, pagamento em 70 meses.
Ver no local e tratar no
CENTRO DE IMÓVEIS DA

NANI LIMA E SILVA - Av.
Nilo Peçanha, n.° 155, grs.
423/25, telefones 42-7225,
42-5444^22-6691.__(P

CrS~Í 700 000,00. Depósitos QUAL O VALOR DO SEli
no Banco Moreira Sales imóvel? — nós o diremos
(Ag- São Cristóvão ... In-
formações no local, -diária-
mente das 9 às 22 horas —
Rua Emancipação, 36, com
Praça Argentina. — Ven

APARTAMENTOS: prontos pa-
ra morar ou para escritórios,
vendemos, de írente, ç/ sale-
ta, sala, quarto, cozinha e
banheiro. Preço ...... •••••••
CrS 1750 000,00 facilitados e
financiados. Ver Rua Leandro
Martins. 22, esquina Rua An-
«iradas, aps. 1105/110J. Lown-
des it Sons Ltda., Av. Pres.
Vargas, 390, 2.°. 23-6047 e
23-9525. 
ACEITO p. vender, aps., ca-
•as e terrenos. 57-9074 — Eng.
Tito Llvlo. 42-1769. '

APARTAMENTO — Centro
Vendo, c| U-qts., «ala, oa-

nhelro, coz. • deps. empreg.
Novo. Entrega imediata. Pre-
ço 2100 000,00, c| 1 mllhSo
de entrada, resto linanclado.
Ver R. Rlachuelo, 257, ap.
813. Tratar SEROIO CASTRO

R. Carmo, 38. 4.» andar
32-8540 < 52-0852.

FLAMENGO — Vendo ap. de
alto luxo — 270 m2. CrS ....
12 000 000,00. Náo aceito ln- _

£ra^!^fW3 DORMITÓRIOS, sala, ba
Euzéblo n.. 3; 1.» locação, ap.
c| 3 qts., sala, depend. em-
preg. e garagem. Frente, CrS
3 900 000, CrS 1 900 000 à vista .-e.rest. 4 anos. Tei. 31-0843 — ||C(q rj» apenas 6 aparta

nheiro social, demais depen-
dências completas, em edi

das: O BI EL, Av. Rio
Branco n. 131, 8.* andar,
gr. 802. — Telefones
22-6205 e 42-0998. — Pou-
cas unidades_disponiveis.
VENDO .terreno; Rua F n732
— Alegria, írente 2 ruas. —
Tel. 22-4219.

PASSO, quase sem lucro, ap,
de sala, qt. na Av. Princesa
Isabel, CrS 1 450 mU. 37-6523,
Vieira Sobrinho, atê 21 h.
SE V. S. quer trocar seu
ap. por outro maior, deixe
o problema comigo.""Tel.
37-6523, até 22 horas. Vi
elr» Sobrinho. --

TI J. • R. COMP.

APARTAMENTO 811 — Rua
Riachuelo, 217 — CrS ...
1200 000,00, c| CrS 500 000,00
dè entrada. Chaves com o
porteiro. -Tratar no Lgo. de
S&o Francisco, 36, 10.°, sala
n.o 1003.
ACHA-SE vazio (Fátima,- 59
ap. 802), 1 600 c| 600 de en-
trada, 43-5844 è .43-5430 -
AMAZONAS (7 às 7). •

ATgemlro.
FLAMENGO — Vendo óti-
mo ap. na Av. Rui Barbo-
sa, cl j. inv., ampla sala, 2
gdes. quartos-c| arm. emb,,
banh. soe. côr, copa-coz.,
área serv., ult. andar com
linda vista e direito pisei-
na. Inf. c| o proprietário.— Tels. 22-5569 e 42-6594.

(P-
FLAMENGO — 2 por andar,
3 s., e 2 qts., sep., mais dep,
Pin. 6 anos. Inf. 46-5760.

IPAN. • LEBLON
APARTAMENTO quarto, sa-
Ia, coz-, banh., J. inv., cl ga-
ragem. 2 milhões 4 vista. —
Artur, 22-6663.

LARANJEIRAS — 70% 11-
nanciados,' pl-ontos. aps. no-
vos de 2 quartos, sala • de-
pendências, a partir de CrS
2 300 000,00, A 30% de sinal
e o restante em 5 anos. Tra-
tar no Largo de S&o Prancls.
co, 26, 10° andar, sala 1003.
Tels.: 43-:8008 e- 23-4165. Ver
na rRua Cardoap. Júnior. 383:

mentos. Entrega em 6 me-
m. Rua Visconde Silva, 97,
a 100 metros da Real Gran
deza. 600 000 facilitados de
entrada e 34000 mensais,
Demais informações no local
ou em nossos escritórios.
Vendas exclusivas:- ERNANI
LIMA E SILVA-Av. Nilo Pè-
çanha, 155,.grs. 423/25,
tels. 42-7225, 42-5444 e
22-6691. . (P

CASA ALTO LUXO — Ven-
de-se na Rua Rainha Gul-
lhermiha, no Leblon, tendo:
varanda, salão, s. de jantar,
s: de almoço, pátio interno,
ntardinado, copa. 'Cozinha, 3
qtos. de emp.. garagem. Em
cima: varanda, escritório, 5
quartos, 3 banheiros. Direta-
mente com. o proprietário:
52-1006 ou. 47-3809. Preço 35
milhões, pagto. a combinar.

ATENÇÃO TIJUCA - APAR
TAMENTOS PRONTOS - Ven
demos ótimos apartamentos
de sala, quarto, banheiro
completo, preços a partir
de 850 000,00 com entrada
de 350000,00 e o saldo
financiado em 6 anos, pres-
facões de 9775,10. Ver e
tratar no iocal com Sr. Mau-
ro, na Rua Caruzo, n.° 5,
das 9 às 12h30m ou pe-
los telefones 42-5669 e..
42-9743, com Sr. IVO. :

gratuitamente. Equipe espe-
ciallzada em avaliações. —
CIRAL — México 21. gr. 1702

Tels. 52-2349 _e_22-6934._
RIO COMPRIDO — Ven-
dem-se apartamentos de
sala, 2 quartos, cozinha e
área de serviço com tan-
que. Sinal de CrS 
35 000,00 e CrS 35 000,00
na escritura, prestações a
partir de CrS 10 000,00 —
Os apartamentos - estão
alugados, porém, com con
tratos vencidos. Ver na
Rua Azevedo Lima, 261
Tratar no INSTITUTO
BRASILEIRO DE IMO
VEIS — Rua México, 148

11.» — Tels. 22-8397 —
32-5555.e 42-3347. (P

TFMtFvns - CrS 4 500.00 NILÓPOLIS — Terreno pia-TEKKtINU» - l/r» *ouv,«u ^ _^m 9 ,M m, nft R Az
por mes, sem eptrada, lo
minutos Cascadura. Tra-
tar tel. 29-9849, até 21 h.

CENTRAL
ATENÇÃO! Compro, na zona
da Central, casas, aps., vilas

TIJUCa! Rua Conde de Bon-j etc. Pago á -vista ou ? prazo.
ílm, 369, s| 902. Telefone
22-5747. '-'.

TÍJUCA — Vendo ap. 3 qts..
garagem. Aceito Caixas. —
Tel. 38-0614.
VENDEM-SE apartamen-
tos em inicio de constru-
cão, na Rua Barão de Mes-
quita, 205, com 2 quartos,
sala, cozinha e dependên-
cias para empregada. —
Plantas e detalhes no lo-
cal ou na Cinca pelo tel.
52-9091.

Negócio por intermédio do
Sr. Silva. Tel.: 30-5724 — Rua
Uranos, n. 1397, sob. Olaria.
ALEGRIA — Vende-se v.mti
casa. Entrada e pagamento
a combinar. Tel. 22-7552. An-
tonlo P. dos Santos.
ATENÇÃO!_ —"Realengo.
— Lançamos ã venda os
últimos lotes prontos para
construir, com água, luz e
esgotos, sem entrada, per-
tinho da estação. Tratar
diariamente no pé da pon-
te. Estação de Realengo.
Barraca de_terrenos. (P
ATENÇÃO — Vendo casa c|

VENDE-SE ap. de sala e 2
quartos — Run Haddock Lo-
bo, 191. ap. 504. Chaves com _-_ . tcrl-eno pa.

mens. a combinar. Rua Pa-
dun j| 126 — Ricardo Albu-
querque (Estr. Nazaré esq
Rua Gênova). Int. 23-o2b9
e 23-5783.
BÃNGU — Vende-se terreno
com barracão. Rua Dunquer-
que. Títttar Rua Joaquim Ro-
drlgues, 61, ap. 102. Parada
de Lucas.

LEME - COPAC.

BAIRRO. DE FÁTIMA —Ven-
dem-se ótimos aps. com sa-
Ia, 2 qts. e dependências, en-
treg-a imediata, 100% ílnan-
ciados C. Econômica. Tratar
na Av. Rio Branco,. 185, ¦[
1211 — Sr. Carvalho. ¦ :y
CENTRO — Vend«in-se,
.untos ou separados, um
.ndar dividido, em quatro
¦alas, com' banheiro* Inde-
pendentes, n» Ru» M»y
ílpk Velgâ, 32. Ver no lo-
car com o porteiro João e
maiores Informações na
Cinca pelo tel. 52-9091.
CENTRO — Grupos de aale-
ta. sala dupla e banheiro —
CrS 600'000,00 de entrada * o
restante em prestações de
crs 22 244,30. Rua Mayrlnk
Veiga, 32. Vendas exclusivas:
Vàldemar Donato, Rua 7, de
6etembro, 134, 8° andar —
Sedeprõprla — Tel.: 43-8000.

LARANJEIRAS — Ap:. novo,
C| sala e quarto separado,.ba-
nhelro. • cozinha, área azule-
jaaãP.:c|'.tanqué è entrada dé
serviço Independente, CrS ;r:
800 000,00 de entrada e o res-
tante em prest. de CrS
25 »54,0.' Ver na Rúa Perel-
ro, da Sllvá,'-421. Venda ex-
cluaiva: WALDEMAR DONA-
TO — R. 7 de Setembro, 124,
8.» andar. Sede própria. Tel.
43-8000.
QUAli O" VALOR DD SEU
IMÓVEL? — Nós o diremos
gratultament»,,wEqulpe .«(pe.?
cisltzad» ém avallaçóes. —
CIRAL'—'México.ai," Sr. 1702
— Tels. 52-234» * 22-6934.

CENTRO —Vende-se lim

ATENÇÃO — Vendo, rua es-
trltamente residencial, R. To-
neleros, somente 1 por an-
Üár, àp. de alto luxo para
tino tratamento, composto
hall, 2 salões, 4 ótimos qual -
tos-cl armários embutidos, 2
banheiros sociais, cop* e
cozinha, . Área, lavandaria
dep. de empregada e gara-
gem. Sinal 200 000,00, na pro-
messá' 200 000,00, prestações
de 20 000,00, o saldo em paiv
celas. Preço 4 700 000,00. Ap.
para alto luxo e ílno gosto
Tratar tels. 46-7603 e 26-0281.
Anita Gelbert. Rard negócio.

SAIA, quarto, banheiro, co
zinha. Rúa do Catete, nos.
208/14, Edifício Proko II,
apartamentos próprios para
conjuntos profissionais ou
pequenas, residências. Últi-
mas unidades à venda. :...

70000 de entrada, peque-
SS3$8W&&&5i& nas parcelas de 8 em 8 me-

maiores Informações na jaiS. MâlOÍÊS imOfmaÇoeS n0
Cinca pelo tel. 52 j091.__ |om| ^ ^^ m

ERNANI UMA E SILVA -Av.
Peçanha, n.° 155, grs.

423/25, telefones 42-7225,
42-5444 e 22-6691. (P

CENTRO - ENTREGA EM 3
MESES. Vendo, R. Riachuelo,
70, quase esquina Gomes
Freire,, ótimos aps., sala e
quarto separados, c/ págto.
súperfacilitado. Venha Ver.
Corretores no local. NATAN
BERMAN, R. 7 de Setembro,
66, 3.°. Tels. 52-3565 e
52-2281.

ATENÇÃO — Vendo. *p.; de
alto luxo,' de írente, na R.
Marechal Màscàrenhas, de
Mótáls, com vistas pi todo
o mar. Copacabana. Edifício
selecionado, de somente 3 pa-
vlmentos, com elevador
comp.' de pllotls, hall, am-
pia sala, 3 ótimos quartos,
todos de írente, 2 banhei-
ros, copa-co3inha, éreà, dep.
de empregada e garagem ,—
Sinal 150 mll: na promessa
150 mil, prestações de 29 mll
o saldo em parcelas,a combl-
nar. Preço 2 500 000,00. Tra-
tar tels. 26-0281 ou 46-7603
ANITA GELBERT. Raro ne-
gócio._^ ,
AVENIDA ATLÂNTICA, 92B.
ap 911 — Vendo cl amplo
quarto e sala' conjugados, ba
nhelro completo, coz. com
pleta. Entrega Imediata. De
írente. pintasse, k, escolha do
comprador. Preço 1600 mil.
entrada 700 mll., saldo a 20
mil mensais.. Ver no local
chaves c! porteiro. Tratar
SÉRGIO CASTRO — R. do
Carmo, 38, 4.» andar. 32-8540
e 52-0852. - i -

SE V. S. tem pressa em
neg-ociar sen ap. e faz unf
bom preço, eu tenho con-
dições de vende-lo em 4S
hora». Tel. 37-6523, até 32
horas. Vieira Sobrinho.

CENTRO — Vende-se ap. em
tinal de construção com sa-

Ja. qt. e kit. na Rua Carlos
Sampaio esq. de Washington
Luis — CrS 1 300 000,00 com
450 000 a vista e o resto a
combinar. Ver com Sr. Dias,
no local • • tratar na Imob.
<4ols — 32-1216, 22-7812.

SENADOR VERGUEIRO, 215
Vende-se ap. 405-B, 2 qts
salas etc. e garagem. CrS

600 000,00, c| 1224 000 ílnan-
ciados em 6 anos e 576 000 1 a-
cintados em 1 ano. Visitas c|
porteiro José. Tratar na Dl-
visão de Propriedades da Sul
América Capitalização, com
Linhares. Alfândega, 41, 4.»
andar.

APARTAMENTOS novos, dois
quartos, sala, dependências
empregada, todas de írente,
com a maior cozinha e área
de serviço, que existe :em tô
da Copacabana, em aparta
mentos da mesma classe. CrS
2 800, 3 000, 3 200, 3 400. 3»,
7.°, 8.0 e 10." andares. Prédio
luxo. Elevadores Atlas. Tra-
tar no local. Rua Bolívar n
150, Posto 5, portaria, Sr.
And, das 14 is 18 horas, to
dos os dias. Informações &
noite pelo telefone 49-7505,
das 21 às 23 horas. 

IPANEMA - Em frente ao
Counfry Club — Nova in-
corporação da CONSTRUTO-
RA CANADAS. A. Na loca-
lização mais aristocrática
de Ipanema, oferecemos,
agora, o.edifício DOM EMI-
LIO (Rua Henrique Dumont,
esquina de Prudente de Mo-
rais) —com as mesmas ex-
cepcionais características de
luxo e conforto que fizeram
famosos os Edifícios "DOM".
Apenas 2 confortáveis apar-
tamentos por andar, de 3 è
de 4- quartos, com armários
embutidos, sendo um com
banheiro, nobre privativo/
com piso de mármore —
espaçosa sala-living — ba-
nheiro social de luxo — co-
pa-cozinha — dois quartos
de empregada — garagem,
ele; Preços a partir de CrS
5970000,00. -Sinal de
apenas CrS 480 000,00 e
o restante facilitado. Adqui-
ra, ainda hoje, o seu. apar
tamento. Plantas e' demais
informações, nó local até
ás 22 horas ou em nossos
escritórios. CONSTRUTORA
CANADÁ
173 -12.° andar -Tele-
tones 32-9191 e 22-5458.

(P

APARTAMENTO VAZIO —
Vende-se vda., salão, 3 qts.,
coz., banh., dep. emp., área,
Rua Pinto Guedes. 89, ap.
101, Muda, Tljuca. Telefone
38-1788. Ver das 14 às 18
horas.

RUA BARÃO DE MESQUITA,
48, esquina. Magnífica vista
p/ o Estádio da Colégio Mi-
lilar — Excelentes aparta-
mentos em início de cons
truçao com saleta, sala, jafr

2 DORMITÓRIOS, dependên-
cias completas. Rua Conde
de Bonfim, 1328. Últimas
unidades à venda, prédio já
na última- laje. Entrada faci-
lilada e 22 700 mensais. De-
mais informações no local ou
em nossos escritórios. Ven
das exclusivas: ERNANI LIMA
E SILVA - Av. Nilo Peça
nha, 155, grs. 423/25, tels.
42-7225, 42-5444 e ...
22-6691. (P

ALTO DA BOA VISTA — O
próprio vende ótimo casa
ampla e moderna. Inís. .
38-2876 ou 52-9419 — Per
nando. . __[

no coni 2 500 m2, na R. Az;
Jor. Vendo 500 xnüi 23-9736.
ÕSVÃLDÒ CRUZ — Bem' em
frente à estaçío, R. Pereira
de Figueiredo, vendo duas
res. de qt„ sala, coz. e banh.
cada. Em centro de ter. de
560 m2, toflo murado, c| íren-
te pnra as duas rua6. Preço
400 000 à vista, e o saldo em
60 aluguéis de 15 000 s|j. En-
trego tudo vazio. Ver e tra-
tar na I. El-Dourado, Avenl-
da Brás dé Pina n. 59, 1.»
and., tel. 30-5172.
ÓTIMO TERRENO c| 8,50 por
14,20, na Rua Plracala. 459,
Marechal Hermes, pronto p|
construir. Sinal 180 000, res-
tante prests. de 6 000 meu-
sais. Ver no local. Tratar: R.
Alcindo Guanabara, 15, 11.°,
SRla I. Tel.: 42-2294.

APARTAMENTOS vendem-se
3 cl sala, 2 quartos • depen-
dências. Rua Fllomena Nu-
nes, 189. Olaria.
ÀTÉNÇAOrjardim Amé-
rica. Temos 9 lotes para
transferir, com entrada a
partir de Cr$ 800 000,00, fa-
cllitada e o saldo na Cia.,
em prestações desde 2 000
cruzeiros, sem juros. Con-
tratos legalizados em nos-
so poder. Tratar dentro do
loteamento, no escritório
da Cia., em frente à esco-
Ia, diariamente. Inclusive
domingos e feriados, ôni-
bus 47 (Praça Tiradentes-
Jardim América) com pon-
to final dentro do lotea-
mento. Informações pelo»
tels. 31-0994 e 31-0804. (P.

QUINTINO — R. Garcia Pl-
res. Vendo 3 ótimas res. em
centro de ter., sendo uma de
2 qts., sala, coz., banh. e mnls
2 de qt., sala, coz. e banh.
Preço de tudo 600 000 à vista
e 60 aluguéis de 23 000. Ver
e tratar hoje na I. El-Dou-
rado. Av. Brás de Pina n. 59,
1° and. Tel. 30-3172. _
QUINTINO — V. np. s.. qto.,
coz.. banh., peças grandes
Entr. 200 mll. Tel.: 43-5691.
Duarte.

2 OU 3 DORMITÓRIOS, sala,
copa-cozinha, dependências
completas, garagem. Para
entrega em 24 meses. Lo-
cal ultra-residencial. Traves-

dim de inverno,. 2 quartós,!sa Afonso, 37, junto ao n.°
banheiro social, toilete, co-,940 da Rua Conde de Bon-

CASAS NOVAS — Entre
Sa imediata — Vendem-
se, no melhor ponto re-
sidencial de N. Iguaçu, c,
2 quartos, sala, varanda,
banheiro c| boxe, cozinha,
jardim e grande quintal.
CrS 180 mil de entrada —
(Parte facilitada), saldo
em prestações equivalentes
ao aluguel. Ver e tratar:
Av. Gov. Amaral Petxo-
to, 298, sala 10, (Inclusive
domingos e feriados). (P

AVISO — Ap. novo e vazio
cl garagem na Tljuca, ci 700
de cnt. — 43-5844 e 43-5430
— Cora.. Gomes dos Santos
(7 às 7). Ver Pedro Guedes
n. 65";". "•'."¦ 

A' VISTA 660, saldo c| alu-
guel, aps. gds. no Lgo. do
R. Comprido, R. Sta. Ale-
xandrlna, 75 (ver pl favor o
ap. 203) 43-5844 e 43-5430 —
(7 às 7) AMAZONAS ou
BARREIRA. .

pa-cozinha, quarto e WC de
empregada, grande área de
serviço com tanque — PE-
ÇAS AMPLAS, TODOS DE
FRENTE - PREÇO FIXO SEM
REAJUSTE - Tratar direta-
mente com a Construtora
SOCICO - Rua Álvaro Al-
vim, 21, salas 1 401-2-3.
Tels. 22-6596, 32-7807 e
42-1365, e aos domingos
no local da obra. Rua Barão
de Mesquita, 48, das 9 às
21 horas. (P

fim. 120 mil facilitados de
entrada e 18 mil mensais

ATENÇÃO — Otlmo negócio,
para pessoa de ílno gosto,
vendo supercasa nova de 2
pavimentos, parquete paulis-
ta, todo pintado a óleo,-pom
garagem, alto Há R..Maia Lo^
cerda, 481, e maià 1 ap. lios
fundos, entradi Independen-'
te. Preço CrS 7 500 000,00 e
riíáis 2 ótimos apartamentos
facilitados. Tratar na Av. 28
de Setembro, 345, c| Machado.
Telefone 58-0522.

RIO COMPRIDO — Vendo
magnífica residência, c/ am-
pios salões, 4 qts-, 2 banhs.
etc, em centro de jardim c/
bonita vista, casa de em-
pregados e lavanderia. Acei-
to ap. como entrada. Telefo-
ne 28-8032, de 9 às 18 horns.

CHAVE DE OURO — Ap. !
q. íte. copa. 800 mil ent
Pça. Itapevi. 19 — 401, c| <
port. — 58-5408.

RUA SAO FRANCISCO XA
VIER — Vende-se uma casa.
Entrada e pagamento a com-
binar. Tel 22-7552 — Anto
nio Santos. ¦
SÃNTÃTCRUZ^^CÕnduçâo a
toda hora a 2 00. Vendo área
pnra industrias, granjas, resl-
dèr.clas a CrS 160 000.00 ou
2 500,00 mensais. Tel. 22-3344,
TODOS OS SANTOS - Ven-
do na R. Arqulas Cordeiro
ap. tipo casa de 1., 3 q.,
copn, cozinha e banh. etc.
Tratar 49-9493.

BRÁS DE PINA (Cordovll) —
Vendo na Estrada de Porto
Velho, 3 res. de 2 qts., aala,
copa-coz., banh. compl., gde.
var., gar. e Jard. e mais 2
de qt. e snla etc, lndepen-
dente. Entrego tudo vazio.
Preço de tudo 600 000 à vista
e o saldo inferior à renda,
prest. de 15 000. Ver e tratar
hoje na I. El-Dourado, Av.
Brás de Pina n. 59, 1.° and.
Tel. 30-5172. 
BRÁS DE PINA - R. Idumé
217 — ap. 101 - V. 2 qts. etc,
pl 1 100 mll. Ent. 250, saldo
ímnn._,JeK_«-1491. ,.
BRÁS DE PINA — Toda con-
duçfto na porta, casa ci 3
qtos., sala, coz. gde. quintal
1 800 000 c| 600 mil de en-
trada, saldo 15 mll p| mês s|
Juros. Tratar na Corretora
Suburbana, Rua José Mau-
ricio, 101, s| 212, 213, Penha.

VILA MAR DE GUARATIBA
— Terreno. Vende-se. Tratar
tel. 29-9782. Duarte.
VENDE-SE uma quitanda fa-
zendo bom negócio. Gonçalo
Coelho, n.°-4, Piedade.

CASA — Vazia, cl varnnda,
snla, 2 qtos.. banh. compl..
coz., ni-ea c| tanque, na Rua
Plracala, 459. c| 1 e c| 3,
Marechal Hermes. Entr. de
350 000, rest. 11 500 por mês.
Ver no local. Tratar:- R. Al-
cindo Guanabara. 15, 11.°,
s| 1. Tel.: 42-2294.
CRS — 400 000,00 e prestações

,como aluguéis, apartamentos
Informações no local ou com S'eisp,ropàvae'C!.aia 

C0P«:
quena; diretamente com o
proprietário, no local, Rua
Angelina, 169, Encantado —
Tel. 49-0387.

ERNANI LIMA E SILVA - Av.
Nilo Peçanha, n.° 155, grs.
423/25, telefones 42-7225,
42-5444 e 22-6691. (P
ASD. • GRAJAU
VILA iSABEL
GRAJAU — Edifício com 4
aps., sendo 2 de 3 quartos,
e 2 de 2 quartos. Vendo, por
CrS 8 400. Financio 50% em
5 anos. Tel. 31-285U
GRAJAU — Casa na R. Prof.
Valadares, 42, fundos. Infs.
52-8331. Ver no local.
SENADOR NABUCO, 150,
ap.- 203, sala, 2 qts., dep.
2 250 000,00 comb. Visite,
das 11 às 14. Tratar: Inc-
dita Imóveis r México, 119,
gr. 809. Tels. 22-3220 e ..
23-7422. (P

LEOPOLDINA
AQUI NA VILA DA PENHA —
Vendo, hoje, 1 terr. de 10x30,
em rua calçada, c/ água e
luz, 150 mll de entrada. Sal-
do em 60 prest. de 8 mll. —
Barbndn. — Ver c/ J. M.
Padllha, escritório na Av
Brás de Pino, 1 485-D.

BRÁS DE PINA — Amplo»
apartamentos novos, vazios.
Vendem-se, 500 mll sinal, o
rest. 15 mll mensais s| Juros.
R. Loul Braller 177. Tratar
ria Av. Antenor Navarro 99.
sobrado. Tel. 30-7311.
BONSUCESSO — Vendem-se
últimos aps. Rua Aguiar Mo-
reira, 649 — P. das Nações,
de sala, 2 quartos, dep. em-
pregada etc. 50% financiados
— Ver no local onde o pró-
prletárlo estará das 9 às 11.
Aceita-se financiamento Cx.
Econ. ou IPASE. Tratar Uru-
gulana, 55, si 924. Telefones
23-2927 e 28-2572.

AQUI NA VILA DA PENHA —
Na base de 1 200 mll, estou
vendendo, esta semana, dois
magníficos terrenos p/ lnd.
ou com. Estudo ofertas. Ver
e tratar c/ J. M. Padllha,
escritório na Av. Brás de Pl-
na, 1485-D. Grande chance.

CENTRO de Caxias — Vendo
casas novas, financiamento a
combinar. Tratar pelo teleío-
ne 30-7412, Sr. Queiroz.

CAMPO GRANDE — Casa va-
zla, laje, perto estaçáo. Preço
650 000. Tratar R. Leopoldina
Rego, 18, s| 301. Tel.: 30-1211.
ENCANTADO — Vendo duas
cnsas em terreno 8 x 32, na
Rua Joaquim Martins, 20 —
Tratar' 28-2324.
ENGENHO NOVO — Resl-
déncla — Vendo, de 3 qtos..
2 sls. etc, na Rua Sousa
Barros, 142.

ATENÇÃO! Terreno. R. Uru-
gual, c| 36 m de írente.. Pre-
ço 1 500. R. Senador Dantas,
117, síla 2 038. 

EDIFÍCIO SANTOS VAH-
LIS — Alugo ótimos aps.
cl wla-quarto, banh. e kit.
— Inf. Real Administra-
dora. — Tels.: 22-5569 e
42-6594. (P.
ESTACIO — Vendo casa si-
nal Crf 20 000,00, em cartó-
rio CrS 300 000,00, prestações
de Cr» 11 380,00 e em « me-
ses mais 80 000,00. Todas de
sala, quarto, cozinha, W. C.
pequena érea. Ver e tratar
no local com o Sr. Nílton
das S is 17 horas na Rua
Heitor Larrilho n. 26. tfldas
desmembradas e náo tem
recuo..

2 OU 3 DORMITÓRIOS, sala,
banheiro completo, copa-co-
zinha, dependências comple-
tas, garagem. Rua Esfêves
Júnior, 1, próximo à Praça
José de Alencar. Obra já na
3.1 laje, preço fixo sem rea
juste. Entrada facilitada i
26000 mensais. Demais in-

CASA — Vende-se a casa 2
da Rua Garlbaldl, 212, va-
zla, com sala, 2 qts. e de-
pendências. Ver a qualquer
hora. Tratar com o proprl-
tário oelo tel. 54-2240. .

LIVING, 3 dormitórios, jar
dim de inverno, demais de
pendências. Obra já iniciada,
Rua Uruguai, 471 (trecho
sem bondes). Entrada facili-
tada e 28 900 mensais. De
mais informações no local ou

Av. Rio Branco, em n0SSOs escritórios. Ven
das exclusivas: ERNANI LIMA
E SILVA - Av. Nilo Peça-
nha, 155, grs. 423/25, te
lefones 42-7225, 42-5444 e
22-6691. (P

SALA, quarto, banheiro, ca
zinha e dependências com-
plétas para empregada. Rua
Carlos de Vasconcelos, nos.
33/35, próximo à Praça
Saens Pena. Entrega em 14
meses. 275 mil facilitados
de entrada e 70 prestações
de 27500. Demais informa-
ções em nossos escritórios:
ERNANI LIMA E SILVA - Av.
Nilo Peçanha, n.° 155, grs.
423/25, telefones 42-7225,
42-5444 e 22-6691. (P

IPANEMA — LEILÃO JUDI-
CIAL — APARTAMENTO VA-
ZIO — LEMOS venderá dia
9, ás 16 horas, local, ap. 202,
da Rua Montenegro, 26 —
Anúncios detalhados no Jor-
nal do Comércio de domln-
go. Informações tel. 22-4057.

VILA ISABEL — Rua Teodo-
ro da Silva n. 437, ap. 104
(último), cOm.í quartos, sa-
Ia, cozinha, banheiro e ga-
ragem. Preço CrS 1 800 000,00,
com CrS 800 000,00 à vista, e
o restante íinanclado em 7
anos. Ver' no local e tratar
com Machado, Avenida 28 de
Setembro n. 345. Telefone
58-0522. ,
VILA ISABEL — Tljuca. Gra-
jaú — Vendo casas de alto
luxo, todas as comodidades.
Melhores Informações com
Machado. Avenida 28 de Se-
tembro, 345. Tel. 58-0522.

TIJUCA — Visconde Flguel
redo, 78. Vende-se um ap. de
luxo, salão, dois qts., conj.
um sep., banheiro em côr e
dep. Tratar ap. 101.
TIJUCA — Vendo na Rua
Uruguai, 447 — ap. 201,
com 3 quartos, 1 sala c
varanda, quarto p| empr.
comp. e mais dependências
— Prédio com 3 aps. ape-
nas. Chaves por favor no
ap. 301 e tratar pelo tel.
43-6017, com Eduardo.

VILA ISABEL — Belo np. nô
vo, de írente, vazio, de 2
quartos, snla, arca cl tanque,
ampla cozinha, amplo ban.
completo c| boxe etc. Não
tem quarto de empreg. Vendo
por CrS 1 600 á vista ou CrS
1800 a prnzo. Náo aceito íl-
nnciamento da Caixa Econó-
mlca etc. Chaves no mesmo
andar. Tel.: 31-2851.

ATENÇÃO! Madureira. Ben-
to Ribeiro — Cr$ 350 000,00
— Magnífico local, bairro se-
lecionadíssimo. Compre já e
more Já. Com apenas CrS ..
350 000,00, V. S. receberá as
chaves de sua residência.
Ótimos e confortáveis apar-
tamentos. acabados de cons-
trulr e dotados de todos os
requisitos de bom gosto. O
restante a longo prazo, em
forma de aluguel. Ver e tra-
tnr com o Sr. José, bem em
írente ¦ i Estaçáo de Bento
Ribeiro,' esquina das Ruas
Joáo Vicente e Divisória, ou
pelos tels'. 43-9575 e 23-4573

ÁREA INDUSTRIAL - Vendo
65 x 100, plano. Av. Rio-
Petrópolis k 2, com grande
facilidade de pagamento.
Batista 22-0512, 42-4654
e 32-8982.
ALO! VILA DA PENHA
Vendo 2 aps. c/ 3 quartos e
2 lojas e terr. p. construir
mais, tudo 4 milhões, c/-2
de entr. Imob. Cremllda —
Av. Brás de Pina, 837 — Tel.
30-3196.

CAXIAS — Terreno a 15
minutos da estação, com
água encanada e luz da
Light já existentes, 2 SOO
cruzeiros mensais, sem en-
trada. Informações em Ca-
zias, na Praça da Eman-
clpação n. 106, sobrado na
SOLAR — Diariamente,
inclusive aos domingos.

ATENÇÃO — Compro na zo-
na da Leopoldina, cosas, aps.
vilas etc. Pago k vista ou a
prazo. Negócio por intermé-
dlo do Sr. Sllv». T«l.-30-J724.
Rua Uranos n, 1397, «obra-
do — Olaria.

CASA em Parada de Lucas cl
3 qts,, sala e 2 qts., sala, ter-
reno 10 x 40. Ver Rua Irar.
mala 971 e 979, entr. 500 000.
Trator Largo São Francisco.
26, sala 215. Tel.: 43-5691 —
Duarte. ...
CAXIAS — Vendo duas ca-
sns uma c| 100 mll dê entr.,
saldo 5 mll p| més. Outra de-
altos e baixos p| 800 mll, c|
300 mll de entr., saldo de 8
mll p| mês. Toda conduçáo
á porta. Tratar na- Corretora
Suburbana, José Maurício,
101, si 212 213, Penha. '
JARDIM AMÉRICA — Vendo
terreno Industrial írente pa-
ra Presidente Dutra. — Preço .
600 000 k vista. Tratar telefo-
ne 22-5643, c. Botelho.

AGUA SANTA — ENCANTA-
DO — Vendo aps. vazios. 3
qts., sala etc. Ent. 250 mll
e prest. 20 a 29 mll, sem
Juros. Tel. 22-4163. Mário.
ATE' DIA 15, çde. prédio -
(Encantado), servindo p| co-
légio ou negócio, Clarlmun-
do de Melo, 79, ent. 500 mll
parcelas a comb. 43-5844 e
43-5430 — AMAZONAS (7 ás
7 h).

ATENÇÃO — B. DE PINA.
•— V. av. cl 3 casas, no ílm
da Estrada Qultungo, 2 de
l&Jè. c| 2 qts., S.T coz., deps.
3- c|. qto., s., coz; e deps.
Aceito 700 mll no ato e 300
mll a comb., prest. c| a pró-
pria renda. Ver e trat. na
Org. A. J. Lins. R. -Maria
Freitas, 73, 2.o. si 201. Ma-
durelra.

AVISO — (Urgente) 5 casas
pl l 300, cl 500 de ent
43-5844 e 43-5430 — AMA-
ZONAS (7 ás 7). Visitas na
R. Palm Pamplona, 118.

VENDE-SE na Av. Júlio Fur-
tado, ap. dc 3 qts.. sala, co-
pa, coz-, banh. ladrllhados
até o teto, grande quintal,
jardim privativo com play-
ground. Tel. 47-4083. .CrS ..
3 200 000,00 — 50%" k vista,
50% cm 5 anos.
LINS . B DO MATO

ATLÂNTICA — Sala, três
qts.. garagem, frente. Pre-
ço i vista 7 milhões. Ine-
dita Imóveis — México,
119, gr. 809, Tels. 22-3220 e
22-7«2. (P
A 180O.c| «00, ap. c| lnqul-
Uno, Barata Ribeiro, 59 (até
dia 15) 43-5844 e 43-5430 —
(7 ás 7). AMAZONAS.
APARTAMENTO — Vende-se
com magnífica decoraçlo c|
2 quartos, boa sala, banhei-
ro em côr, boa cozinha, ia-
lar com Sousa. Rua Hilário
Gouveia 74.
APARTAMENTO — Vendo, R,
Barata Ribeiro, 2 quartos,
sala, cozinha, banheiro, de-
pendência de empregada, área

formações no local ou em SLs^"*' 8Bra8em' " Inf'

LEBLON — Vendo aparta-
mento térreo em edifício s|
elevador, Junto a praia, com
sala, B quartos, banheiro
completo, área, cozinha é
grande copa, e dependências
de empregada. Ver na Rua
Carlos Góes, 37, ap. 103 e
tratar na Rua do Lavradio,
180, l.° andar. Sr. Milton.
SE V. S. quer trocar seu
ap. por outro maior, deixe
o problema comigo. Tele-
fone 37-6523, até 22 horas.
— Vieira Sobrinho.

MARIZ E BARROS — Ven-
de-se grande ap., todo de
frente, luxuoso, acabadb de
construir, 4 500. metade a
prazo. Tel 34-1398 — Elias.

NÚCLEO DA PENIJA - Teri
reno de esquina, vènde-sá
na Rua Aristldes Oarnler cl
Tomás Lopes e com projeW
pronto de 4 lojas e 16 aps.-

Preço baratlsslmo. Tratar
tel. 42-1380. Sr. Luis.

A' VISTA 800 mll, casa mo-
derna, vazia, na Penha, R.
Maragogi, 155 (hoje), saldo
cl aluguel, 43-5844 e 43-5430
(7 às 7) — AMAZONAS ou
BARREIRA.

ÁREA 500 m2 (10 x 50) a
100 m da R. Cons. Galv&o
R. Simões da Mota, 79 (Ma-
durelra — Turlaçu) 43-5844
e 43-5430 (7 às 7). Darci ou
AMAZONAS.

A 600, terr. cl 320 m2 c| 100
de ent., murado (Penha) —
Rua Maragogl, ao lado do
155 — 43-5844 e 43-5430. <7
às 7), parcelas anuais a
comb.

MOTIVO DE VIAGEM — Ap.
na Tljuca, 1 si., 2 qtos., qto.
e deps. de emp. e demais.
2 500 000, s vista. R. Had-
dock Lobo. Slegmundo. tel.
37-7616.

TIJUCA — CASA VAZIA
Vendo próximo à Praça Snenz
Pena, nn Rua Jorge Lósslo
48, 2 pavimentos. snla de
espera, ampla snla tle Jnn-
tar, copa, cozinha, 2 banh.
hall, 3 qunrtos. áren, e boirç
quintal, quarto de empre-
gnda separado. Ver no local
após 12 horas.

CASA VELHA na Rua Dona
Romnna, no Lins, terr. 8x30,
4 000 000, com 50%, aceito
ofertas. Tel. 43-5691. Duarte. e* 42-4556

GRAÇA ARANHA — IMO-
VEIS — Vde. em Quinti
no, em frente à estação,
na Rua Manuel Vitorlno,
935, c/7, c/2 salas, dois
quartos etc. Preço CrS
850 000,00, entrada de CrS
250 000,00, saldo como alu-
guel. Rua TJruguaiana, 104,
1.° and. Telefones 42-2658

A' VISTA, 900 casas gds. c]
2 andares de laje c| 4 qts.
na Estr. Vic. Carvalho —
(Vila Kosmos) 43-5844 e
43-5430, AMAZONAS (7 às 7)
saldo cl aluguel. ¦__

OLARIA — Vendo 3 cosas em
terreno de 12 x 38, renda 40
mll. Preço 3 500 000 n co:n-
binar. Tratar na Corretora
Suburbana, Rua José Mau-
ricio, 101, s| 212,213, Penha.
OLARIA — Vendo ótimo ter-
reno 320 m2 c/ 1 casa velha.
Rua Dr. Nunes 441. 37-0667.-
Roberto.
OLARIA — Casa vazia, vila,
superluxo, só visto. Rua FI-'
lomena Nunes 1040, c. 1.
Chaves 1 050, com O Ganha
Pouco. Entrada, Cr$ 1 mi-
lháo, prazo 12 meses, Crs
500 mll. 84 meses, 26 500, >|
Juros.

A 1 300 cl 500 de ent. e 21
p| mês, aps. vazios (Penha)
43-5844 e 43-3430 — AMAZO-
NAS OU OTAVIANO (7 às 7)

OLARIA —. Vendo esq. 20 x
22, c| . casa e outra mesma
rua 10 x 40. Ver R. Para-
nhos. 419 e 396. Tel. 22-4163
Mário.

EDIFÍCIO CENTRAL — As
melhores. fl.° and., 2 sls. Jtos.
43-6385 — 28-3030 — Jerô-
nlmo.
EDIFÍCIO SAO BORJA -
Apartamento desocupado —
Vende-ae um conjunto de 3
salas independentes, c| kltch.
e banheiro completo, no 16.»
andar do Edifício Sâo Borja,
ria 'Avenida Rio Branco, 277.
Bntrega Imediata. Faclllta-se
o • pagamento. Informações
pelo tel. 32-0632, de 14 às 17
horas, nos dias úteis.

nossos escritórios. Vendas bairro peixoto. ven-
exclusivas: ERNANI UMA E^^t»™fewn5'.
SILVA - Av Nilo Peçanha,|eo^aas.dedeçdÀncdiaS
155, grs. 423/25, telefones isinai cr$ 1350 000,00«o
.__-,_ nriii • Isaldo em 5 anos. ver na
42-72/5, 4/-Í444 Rua Décio Vilares, 289 ap
77-6691 [p!302, Chaves com o pqrteU

BOTAF. - VRCA

GLORIA • S. TER.
SO MELHOR PONTO de San-
ta Teresa, zona aristocrática.
Vendo o ap. 102 da Rua Mur-
tlnho Nobre. 28. de 2 qts.,
si., depends empr. eto..vazio,
p| CrS 3 200 c| metade de «n-
trada, resto como aluguel. —
Chaves port. Tel.: 31-2631. —
Xulz Babo.
SANTA TERESA — 2 quar-
tos, sala, cozinha. Jardim e
dependências, na Rua Ml-
auel de Paiva. 390. Cri ...
1000 000.00 de entrada e
prestações de CrS 22 240.00.

APARTAMENTO — Vende-se
úe frente, Humaltá. com sala,
2 quartos, coz., banheiro, dep.
emp. compl., tratar 47-6772.

ro. Tratar no INSTITUTO
BRASILEIRO DE IMO-
VEIS — Rua México, 148

11.". — Tels. 22-8397
32-5555 e 42-3347. (P

BOTAFOGO — Vendo urgen-
te caaa com grande terreno,
dando bom aluguel e poden-
do fazer multo mais. ver na
Rua Mundo Novo 410. Aceito
oferta. Tratar com o Sr. Fe-
llzardo. 26-4263. até 15 horas.
BELÍSSIMOS aps. acaba
dos de construir, com sala,

qts., banheiro completo,
área com tanque e depen-
dências empr. Apenas 2
pi andar. Preço: CrS —

000 000,00. 50 -c a combi-
nar e o saldo em 5 anos,

ÓTIMO NEGOCIO — Vendo
perto da Praça Saenz Pena,
R. Baráo de Pirasstnunga
aps. todos de frente, sobro
pllotls, c] play-ground. Edlít-
cio Voltaire. Compostos de
hall. ampla sala, 2 ótimos
quartos com armários embu
tidos, banheiro, deps. empre
gada, cozinha, área e gara-
gem. Sinal 50 000,00, na pro-
messa 50 000,00, prestações de
7 000,00. O saldo em peque-
nas parcelas — Tels. 26-0281
ou 46-7603. Anita Gelbert -
diariamente, dns 9 às 20 ho-
ras. Preço 800 000,00. Oçor-
tunldadc.

TROCO- EM IPANEMA apar-
tamento térreo elevado, la-
do da sombra, edifício cen-
tro jardim com saleta, sala
grande, jardim inverno, am-
pio quarto, banheiro, cozi-
nha. W. C. e banheiro em-
pregada, área com tanque -
entrada de serviço, armários ^_

XTt^vãT^ ^ PREÇO FIXO SEM REAJUSTE
Por outro de 2 ou a^j-;— Obra já iniciada, nenhu

LINS — Vendo na R. Ibl-
quera n.° 101, ílm da llua
Cabuçu, perto do Méler, aps.
cl sala, 3 qts., copa-coz.. bu-
nheiro c| boxe, deps. comps.
empr.. área, vnr. Chaves na
Rua Ibiquern n.° 32, ap. .
101. Tratar 23-2685, c| oro-
prletárlo.

TIJUCA — Rua Maria Amn-
Un, 66 — Vende-se ótima ca-
sa em centro de terreno de
20 x 33, de dois pavimentos
com 4 quartos com armários
embutidos, salfio, com Ins-
talações de ar refrigerado cm
aparelho central, 3 varandas
sendo uma em piso de már-
more e envidraçnda, saláo de
recepçáo envidracado, 2 ba-
nheiros sociais em cores, la-
vanderln, depósito, copa, co-
zinha, grande quintal e Jar-
dim, apartamento para em-
pregados e garagem. Bnse .
CrS 20.000 000,00. Visitas à
tarde com hora marcada. —
Tel. 23-966. Sr. Mota.

RUA AQUIDABÃ 842, ap.
213 — Salão, 2 qts., copa,
co., banh., qto. e W. C.
de empregada, 2 elevadores
sociais. Preço CrS 1980 000
sinal CrS 230 000, presta
ções de CrS 15 000,00 men
sais. Entrega 22 meses -
IMOB- MONTE CASTELO

Tel. 52-2809 ou 52-8251
Rua da Quitanda, 30,

gr. 808^

A 1 500 o| 600 de ent., c| 3
qts. — (Entrega-se vazio a
comb.). Pereira Landim 199
ap. 202 — 43-5844 e 43-5430
AMAZONAS (7 às 7)

GRAÇA ARANHA —IMO-
VEIS — Vde. em Encanta-
do, uma casa com 2 salas,
3 quartos, jardim e quin-
tal. Tendo mais 5 barracos
independentes aos fundos.
Terreno 10x44, entrada CrS
500 000,00, saldo em pres-
tações de CrS 22 000,00.
Ver na Rua Fagundes Va-
rela, 374 e 374-F. R, Uru-
guaiana, 104, 1.°. Telefones
42-4556 e 42-2658.

APARTAMENTOS em Brás de
Pina, de 2 qts., sala, coz. e
deps. Aluguel, 12 mll. Tratar
Av. Antenor Navarro n.° 99,
sob. 30.7311. B. de Pinai.

PENHA — Vendo Junto da
estação, ter. 7 x 57, c| lo-
ja e galpáo, tel. 22-4163 —
Mário.

A VISTA, 250 mll. fres. 10
mll. V. na V. Penha, cosa
dependendo alguns reparos.
2 qts., snltt, coz., banh.. laje.
Tratar Trav. Brandura 316.
L. Blcáo. Vltallno.

VENDE-SE uma casa centro
de terreno. Rua Lins de Vas-
concelos, n. 385, base 4 500
cruzeiros. Aceita-se oferta. —
Tratar tel. 26-9532.

INSTALAÇÃO PARA 1NDU3
TRIA — Estaçáo do Rlachue
lo. Vendemos área de "2 000
m2 (construída,, 1520; 11-
vre 480 m2). Construçào no-
va. ótimo local, força ligada
Preço baratisslmo, bem ia-
cilitado. Tratar no Centro de
Imóveis da Tijuca. Rua Con-
de de Bonfim, 369, s| 902 —
Tel. 22-5747 (provisório).

2 DORMITÓRIOS, dependên
cias completas. Rua Condes-

tos. Tratar telefone

^r^tnní1™11 dc pasft" ma parcela intermediária e TUUCA
apenas 180 mil facilitados
de entrada. Prestações de

TIJUCA — Vendo ap. grnn-
de, R. H. Lobo, 163. ap. 502
— Tel. 22-4163 — Mário.
TüücÃ^nrap. 3"qts., sn-lsa Belmont, 400, próximo,---7. ...... - dln deps. empr.. 3 000000, com, -. - . .... \, .. ponto final de lotações, de
íóooooo, resío 8 nnos. Teie- ao Cine Sana A ce. Obra a

MÉIER — Atenção! Gran-
de negócio, aps. na Rua
José Veríssimo ns. 13-B e
A, junto ã Rua Dias da
Cruz, ótima localização,

íone 43-5691. Duarte.

GÁVEA . J. BOT.

BULHÕES DE CARVALHO
esq. Salnt Roman, 399, ap.
701, írente, vazio: si-, qt.,
banh., cor... tudo óleo e 3
arma. embuta. Nio aceito Cx,
Tel. 42-9699.
COPACABANA — V. ap. SO-
bre pllotls, c/ 2 qts. e deps.
completas, ent. imediata, CrS
3 000,00, c/ 50% financiados.
Tel. 28-8032. de 9 às 18 h.

lV.-VÍl*K?-&S* "SffiEÍiWa lme<H?ta._yer dia-jcopacabana
43-8009 e 23-4163.

COPACABANA — P. 4 — Ven-
de-se magnífico ap. c/ 300
m2, andar alto em edif. de
um ap.' p/ andar e em 1.*
locaçAo. Inf. cl o Sr. Araújo,
das 9 às 12 horas p/ telefo-
ne 23-2232.

ATENÇÃO — Vendo no me
lhor ponto residencial do 18000. Uma sa a, 1 dormi
Jardim Botânico, defronte oa
Jóquei Clube, composto de
hall, ampla sala. Jardim de
Inverno, três quartos, .dois
banheiros sociais, copa i co-
zinha, área e deps. empre-
gada e garagem. Sinal 100
mll, na promessa 100 mll:
prestaçóes de 15 mll e o sal-
do em parcelas. Preço CrS
2 SOO 000,00 — Tratar tels.
26-0281 OU 46-7603. ANITA
GELBERT. Raro negocio.
CASA VAZIA — Gávea, Fon-
te da Saudade, Lagoa, 197
23x24, 20 000 000. Slegmundo
37-7616. .

Compra-se
rlamente até às 22 horas.>p. de l s. * 1 q. Trat.

...... Tr„F,A ,- „-|Rua General Polidoro, 196.!l?-?493.
3 ati 2 s c sobíaril' 3 3M);Tratar em CAPRI IMOBI-[COPACABANA - Vende-se
com'1200 rest. 7 anos. VerjLIARIA _LTDA. Av;
Rua Monte Alegre n.° 336
Telefone 43-5691. Duarte.

CATETE —
FLA. . LARANJ.
APARTAMENTO 602 — At.
Osvaldo Cruz, 90 — Final de
construção, quarto, sala,, co-
zinha. área c tanque. Crs ..
3 980 000.00. Tratar no Lgo.
de Sio Francisco. 26, 10.» an

Rio ap. na Rua Duvlvler, 06, ap,
constando cie

MARQUÊS S. VICENTE —
Vendo terreno 24 x 65, 3 mi-
Ihões 36-4375.

tório, dependências comple-
tas. Rua Valparaíso, 40, a
100 metros da Conde de
Bonfim. Últimas unidades,
Vendas exclusivas: ERNANI
LIMA E SILVA - Av. Nilo
Peçanha, 155, grs. 423/25,
tels. 42-7225, 42-5444 e
22-6691. (P

- Terreno plano, de,
esquina. 11x34.50. na Rua
Rocha Miranda, Junto e de-
pois do n.° 309, zona de re-
sidências de luxo. será ven-
dldo cm leilão, por Martins
Pereira, segunda-feira, dia 14,
às 171», no local. Inf. 42-2294.
TIJUCA — Vende-se ap. de
frente em íinal de con6tru-
çáo na Rua Sáo Miguel. 773
ap. 103. constando dc sala,
2 quartos e dependências de
empregada. Preço Crs —
2 000 000.00. Tratar na Rua
Campos Soles. 111, ci 4, com
Bernardo. Tels. 34-9647 e ..
54-1737.

PRAÇA SAENZ PENA —
Vendem-se apartamentos
na fase de acabamento, c!

iniciada. 85 000 de entrada
15 000 mensais. Demais

sala, saleta, 1, 2 e 3 quar-
tos cozinha, banheiro, dep.

ATENÇÃO! — V. da Penha.
Vendo 2 nps. e uma casa.
Sendo 1 ap. de 3 qts., sala,
coz., banh., varanda e Jar-
dim. Outro c| 2 qts.. sala,
coz.. banh., varanda, entrada
para carros. 1 casa de 2 qts,
sala, coz., banh., varanda e
jardim. Entrada: 2 milhfies;
prest. 30 mll. Tratar Trav.
Brandura 516. L. Blclo. VI-
tallno.

PARADA LUCAS — Casa ve-
lha, terreno 8x50. Preço Cr|
250 000. Tratar R. Leopoldina
Rego, 18, s| 301. Telefone: —
30-1211.
PENHA CIRCULAR — Ap. va-
zlo c| 2 qts., si., coz., ban.
R. Franclsca Enes, 156. Preço
1150 000 à vista. Tratar Ru»
Leopoldina Rego, 18, s| 301. —
Telefone: 30-1211.
PASSO um contrato de um
terreno em Bonsucesso, com.
1000 m2 (10 anos de contra-
to). Tel.: 23-2225.
PRAÇA DO CARMO - Vendo
conf. resld. c| 4 qtos. sala,
coz., var. envidr., garagem,-
e nos íundos uma de qto.,
sala, coz. ind. Preço a com-
binar. Tratar Corretora Su-
burbáha, Rua Josá Maurício,
101, s| 212, 213. Penha. -

ATENÇÃO 1 — V. da Penha.
Terreno 300 m2. R. calçada.
Entr. 150 mll. prest. 6 500.
Tratar Trav. Brandura 516.
L. Bicão. Vltallno.
ATENÇÃO! — V. da Penha.
V. cnsn. 2 qts., sala, coz.,
banh.. varanda. Entrada 650
mil, prest. 13 mil. Tratar
Trav. Brandura 516. L. Bi-
cão. Vltallno.

-¦- . , .ATENÇÃO — V. Penha. V.
empreg. Preço a partir de,aps. novos e vazios. 2 qtos.,
920 000 cruzeiros sinal de s., coz., banh. e área. Ent.
40 000 cruzeiros, e presta- 300 mil, prest. 16 500. Tra-

informações no lOCal 0U enVíõcs de CrS 9 750,00. VUn- tar .Trav. Brandura, 516. L
' .... ii j tas e mais informações no

nossos escritórios.. Vendas i0Cai ou na o.m.ix. Larg^
de São Francisco. 26, sala
709. Telefone 23-3469. (P.exclusivas: ERNANI LIMA E

SILVA - Av. Nilo Peçanha,
155, grs. 423/25, telefones
42-7225, 42-5444 
22-6691. (P
JACAREPAGUA
JACAREPAGUA' — Ven-
de-se na Rua Franctsca

MEIER — V. perto Chave
de Ouro, casa moderna, 2 s.
3 q. etc. érea 8 x 40 —
Trnt. 49-9493.
MEIER — Vendo perto da
estaçáo, ótima casa centro
grande terreno (600 m2).
Trai. 49-9493.
MÉIER — CACHAMBI — Na
Rua Honórlo, 1907 — Ven-

.. , _„„ , , dem-se aps. de dois qunrtos.Sales, 809, duas excelentes snia- vnranda etc. por Crs ..
casas construídas em ter- h 506 000,00. Aceita-se' flnan-
reno de 3 000 m2 e comicinmento da Cx. Econômica.

LÃb 
"JUÇÍP^j.-n^horaf 

»"s quarto». ™U, cozinha loja

ÍÕcnaurattpd3Ô39daàRÜ7a oSnde|« dependências para_ em-jtade

TIJUCA — Vendo ap. de
frente, snl&o, 3 qts.. c| ar-
márlos, bnnhelro em cór
tonlete, copa-cozinhn, área
de 140 m2, pelo preço de
c1^ "SÍSf," 

R,mstsa- xwílnâscenti, própria para-Te-1Tratar no 1919.

c"co Xavier 82RuâpS-20lisidencia ou casa de cam-' mesquita - Vlta de 10 ca

TlTlKJAr^r-Vcüderse^uíra'!!0- Tratar com
na Rua Senador Fur-

;ido. 68-A. Tratar na Pa-.n

Blc&o. Vltallno.

ATENÇÃO — V. Penha. V.
casa, 3 qts., s.. coz., banh.
varanda. Ter. 12 x 30. Mu-
rndo. Vazia. Ent. 850 mll;
prest. 15 mil. Tratar Trav.
Brandura, 516. L. Blcáo. VI-
tallno. "' •

RAMOS — Vendo 2 casas
tipo ap.. gde. área, e| 2 qts.,
sala, coz. Ode. oportunlda-
de. Preço: 1400 mll,. cl 550-
mll e 1300 mll, c{500 mll e
o saldo de 12 mll pjmês, s|
Juros. Tratar na Corretora
Suburbana, Rua José Maurí-
cio 101. s. 212, 213. Penha.
RAMOS — Vendo aps. 101.
201 e 102, íundos, ent. 250
mil e 150 mil prest., 17 mll
podendo entregar vazio. Ver
R. Paranhos. 402. Tel
22-4163. Mário.
RAMOS — Vendo um pré-
dlo cl 7 aps. alugados s| con-
trato. Tel. 22-4163. Mário.
RAMOS — Vendo 2 lotes na
Rua Major Rego. Otlmo lo-
cal, com ruas calçadas. Infs..
com Sr. Sousa. Rua Rodrigo
Silva, 18, sala 806. Teleíon-.
32-1235.

A ORG. LIRA — Vende
casa em centro de terreno de
8 x 35 de altos e baixos. Rua
Qularé, em B. de Pina —
peq. ent., prest. CrS 20 mll.
Trat. Rua Uranos, 497, sob.,
Bonsucesso.

VENDE-SE terreno com a
área de 420 m2 junto • de-
pois do n.» 1 451. da Av.
Brás de Pina — Vila da Pe-
nha. Tratar tel. 34-6176, das
10 às 14 horas com o- Sr.
Marinho ou Antônio.

Branco 156 6* rr 613. — 205, de írente, constando de PÇA. BANUBZin
VM? A» r»nt«l 

* 
Telefo. M* e tIuart0 «P*™110». coz- C CRISTÓVÃOEdi,V„AJi»í:!ní5 ÍV»« ?i'-e banheiro (visita por gen- *. CKl»M.Or**V

Paulo sns, modesta, pode ínzer mais
Frpiri> ^2-4128 (Pi 10. terreno 15x67. Renda 23rreire, sn-uts. _-._,r mii. à vista ooo ou 340 c

, ,„,_ JACAREPAGUA' — Casa no-lprest. de 10. Rua Mlnns Ge-
locai, np. ou-, "- ».—, —•— i-„ -,,„ _., n,."u «iníalCampo... Snles, 111, O' 4, dns va — Vende-se, 1 400 com 6U0>rats, 450. Tel. 58-7044. Aceito
Afonso Celso. Anúncios de- prepaa, na itu.i aanva ^ horas em alftnte com Ber- mu entrada; 3 qts., saln. co- oferta.
talhados Jornal do Comercio |Sofia, 2o3. Plantas e cleta- nardo. Te)s. 34-9647 e 54-1737 7.inlia. tudo grande, nà RuaL¦¦.,,¦ T,-,_, r;,de domingo. Inf. tel. 22-40.) 1. ahes no local ou na Cinca,LtmnÀ v.nfl» «»' .ii Marangá, 112. c José. ;'>P„V* IGUAÇU — Crs ..

-..,__,-": pelo tel. 52-9091. TIJUCA — Vende-se apU . _-¦_ m mcnsals sem juros -

PÇA. BANDEIRA - !„„„,.* _ i.*« .Jg™"1;' ^•i'J^I^."ISlí^JSI^t^i5a.^l»nMiPi a Poucos minu-

APARTAMENTO — Vendo em
Hlglenópolls, em final de
conBtruçSo. c| 200 mll de st-
nal — 10 parcelas de 60 mll,
o saldo c| aluguel. Trat. ho-
Je — Org. Lira. R. Uranos,
497 — sob. Bons.
A ORG.-LIRA vende: -Ts
cnsas. em centro de terreno
de 8 x 40 na Penha — renda
atual. 30 mll, com 1 milhão
de ent. Trat. R. Uranos. 497
— sob. Bonsucesso.

VILA DA PENHA — Esplendi-
da residência. Vendo pl ia-
milla de gOsto na Av. ÔUvel-
ra Belo n. 960. Pode ser vis-
ta. Está vazia. Terreno gran-
de. 'J-
VENDE-SE casa 2 a., 2 t.
demais deps. Est. do Saco,
64 — Penha. Vila Cruzeiro.
VENDE-SE terreno c| 2 íren-
tes. Medindo 15x46. C! 2 casas
velhas. Zona Industrial e co-
mercial. Tratar cl o proprle-
tário. R. Cap. Carlos. 216 —
Bonsucesso.

nes 52-7323 e 52-7013. (P
CASA VASIA — Compro, Ur-
ca. Lagoa ou Ipanema até CrS
8 000 000.00, com entrada de
50T:. — 25-9169.
PRAIA DE BOTAFOGO —
Vende-se ap. com «ala, qto.
banheiro, área serviço com

... .... ,.  _ ... ... .... tanque, quarto t banheiro de
dar, sala 1003. Tel.; 43-8009. emp. a mllh«a — 57-839«,

tlleza do Inquilino). Tratar
na Rua Campos Sales, 111,
c| 4. Tels. 34-9647 e 54-1737
com o Sr. Bernardo. 
QUAL O VALOR DO .SEU
IMÓVEL? — Nós o diremos
gratuitamente. Equipe- espe-
ciallzada em avaliações. Cl
ral — México 21. gr. 1702 -
Tela.; 22-2349 a 22-6934.

SAO CRISTÓVÃO — Vende-i
se uma casa confortável, na
Rua Inhandul, 164. constan-
do de uma sala, dois quar-
tos, copa-cozinha, banheiro
completo, quarto d» empre-
gada e área coberta c| tan-
que. área livre, varanda •
jardim. Tratar pelo teleío-
Ôe: 23-4366.

timos aps. de sala e 2
quartos, e| deps. comple-
tas, para entrega em aros-
to. IMOBILIÁRIA PRE-
SIDENTE LTDA., Leo. S-
Francisco. 26, s! 505. Tel.
43-8100 ou no local: Rua

H. Lobo, 366. ___ ¦ nc 22-7532._
TIJUCA — Ap. — Vendo, 2! URGENTE - Passo grande
qts.. sala e dep.. garage 1. , t frcnte parft 3 nms comRua Henrique Flelss. Entre-L regulares. 1 arma-
go vazio, 2 600 000 - a07. zém aortld0- uma conforta-fin. — Int. 27-3770. vel rcsKii-nciB, 1 200 000 à

lotações na porta. Junto
de todo o comercio, indus-
irias, escolas etc. Pode
construir logo. Maiores de-
talhes na Avenida Rio
Branco. 183. 2." andar.

VENDE-SE casa moderna —vista. — Parque da Curlcica _nnh 213. Tels 32-0727 e
Rua SUva Teles. 30. ci 8, Estrada dos Bandeirantes -5, *MR 

BRASPOR IMO-

VENDE-SE em Caxias, no
Centro, prédio com loja f
sobrado. Avenida Nilo Peça-

. ,,.. ..... ,. , inha 152. Tratar Av. MeritlA ORG. LIRA: — Vende —11515 _ Vicente de Carvalho,
casa de q.. s.. coz. em ter-! Acáeiòí
reno de 6 x 14 — c! ent. dei •
250 mll — prest. de 10 mll. 1 iiiy _ n f)f>I7ROTrat. na Rua Uranos, 497 — At/A. • «. UUUKV
SOb. Bons. _ _|ALÔ1 VAZ LOBO — Vendo
A ÕRG. LIRA — Vende na; casa antiga, c/ Jqtos.. terr.

sa-oiuv ou no iiitdi. "UA Kua Silva leies. JU, Cl o, tstrHaa aos xjaiiuuirniiics —ií0 nCAfi TI TI
Haddock Lobo, 312, até ãSipel.to de saenz Pena. Telefo- Quadra 51. lote 23. com Au-iJ.--"»"»- °"
21 horas. 'Pine 58-3862. Igusto, diariamente. . 'vfcia t^ua.

Penha — 2 aps. grandes. I
vazio e mnls 1 casa nos íun-
dos — com 1 500 mll de ent.
prest. como aluguel. Trat.
R. Urano», 487 — «ob. Bon-
sucesso.r ,

10x50. próx. ao Largo. Rua
calçada, p. íinal de conduçáo.
1 300 c/ 500 de entr.. prest.
12 mll, */ Juros. Imob. Cre-
milda — Av. Brás de Pina
n.< 837. Tel. 31Y319Í.

I



__> Cad., Jornal do Brasil, ."-feira, 9-5-62
ATE' DIA 15, 1600 c; 500 de|A 5 MIN. PRAIA condução,

caaa nova. e vazia. K.|vendo casa nova. 3 qts.._2Jj„ent. 
Jornalista CIóvls Gusmáo -5
c| Sr. Manuel — 43-5844 e .
43-5430 (7 às 7).
CASA modesta com bom ter-
reno em Colégio — Oltvar
vende perto de toda condu-
ção com 150 mu de ent. —
Traitar Largo de Vai Lobo,
953 — 1.° andar.

2 var.. terr. 14 x 86. 2 400.
facilitados, rest. prest. 5 700.00
pela Cx. Ec. Ver: Marquês
Murttlba, 511, Cocotá —
31-1025. Urg.

CASA grande, ter. 36x40 —
Fruteiras, ônibus a porta.
vende-se perto de S. João de
Merltl, 900 mil c] 300 e 10
menual. Inf. Rua S. João27
s|3 — Meriti, diariamente.
CASA — Centro de S. Joio
vende-se urgente, féria 900
alg. «500. Int.: Rua Joáo 27
Merltl — VlelraJ
CASA GRANDE — Pavuna,
desocupada, 950.mil com 180
e 15 mensal. Inf. Rua Sao
Joio 27. sala 3. Merltl.
CASAS — Alugam-se na R.
Afonso Terra n. 822. Pavu-
na. Ver no local. Tratar pl
tel:: 49-9258. Até às 12 ho-
ras, com o Sr, Mario.
COELHO NETO — Vendem-
se duas casas vazias, na Rua
Macabu n.» 138 — V. 8ta.
Teresa.

ILHA DO GOVERNADOR
— J. Guanabara — Vendo
ótima situação, terrenos,
lojas e aps. c| financia-
mento. Inf. Tteal Adminis-
tradora. — Tels.: 22-5569 e
42-6594. 15
ILHA GOVERNADOR — Ven-
de-Be lote. terreno, c| 750 m2.
R. Raquel Prado. Inf.: —
27-3770.

-¦ ; „ ¦-¦_ ,_.'„_, „_ pim p ti>. r -TPIRA — Ni,FABRICA DE CAMISAS. Vou- IMERCEARIA E QUITANDA.'
KARnEARIA-S6çio-Uma|CAF£j_E_BAR_i:- JMrt^OU* 

«BàJWkBWB^ 
S|S^n> __ia S&o - anuario,_ 3Í. I- Vende-s. no melhor pon

parte bem montada, boa fé-1 fazendo boa feria, casa mui-
ria. bom.ponto, bom contra-1 to lucrativa, contrato de 5
to. CrS 700 000.00. com CrS
300 000.00 de entrada, o resto
facilitado. R. Jangadelros, 42
— Ipanema.
BAR — Vende-se em Bonsu-
cesso, féria de 450 mil. 1 ou-
tro, 550 mil, sâo de esquina,
um tem residência, aluguel
relativo, entradas facilitadas,
bons pontos, vende e finan-
cia parte da entrada. Avenl-
da Suburbana, 6 570, si 207,
Pilares, com Marinho.

TERRENOS — .Vendo no
Jardim Guanabara, com en-
trada de CrS 100 000,00 e
prestações de CrS 10 000,00 -
Tratar com Hermes, 22-2393,
das 9 às 12 horas.

BARES E QUITANDAS, te-
mos cm Higlenópolls, férias
a partir de 200 mtl, tem resi-
dêncla. Vende-se pela me-
lhor oferta. Financla-se. Tra-
tar na Av. Suburbana, 6 570,
sala 207, com Marinho.

INDÚSTRIAS E
C. COMERCIAIS
AÇOUGUE — Vende-se. Cas-
cadura — Feria 1 300 000,00.
Entrada 1 200 000,00. Tratar —
Rlachuelo, 207, Sr. José.

BAR CAIPIRA em 8áo Crl6
tóv&o, féria de um milhão
garantida. Instalações de pri
melra. bom ponto, tem cho
pe, vende muitos salgadlnhos
— Vende-se e faclllta-se —
Tratar na Av. Suburbana n
6 570, sala 207, Pilares, "com
Marinho.
BAR BILHARES — Opor

anos. Aluguel barato. Tratar
com o proprietário. Rua. Pa-
dre Januário, 290. • Inhaúma.

-=<__•'_, c, noiico -soltai de en-<sob., cont;.5 ahc.; 6 m.-.m.i ;to do Centro, 5 anos de cor.-
trada ótimo nès-eo para | nas' 400W1. 1 caaear, !  trato, aluguel antigo di p|

r livremente. Infor-gar botões,. 1 pregar mangas, |2 ou 3 pessoM, jtein^boin es-

CASAS COMERCIAIS, bares,
caipiras, padarias, pensões,
açougues, quitandas, arma-
zéns. postos e garagens, oficl-
na mecânica, borracheiro e
outros negócios mnls para
comprar ou vender, nSo perca
tempo, venha ao nosso escrl-
tório na Rua Mayrink Veiga,
11, 9.° andar, sala 902, com
Rodrigues. Empresta-se dl-
nheiro, desconta notas pro-
mtssórlas..

negociar 11.Temente,
mr.ções c| Sr. Jaime. Tele-
fone: 32-1561
CAIPIRA — Copacabana, .ótl-
ma casa em prédio novo, con-
trate 5 a. Aluguel 12. féria
CrS 550 cj apenas 1 500 de
entrada. Sen. Dantas, 117,
sala 2 038.

CABELEIREIRO — Tijuca.
Vende-se, loja 6x10, na Rua
Sâo Francisco Xavier. 232-B,
em írente ao Colégio Militar.
CENTRO — Andar inteiro —
Vcnde-se com 370 m2 em rua
próxima do Centro. Serve P--
ra depósito pois há elevador
de carga. Telefonar das 8 às
12 para Augusto. 32-2067.

CAIPIRA — Laranjeiras. Fé-
ria 400 sem comida nenhu-
ma, por 900 dos compradores
e Fênlx empresta o resto da
entrada, casa de esquina e
prédio novo,, instalações de
luxo, um dono só. Tratai; na
Rua Álvaro Alvim. 21, 7..° an-
dar. Cinelândia, cl MagalhSes
ou Cardoso. ¦ ¦ ¦

1 de fechar. 1 de corte,
virar colarinhos. Facilita-se
parte.  
FARMÁCIAS — Vendo
todos bairros. MINERVI-
NO, 14 às 17 h. Av. Rio
Branco, 108, s| 603.

ÓTIMA OPORTUNIDADE —
Vendo por nào aer do ramo.
armazém bem montado, zona
norte, com ou sem residên'
cia (ampla). Tem copa. e te
lefone. 22-3778 e 49-4133.

GALPÃO p| indústria, grari-
de área, força ligada. Vende-

Est. Vicente Carvalho, n.
246. ;

CHARUTARIA — ExcluslVl-
dade para vender no restau-
rante e 1» andares, ótimo ne-
gócio e nfio paga aluguel. E"
só comprar a mercadoria. —

CAIPIRA — Central. Féria
de 270 e vendendo multa ca
chaça, aluguel barato, por
600 dos compradores e Fênlx
empresta o resto da entrada,
casa multo lucrativa. Tratar
na nua Álvaro Alvim, 21, 5.»andar. Cinelândia, com Ma-
galh.es ou Cardoso.

LACTICINIO — Zona Sul —
Vende-se por Crs 600 mil, c|
50., à vista, ótimo aluguel.
Boa féria mensal. Horário
comercial. Tratar na Org.
Luso-Brasllelia. R. Senador
Dantas 80, s. 304.

AÇOUGUE — Vende-se com
féria de 3 600 mil, preço 12
milhões. Tratar no Escrito-
rio Contábil Catete Ltda.. c|
o Sr. Ernesto, Rua.do Cate-
te, 338 — salas 23|25.

ÉDEN — Vendo casa na Rua
América Pereira n. 470. esq.
R. calçada. Ent. 150 mil —
Tel. 22-4163. Mário.
INHAÚMA — V. 2 aps. ei
casa. terr. 12 _ 30 — 2500
c! 300, resto em 8 anos. Te-
lefone 43-5691 — Duarte.
IRAJA — Vendo aps.. de 2

-otos.. si., co... banh. Entr.
350 mU. Rest. 10 mil men-
sais. Sem Juros. Trat. Av.
Monselhor Féllx. 4B2. s/ 3.
MARIA DA GRAÇA — Ven-
de-se prédio de 2 pavimen-
tos, c| 2 aps. de 2 quartos,
sala, cozinha, banheiro com-
pleto e área. Ver e tratar na
Rua Domingos de Magalhães,
175, ou pelo tel. 49-6536.
PAVUNA — Em írente i es-
tação, na Av. Sargento Moll-
cias n. 890. Vendo seis ótl-
mas res. recém-construidas.
Sendo três de 2 qts.. sala, co-
pa-coz., banh. compl., teto de
laje e mais três de qt. e sala'amplos, coz. e banh. compl.,
todas cl entrada independen-
te. Preço a partir de 720 000.
sendo 220 000 de entr. e pres-
tações de 8 000 s|J. Entrego
todas vazias. Ver e tratar no
local c| Sr. Silva, das 8 às 17
horas, diariamente. — Ven-
das na I. El-Dourado. Av.
Brás de Pina n. 59, 1. and.
Tel. 30-5172.
VENDO em Vaz Lobo, ter-
renos com pequena entrada
e o reBtante em prestações
a partir de 4 mil. Melhores
Informações na Rua Arqula»
Cordeiro. 3l«, a. 301. Mélr.

ATENÇÃO — Vende-se uma
mercearia no melhor ponto
de São Crlstôv»o. NSo paga
aluguel, ainda recebe. Tratar
com Sr. Murilo, das 7 às 20
horas. Telefone: 28-0100

Umidade única! - Vendo g^HgS___ íaõütUdoT-Da-
Instalado e funciopando nl,*è 45.5477. 8 às 11 horas
no melhor ponto da Ilha —
do Governador, com t me- CAIPIRAS — Centro. Bota

ARMARINHO — Vende-se R
Magalhães Castro, 248-F. —
Tel. 20-1305. _______
AÇOUGUES — Tenho no Eng.
de Dentro. Brás de Pina, Glo-
ria. Ilha do Gov., Ramos —
Tratar Lgo. Sfio Francisco n.
20, sala 215. Duarte. 

sas novas de sinuca e uma
mesa de bilhar francês. -
geladeira comercial tipo
grande — cofre — rádio —
máquina registradora. —
Otlma freguesia — Con-
trato de 5 anos e mais 5.
Aluguel barato — 60 por
cento financiados a longo
prazo sem juros. Ver na
Av. Paranapuã 16-A, sob.
e tratar com CESARANO
ou FÁBIO — Tel. 32-8348

ARMARINHO e tecidos. Ven.
de-se, contrato novo, Alu-
guel, 6 mil; 4 vitrinas. 2. bal-
cões bem Iluminados. Tratar
de quarta-feira em diante.
Estrada Vicente de Carvalho
n." 400. Vaz Lobo. Severlano.
AÇOUGUE — Catete — Ven-
de-se com CrS 2 milhões de
entrada. Féria mensal acima
de CrS 1200 000,00. Contrato
novo e direto de 5 anos, eom
ótimo aluguel. Tratar na
Org. Luso-Braslleira. R. Se
nador Dantas 80, s. 304.
AÇOUGUE — Vendo 1 dos
melhores do Centro, venden-
do' 20 mil quilos por mês e
mais alguns produtos. Féria
4 500 mtl. entr. 5 milhões, c|
Sr. Agenor. Rua Visconde do
Rio Branco, 377-A. 2." andar
sala 8. Niterói.

BAR — Minutas — Centro —
Vende-se com CrS 800 mil de
entrada, ótima féria. Con-
trato 5 anos. Aluguel CrS 2
mil. Tratar na Org. Luso-
Brasileira,, R. Senador Dan-
tas 80, s. 304.

fogo — Flamengo, grandes
férias. Largo S. Francisco,
28 a| ?15. Duarte
CAIPIRA próximo ao Mara-
cani. Féria acima de 650.
Outro no mesmo local, com
minutas, férias garantidas por
escrito, 1500. caipira próxi-
mo a Rua Sâo Francisco xa-
vier, ótimas férias e bom pre-
ço, próprio para 2 prlnclpian-
tes. Mais detalhes AV. Pas-
aos, 92, c| Sr. Fernandes.

toque. AV. N. S. Fátima 73

VENDE-SE freguesia de pao.
Urgente. Motivo outro nego-
cio. R. 24 Maio. 444.
VELINHAS NUMERADAS —
Vende fábrica e patente, ótl-
mo negócio. Tratar Siqueira
Campos 105. Duque.

OFICINA MECÂNICA, no me-
lhor ponto de Bonsucessõ. —
Contrato bom, aluguel relatl-
vo, com toaos 03 requisitos
modernos. Inclusive 3 tornos
Importados, boa clientela. —
Motivos se explicarão, vende-
se e íaclllta-se na A CONFI-
DENTE.| Av. Pres. Vargas,
446, 3.° andar. Queirós.

AVENIDA RIO BP.ANCO, 14
 Centro — Vende-se um

andar com 140 m2, lado da
sombra, dois .elevadores, va-
zlo. entrega imediata. Ver o/ _,„  _ _ .

_nd°a-te'r°"coniUc6" n°"' dias, a fim de liquidarem os débitos exis-
CONSULTÓRIO DENTÁRIO tfinteS.

OFICINA de consertos ae sa-
patos. Vendo. R. Dourado,
447. Cordovil. Tratar no local

PENSÕES — Temos no Cen-
tro. S&o Cristóvão, Botafogo
e Copacabana, eom feria ue
700, 500, 400 e 300, cóm en-
tradas de 800, Idt. Rua May-
rlnk Veiga. 1, 9.» andar, saia
902. Rodrigues financ.

CAIPIRAS, próximo à Esta-
çáo do Méier, tenho 4 para
escolher, e também tenho ou-
tros em S&o Cristóvão, com
férias de 450 a 500. com en-
trada menos de 2 000. Mais
detalhes Av. Passos n. 92, c|
Fernandes.

Ccnwpm *e V-€#uia ele
ca&aS comerdctZS.-prédios € apikrtíiiHeritos

BARBEARIA — Catete —
Vende-se por CrS 1400 000,00,
com 50?. a vista. Contrato
5 anos, ótimo aluguel e ótl-
ma féria. Trator- na Org.
Luso-Brosllelra, R. Senador
Dantas 80. s. 304.
BAR —•. Em Bonsucessõ. fé-
ria 500 mU, contrato novo,
boa moradia. Av. Pres. Var-
fens 446, 12.o an_, grupo 1206

Miguel 

DIVERSOS
APARTAMENTO — Ven-
de-se um, moblllado, com
fogSo americano, geladei-
ra, lustrei, tapetes, cortl-
nus, todo pintado a óleo,
sancas, portas de ferre, ba-
tido, 1 cofre pequeno em-
hutldo. 2 salas, 2 quartos,
dep. íe empregada., Tra-
tar eom o proprietário na
Av; Prado Júnior, 290-A —

¦ ___..-.-3717 e 5.-M2S: ¦'<-".

DOIS TERRENOS, pagos., cl,-
da um de 12x30. em Anapo-
lis, Goiás, Carumba, vende
baratisslmo_— 37-7616.
GRAÇA ARANHA —IMO-
VEIS —¦ Vde. apartamento
com aala e quarto separa-
doe, cor., banheiro e área
com tanque. Entrada CrS
400 000,00, mais 350 000
cruzeiros em 6 meses e o
saldo a/juros, em presta-
ções mensais de 20.000
cruzeiros. Ru» Uruguaia
na, 104. 1.» andar Telefo-
neà 42-4556 e 42-2658.
PRAIA DE ARARUAMA
Vendo ótimo terreno. Motivo
de viagem. Tratar pelo tele-
fone 43-6564.
VENDE-SE terreno c| 30
m de frente. Situado jun
to a praça em ponto cen-
trai — Cartas pl o n.* .
R3—3 541, na portaria
deste Jornal.
ZONA SUL — De preferéncfa
perto da prata. Compro para
cliente, ap. de 2 qts., sala etc.
Dou 1000 de entrada e pago
50 mil mensais. Luis Babo
im. Ltda. Tel.: 31-2831.

PETRÓPOLIS —
TERESÓPOLIS
ALTO — TERESOPOLIS, 30

¦ m de' írente, rua calçada,
junto ao Hospital 8. .José.
Breco 700 íacilit. 43-5844 e
43-5430 — AMAZONAS (7 às
7). água, luz e tel. ___. ,

) EDIFÍCIO UUANA - Bem no
Centro de Petrópolis. Já
pronto para morar. Rua 16
de Março, 142. Receba as
chaves e faça a escritura
com pequeno sinal.'Presta-
ções de 36 000. Ampla sa-
Ia, 2 ótimos dormitórios com
armários, grande quarto de
empregada e dependências
completas. Corretores no !<>•
cal de 9 às 20 horas. De-
mais informações e vendas

- exclusivas: ERNANI UMA E
SILVA — Av. Nilo Pecanha,
-155, grs. 423/25, telefones
42-5444,42-7225 e
22-6691. (P

AÇOUGUE grande com gran-
de moradia, vendo. Estrada
do Otavlano, -232, TUrlaçu.^.
ARMAZÉM C| prédio vende-
se urgente, grande faclllda-
de Inf. Rua S. João 27, aa-
la 3, Merltl. .
BOTEQUIM — Vende-se, c/
pequena entrada. Tratar na
Rua Amazonas. 440 — Sho
João de Merltl — Est. do
Rio.
BOTEQUIM — Vende-se, com
100 mil de entrada. Ver e
tratar na Rua Belkls, 111 —
Coelho da Rocha — Est. do
Rio.

BAR — No Meler, féria 400
mil. boas Instalações, alu-
guel barato. Av. Pres. Var
gaí 446, 12.° and. Grupo 1206
— Miguel.

CAIPIRAS, na Zona Sul, tudo
em pé, Catete. Laranjeiras,
Botafogo, Copacabana» com
grandes contratos aluguéis
baratos com féria dé SOO,
700,'850 até 1800, tudo em
pé. Maiores detalhes cl Fer-
nandes, Av. Passos, n. 92.
CAIPIRAS, no Centro, Com
minutas e outros sem mlnu
tas, c| férias 700 até 1500, e
tenho um restaurante em
horário comercial, entregue a
empresados, com féria acima
de 1200, nSo paga aluguel, no
coração desta Cidade. Maiores
detalhes cl Fernandes, Av
Passos n. 92.

BAR NO GRAJAU — Féria
500 mil, contrato novo. boa
moradia. Av. Pres. Vargas 446
12» and, grupo 1206. — Ml-
guel.

BOTEQUIM — Vende-se, no
melhor lugar da estação de
Mesquita. Estado do Rio, na
Rua Emílio Guadene. 1784.
Casa grande, ótimo negócio
para comprador
BAR CAIPIRA — Botafogo,
tudo em pé, férias 430, lnst
mod. contr. 5 anos, alug. 12
mil Ed. Preço 3 800 ci 1 400,
Costa. Senador Dantas, 14.
sala 1 602. .

BARBEARIAS — Temos em
alguns bairros, com entradas
desde 200 mil, bem monta-
dos em ótimos locais. Av.
Pres. Vargas 446. 12." and.
grupo 1206. Miguel. ._
BAR: — Vendo em Bonsu-
cesso — na Unha do bonde

féria de 300 mU — ótimo
ponto — cont. nô.vo, cl um
milhão'de ent. Org. Lira: —
Rua Uranos, 497 — sob. —
Bonsucessõ.
BÃrT^-~Vendo em Br&s de
Pina — tudo novo de esqui-
na, féria 300 mU — sô em
bebidas. 700 mU de ent. —
Org. Lira, Rua Uranos, 497

sob. Bonsucessõ. .
BAR no Catété, contrato 5
anos a começar. Féria de 500
mil. Preço 3 800 000. Tratar na
Rua B. Macedo. 28, Antônio,
BÃ-TcAIPIRA — Vendo Zona
Sul. Alug. antigo. Preço 2 000

Detalhes: 47-9462.

CANTINA em Botafogo —
, Vende-se c| mov. de CrS 500,
hor. comercial, boa margem
de lucro, Isenta de imposto,
dá para 2 sócios. Tratar c.
Soares. Rua S&o Clemente,
345, quartel do 2." Batalh&o.

ANTÔNIO

ESC.. CONSULT.

À PRAÇA
O Sr. Antônio Ferreira da Silva, tendo

comprado o Açougue sito nesta. Cidade,
aa Avenida Automóvel Clube, n.° 3 801-A,
em Coelho Neto, da firma Manuel Macha-
do Vaz Branco, vem pelo presente solicitar
aos credores da.firma acima citada para
que se apresentem no prazo de 30 (trinta.

S S W. Vendo instalado com
telefone, Largo da Carioca —
500 mil cril-s. Tratar: 37-8820.

POSTOS DE GASOLINA
E GARAGENS — Vende-
mos ao Centro, Zona da
Leopoldlna, Central, Tiju-
ca e Zona Sul, c| ferias de
30 mil litros, 45 mil, 65
mil, 90 mil, 150 mU, 200
mil, 250 mil e mais de 300
mU litros de gasolina. Com
entrada* a partir de .00
mil cruzeiros. Empresta-
mos dinheiro pl ai entra-
das. Tratar com C-E-R-
T-A-C-O — Rua Álvaro
Alvim, 41, 11.* andar, gru-
pos 1103|4. Tel. 22-5140,
ramal 92. Procure • nego-
cio e C-E-R-T-A-C-0 lhe
ajudará Bá entrada.

SALAS —i Rua Leandro Mar-
tln3, 20, salas 604 e 605. Ven-
dem-se Juntas ou separadas.
Ver com o porteiro Tratar
tel. 23-0215. Sr. Ivo.'
VENDEM-SE magníficos
grupos de salas, com 100 m2
melhor ponto. Avenida Ora-
ça Aranha. Tel. 45-7703 J
30-2151.
SÍTIOS —
CHÁCARAS £
FAZEHDAS

PA8SA-SE uma barbearla c|
6 cadeiras • 5 anos de con-
trato. Vende-se também a
loja vazia, para qualquer ra-
mo de negócio," na Rua Ben*
to Lisboa, 122 -— Catete.

ÁREA. TODA PLANTADA —
13100 m2, c| casa de 2 qts.,
sala, coz., banheiro, varan-
da, galinheiro, pintélro, po-
cllga, água enoanada, . 2 000
abacaxis e multas outras
fruteiras, frente Estrada Nl
terôl—Friburgo, a 50 m de
Niterói. Cr* 200 000,00 de en-
trada, saldo a longo prazo.
Av. Rio Branco, 120, 12.» an-
dar, sala 1220. Tel. 31-0909

José Cavadas. ¦

FAZENDA

PENSÃO COMERCIAL. Cen-
tro. — Vende-se por Crs
1500 000,00, com 50% à vis-
ta. Contrata novo ti direto
de 5 anos, com ótimo alu-
guel. Casa com moradia, ia-
zendo bom movimento, dan-
do apenas almoço. Tratar na
Org. Luso-Brasllelra, R. Se-
nador Dantas 80, sala 304.

Rio de Janeiro, 13 de abril de 1962.
Antônio Ferreira da Silva

AUSTIN — 8itlo a 1800 men-
sais Lotes a 300 mensais s
entrada. Aldéa Imóveis —
Senador Dantas llí sala 506.
FAZENDA em Barra Manca
Vendo, 40 alqueires a 70, cli-
ma de 1. . aguadas, pasto. «.
Senador Dantas 71, loja.
FAZENDA — Vendo 14 alq.
junto estr. asfaltada. Tele
fone 22-4163 — Mário.

BAR CAIPIRA IPANEMA —
Féria 700, tudo em pé, cont
5 anos. alug. 6 mU. loja de
esq. em Ed. entrada 2 600,
Coita. Senador Dantas, 14,
sala 1 602. _____
BAR CAIPIRA CATETE
ótima freguesia, féria 440.
cont. 6 anos, alug. 6 mil. foi
ga domingo, entrada 1 6C0,
Costa. Senador Dnntas
«.ala 1 6Ó2. •"'•'•'

CAXIAS — Vendem-se qul-
tanda e mercearia. Motivo
outro negócio, contrato Cinco
anos. Tratar na Rua Cel.
João Teles, 707.
CÃFéTcÃÍPÍRA — Ven-
de-se no Catete, féria 650
mil, uma lanchonete tam-
bém nó Catete, féria 700
mil. Tratar no Escritório
Contábil Catete Ltda, Com
Ernesto, Rua do Catete,
338, salas 23-25.

PENSÃO — Catete — Vende-
se uma com 14 quartos e 2
salas. Contrato 5 anos, bom
aluguel. Preço: Crt 1600 000,
oom 50% à vista.. Tratar na

Vende-se em Eng. Passos (Est. do Rio) gg^g-%** V; s"
a 3 horas da Praça Mauá, fazenda com PADAMA _ vendo em Bon-
108 alqueires paulistas sendo 70 em pastos sucesso. ^fVSK-«_S__S
e o restante em mata virgem. Benfeitorias: baic&o- preço * mim. es.
sede com 2 salas, 4 quartos e dependências,
4 casas para colonos, sendo 2 em alvenaria,
curral, chiqueiros, galinheiros, paiol, luz
própria, pomar, água com fartura, piscina
natural, gado leiteiro, porcos etc. Maiores
detalhes pelo telefone 46-2487, com Sr.
Reynaldo, das 8 às 13 horas.

SITIO — Costa Barros. Pas-
sa-se frente a estação, 3 alqs
3 nascentes e o&sa de mo-
radia. Base Crí 900 mil com
250 é 13 mensal. Tenho ou-
tro em Tinftuá eom 4 alqs,
c| 100 e 7 mensal. Inf.: R.
Sâo Joáo 27, sala 3. Meriti
diariamente.

BAR — Caldo de cana, cho-
pc etc. Tudo em pê. Entr.
1000. R. Joaqulna Rosa, 336
Lins. 
BAR — Engenho Novo. Ven-
de-se com 900 de entrada, íe-
ria superior a 300. Boa real-
denclo. contrato novo. Nâo

..„ dá comida, pequeno horário,
14' Rua Clencraí Belegarde, 12.

Esq. de Alan Karedc

pensão comercial — Vende-
se uma com grande movi-
mento, na Rua 1.° de Março,
49, 1.° and., esquina de Bue-
nos Aires.

CAIPIRAS no Centro, temos
diversos, entradas facilitadas,
contratos de 5-7 anos, boa*
Instalações, horários comer-
ciais, fecham aos domingos,
T .atar na Av. Suburbana n.
6 570, sala 207, c| Marinho.

Estava
mal

alugado.

preço 8
com 3 milhões de ent. Org.
Lira, Ru» Uranóí, 497 — sot>.
Bonsucessõ.

SITIO — Vende-se. perto da
Barra do Pirai, em estaçto
servida pela E. P. C. B. —
10 alqueires, boa casa resl-
déncial, montada, gado, anl-
mais de sela, carroça, char-
rete, galinheiros, 3 peq. ca-
sas de colono. Terreno den-
tro da vila. Preço Cr» ....
3 000 000.00. Maiores infor-
inações pelo tel.: 48-3147, cl
Sr. Fernando

Declaração à Praça
LACTICÍNIOS AMARELINHO LTDA.. estabelecido
na Av..N. S. de Copacabana, 683, Boxes í/9, íoi ven-
dido livre e desembaraçado ao Sr. Antônio Gastiasoro
Diez e convida a todos que se julgarem credores a.
qualquer titulo de LACTICÍNIOS AMARELINHO
LTDA. a se apresentarem para receber o seu crédl-
to vencido ou vencendo, no endereço acima, até o dia
9 de junho de 1962.

Rio de Janeiro, 9 de maio de 1962.
LACTIC-NIOS AMARELINHO LTDA.

SÊST^DÍPARTAMENTO REGIONAl
DO ESTADO DA GUANABARA

CONCORRÊNCIA PUBLICA
VENDA DB SUCATA KTC

O SESI avisa aos interessados que receberá^ na.
Rua Santa Luzia, .35 - 6.» «ndar - COMISSÃO
DE COMKSAS — propostae para a venda de sucatas
diversas, até o dia 15 de maio.

A sucata consto, dè baterias, flashes. tambores
vazios, latas, limalha, câmaras de ar, alumínio, cobre,
ferro, metal, alnco falvanlzado, além de garrafas e ü-
tros vazios. , '_"__ _,..

Êste material poderá ser examinado na A^Gui-
lherme Maxwell n." 1Ú7 (DEPOSITO DE INSERVt-
VEIS) de 13- às 171», _e 2.» a 6»-feira.

A relação com as espécies e quantidades será
fornecida no SERVIÇO DE PATRIMÔNIO, na Rua
Santa Lu.ia n.° 735 — 8.° andar. . .

As propostas ser„. abertas no dia 16 de maio, âs
I5h, na presença dos proponentes. <P

PENSÃO NO CENTRO — Pé
ria 280 mU só almoço, ven
de-se barata. Av. Pres. Var-
gas 446, 12.0 and. grupo 1206
— Miguel.

SITIO — Vende-se em Nova
Iguaçu, com 90 000 m2 com
uma casa e 3 000 p4s de la-
ranjas, multa água e uma
linda Vista. Tratar 46-7064.

PADARIA — Na Piedade, c|
boas instalações, 2 fornos,
aluguel 3 mil, vende-se ba-
rata. Tratar Av. Pres. Var-
g«s 448,' 12.» M1d. grupo 1206
Miguel.
QUITANDA em Vic. Catva-
lho — Ollvar vende com bal-
cáo írigorifico, 2 balança*,
moedor de café, peq. resl-
dêncla, boa «ria; ótimo pon-
to. 300 mil no sinal • 200 na
promessa. Tratar no Largo
de Vaz LObo, 853 — 1.° an-
dar.' ' 

LOJAS
BOXE — Pa*sa-8e urgente,
na R. Laranjeiras, 336, alva-
ri mercearia, quitanda, aves
e ovos, baratissimo, n. 81 —
inf.: D. Maria Zélla. Tele-
fone 47-8942.

CAIPIRA TIJUCA — Féria de
280 a 300, um dono só, abre
ás 7 hs. e fecha às-10 hs. e
domingos e feriados. Prédio e
instalações novas, apenas dois
empregados, por 600 dos com-
pradores e FENIX empresta
o resto da entrada. -C-ratar na
Rua Álvaro Alvim, 21, 7.* an-
dar, Clnel&ndle, c| Magalhães
olt Cardoso.

BAZAR E FERRAGENS — Zo-
na Norte, grande estoque,
bom movimento, loja de esq.
5 anos, alug 6 mU, entrada
1 400. Senador Dantas, 14,
sala 1 602. .
BAR CAIPIRA TIJUCA — Fé-
ria 440, contr. 7 anos, alug.
10 mil, Ed. Inat. mod. ótimo
negócio, entrada 1 800. Cos-
ta. Senador Dantas,' 14, sa-
la 1 60-.

CAIPIRA — Centro. Féria
650, vendendo multa cacha-
ça e chope, telefone e Insta-
lações novas, por 2 000 000
dos compradores e Fênlx em-
presta o resto da entrada.
Nâo paga aluguel, horário
comercial, fechando domln-
gos e feriados. Tratar na R.
Álvaro Alvim. 21. 7.o andar.
Cinelândia. coni Magalhães
ou Cardoso.

BAK CAIPIRA CENTRO —
Féria 1 200, choue Biahma,
esq. Ed. 5 anos, alug. 17, tu-
do em pé, entrada 5 500. Cos-
ta. Senador Dantas, 14, sa
la 1 602.

CAFÉ TIJUCA — Féria. 250
mnl trabalhada, por 300 dos
compradores e FENIX em-
presta' o resto da entrada,
fechando as 9 hs., contrato
quase novo e. aluguel de 6
mU. Tratar na Rua Álvaro
Alvim, 21, 7.0 andar. Clne-
lândla, c| MagalhSes ou Car-
doso.

BAR CAIPIRA COPACABANA
— Féria 900, tudo em pé, Ed.
contr. 5 anos, alüg. 24. lnst.
mod., entrada 3 000. Costa.

CAIPIRA — Tijuca. Feria a»
270, prédio e instalações no-
vas, contrato ótimo, e alu-
guel de 8 000. Preço base de
2 500 com 5 550 dos compra-
dores e Fênlx empresta o reá-
to da entrada. Tratar na R
Álvaro Alvim, 21. 1." andar.
Clnelàndla, com Magalháes
ou Cardoso. ._

Senador Dantas, 14, 1 602.
BOTEQUIM — Vende-se na
Rua Sáo Joáo Batista, 38 —
Sáo João de Merltl — Est. do
r.o.

§ wtrl__
ÊI «Sss

_________^

QUITANDAS — Temo* em
todos ós bairros com ótimas
moradias, para todos 01 pre-
cos. Tratar Av, Pres. Var-
gas. 446, 12." and. grupo 1208
— Miguel^ 1_

CASCADURA — Vendem-Be
na R. Valérlo n. 170, 2 lojas
novas vazias. Preço de oca-
aláp. Inf. 52-8331.
FLAMENGO — Loja — R.
Palssandu, esq. Sen. Ver-
guelro — Vendo ap. cl
planta apfóv. pl loja, 3Í.W
m2. Aceito oferta. Ini.
Real Administradora. Tel»,
3.-5569 e 42-«594. (P,

CAIPIRA CENTRO CASCA-
DURA — Féria de 600. nor
140Õ dos compradores e FE-
NIX empresta o resto da en-
trada. Chope e Instalações
novas, contrato novo e alu-
guel de 6 000, dá para três
sócios. Tratar na Rua Álvaro
Alvim. 21, 7.° andar. Clne.
lândla. c| Magalhães ou Car
doso. ' '•

BARBEARIA com boa resl-
dêncla — Vende-se por não
ser da profissão, com 7 ca-
delras, 1 engraxate, 1 mesa
manlcura, maquina registra-
dora completa, todos apare-
lhos. Jlrau, grande féria, 180
a 200 mil, contrato ã anos.
Aluguel 7 mil. Rua Baráo
Mesquita, entrada Rua Leo-
poldo, 22-B. Andara!, fren-
te a Casa do Xfirquc. Ver e
tratar com o Sr. Aranha no
local. Entrega vazia. Ponto
bom para outros ramos de
negócios.

CAFÉ E BAR — Vendo no
Centro. Féria 750 mil. Entr.
1 900 mil. Caipira no Centro.
Féria 1200. Entr. 3 500 e pa-
daria, féria só balcão, 1400
mil. Entr. 3 500, c| Sr. Agenor
Rlia Visconde Rio Branco,
377-A, 2.°, sala 8. Niterói.

CAFÉ PENHA — Féria 220
tem moradia, lecha -domin-
gos de tarde, ótimo horário,
negócio ideal para um casal
com 350 e FENIX empresta

resto da entrada, tem te-
lefone. Tratar na Rua Álvaro
Alvim. 21, 7.0 andar. Cine
lândla, c| Magalhães ou Car
doso.

BARBEARIA — Vende-se 700
mil, parte a combinar. íé-
ria 110 mil. Rua Rocha Pl-
ta, 218-G — Mélet\
BAR NA ILHA DO QOVER-
NADOR — F. 250. Ent. SOO
c] 5 anos. Alug. 4 500. tr.
Largo S. Francisco, 26, s| ..
215. Duarte.

VENDE-SE Área de 31 000 m2,
Quaplmirim, 14 km de Tere-
sôpolls, estrada nova. toda as-
faltada, distante 3 km da es-
trada. logo subida oa -erra.
Telefonar para'o Sr. Arman-
do: 35-0818.

1 DORMITÓRIO, 1 boa sa-
Ia, dependências completas.
Rua Paulo Barbosa, 174, a

• 150 metros da Av. 15 de
Novembro. Obra já em pin-
tura para entrega em setem
bro. 153 000 facilitados de

BARES, CAIPIRAS, temos no
Centro, em Botafogo, em Co-
pacabana," Tijuca, Grajaú,
Eng. Novo. Eng. de Dentro,
Piedade, Quintino. Ramos,
Penha, Brás dc Pina, Irajft,
com féria de 1800, 1 400, 1 000,
900. 600. 500. 400, 300 e 280,
com entradas a partir de 500.
Inf. Rua Mayrink Veiga, 11,
9.° andar, sala 902, com Ro-
drigues, empresta dinheiro e
desconta promissórias.
BÃrT— Vila Rosai. — 3 por-
tas. esquina. CrS 200 000.00.
Infs.: 57-5424.

CAFf." E BAR em Niterói —
Vende-se. instalações novas,
contrato novo, bem localiza-
do. Féria de 300 mil. Bom
negócio, pl 2 sócios. Tratnr
diretamente na Rua General
Castrloto. 1. Largo do Barra-
da$. Niterói'_ _
CAFÉS. E BARES CAIPI-
RAS — Vendemos no Cen-
tro, horário comercial, Zo-
na da Leopoldlna. Central,
Tijuca e Zona Sul, c| ferias
de 200 mil cruzeiros, 300
mil, 400 mil, 500 mil, 600
mil, 700 mil, 800 mil. 900
mil, 1 milhfio, 2 milhões
e mal» de 3 milhões de
cruzeiros. Com entradas a
partir de 500 mil cruzei-
ros. Emprestamos dinhei-
ro pl as entradas. Tratar
c| C-E-R-T-A-C-O — Rua
Álvaro Alvim, 48, li.* an-
dar — grupos 110314. Tel
22-5140, ramal 92. Procure o
negocio e C-E-R-T-A-C-0
lhe ajudarájia^ entrada^
CÃfP-RINHA, bares, temos
cl entradas de 400. 300. 600

CAIPIRA COPACABANA —
Féria de 600,' por 1 40O dos
compradores e FENIX em-
presta o resto da entrada,
casa de muitos recursos, ten-
do ainda 3 anos e melo dé
oontrato e aluguel barato.
Sozinha no local. Tratar na
Rua Álvaro Alvim. 21, 7.o «n
dar, Clnel&ndla, c| Magalhães
ou Cordoso.
CARPINTEIRO —CIMENTO
ARMADO — Precisamos —
Obra Engenho de Dentro. —
Pagamos 85,00 a hora. Av.
Pres. Vargas 446, 12.° and.
grupo 1206. Miguel.'

BAR — Vende-se em Pilares,
féria de 500 mil, entrada fa-
ciliiada, contrato de 5 anos.
Outro, féria do 300 mil. en-
trada facilitada, contrato de
5 anos novo. tem residência.
Tratar na Av. Suburbana n.

entrada e 15 300 mensais. \™Un0!a 207- Pllares" com

Maiores informações' no lo-
cal ou em nossos escrito-
rios: ERNANI LIMA E SILVA

CAFE — Centro. Féria ae
500, horário comercial, le-
chando domingos e feriados,
tendo chope da Brahma, te-
lefone. por 1400 000 dos com-
pradores e Fênlx empresta o
resto da entrada. Tratar na
Rua Álvaro Alvim, 21, 7.°
andar, Cinelândia, com Ma-
galhães ou CaTdosa,

agora está
bem vendido!

Há alguns anos, êste edifí-
cio rendia pouco, devido
aos aluguéis desotualizo-
dos. Agora, não; tudo mu-
dou! Rende realmente n
que vale ! Foi muito bem
vendido, graças a um mi-
nucioso estudo e Dlano de
vendas. Faça o mesmo
sem demora! Transforme
seu edificio mal alugado
numa fonte de renda com-
pensadora ! Essa é a nossa
especialidade. Procure-nos,
sem compromisso, pois, te-
remos o máximo prazer
em ajudá-lo, também, a
resolver seu problema.

.ns-ituto
rasileiro de
_.móveis

Rua México, 148 • II." andai
Tels: 32-5555 - 42 3347 - 22-8397

.raslll_"4.01t

QUITANDAS — Temo» em
Pllares. férias de 200, 300 e
SOO mil, têm residência, alu-
auéia relativos, bons pontos,
boas para principiantes ou
um casal, temos em Casca-
dura, fírla de 400 mil. en-
trada faellltada, contrato de
5 anos. Tratar n„ Av. 8u-
burbana, «570; sala 207, eom
Marinho.
QUITANDA * MERCEARIA.
— Vende-se com boa mora-
dia, contrato novo, aluguel
barato, fazendo boa léfla —
Loja que serve para outro
ramo de negócio. Vende-6e
por estar entregue a du»»
moças. Negócio de ocasião -
Ver e tratar no local na R.
EUseu Viscontí n.o 47. Pro-
ximo ao Rio Comprido.

LOJA em Copacabana — Pas-
sa-se \imá,. cott\ contrato de
5 anos. Condições vantajo-
sas, Ver a tratar com o sr.
Arápls, das 14 às 18 horas, na
RU& Duvlvler 80-B. Tel. 37.
LOJA — Copacabana — Ven-
de-se ou troca-se por terreno
na Tijuca,. loja. R. Sã Fer-
réira, 44-K. Tratar 42-2460.

Sindicato dos Carregadores
e Ensacadores de Café do

Rio de Janeiro
'Fundado em 20 de abril de 1931

Reconhecido pelo Ministério do Trabalho, indústria
e Comercio em 10 de outubro de 1931

Rua Silvino Montenegro n.« 104 — Praça da Harmonia
Telefone 43-8518

Edital de Concorrência
Construção dc 1 (um) imóvel com 3
(trat) pavimento. « 15 (quinze) apar-
tamentos, na* Estação de Engenheiro
Bclfor — Estado do Rio de Janeiro

Pelo presente EDITAL DE CONCORRÊNCIA
convido a» firma» construtoras que estejam devida-
mente habilitadas, para. comparecerem à Sede do
SINDICATO, aita na Rua Silvino Montenegro n.° 104,
Praça da Harmonia, no dia _5 de maio de 1982, às 10
horas, a fim de recéberlm os dados técnicos « pian-
tas da eonstruçto supramencionada, a fim de pos-
teriormente apresentarem propostas.

Estado da Guanabara, em 27 de abril de 1962.
<») AMANCIO JOA£ DE SOUZA

1." Secretário
<P

LOJA — Dou meu ap. conj.
em Copacabana (entrega este
ano), como entrada dé .ma
loja até 2 milhões. — 34-6612
LOJA — Vendo Jardim Amé-
rica. Tel. 37-4787. Sr. Ma-
miei.

QUITANDA: liquido» e eo-
mestivels. Vende-se, Av. N.
B. da Pehha, 284, Penha. Te—
moradia.

LOJAS EM COPA. — V. par-
tlr de 1300. Tel. 28-8032, de
9 às 18 horas.
LOJA — Vendo, desocupada.
8áo Clemente, 357, nào tem
intermediários, tels. 26-7344
!— 26-2982 — 37-8243. Campos.

SALÃO DE BELEZA — Ven-
do montado, com boa cllen-
tel», loja de esq., fac. parte
pag. R. Barreiro», 1 IS» —
Ramos.

SAPATARIA — Vende-se um
vareio cpconsertos, eom boa
moradia, o| 5 anos, aluguel
3 500. Estação d* Inhaúma
L-2 B

VENDE-SE uma carroça de
legumes na Rua Paula Frei-
tas 88. ________
VENDE-SE café • bar — Rua
Guatemala, 208. Esquina com
Montevidéu. Por motivo de
viagem. Dl para qualquer
negócio

PASSA-SE o contrato de
uma loja no centro da «ida-
de, com 200 m2, para fins
industriais, eom telefone, ei-
tuada na Rua Conselheiro
Saraiva, 33. Tratar na Ave*
nlda FranM-i Roosevelt n
23-B, loja — Sr, Valter ou
Vieira. .

VENDO moderno salão cabe-
lelrelro, motivo viagem. Fa-
cilito pagamento, freqüenta-
dlsslmo, no Catete. 45-1380.

VENDE-SE um galpão na
Rua Lobo Júnior 898. p| en
trada .Tratar na Rua Conde
de Agrolongo 1296, ap. 203

MEIER — 2 lojas vazias, 1
na Rua Carolina Méler, 44 —
128 m2, chaves .tlnturarla, a
outra na R. Dia* da Oruz, 335
— Trat. 52-8331.
PA8SA-SE loja. Av. Brás'de
Pina 929-L. 150 mil entrada.

PASSA-SE loja va.ia, serve
para qualquer ramo de ne-
eóclo. Ver e tratar na Rua
Tenente Abel Cunha, 4. loja.
RAUL POMPEIA — Ap. cô-
mercial pl ótima loja. c| 50
m2. Vendo. Preço 4 milhões,
50% financ. Bastos, telefone
23-9736.
SAO CRISTÓVÃO — Loja
— Passa-se * contrato,
ótima para borracheiro,
sapateiro, casa de peças
etc. Vende-se ou aceita-se

Sindicato dos Carrega-
dores e Ensacadores de
Café do Rio de Janeiro

Fundado em 2 Ode abril de 1931
Reconhecido pelo Ministério do Trabalho, Indústria «

Fundado em 20 de abril de 1931
Rua Silvino Montenegro n. 104 — Praça da Haraaonía

Telefone 43-6518

Edital de concorrência
Pelo presente EDITAL, íste Sindicato abre Cen-

corrê-oia para a demôllçfi. dos prédios altos na
Rua Siqueira Campos n.* 81 — Estação de Engenhei-
ro Belfor, no Estado do Rio de Janeiro.

As propostae úeverfio ser encaminhadas à Secre-
taria desta entidade, no período de 14 a 21 de maio
de 1962, devendo constar da mesma o prazo em que
se processara, a demolição, a importância _ue será
paga, bem como a forma de pagamento.

Esta-o da Guanabara, 5 de maio de 1962.
(a) AMANCIO JOÃO DE SOUZA

1." Secretário
(P

VENDEM-SE dois grupos
i« comerciais, na "

N, S. Copacabana, 3*~ — T_~,7af na Ruã Flfueir» de1
de salas comerciais, na At. é 

", 
r(l negôc.M _«ima

N. S. Copacabana, 540 — Traéaf „- ft~- _____ *,
jrupos «0/e 604, Ver e tra- JBffff./
tar pelo tel. 26-2013 -'-

XOTES PARA CONSTRUIR
Dentro de Campo Grande — Estado da Guanabara

t INCRÍVEL! — O único loteamento à venda com todas as nias j_ prontas,
asfaltadas, arborixadas, atua e luz definitiva cm postes da Liprlil

SEM ENTRADA E SEM JUROS

PRFSTAÇÕES A PARTIR DE CR$ 2 950,00
7aré'58000ob90c%-rs __ _00ââ!. Cnnstru£Te ptfeTmeSata - Na melhor localizo, muita condução _ porta-

_-• —,11 *•"¦ _.._ - w. __ . • . ___._ __!¦_. __*,___ a elniieint _> _im*m _i I

— Av. Nilo Pecanha, 155,'
grs. 423/25, leis. 42-7225,
42-5444 e 22-6691. (P
NITERÓI

2 500,
nhos e chope. tudo cm pe,
Doas residências e borfs con-
tratos. Centro e todos os
bairros. Ajuda-se o máximo
fia compra e garantimos a ca-
sa que lhe serve. Acftclo ou
Paiva, Rua São Januário, 28,
íobrado. — São Cristóvão.
CAFE' _T_AR — Precisa-se
de um garçom com pratica.
Ver e tratar na Rua Pacheco
Leão n.. 16-D. Gávea. .

VENDE-SE fotocópia OU OU-
.sa-se. Aluguel Cr* 4 000,00.
Buenos Aires, 56, 1.» and., i|
.«. Tei. 34-7435:
VENDE-SH oficina mecani-
ca localizada em Beníio»,
instalada em galpão de 11 x
24. Aluguel CrS 18 000,00 —
Tratar com o Sr. Vieira, pe-
lo tel. 37-5878 OU 47-4497.
VENDE-SE mercearia, gran-
de. venda de bebida» a do-
miclllo, c| residência, c! sete
anos. força, gás, tel. 34-2981
VENDE-SE uma carroclnha
de pipoca. Ver e tratar com

..m.iruv-i. - _¦-._- ._.=—»." ... , o Sr. VAlter, geleiro de peo-maior parte salgadl- Tod(> comírc|0 _ Hospital do Estado, escolas primarias, ginásios, e normal doro ao lado da Brasllelrlnha
Tratar diariamente em Campo Grande, na estação, lado direito dc quem vai da vende.Se uma quitanda -

1- ¦•- »—....... 'ponto ótimo. Rua São i»'*"
mente, 172. alugyel _«_000.00.Cidade, na Itua Barcellos Domingos, 42, na barraca amarela dc terrenos.

Mais informações com :

ANTÔNIO NONATO VIEIRA &C1A. LTDA.
RUA DA QUITANDA, 20 - SALA 101 - TELS.: 31-0994 E 31*0804
Damos condução aos domingos com saída do nosso Escritório

as 8 horas, reserve seu lugar, grátis 

VENDE-SE uma pensão no-
va. Instalada, na Rua Repú-
blica do Líbano n. 7.

VENDEM-SE na R. Djalma i
Dutra, 383, lojas » aps. tons-
tando de aala, 2 quartos, có-
zlnha, bsnhelro » W. O. de
empregada (visita por W»;
tllesa dó inquilino). Tratar
na Ru» Campo» Sales, 111,
c| 4, com Bernardo, Tels. ..
34-9647 e 34-1737,
VENDÍ-SE em Niterói n» Av.
Amaral Pel.oto, 334, loja e so-
tares loja». Tratar com o M-
lador.

BIC. . NOTOC.
E LAMBRETAS

ATENÇÃO — Vendo para ve-
raneio em .Cabo Frio. entre-
ga breve, moderno, c| vista
maravilhosa para a Pinta do
Forte, rua paralela ao Clu-
be do Tamolo, edifício Atol
com hall, tola, 1 qt., banhei-
ro e co?.. amcricíinft. Só cora
30 mil de õlnal. na promessa
50 mil, prc3t_icóc3 de 8 000.00
e o saldo financiado. Tratnr
pl tels. 46-7603 OU 26-0201,
cóm ANITA OELBEHT. Raro' negócio. '
NITERÓI — Troca-«e ou ven-
de-se ótimo ap. praia de Ica-
raí por outro no Rio. Mais
detalhes tel. 49-8562.
ITAIPUAÇU -
reno 600 m2.
tel. 47-9539.

Vende-se ter-
60 000. Tratar

ILHAS
GOVERNADOR — SACO DA
ROSA — Vendo 2 lotes. R.
Quatls. esquUia Cario* Mag-
no. Tratar __-7íll.

BAR CAIPIRA, no me-
lhor ponto da Rua VIC
de Pirajá,-cont. bom,
íòrl» de Cr* 700 mil, es-
quina. É uma da» me-
lhore» copas do bairro.
Salgadlnhos em grande
escala, grande oportuni-
dade.
BAR CAIPIRA, no cen-
tro de Copacabana, cont.
bom. Féria de CrS 630.
Instalações mod emas.
Negócio em franco pro-
Rrcsso. Clientela stlcta;
gri.nd- ponto, motivo e.~-
peclals. Vende-se e fa-

• ctllta-se.
BAR CAIPIRA, no cen-
tro comercial de Copu-
cabana, cont. bom.
aluguel relativo. Kérlns

superiores  mal» seleta; vitaminas,
Cr* 1 800 000.-boa cllen- salgadlnhos etc Cas»
tela, loja moderna, pró-
prlo para três sócios
ganharem dinheiro.
BAR E- CAIPIRA, no
melhor ponto do Caste-
lo. cont. bom, aluguel
relativo. Féria CrS 750
mil, com possibilidades
<1» multo mais. Raris-
alma oportunidade cil-
enteia seleta, por dííln-
tellgèncla de sócios.
vende-se.
BAR CAIPIRA, ni Ga-
lerla do Edifício Dnrke.
cont. bom, aluguel rr-
latlvo. otlmo movimen-
to comercial. Instalações
roodcrnns, clientela a

multo lucrativa.

CAFí: E BAR CAIPIRA,
próximo à Praça da
Bandeira, cont. bom,
alug. relativo, com íé-
ria de Crt 600 mil. fe-
chando um dia por se-
mana. Instalsções mo-
demos. Grande oportu-
nldade. Aproveitem.

BAR E CAFÉ EXPRES-
SO. no melhor ponto.
Junto á Praça da Ban-

.'deitai cont. novo cie 3
anos, aluguel relativo.
Loja de edifício, grande
movimento come rclal.
admite-se um sócio, com
grandes facilidades.

CAFí: E BAR no melhor
ponto da Rua, Haddock
Lobo, cont. de 5 anos,
alug. relativo. Féria ..
Cr* 900 mU, desman-
chando 12 kg de café e
chopp da Brahma. Casa
para lazer CrS 1 500 000.
CAFÉOA1PIRA. na Rua
Conde de Bonfim, cont.
de 7 anos, alug;. relatl-
vo. Féria superior n ..
CrS 450 000. Instalações
modernas. Com boa re-
sldêncla pnra família.
Negócio multo progr;s-
slsta.
CAFí: E BAR mima d^s
melhores esquinas do
Méier. cont. de.3 anos,
aluguel relativo. Féria
de Cr* 450 mil. Inst.i-

lações modernas. Gran-
de copa, por motivo de
dçscanço, vende-se com
grandes facilidades.
CAFÉ CAIPIRA, no me-
lhor ponto ¦'".Catete,
cont. de'3 a., para lnl-
ciar, aluguel de 
Cr* "5 000.00 Féria de ..
CrS 650 000. Boas Insta-
lações, clientela sclct. .
Negócio multo convida-
tlvo.
CAFÉ E BAR. .rom ml-
nutas, no melhor ponto
do Rio Comprido, cont.
de 7 a., boa . esquina
alug. relativo. Feria de
Crs 600 mil. podendo
|oso .dc Imediato fazer
CiS 1 000 000. como se
poderá provar .

VENDE-SE um armarinho na
Rua Bela n. 890-A, São Crls-
tóvão. Motivo de Viagem —
Tratar no local com J o s e
Campos.*
VENDE-SE casa de comestl-
veis e indústria d» m»_»í
alimentícias, g,r»n,d« m£™"*
mento, clientela «elecionad»,
loja e «uttloj». Zona Sul. —
ótimo negócio p»r» dbl» »ó-
cio». Or» 2 000-00,00 de entr».
d» e o re»t»nte a combinar,
Aluguel Cr* 30 000,00 nfor
maçõe» Itua Joaquim P»lh»re»
679. Tel. 28-1078 — Sr. Dia-
mante. 

G ARAGEM
Pôsto de gasolina, lubrlflca-
cão e loja de pecas para
automóveis. Vendí-se. Tra-
tar na Rua Barão de Bom
Retiro n.*_573.

POSTO DE
GASOLINA

Compro um que traba-
lhe com Atlantic. Tra-
tar Sr. Barata. Tel.: ..
34-8502.

Agência do JORNAL DO BRASIL
«LARGO DE CASCADURA)

AV. SUBURBANA, 10136-B
Esquina dai Rua Cerqueira Daltro

ANONCIOS E ASSINATURAS
Aberta das 8 h 30 m às 17 h 30 m
Sâbadei. das S ài 12 h 30 ra

COMPRO 1 triciclo e 1
clcléta. Tel. 38-3574.

bl-

LAMBRETA LD, Cr* 80 000,00
equipada, tno 57, totalmente
conservada. Rua Barão do
Bom Retiro. 1 383-B, das 12
horas em diante.
LAMBRETA 57, LD. ital. b
b. Otlmo estado. R. iblapi-
na, 325, Penh».
MOHARETA -^ Vendo i Vis-
ta, R. OabUçu, n.° 130, Paulo.
VESPA — Vende-se comple-
tsmente equipada, modelo
60, italiana, pintura, pneus
cromados, tudo novo. A mais
bonita do Rlo_ Ver na Rua
Clarlmundo de Melo 300, c|
Sr. Jalro.

DECLARAÇÕES E
EDITAIS

À PRAÇA
A íirma Panlíica-

ção Predileta Ltda.
estabelecida nesta
Cidade, na Rua Ria-
chuelo n. 147, tendo
prometido ceder suas

VENDE-SE Café bar -- Féria ^.,ftin- rplativameil-400 mil cruzeiros, contrato 7 qUOtaS, iei_.__Vcuucn
anos. Preço a combinar. RuaU-g aQ negOCÍO de pa-

ve-T- A°_.5m.hUto_!tV«caçã.'e confei.a-
das Barcas, otlmo galpão ria, no local SUpl*a,
com residência por terml- convida a todos seus

VENDE-SE café e b»r, c| pré-
dio mor»dla » terreno. Tr»-
tar' na Av. Comendador Te-
les, 203. Vllar dos Teles. São
João de Merltl.

DENTISTA — Oferece-ie par»
trabalhar em clintca-dentá-
ria, 3.»s, 3>s • sábados, du
8 às 22 horas ou diariamente,
das 8 »s 12 horas. Tratar pe-
10 tel.t 22-3212, 2.»s, 4.*s e 6.»*
das 14 às 19 horas. Álvaro AI-
vim, 27. 13." andar, a| 130.
PULSEIRAS magnéticas au-
tentlcas dosagem medica —
NSo sào banhadas e sim per-
manentes Tel. 37-7616, par»
saúde, entregamos a domi-
cilio.
VENDE-SE 

"motor 
Nevonl p|'

prótese. 27-9730. ¦

MATERIAL DE
CONSTRUÇÃO
CIMENTO. Perro, pôsto. —
34-79_ até 21 horas. Sylvlo.

CIMENTO MAUA' Itau, Ouro
VESPA - Vende ao primeiro Br»nco. vendo, tel.: 30-7225.
que chegar, maquina 100%, CIMENTO: Ipanema, Perus,
pintura nov». Negocio urgen-
t». Ano 1980. At. Suburban»,
4883-B. Del Cutlilo.
VENDE-SE 1 limbret» 1-30,
estado de nor». Tratar na
Rua Lope» Trovão, 33, 81o
Cristóvão, Raimundo.

Kauê, vendo de íAbrlc». — •
Carta» para R-- 7 383, na
portaria deste Jornal.

ANIMAIS
CRUZA-SE g»to »ngort. Tel,
31-3840.
CACHORROS PEUUINESES -
Vendem-se lindos por Cr*
3 500,00 cad». Tel. 30-4-_0.

inar, força ligada, área 670, .
!m2. ótimo financiamento |Ciecioit_..

.h.ixe

O.VOQO.O'

ir*** _^
ffttmtm\
•_£>/___
''*-_?>' ANTÔNIO QUEIROZ

SEDE5 AV,tf>R-S.*VARGAS. 4_ « _&*«__»'¦'_«*»-*, » &_??,?»*»',?-<
« ^ulte_i-ww|

horas.

em geral
Tei _ü-Õ2o","rYma-.oi —'para liquidação de
srta._ Deixa, das 12 às i» contas dentro do pra-

zo de cinco dias, no
horário de 9 às 12
horas.

Rio de Janeiro, 4
de-inai~--8—196_L-.

VENDEM-SE três bares, ei-
tuados na Rua Bar»t» Ri-
beiro. 184-C — Copac»b»n»
Bua Cl»rlmundo de Melo n.
376-a — Piedade • Estrada
Engenhe da Pedra. .íl —
01_i_ Tfkt*- »_ A», nu.
klln Roosevelt, 2S-B, lola —
Sr. Valter ou Vieira.

PROFISSÕES
LIBERAIS

I

r-

. . -

DEMOLIÇÃO — Palacet* d»
Rua Xduardo Ouinle. 23. ven-
dem-se mar mor* Carrara,

Íiortóe* 
de cristal, taco» d»

»car»ndá, telhas 81o Caeta-
no plana» • todo material
do ramo. Tr»t»r no local.
DEMOLIÇÕES E SALDOS DE,
OBRAS — Vendo esquadrins,
madeiras e eaixôe» e perna»
de 3x3, na Rua Paraíba, 18.
eom o Sr. Antônio.
ESTRUTURAS METALI-
CAS — Tipo leve. barato *
resistente. Montagem rá-

_ plda. Direção de engenhei-
dentistas — Equipo» deito especializado. — Tels.
luxo Magltot. 50 000 de en- 31-0092 e 31-1631. (P
trada e 20 de 5 000. Magltot.
AV. Suburban». h.« 3 890, Del
Castlllo. Tel. 29-5391!
FARMACÊUTICA — Formada
em 1953, oíerece-se para «s-
sumir responsabilidade em
farmácia ou laboratório. Tra.
tar na Rua F»nne de Amo»-
do. 58. ap. 101
PULSEIRA MAONETIOA pres-
são «terUI — Dourada, ]a-
po!ie«»_. »Tlta reumatismo —
Preço çroj-gano- 80- eni

TIJOLOS, a CrS 7 000,00. na
obra. Pedidos de 4 000. Tel.
34-9413.
VENDEM-SE dois lances d»
grade de ferro tipo guaml-
ção, medindo 4 metro» de
comprimento por 64 cm d»
altura. Preço a combinar, na
Ru» do Ouvidor. 130, loja.
VENDO material de vario»
prédios (demo!lÇ-««). Ver n_
Avenida SubUrBáru. S83-r-5r

Gabriel Fernandes. __n-s. sio j***, -«, •»•• »»«»«¦ «xn er. Raimundo.

I.
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ALUGUEL
CENTRO

Aluga-se a um CASAL portusru.s precisa, d»
quarto com todos o. direitos.
Pago de - * 10 mil. Leblon
ou Ipanema. Tel. 47-2518.
Sr. Rocha.

I QUARTO
ou dois rapazes: único in-
qulllno. Eua Sorocaba, Í37,
apartamento 1.

ALUGAM-SE 3 aps.. 2 de
quarto, «Ha. 1 erande. La-
delia cio Faria 133. ap. 202.
ÃLUGA-SE quarto a casal s/

SSNTA TERESA — Aparta- I QUARTO ou vasas — Só p/
mento — Alusa-se com sala. cavalheiros. Família. R. Fer-
saleta, quatro quartos, ba-jnandes Gulmariee, 25 — K«-
nhelro. cozinha e mais í«-;taíogo.  k.v.u«i.„PfflSSSaHti SiSKBSS; Stiia-^ matriz, >^^|§fiS_tg^c^li;: iSSw

. _. IPANEMA — Aluga-ae o ap.,
Bo- 50* da Rua Visconde de Pi- j

rajá, 525. com duas salas,

_tt_sai^_s_m^_^_mSSl@_&Sixlísi
mito,' P? lavar e 

"eáSSSSi 
2. Muítlnho . Ladeira de Santa ^-'"..nâo uma cí 2 tanque,. !«^*°te7 ^»810,! 

n"Ç

Monte Alegre. 29. i Teresa. Cr* 35 000.00. Chaves no ap. j i Ia""' "'* f__ "-'.L.
í__í_i___—i, '.. . .¦ .IVr-arpA- TBB1C ,Á'*___; AlUBO 11103. ADMINISTRADORA NA-; IPANEMA -»- Aluga-se casi
ALUGAM-SE vagas, » r»P£ SANTA TERESA -A1»|° 

J! JjioNAL. Av. Pres. Antônio com 2 qts.. 2 salas, quintal... rmm rcfelcóes. Rua da vaga, moça. ap. iam. _i auu i;™"™...™.*- _¦*.. .„.,....,  uuum o',,,/™.,-».?es. com refeições
Carioca. 43, 2.»

Rua da ! Vaga, moça. ap
Tel. 32-8758.

FIA. - LARANJ.

Carlos. S15. 2." pav. Telefone:-Aluguel 30 000,00. RUa BarSo
42-1314. (da Torre. 78-A. Telefone pâ-
TOa.v_tg-.-mw¦'süí.MÒMÍ ••**;¦a5-.560'¦ou »*««*•¦£¦-'¦ V ¦':.
pode-coz.'AssU Bueno 52. Tel. iipENEMA — .Muro ap. tipo
27-5777. casa. 2 salas. 3 qts., dep. de

Rua Nascimento Silva.
115-;.

ALUGAM-SE vagas e quar- CAXETE 
tos em pensdo familiar, naj
Rua da Relação. 31.
ALUGA-SE uma vaga a ra-ÂLUGAM-SE em hotel fami
paz ou moça. c! refeiçõesj..»,- bons quartos, elevador. I _rjv_„ __,
casa íamilla- — Rua Ria-!telefone, água corrente, boa ¦ *»¦>«• J-
ehuelo. 24. 2." and._ |comida, para pessoas de to
ALÜGA-SE em casa d» fa- .-,„,,,-
milia. um otlmo quarto mo- ._____e!__.l0-___L_l-_._  20 000,00. Tel. 42-7002,-Chavea,^lÓN - \luga-se na P..
blllado, independente, para ALUGA-SE uma vaga, para por favor no ap. n. 101.  JfHijSl p_oín_l_ ai' »d "
um casai, senhor ou -rapazes rapaz,, com refeições comple-' *— Aíisudes i.spinoia, oi, ap
t com comida. Rua Maia tas. Ru» Bento Lisboa, 89, cl r EME - COPAC.
Lacerda, 273. Tel. 42-2907 — 13 — Catete.
Eetaçlo. I^ÃLÚGO quarto para casal sem -alüga-SE uma vaga a niíi-
ALUOA-SE quarto, na Ruai filho e que trabalhe tora. --|ça _,__,_, trabalhe fora. - P.u»

URCA — Avenida Joto Luis *™P'
Aluga-se con- i____ ¦___?.'_'_U1_L 

•i ., -. ™ ,«->« ... io fbrtivel apartamento c| sa- GARAGEM — AÍuga-se paracomida, paia pessoas ae io-,, banheiro t cozi-'deposito em edifício residen-
.? íe..ei.'_;,4í h* - '"li» completa. Aluguel Or» ciai. Tel. 47-5289.

26. Tíl. 43-OlM. lnnn__f.A__ *v_.i in.nnAO Ckauãa ——.

salas, pode lavar e cozinhai

.Mala Lacerda, 278. __
ALUGA-SE quarto mob., a se-
nhor. Rua do Rlachuelo, 252.
ap. 707 — Centro."de

Rua Sebastião de Lacerda, 34.
— Laranjeiras.
ÃTENÇAÕf — Alugo ap. em
Laranjeiras, n. 529, ap. 805.
comp. de hall, sala., quarto
varanda, banheiro. Aluguel:

iKaul Pompéla, 180, ap. 704.!

PÇA. BANDEIRA
S. CRISTÓVÃO

mudanças: Interestaduais
Locais

' EXPRESSO CONFIANÇA LTDA., tradicional empresa curitibana. «gora

,1 com filial no Rio de Janeiro, oferece :
•1 ___ Carros fechados com acolchoamento interno, mesmo nas mu-
?£ danças locais;
__,! -fc A garantia de 44 anos de atividades:
Si i iJ? Pr<-Ç°s reduzidos para Curitiba e especiais para o Paianíl e o
fí Sul eni geral.

ClNTRÕ^TÃlugam-sV salas j ASPIRADOR DE PO novo
301. 303 e 304 da Rua Mas;-!— 6 000,00. ventilador no-j
rink Veiga. 32 (1.» locação). VOi 2 500,00. chuveiro ele-
Chaves com*porteiro. Tratar ^.j.,, i 500,0!) novo, cofre
c| administradora SION ., ____.(_(_. Vende-£e urgen-
_ av . Rio Branco, 156. salas : 

(- Rua Senador Dantas n
1713 l4- !19. ap. 312

tmmh
CENTRO  Ed. Av". Central —
-Alugo part. de sala. o] te- ASPIRADOR e encerai
lefone — Sala 1307. Sr. Fran- Llquldaç&o de-todo o
cisco . «ua ¦ vis-" °" --1 .ra::0' fllA Sl'- HcchaC1-C0- -T- Siqueira Campos. 43, s. 420. 

Vando, instalação com*'
(_>' pleta e absolutamente rifr

va. 35 mm. Cadeiras, p:\"
esto- jetores, leia etc. 52-66. !:

PRECISO URGENTE de i §___," cabana"'
uma sala ou escritório ja |bãSXnçÃFÍLIZOUV: Ven-

EXPRESSO
CONFIANÇA

*
*

Orçamento sem compromisso
Atendemos em qualquer bairro

ESCRITÓRIO : Rua Santa Clara. 33,
s/loja 206. Tel. 57-7322 (extensão) --
COPACABANA. Horário: 8 às 12 e 14
às 18 horas. Sábados: 8 às 12.

montado, de preferencia_ clUè-sé''àutomàtica Pfti'a balcão
telefone e nas imediações •__ quilos, estado nova. D
da Rua Acre. Tel. 57-0823. Maria Zélia, 47-8942.

<P'
lnoxtda

COMPRO TÜD1
Geladeiras, TV, máqri-

.nas de costura, escrev.i.
?A.L9ÃJ? 7_.,y^0edi0nSox?dÜa-!radiola. rádl», ventilada-,.

SS^^^S-f^TS i.MÍve'v"Ruf_.mui_^car-,bicicleta. mesmo com fi
T™*ç*T«*Lints.S.l.* valho ifi 133-A; esq. Copa- fcit0> ¦_. ,.oupas usadas.
locação. Chaves com porteiro çabaj^ l ri^ 1 f)i) 1/COíí
— Tratar con. ADMINIS- íb.LCÒES de vários tipos 1 Cl. _i_í.» I OÍU>
TRADORA SION - Av. Rio; *, hos. 

praça da Re.l_
Te." a-5917. ~lpú.liC»,_.61i
LOJAS

ALUGA-SE vaga moça
respeito. Combinar: 32-1915|^.is"'^"s'0^_-,;.,T_:ãtar".êl"I2B-02B1 ou 4876011. com LurCentro.

ALUGO vaiía a moças que
trabalhem fora. 57-0703.
APARTAMENTO — Al-_a_-é

ALUGA-SE uma casn de ai-
tos e baiios. na Av. Pedro
II, 228. At* »s 12 horas esta
li o proprietário, e, das 14

APARTAMENTO — Aluga-se,
c ;2 qparto_. sala t depen-
dincias. oi quarto de empre-
gada. Rua Teodoro da Silva,
32.7, ap. 102, Vila Isabel. 
A-iT_G._-SÈ.àp. novo, frente,
c| 3 qU., tala. dep.' comp.

CENTRAL — Alugo ap. de 2
qts.,- aala, cozinha, banh. e
varanda. 13 mil. Tel. 49-4788.

um d» »ala e quarto com oa- até ãs 18 horas, estü na It. tp0n._o lot ê ônibus. Praça
nhelio e cozinha separado, na Francisco Eugênio, 164. l'e- __j0belí 18. Qrajau. Telefone

_ __.2_-u__i ou .oiou.1. cuui __._..¦¦ •^'^•M^^i^_^y;;g-*'-3j__f,| lefone_?'48-4477; 33-3375. Crt 22 00.00.  _
ÁLÚGA-SE um quarto a rá- des. Ver ci o porteiro as cha- 1^002 -'Trata' »', ^u «• JALUGAM-SE 2 quartos, mul-U__UGõ 2 vagas oü'"qt. rapaz
paz em casa de íamilla. — ves.  __! "______ -.to bom. na Rua Hilário Rl-lSolt... respeito — 48-8044.-*' "' "" 

.TÊTE-T-is quarto peq. mob.|ALUOO ap. o| «ala e Qt. conj. belr0i 2-6, atende tel. 28-8987'
í mll ê oi dois 3 mll cada. bj • varanda. R. íellP» .•J_u" — D. Maria.
__SU filP_u«t«. Catet. llolU-elra 4 iPj™. *u.-l »«« 

XÍÜqT-Te 
—T_T^lT^7n-

i T-Vf** .*¦ r . "—*— — 
|to grande de frente para re-

Rua. Comandante Maurlti, 20.
ALUOAM-SE vagas com ca-
ma • mesa. Prego S 000,00 —
Rua Sao-Bento, 32, esq. Av.
Rio Branco. Tel. 23r0070..-,...-
ALUQÃ-SE vaga para um
senhor d» respeito, com pen-
sfto. Av. Gomes Freire. 324.
ALUOAM-SE 3 quartoa. La-
deira JoSo Homem. 81.
ALUGA-SE ótimo quarto da
frente, a eenhora que traba-
lhe íora. Rua Nerl Pinheiro
n." 332, ap. 201. Estáclo

amb. b! quentes. Catete
!:• andar.
ALUGO vagas pl rapazes, mo- IALUGO vaga 4 n>6ça -¦ Av. jàidència ou comércio. Bua
bils. í c! café e roupa de ca- (Copacabana^395, ».I,-..i01:.._ BeJ_t_^_^_______Sa_o_Cri«6___o__
ma. amb. familiar. R. Ped"> l ALUGO quarto mobiliado na UlUGA-8E OU VÉNDE-SE
Américo, 278. Tel. 25-6038 —' R Ministro Vlvelroi de de p,._:______ Rua Escobar. pre-
,Q-.tt.td5  castro, 136__J*P- _____________ 'cisa obras. Tel. 3.-3076 —
ALUGA-SE bom quarto np. i» MOCAS trãb". íora vagas 8. Cristóvão
Flamengo, p/ moça .".".""iêm b. amb. b. quentes cl mo
nhora. Tratar pelo telefone , 4 „ Copacabana 583 ap
42-7512, com D. Julla, das 14 !;.*_,,
Xs 17 horas. ;u_ r-r— |ALUGA-SE um quarto

ALUOA-SE quarto na R. Ana
Néri, 360. Sáo Crlstóvto. "

Rua

ALUGAM-SE as casas 18/20 da
Rua Jorge Rudge. com sala,
três quartos e dependCncir.s
completas de empregada. Ver
no local com o encarregado —
Tratar na Avenida Franklln
Roosevelt, 39, 15.° andar, gru-
po 150r

RAMOS — Aluga-se ap. em
l.a locação, grande e com
todas as dependências com-
pletas. Ver na Rua Milton.

ALUGA-SE loja grande para
|| qualquer ramo mercndlnho,'padaria, náo tem no lugar.

Estrada do Tainha 175.

AVX.

CASCADURA — Aluga-se ap.
cj 2 qts.. 1 sala, cozinha.
área c1 tanque, qto. de banho
completo, varanda e grande
quintal. R. Silva Gomes 28.
ap. 102. Tratar no local.

fr^Xm^oíS^. U! ap,.304yTmal.kóybús^
Bastos, 185. casa 2.
ENGENHO DE DEÜíTRO —

COMPRO TUDO: «eladei-
ra, televisão, vitrola, ma-
quinas, fogão, ventiladores,
ampllficador. mesmo para-
do. Tel. 28-*637. Alberto.

„ .ENCERADEIRA Electrolux —
ALUGA-SE loja com 250 8 soo. Aspirador. 6 500. Rua
m2, com luz, força e tele-! Barata Ribeiro, 200. ap. 231.

LANCHA
Vende-se uma ótima lan-'

cha de 21 pés, motor central '
Penta, alta velocidade, íabrK
cação CAEBRASMAR, ccmçr
nova, _, •"

Ver no Iate Clube Rio rt«_
Janeiro, c] Sr. Mário Bo:il-,

CrS 750 000,00, taollir,
SUÍaTrSír 

"na 
«& 

J?n-if?"^ 
Uff**!?* 

R"a *1*7' ÍrârâH_AnHRÃ~r «plradS\'3£-
21-í Pi^tn on .An-.|rink. Veiga; 13. ._ _ Vendo barato e 100<:c, a Ü22i_

VENDE-SE

I1
dré Pinto, 20.-_—ü-itiTííír- ATENÇÃO — Alugo loja na

Jt. DOU lll* tRua Senador Vergueiro, no
-! melhor ponto comercial, pró-

1 ALUGA-SE -uma residência
Ina R. Alm. Oliveira Pinto,

145 (Est. de Colégio). I.° lo-

pria para café. bar. onbelei
reiro ou boutique etc. Alu
suei 60 mil. Tratar tels. .
26-0281 ou 46-7603, ci Lur
des.

TERRENO 33 X 88 — Vila
Isabel para depósito ou íer-
ro velho. Passo o contrato
de 5 anos. Tel. 48-6644. — i
Jc-iê.

Chave de Ouro. Aluga-se ap.!So aluguel Crs 16 000.00
gde., 2 qts.. sala. varafida en-; informações pelo tel. 28-8042.vidraçada. R. Venánclo Rt-I-
beiro, 276. Tel. 49-6901. CASA — Aluga-se quarto, aa-

la, cozinha, área e tanque —
Rua João Lisboa 21-A. Terra
Nova.
DIVERSOS

! ALUGAM
aras. | r—r iAi*u\jr»-a«i ««« M"»'*»' "" wtt í tasMIFI
ÍT™ r^Tt„7n: 'i ALUGAM-SE vários aps. peq: Barâò d* Ubi, 126, sobrado. VILA isaiiíx
[-SE vagas conforta- temuòr Tr. após 4 1». Rua Í5__ü:í....-—Í-' t__i  quartos pode
aí^PSSS. 'i"1;.^0 BelfÓrl Roxo. 174-201. '.APARTAMENTO - AWga-se „hul- 4 000 5

ENGENHO NôVO — Aluga-se
na Rua Conselheiro Joblm,
289,* casa'4 qts., sala. cozinha,
banheiro e quintal, flador.
Tratar tel. 31-0917. ____--.__________.. _u_uqa.se um qtm_.to para

\%? .r,Q ? T J,'« 5! banhi 2 mo?a ou senhora que traba-go ap., s., 2 qts., 2 bann., i ____ 1nra „„ri„„,.ío ,.«T.,-«r,.Alugam-se| quintais, coz., 18 000.
32-8753.

lhe íora.
. cins.. Tel.

Pedem-se reíeren-
40-0316.

1> por 5C00. 3 escovas- 2."
por 8 000, em condlçOes de
presentear, com todos os
acessórios, cromado, na Rua

.Senador Vergueiro n.o 51, so- '^.rio fabrico de calça jj
— Vendo

uso. ou outra
ALUGA-SE uma grande loja da melhor marca clj pouco

brado.
ÈNOBRADEIRA
Electiolus

para qualquer ramo de nego-luso 5 000. R. Padre Tel ema-
cio nn Rua Ituverava, 960. co. 76. fundos, ap. 101, Cas-
Largo da Freguesia. Jacaré-1 cadura.
pagua. IFOGAO COSMOPOLITA
ALUGA-SE a loja 340 do — Moderno, nunca foi usa-
Edifício Av. central — (Av. flo. Tratar tel. 28-7060, R.
Rio Branco, 156). CiS 1 JI.  Barra.
40 000.00 mensais e despesas1
— Tel. 45-1821

dos todo ou em pari:,-
montado em salfi na- Zona;'
Sul. Aluguel 9 500 cruze ifr-
ros. Contrato 5 anos. Ten
telefone até 12 h.: 57-7471,

SERV. PROFIS.
DIVERSOS

IFIDECóPIA — Vendemos um
i aparelho em perfeitas condi-

COPACABANA — 'Aluga-se aiSês"peÍà-mel¥or;oferta,-Ver
loja "C" da Av. Rainha Ei!: „„ Rvm dl_ Quitanda. 185. 6.»

ARMÁRIO embutido, preço
base CrS 10 000,00. m2 revesr
timentos, Crs 7 ooo.oo. Tel. —
22-8754. Sr. Adaury.

izabeth n.° 85. Tratar o/ Ad- aifdar" Raymündõ Gonçalves cÒNSIsRTOS e reformas de
•ALUGA-SE uma saia a rapaaC__l_r,"pa'™~ rapa/es por 2 300 [*>••_lf"",,»t__ _„' _]._"%__ 

'" """'APARTAMENTO - Aluga-se |nh»r. 4000 5000 e 6 000 Ba-,,-, -_--_,- „- na_Ru"n! PETRÓPOLIS — jmlnlstradora Slon - Av Rio s A) .enceradeiras, aspiradores, ba-
rom direito a telefone emU 2600. Tel. 42-ÕS58. Rua Sto. Belfoi.t.ROüo, n* 4Hi_, . mjl Ruà viwoa- rfo de Coteglpe 187. SfíStfSdt casafe/" quar- wivckáAric Branco. 156 salas 1 713,14 -LICHA||;^A8',-¦"kÀRPÉX:^"-tedélras, liqüidificadores íer-
frente ao Hospital dos Servi-, Amai,0, lu2 _ catete. 'ALUGA-SE quarto moblllado^, NlttróU 1118. 28-2498. ! Í.7.-V-isTbÍL^^^mü^-IÍ I lí,, ?«^!"ba»hi1fo 4om2leto ''^RESOPOtlS Tel. 52-5917. vSSLifSvJí Fro' tostadores automáticos,-

APARTAMENTO - Õlnelân-ío para moça e vaga para .»«'Yo0ooÒ TiAtar pel, u-1do Matoso. 112, com 3 quar-, Jamilla pode lavar e cosi- independente, Tratar nn Rua pe to da Estr. Unilo Indus-(Aluga-se loja B da Rua Ana fiS^SuHi^ I^Copacabana •-
dia — Aluga-se um ótllno- e | rapaz. casa de família. R«*: f'1,* V?? iVqo roí! Sr Ro-' toa edema!., dependências. nhar - Pereira Nunes !j5.|2t de Maio. n.» 1347 (Sedas! £,.___ Tei.: 47.5108. Leonldla, 259. Chaves no lo-, HOJE - Liqüidificador, ven- -.Ç.0??™™"-11-. _-r
confortAvei ap. no Edlficlo i-p^-c Américo, 166.-ap. 608. flefoj». 32-1192. ^com&UKO ]d _ ]5 tp, ¦i--v---v VBP'__;-''__:-_''M.11__1.s".:Selma. com o Sr. Baptista. S^-^^J lc_.,_ Tratarei ADMINISTRA-; «lador e ,-adlo, 3 500, cada CONTADOR - Serviços avul-

na Rua Se-|i-rV— ^-..„r .:,;r....,-mo.:«*?0'..díi--1V^i?Jamas---- ; „' 201. g.^^P*^^~nhm"^n!k^^^ .SION.-.A.v,,.RiO;_ Rua Paraíba. 7. ap. 1. _ _ |sos, nipidos ' e períeltos,vr?.__SSSgS-^siSê ^SSS^SáKJ-aiPSS K-IS?ffi?s^==r«!
ÍÔmdoYs'quarto,, sirleTa. co- ™™°Ü_?%?ZW™ 

«3i 1 .» «&¦ «T» .*
rtahfc banheiro,.aerv«' 

^^"^TM^II- n'»^..?v.íR'.'4,í-...
ítóítrtí^VM"So lSoaí ê ti»lUi5ií ' 

;ALUGUEIS d. aps.. Copaca-d.us"Ía- 1"„ ".".J^r,- ií,à„ .,-„«-. ««¦ —_T—»,',V-ST„T„ bana e Leme, a partir rie Cr*

iquarto mobiliado com pen- MÊIER - Aluga-se quarto. Jc 16 de ranl0 a 15 de"julfio SrX„cõ 156 salas 1' h -;^l,^":^ ^,;- - guiar zíndo-se escritas 
'atra-

sao. a casal sem limos que,independente a um rapaz, (minlmo 7 dla"s), a 1000 por SSfTSv.Mií LUSTRE DE CRIS1AL - ?"i5, ou mal feitas. 26-3007:Domln- : ALUGA-SE quarto de Írente, .... .. _
ipode lavar e cozinhar. Rua trabalhe fora — 48-4928. Or* 3500,00. R. Arlstldes Cal-dli,
iS&o Crlstóváo 83, c«aa 14 —!;-V»i"ü'—""a»'_ir»*»"ü"i'ip*» 'e. 137.

54-3E15 OU 38-5880. Tel.: 52-5917.

tar com o porteiro, Sr. João. |aLUGA-SE
ALUGO- na pua Presidenta' "«*>_>«,. ".«5 >P-. ™-
Barroso, 12. ap. com 3 qts.,
sala etc. Ver^as_9_ à»_10_h,
¦ÍLÜGÒ vaga d» quarto a
rapaz. R. Luis dt Camões n.
114-A.

— 
"nuã" 

Bento' bana 'e Leme, a p_Rua B!"™ ig ooooo, sem íiador. Av. 13

quarto sep.. banheiro, còlf- «"fV^"» SSa/nha. Andar comercial. pM- hmen.te'at*-as .18 Tapiu.
prlo para' médicos, dentistas, ALUGO — Copacabana, Cen-
cabeleireiros etc. Tratar pelo | tro, Botaíogo, subúrbio, zo-

ALUGA-SE uni quarto na R.
Senador Pompeu n. 5. Rapaz
solteiro que trabalhe fora.
ALUGAM-SE quatro vagas pa-
ra rapazes, na Rua do se-
nado n.» 363, lfi andar. Náo
mobiltados.
ALUGA-SE uma sala de Iren-
te a rapazea. Rua Le&ncio de
Albuquerque n.° 42 — Saúde.

telefone 25-8897 Sr.. Luis.
ALUGUEIS de aps. — Fia-
mengo, Catete e Laranjeiras,
de 14 000,00, sem íiador. Ay.
13 de Maio, 47. cr. 403, dli-
rlament» até a» 18 hora».
ALUGA-SE quarto a rapazes
— Santo Amaro, 196, ap, 308.
ALUGA-SE, na AV. Rui Bar-
bosa 300, o ap. 101. cl 2 qts.,
sala etc. c! belíssima vista
p] o mar e P60 de Açúcar.
CrS 30 mil e taxas. IMOB.

nas Norte, ap. 1. 2. 3 qta., 1
mês adiantado. Tratar: Sousa
Lima, 16, ap. 204.
ALUGA-SE metade de um
quarto p|n»6ça Idônea « mo-
dema, que trabalhe lora. R.
General Azevedo Pimentel n.
7. ap. 709. Tel,.37-3292.
ALUGA-SE um quarto de
írente para a rapazes ou ca-
sal sem filho. Preço 10 000,00
Rua Pompeu Loureiro, n.» 56,
c._8.
ALUGA-SE quarto Indepen-

Pça. Bandeira.
QUARTO ORANDE ¦"- Alug*-
se podendo lavar » cozinhar
Rua Bela. 402 — Sio Cristo-
xáo. ¦

LINS - B DO MATO

RUA LOPES FERRAZ, 170 —
Alugam-se aps. novos. c| «ala,
2 e 3 quarto» t demais de-
pendências, por Crt. II 000,00
e Cr» 20 000,00 respectiva-
mente. Podem e«r visitados.
— Administradora Nacional,
Av. Pres. AntOnio Cârlof, 81S,
2.0 pav. Tel. 42-1314.

ALUGA-SE casa de 1 quartos,
sala, cozinha e dependências,
na Rua Fábio Luz. 421. fl 1.
Chaves casa 2. Tratar na Rua
Lins de Vasconcelos, 438. —
Sr. Oliveira. Tel.: 29-0423.

MADUREIRA Em frente

SAO CRISTÓVÃO — Aluga-se
casa c| 3 qts.. 2 «Ias. Alu-
guel, Cr* 18 mll: Rua Al-
mirante Baltasar 140. casa 1.

AT-rrm nv um niiarto tiara ur* 30 mn e casas. imuo.ALUGA-SE. tim quniro par» n,-wpe oo.io,» , 00 7010asasna *"«d0 8CT'^^^^i^^?ag
.A^E^ma^a^lP^^

1, V?i?l' ri„ t ihinò 11 sob 
'-' e 3 Pessoas. Conduç&o na'AI_uGo melada ap. comer-

pul^ca do Líbano, 11. _«on.;i)onH R Bemo ms-__0__. la-.Ü,,, Av. copacabap». 342,
ALUGA-SE 2 vagas para «fcrfg^ág.Sg.líjj S^SÈâ»: -- -
pP::es. - Av. Gomes Freire.'JW_J"ne-" ao* Anjo.., v_\*_-ALUGA.SE»__„. moblllado, • 2
791. • .

TU. - R. COMP.

ALTJOA-SE na Rua Herãellto
Graça 40. c| 1, ap. .301. oom
3 quartos, «ala. cozinha, ba-
nhelro completo, área cl tan-
aue « dependências de tm-
pregada. Aluguel Cr» 20000.00
incluindo m taxes. Ver no
local eom o porteiro. Tratar
pelo telelone 45-Í468. Lln»
Vasconcelos;

estaçio. Aluga-se uma casa,
2 quartos. 1 sala, cozinha,
banheiro. Ver e tratar na R.
Domingos Lopes n. 500, casa
9, das 14 às 19 horas.
MADUREIRA — Alugma-se
duas casas, sendo umá gran-
de e uma pequena, ambas
com grande terreno, junto
ao mercado e à Rua Carva-
lho de Sousa. Tratar na R.
Domingos Lopes, 170, das 9
is 11 e das 13 ks 17 horas,
diariamente.

NITERÓI
ALUGA-SE ap. sala, qto..
cozinha e banheiro. Rua Dr.
Otávio Carneiro n.° 18. Ica-
wii. ap. 204. Tratar Sr. Ar-
tur. Tel. M. H. 533.

LINS DE VASCONCELOS —
Aluga-se — Rua Dona Ro-
mana, 579 — 201, apartamen-
to de Írente, 3 quartos, sa-
1». e demais dependências. —
Tratar pl tel. 29-4163ALUGA-SE um ótimo quarto

mobiliado, com refeições, ai
casal de tratamento ou pes-; ___ 

• .-.. *
so*. só. Rua Araújo Pena, 16. JACARÉPAGUÁ
L;ugo dty Segunda-Peira: .¦-. 
ÍLUGA-SE • caía, • duas salas, j ALUGA-SE casa com 2

idolí quartos, .cozinha.-,ba-isala. coz.. banh. -e depen-
completo. H. Ellseu dênclas. 11a R'. Analla

MEIER — Aluga-se ótimo
porio habltftvel 10 x í, para
escritório ou cabeleireiro de
senhoras. Rua Joaquim Mêler
n. 

"31.

ILHAS
ILHA DO GOVERNADOR —
Ribeira — Aluga-se terreno,
todo murado, com 60 metros
de frente, na Rua Paramo-
paroa. Junto ao 171. Telefone
26-9288.
INDUSTRIAS £
C. COMERCIAIS
AVENIDA TREZE DE MAIO,
47, AP. 1 613 — Para íins
comerciais, c| saleta, . sala.

VéndS-um de 6 braços, ^-^ sadas ou matvíeltàs,-26-300Í
ILHA DO GOVERNADOR — 1800,00. Rua do Matoso. 256, CORTINAS E REFORMAS r=
Ribeira — Aluga-se grande ap. 101 — Praça da Bandeira, jcoiocaç.60 grátis. Serviço rar
loja, com 213 metros quadra-
dos. Rua Fernandes Fonse-
ca. 156. Tratar no local.

LÕJÃ — Aluga-se em Maria
da Graça, na Rua Fernando
Etquordo, 186, loja nova, pon-
to ótimo para qualquer ramo
de negócio. Ver • tratar no
local.
LEBLON — Sala independen-
te. de frente, ampla, clara
e arejada,' muita condução
à porta, alugo para coatu-
reira. alfaiate ou depósito de
mercadoria leve. Telefone:
37-0379. "' .',

PARTICULAR vende uma sa-
la de Jantar, uma geladeira e
um rádio RCA Vlctor. tudo
em ótimo estado. Rua Sáo
Francisco Xavier, 554, ap.
202. _____]
REVOLVER SMITH & Wes-
eon, cal. 32. registrado, 30 000
cruzs. 27-2066.

LOJA na Av. Pres. Vargas,
contr. novo, alg. 12 000. —
Trat R. Leopoldlna Rego n.
18, Sl 301. Tel. 30-1211.

OLINDA — Aluga-se quarto,
casal sem filhos. Três meses

,em depósito e aluguel CrS
2 500,00. Est. do Elo, na'Run _ „_,.__,___.__._._„_ „„„,„„„. - _
Oètúlió yárjftSi-W: I Ay. ^ê" Aníônío Carlos, 615. do). Trata,' tel

'QUINTINO — Alugo casa. sa-|2.o pav. Tel. 42-1314, i:u-io.

SOPA-CAMA de casal, .su-
perluxo, de alta qualidade,
mod. 1962. Custou 35 000,00,
vendo urgente pl Cr» 
14 000,00, outro em plástico
azul c! ou s| poltronas e uma
radlovitrola de 85 000. p| ....
32 000. Tudo nôvo.^com ga-

ptdo. garantido, com acaba-
mento impecável — Grand»
sortlmento de tecidos park
decoraçáo moderna e de *e>
tllo Preço de atacado. Dds-
conto de 20"^ no preço do rs-
cido. Reforma de móveis es*
tofados. Em poucos dias seu|i
móveis ficarão como' novos.
Facilitamos o pagamento. Ar»
te e Decoraçáo. Av. Copaca-
bana. 08, loja 1. Tel. 37-038?
(quase esquina de Prado Jü«
nior)1:
CONSTRUÇÕES RIO—BRA-
SILIA LTDA. — Colocaçio de
azulejos, ladrilhos, cerami-

  ... _. _ cas; reformas e modificações
rantla. Ver na Av. Rio Bran- em apatramentos. Recados p)
co, 185, ap. 617.. Telefonei tel. 43-9491. Isaias.
52-2710.

b ni™/ Cri 14 «KU» SaU LOJA PEQUENA - Aluga-.se. *»
impostos. Chaves ci porteiro. R Ana Ne'1, laM. Ro ena ate
-Administradora Nacional. Ver no local (padaria ao ia | nei

de _in-; £»

ALUGA-SE vaga a moças, que i ^j""" quarto « dependen- nhelro completo h w

Vr.WGA.SB uma vaga na OiíeM'*^ fora- 3 OO0'°-0''~ "ias. --Entrega Imediata. - ^'^'"^-.'L-..^"1'M1.-.. ,-
do Rosário 82 3» andar -J45-9Í35. ; --____¦ -'Temporada - Copacabana, APARTAMENTO,-<_.• fm_i*,
EXl|em^e^eferèncta^ _" 

' 
. _^/tG^uas moças em quar-|™M47:0502- -• - 2 t|tê"

ALÜGA-SE uma vaga a ia'-lt0 mobiliado. roupa. café. ba-1 ALUGO quarlo pequeno qua
paz — Santa Clara, 90, c'. 4.;r.i10J r telefone.. 9 000'-__ "],,. 

jumn.

ala. Jardim _._
verão', dep. emp. -.Rus do JACARÉPAGUÁ*

co 228. V. Valquelre. Ver no i 9 __s 12
lnc:.l e ti-atar;nn R. Cerquei- -•--—-

Daltro «... 882. gJAOTP

«"•¦••'Ila, 2. quartos. Manuel Murti-ljsrssjjjjjarõS „_,r_, fins:L0JA cm 3? m\,~,
fP«n-l„ho 70. 13 mll e taxas, fia- ALUUAM.-sL para t-"™ 6e, Prof. Euri00 Ra
Fran-: d01- Tratar tel. .43-7028, das comerciais, os grupo^bOa e105.p (l!n_ frente M

Dr. Guerra."DE '. FRENTE
R. Sobral. 29

— jESTOFADOR — Reíormam-s*
Aluga-se.iTELEFONE para distancia |n.óvels estofado? em* geral.- ' - ' até 5 000 m., funciona tam- -Tel. 34-8078. — Berros.

¦hím„n1° auP°movel- Telefone STOF.tDOB £ domicliio. Ré-
54-2331, Ho-1 58-4990.;;-  |cados tel. 34-0062. Sr. Celso. ¦

VENDS-3E uni logão .Ultra- br.r.PYi.qp «m-vícoí de Dlinu«
gás Mestre Cuca, quatro bôças ^AZEM-SE serv^os de pin™
CrS 15 000,00. P-n p»»)^"Hm ia„ 81. uarios. im- « ""'"'-q:
Constant n.° 80. iFOTOGRAFIA — Retoque da
VENDE.SEi_enc.radelrad._3 «cativos 

^S.™"?!»

Alugamos Méier, perto Llght.

LOJA COM 30 m2 — Aluga-
Rabelo. n.°

«04 da Av. N.'"S. âe'Cppa-|^ho)Aver"nõiõcal e ti-ttár JC,.___,._ „„tc,„„,...... „. ..,„,„,.
cabana, 540 (Praça Sci-ze-;tel. 54-2381. Horáclo,  £ escovas com p/ uso. barato, pj1'*
delO Correia). — Tratar elüoJA ^AZIÃ — Alugo. RualR. Garcia Pires. 62, c/ 3 esq. «suo
chaves pelo tel. 3G-2013.

Osvaldo -..Cruz. 103-9'
APARTAMENTOS
dlco e dou'fiador. R. Sena--ALUGA-SE quarto a casal
dor Bantas, 14, tr. 1 «OLlmóçasfino^rato. Marquês
sala L ._

*LUGA-SÊ quarto mob.. de'frente, a casal trab. fora e
dé rei., Av. Henrique Vela-
dares. 98. ap. 46 — 10 000.00.
tel. 45-4446, P. Cruz Vermelha
\LÜão—quarto e sala ou qto.
na R. Nerl Pinheiro, 130 &
Vargas. Pode lavar • cozinhar
ALÜGA-SE 

"ap. 
sala, quarto.

ban. área c', tanque. Ladeira
do Faria, 109.

Farina. 128. «p. 403 —
mruigo.
CATETE -t Aluga-se quar
Independente, p' 1 ou 2 ca
valheiro». R. Correi» Du-1 j^fnÁis___vagatra__ 152. ; pMS_ Toneleros. ___$__£__$___[_____¦__]DOIS quarto; casaí. íiMO.M. aLuoA-SE quarto • banhei"-
vagi-.mMfaJ 'SHr-rfW-r^mo-independente. Rua Tone-

HÜjhff«'3Cgftt.-27-5777,_t_-l-t Mf^j -189. ap. 402.
FLAMENGO - Vag_.^ '"P«« 

ALUGA-S* na Rua Ronáld
moça educ»da. Tel, 25;2564,|ri_, carvalho 292. ap. 603, sa-

rapas:-
ALUOA-SE quarto paru ra-

Santo Cristo. 113. pl qualquer Clarlmundo de Melo — Quln-
Aluguel s' luvas 14|tliio_.  

JVENDÒ carro para bebê por
CrS 1000,00. Rua Santa Cia

..a«a-s. .na... » m... .«. —««!« \Í*___Ü_™'' 
™ ^"l % T .tí«,^fes;'SozV,| «UARTO pi rapazou casa. sll ALUGA-SE sobrado Wp^- „,. lum.r..

.004 -—,  ,...„. ," ,sJs-_.°_  u ' . ,w,i. mn a oartlr • filhos. Preço 5 000. Uua 24iquartos, uma sala, mora- : ¦„„. ,„..•904-; ALUOO qto. casal¦ ***» 
ALUGUEIS - Ap.. . casa. ^an « dep d._emp 

ja 
parti1 Sampaio. 3ia ou íins comerciais. Ver! LOJA ^Aluga-se oüma loja

ou rapy-.Tel, -W^WW». -Oop-t -1 W"^^^^^ AlugamosTambém as 2 lojas ^tcHXJiLoT-nÃitiii^rótT- • tratar na Rua Haddook ok»M£ 
^^V^ltii

À*\ S^ ! b"Sh S^wWií* í'»: d° ^"'íh^LADOR^-pM"- 
"«-t™0 

» ?Sa' 4miüT- H3teS!f*Q » ome»ca0,?cgado. 
.._.._! 2^11«' &'&'^"copaí* t^^V^M».47. 4.0. g^.S^^ 

T&$-%'*^' ^UGA-SE para fins comer- LOJA'nova 4 X.8, aluga-S... c/
ro. n« 782. ap. 707. Tratar tele-1 grupo 403. Itu, at* 18 horas. !f2IA2 o i„dar da» 12 *• 17 h. Ba. da Silva, M..-.- _.iaiSi nfl Bua jua„ Pftbio _._,__.„.__ ______ níiredes. íôrça e

fone _>_______.;.__  i" 
""  "' "' ' '"""""

paz ou moças, c_; pensfto. Cr> _jAcarbPAGUA. — AparU-
ifaMí ^t^n^^d^s^T ^^NtíiSC^XAVlilR - ^^o^ÁTai &Ê ^ VUa dl1 "^
l44._casa,.2_ÍLMuda_<!|i;TiJucB., gg^gKSi 

'ftft « *>*rt0*' Qf^tos^ndependentes: lavar; ggjggj 
°_%St*!?seguro 

por
ALUGA-SE vaga com Tefel- cozinha, banheiro, área e t cozinhar. Bua Ceara. 22... ... _,....
cio nara rapaz, em cas» fa- varanda, com 7-metros. Alu- Rua ValparaUo^- 45.
Siliar. Bua Jorge Lónlo 34. guel Cr» 10 000.00. Rua Aza-I;r

SALA — Aluga-se uma em Duarte. 33, antiga das Mar- cab0 telefônico. Aluguel-
Madurelra. R.:-Andrade Fi- recas, as salas 501 e 602. — CrS 10 000,00. AV. Merlti, 1215
guelra, 191. Tratar no local. Também ae aluga o 1.° andar m frente __„ Largo do Blcáo,

ra. 128, ap. 502.
VÈNDE-SE lustre de cristal
tcheco, CrS 8 000,00. 47-2746.
VENDEM-SE duas venezianas
de alumínio, .ótlmo estado.
Ver na Rua Hilário Gouveia,
83, ap. 702, até is 13' ho-
ras. '¦'-¦ l_i

FLAMENGO — Quarto — Alu- la espaçosa. 2 quartos, tudo
„„',,,. -««>o ga-se a 1 ou 2 moças — Te- de frente, dependências de ALUGA-SE ap. 40J. Barto

ALUGO quarto. 3 900 e 5.000 }> 45.93911. empregada. 35 000.00 mensais Bom Retiro n. 2 614/ Telefone
ate 7 500. casais ou sol tetros,, ;;_¦"• —'.,,.' „:,--:- inclusive tasss, tratar no lo- 43.9883.
<.m rrlaneas Ind.. náo falta FLAMENGO — Alugo aps. sem cuanças. .m»_. „„__,__ ____ 3 m„ Km iltáw. _______ \_\__l-

AI,UGA-SE

Tijuca. Tel.: S4-3D2-J. Irtas. »f;,ap..i»lj Sat^*Ípy°dl#n^|çfo^^

água. R. Moncorvo Filho, 54
sobrado._ . 
ALUGUEIS a partir d. CrS
14 000,00 sem íiador. Centro
e Fátima. Av. 13 de Maio 47
çr 403. Itú, diariamente até
*"' l^horas^
CÍN3LANDÍA —' Alugamos
conjunto de 2 «alas dc lien-
te c: 2 aalinhas ladrllhadas,
banheiro privativo, Ço«edor,varanda a extensáo telefone.

 ALUGA-SE o ap. 60» da Rua.
_..  __. vaga moblllada| Antônio Basilio, 24, «I 2 quar-
para rapazes, na Av. Atlan-_los B»iiv « dep. empregada.
tica, 2 334. ap. 94 — 37-1972. Aluguel 25 mll mais taxas. — Chaves c' o porteiro. Tratar

Bua Alfândega,
Chsvei no 101.

331,

.. ... o IM
José, 46, S| 501.
FLAMENGO — Pça7 s7 Sal-
vador. Aluga-se ap., sala. 2
qts.ibanhe.vor «ozlnha.^: *u«Oj^^. frente, 

^•;|t^«-469r(âai iah 30m às
líortsvel. Copa. 36-2666. líh 30m).

VILÃ VALOUEIRE — Aluga- n.» 2 626, Encantado.
se o ap. 101 da Rua das Ro-  "

r.Ro. Toda conduçío * por-
ta. Av. Amaro Cavalcante,

R. Senador Correia,
Telefone 42-2400
FLAMENGO- .^Alugam-s. ; COPAC ABANA p7 5 - Aluga- ALUGO ampla aala te Írente

grandes quartos pode lavar se V, do ap. Exlgem-se e- ,30 mi. c| varaaaa^n^o
i cozinhar - Palssandu 268. I ferencias e deposito ou lia-, deBonlim. 487.Jt-7i.f_i..
.--;.^-r,—«V W" r;'--.:.: dor. na Av. Copacabana, 872, CASA — Aluga-se, «om duas
Lrvo tel. 25 e móv.. procuro _ 203. J$as. dois quartos, banheiro
pes. idônea, cj •íiádor,_iP,.»lK.| -<&_:__¦_;Jis,-L .'¦;.-:':;;ie bom quintal. Rua Carvalho

na Rua Alclndo Guanabara. UJ^ atè 30 „,„_ 
'M.433U.' 

COPACABANA - Aluga-
15, 10.» andar, grupo 1 002 — 

..._ ¦—¦£¦¦" ap, mobiliado, atapetado.
Ver no local e tratar: Imobl-1LARANJEÍRAS — Na ««« 1-pessoas ds tratamento. H

se

Ver no local e tratar: imooir LAKA«j**tw»o — «« «"», pessoas -,
liárlA Sagres Ltda. Largo da Eurlcles Matos,. 7. peno Lai-, , l0 teU 2l-mt>
Carioca, 5, sala 401. Telefonado Machado, -aluga-se..apar-, ____,„__, a
42-0072.
CENTRO — Aluga-se 1 «t^íií" I níIêlrõ.TSíízinhi e dependeu

Alvlm. 543— .TIJuca.
íjfr IfENSIONATÕ' — 

"Aeomo

sãs nfi 111- Tratar com o
Sr. Borges, Bua Uranos 993.
Ramos. • .. .

CENTRAL
ALUGA-SE quarto Indepen-
dente 4 500 cruzeiros c| di-
relto a lavar e cozinhar. Rua
Antônio Padua 29. Estaçio
de Sampaio. Tratar S8-434I
Marques'.

LEOPOLDINA
ALUGA-SE casa 2 quartos
Bua Marco Polo n. 44 —
Vila da Penha

caução de 3 meses. Chaves c|
o encarregado. Tratar com o
proprietário na Rua Francis-
co Serrador, 90, sl 1 003. (Em
cima da Tonelux). - 22-2783.
APARTAMENTO PEQUE-
NO PARA OFICINA Oll
ESCRITÓRIO. COM OU
SEM TELEFONE — Alu-
ça-se uma pequena sala c]

__, banheiro, no Edifício Na-
ÃLÚGA-SEa casa 5""da Rua tal, na Rua Álvaro Alvim
do CaJÍ 212. Penha. Tratar n. 48, sala 415, serve pa-
no local, das 9 is 12 horas, ;rii escritório ou oficina,
oU pelo _tel_._49-6817. ' jtem telefone. Ver 110 Io-
ÃLUÒA-SE otítno ap. ci ío-jcal, as chaves com por
gào, na Bua Mallet n. 85 — teiro Sr. Emílio e tratar
Bonsucesso. Esta rua faz esq.Icom o Sr. Macedo no Ho-
com av. Itaoca. 1 197. Verj(ei o. K. na Rua Sena-
no local. Tel. 32-8888. |aor Dantas n. 24. Hotel

LOJA — Passa-se o contrato
de uma loja, na Rua JoSo
Romarlz. 81. Ramos. Tratar
no local, dias úteis.

VENDO quadros, cad. do pa-
pai, ventilador, sala de Jan-
tar moderna c/ mesa, consolo.

LOJA de esq., alug. paüarla
ou organização. Rua Grava-
tal, 61-A. Ver 9 as 11 e 14
ás 17 horas. Ferreira, 54-2646.
NILÓPOLIS — Loja — Otlma
para bar ou armazém, tem
moradia nos fundos. Ver na
Rua José Bittencourt. 892 —
Aluguel: CrS 16 000,00 — Tra.
tar na R. da Alfândega, 331,
loja.

27-3930 .27-6041. ldaçôes pAn moças, na Ru» „, „,- . Cliavtí com o zelador Ma- 'ii.jj^t 1 fthn' 17 Telefo- ...tamento frente, moblllado.: „_,,,. Ku, aA *„_.__,.«. 177.'H*«»°í.í0*j0b0' J'* ,el"° }'"
com sala. dois quartos, ba-! _,„ s03.ap.

,o para 2 senhores, com tu-,,,,,,, impugnem. Chaves ram i COPACABANA -
do. e refelçóes etc. E vagas porteiro no terraço. Tratar; quarto, com roupa de '
em edifício novo. com tudo, oom D]. Cílmpos. dias uteu. mô""* * ""'í ^" '¦'

5 500,00. R. dos Andradas. 161. , ,0 ___i_.fone 22-3429. ícoi
perto da Mar. Florlano.

ALUGA-6E casa com quar
to, tala, cozinha t mais de

Fuía6í.Cl'RurRaulÍ^a*rdo6S|_^ÚGrrE~aprR Tãborari.|0. K. Tel. 23-9951 aluguel
.._, .._.„ —-.- ,7» _ Engenho Novo. Tra-1589. s&la, quarto, cozinha «base 12 000,00, mais as ao-
Haddock Lobo', 1". Telefo- Ur no local a qualquer!banheiro. Ver e tratar no!xaSi sem, tdefonc.
ne 28-6837. .hora, .__ __!local.

3 qts.

NILÓPOLIS — Loja — Alu-
ga-se, na Rua José Bltten-
cotirt. 587. Cede-se extensáo
do telefone. Alugue! Cr$ ..
10 000.00. Tratar na Rua da
Alfândega. 331. loja

PINTURAS, reformas t mo-
dlflcações. casa e aps. e ti-
lhados. com reíerenclas —
Tel.. 48-4032, Sr. Alcedlnn^'
QÚÉR bombeiro ou eletrlr
oista? Quer ser bem servidoí
25-7911, recados, SebastlSo:^
SINTEKO ¦ — Nio eneti»
mais, conforto e econom.».
Tels. 37-9338 a ,22-807» — Be-
sende.____ ;¦ . ' •'¦;''
TRADUÇ6ES — Italiano,
francês e espanhol. PreOW
módicos. Sr. Aníbal. Tçl.í
32-8085. (ramal 2361.  .

Impermeabilização de obras
Ten-aços, caixas de água, subsolos etc.

TRABALHO GARANTIDO
Orçamento sem compromisso. Tel. 47-3378, .

ARMÁRIOS
EMBUTIDOS

VENDEM-SE cama solteiro, 1
abajur diversos objetos para
casa e uso pessoal. Telefone
37-5805. .

VENDEM-SE diversos mate- Janelas, portas, roda-pé?
I nais saláo cabeleireiro pelaiíorraçoes em tetos, todo •

PASSA-Sg loja em Botafogo, | melhor oferta. 47-2160, Ma-jserviço de ^apartamento ei
servindo para mercadlnhojdama Lima
grande, organização peças de
automóveis ou para banco, VENDO URGENTE, melhor
perto da praia. Contrato de oferta, 1 máquina de costura

_cinco anos Aluguel barato. |e 4 poltronas, em bom esta-
.. .CABELEIREIRO — Aluga-se|Tel.: 26-2452. Sr. Llno. ido de conservação. Rua An-
ALUGA-SE uma casa na Tia-.\iM__, moderno, bem Instala-1 .jxSiiiYniT ri.««»« _1 drade Neves. 104, ap.' 301

móveis e café. Tel. 57-606,"

"»ÍM»ã.=Al<íUABTOS independentes c| ALUGA-38 a». »""¦ ¦> 5»i|/u«,u«n»."(»!-. *"YT J'." Viw "isaiao moaerno. oem iiisiun-r^p-,,.,..,  r»nfrn laraue neve.
íe cama' depôSto • tgua corrente —!.., coz., banheiro .completo|,.esSa da 9.?,n»rp_sila.<!.e,-..20'i'!do. com ótima freguesia.|ÇOBRELOJA —centro — 

|TlJuca__Vel das 17 às 22 h

garantia, Tel. 32-1199.

Idaiido boa renda. Só se alu-1Aluga-se com 150 m2, na|

CUPIM
Extinção — Ga-

rantia de 10 anos.
COPACABANA — Func. Púb.,-^ --, .«.¦-*..«

.„.,. Oran"JÜRÃS.- Vagas, Alu-td«Wa n>6«a_. companheira | W.:P«Í_;JK«1 ,V.eo!i?MS
CENTRO -í-Alugam-se vagas «_„.,_, __ m(,g__s que traba-{pe<l. -
para rapaz com refeições, av. _hem í01.a oom refetçóes com- cOP
Rio Branco, 31. ___________ i pletas, a partir de Cr» 5i00,00junl
CENTRO — Aluga-se o ap. I— Tel.: 45-:il72.

,Riia do Bispo. 35. '«área. Rua Jo»o Rodrigues fundo» — Vila da Penha. .__„__ „„.. ,„.,„„. „_ ... .„.,., , „ „„_,__- 
^tRTO:-- Alugo.-- sl móv*-; 8I>- d » ~ Cr$ '" m-W W?* -ÃLÚOAM-SE 2,; vagas, o| rT|*a a profissional £ompeten-!Rua do Carmo, 6.^ot|mo|vENDE'SE ™«.?el»de^^c°-|Tel. 30-3249.

701 da Bua do Bezende n.L
187, constando de dois quar-
to« sala. cozinha, banheiro,
área. terraço eic Ver no o-
cal com o Sr. Antônio (zela-
dort e tratai- na Rua uoal-
riino do Amaral, »2.
CENTP.O — AÍuga-se na Tra-
vessa do Ouvidor. 21, o con-
Junto SOI. com dusr. «alas.
hall. banheiro. Primeira io-
cação. Chaves con> o portal-
ro. Tratar pelo tel. 31-3366.
com Dr. Borls.

MOÇA aluga vaga a mOça. a um
Rua Palssandu, 152. ap. ..casa de família, peito da
1 011. Ver ás 20 horas. ;praia..com cafá « roupa, ba-

—_ ... , nho quente. 17 000 cruzei-
SÓCIO — Flamengo. Sr. c||,.__,. a7-6332.ap. mobiliado, procura se-
nhor de responsabilidade pl
sociedade no mesmo. Cartas
ci tel. pl R-3-S318, na por-
tarla deste Jornal.

ands^^am^e 
«SSffibT-K ^^ifnV""" \™> 

'^^^ - - \ % casai. na Rua Idumé

- ieicSo na Rua Uranos nfi te. Rua Gonzaga Bastos. 20,'para escritório. Chaves eimercial. 4 portas. 'balcões,
,-T. . : .!.i i._., oiinse estf. Barão de Mes-' í«cn.nn».. nn Rntuin vasilhame. — R. Santo Agq_=-i quase esq. Barão de Mes- |nformações no Banco'vasilhame

_ _n-iqulta. Motivo: O dono não -»ijài1Ca, na
J 

™ ser profissional e não poder £ 
"or'3' a Rua SSo Joséitinho, 172. Tcl. 58-0074.

João.
Sr.

casal tratamento em QUAP.TOS — TIJuct — Alu
gam-sa nus Arlstldes Lobo,
87, Cr» 4 500,00 e Ceará 138,
CrJ « 000.00. Deposito.

CENTRO — Alugo grande so ,
brado para confecções ou es-\_______.
rritorlo. Praça da Republica

SALA DE FRENTE, Indepen-
dente, paia casal, pode lav.
e coz.. casa nova, no Catete.
9 000 mensais. 2 meses dep.
Tratar Pça. Tiradentes, 9, a|

BUA ENGENHEIRO BRNANI
COTRIN, 85. AP. TflRREO —
Sala e quarto separados, ba-

COPACABANA — Família alu
ga vaga a moça. 27-3002.
DOtfCrS 10O mll a quem ln- nhãrp. coz-. *»»•. 0«J.
dlcar casa grande p| alugar IS 000.00, Chaves -' •"'

47-5945.em Copacabana <

URCA

MOÇA independente, traba-
lhando íora aluga seu apar-
tamento com todos os dl-
reltos. a outra nas mesmas
condições. Aluguel a combi-

luar. Tratar na Bua Barata
!Ribeiro. 307, ap. 601, das 7
-às 10 • das 20 às 22 horas.

... .__.._.  _, zelador
— Administradora Nacional,
Av. Pres. AntOnio Carlos. «15,
2.* pav. Tel. 42-1314,
RUA BABÃO DE 1TAPAGI-
PE. S62 — Alugo quarto pe-
queno — Cr* 3 500,00 - Dois
meses depóMto, Sr. Abdon
térreo

ALUOA-SE uma casa com
três quartos. Rua Itaoca n.
142-A — Realengo.
ALUGA-SE quarto indepen-
dente, na Rua Barío de Ja-
a__\, 383 — Osvaldo gruz.__
APARTAMENTOS em M. Her-
mes. Altma-s» cl. 1. 2 • 3
quartos. Rua Pacifico Perei-
ra, 371. Sulacap. Inf. tel.: —
27-1230. Condtçóes desconto
em folha.

ALUGAM-SE dois quartos —
Cr* 4 000,00 e Cr* 5 000,00 —
A casais que trabalhem ío-
ra. Eslgem.se 3 meses em
depósito. Bua Sarg. Pinto de
Oliveira. 83. Ramos.

^64 -estar à_testa do negócio.' 
PRAÇA DA BANDEIRA - Alu-
¦ga-se uma garagem particular
Independente para pequena
Industria limpa. 16 mil. Tel.:
2E-3738.

Loja ¦ Centro! A dinheiro
COMPRO HOJE

103. Tel. 36-1290.
307,

SAENZ PENA — Aluga-se 1
apartamento d» satã e qto.
conjugados na Rua General
Roca n. 440. Ver no local
r tratar pelo tel. S8-3838

iS° r $XS? V*m ! ÃÜTGcTv^ã-«íazrvoiun-1 ^ÍTOY^____^_Vi____;
Av Gomes Freire, alugo por j tarlos_da Pa.ria 2:6:r'_f[ í.*lpj casal e pl moça. c| pen-
7 0Ò0,-oi depofiito. Tratai• n».alÚGAM-SÉ 2 quartos para «»«•. _v- PJfRílO JUnlOÍ
Rua Senado, 74 - Indepen- um rapA!s em ,,lftdl_. ,|USH,,to.iap, •" "-"'""
dentes;
CENTRO — Alug
rsp. 52-7890
CENTRO— Alugo aps. drsde I ça que
10 mll, sem flador. São José Rua Voluntários da Pain» pASSA-SE um apartamento; ,__..,
n.»;'46,* _\ 301, _ 305. «p. 302. moblllado. «Ituado na Av. Kam-Se t.nsitos

c-ÊNTBC) — Sala. aluga-se k|!aluga-SE — Praia Urca. N. S. de Copacabana. 420 —
móveis Rua do Senado. 222. ent. ind., qto,. banli., rapaz TratW com o porteiro Alber- "Jf°c"
Kf,21 7» andai. trato. Otávio Correia. 53. tino. das 7 ás 11 hora» » das!""'

ANCHIETA — Aluga-se quar-
to de írente, com varanda,
lndep., água. luz. 3 600,00 •—
R. Capitão Paulo, 33-A
ALUGA-SE. na Rua Vilela
Tavares. 146, ap." 301, de fren-
te. ti| sala. 2 quartos c| ar
márlo embutido, banhslro de
cór. dependências de empre

AI-UGA-SB casa, 2 quartos,
sala, coz.. copa, banh e var.
Eua Bozla!:, 771. Perto da
Estrada Rio Magé. BaiTro
Maria Helena. Duque de Ca-
xias.
BONSUCESSO — Aluga-se.
em casa de íamilia, um
quarto, a casal que trabalhe
íora. na Rua Joana Fontou-
ra. 130.
BONSUCESSO — Aluga-se
ótimo ap., c| sala, 2 quar-

co., on,t„« = u. .-.-.-- tos etc., na Rua íranetsca.
gado. Chaves com o zelador. Hayden. .75,-. ap. I01> 

..__  — Rua Mundo'Novo. 376, ca- poSTÒ 1 — Aluga-se,' Ru» SAENS PffA — 
_.A1,_i5*-*_f_,"'l 42-5264.

,. qto. a 2lsa 2. Botafogo._____ G„stav0 Sampaio. 9. PÍ^salll».Av. Maracanã, «Sl, sobi..,
_ __ __•_ . , ALUGÃ-SE vaga psr. mo-í. v. p- moóh em ap. de resp. <"»» k* »[*• 

,—----- 
'âolás 

364
0 aps. desde ça que trabalhe tora. -Tel. 36-1280. ' .TIJUCA - Largo da S.-Felra SSSei. '«¦

_i Tratai- com o Sr. Barreto — BRAs'DE PINA — Aluga-se

CONTRATO NOVO.
Aluguel razoável, grande
loja, motivo acabar nego-
cio. Informa-se telefone:
52-7136.

Mudanças
Rápidas e eficientes

28-7649

caja com: a.. e. b.. a

RUA SENADOR DANTAS n.
44, l.«, ap. 1 — Aluga-se pa-
ra íins comerciais, 3 salas,
1 saleta etc, tem uma sala
eom 20 m2, ladrilhada e azu-
lejada. Aluguel 30 000,00. —
Esta em ptnturas. Telefone
37-0291.  _
SAO CRISTÓVÃO — Alu-
ga-se, sobrado com 250 m2,
em prédio novo, na Rua
Flsüeira de Melo, 359,.óti-
mo ponto para comércio
ou indústria. Ver no local
e tratar no Banco Aliança
na Praça Pio X. 99. com Alugamos s/ imóveis s/
Dr. Figueiredo, depois nas; _ p/ v Rua Sen Dan_
W hor!*s* — tas, 76. 7.» and. - SOTIC

Proprietários

Máquinas, geladeiras. TV,
vitrolas e outros objetos. Te-
lefone 22-8984.

COMPRO TUDO
Geladeira, TV, máquinas

de costura, escrever, ra-
díola, rádio, ventilador, bi-
cicleta, mesmo com defei-
to e roupas usadas.

Tel, 42-6253

DEDETIZAÇAO
Contra pulgas, bá-

ratas e outros ima*
tos. Garantia de •
meses. Tel. 30-324:-).

UiIENTO — Rua casal s| lllhos. Aluguel Crs;sALA para pequena indústrla|_ 3?.1619 fP*"" 
u 201 — 2 9 000,00 — Oricá, 735. lou comércio. Instalada para ____-srz^-rrx,-„„,„ „„, -55JBK SrÃ£íísbsTS5E5SSE 9é*tl ^C0Mr'E '""*¦

(ilhO:

(_»aaa.t.o — "'"b-» -" - — Trav. sho jjomincoa. ». -¦____.,_._—-»_—__¦____-
sas. sala. quarto, cozinha -Lndm.. (1(__. H àsh i6 horas. DIVERSAS

d. deposito. D. Mar- g, Mal0 23 i gjj -.Alu-,^ ^VõooToO. fim da linha |ESC. * CONSÜLT.

COMPRO TUDO
TV, geladeiras, má-

quinas, cristais, por-

PINTURAS
E REFORMAS
Casas - Aps. - Edif.

20% MAIS
BARATO

Trabalho garantido
TEL.: 47-3378

A. DIVERSOS

tino. das 7 «s 11 hora» » das"""- .guel 15 000.00 mal». 1 aOO.OO ()0 lotac(o Bairro dos Cnvn-;___
. .14 hon» em diante. Preço a TIJUCA — AluRR-ie otlma dt taxss. ilelros. Tratar 49-:i572, com, ALUGAM-SE salas e

CENTRO - Aluga-se otlmo aluga-SE quarto a '«nhor» 
,.,___.____,_._. residência c! 2 aaiaí. 2 .Qts- ALUGA-SE ca«a c| 3 qts• -i ¦ qt • sala separados, ba- empreitada. Preço t QOO.OO —

nhelro. coz Base: 15 000.00. r,.,, Reiii Grandeza. 118, c
Ver R. Rlachuelo. 252. ap. u _ Botafoso.

sarara s,« aisjfssws ãm&
ne 52-0351

QUARTO em Copacabana, em í
..... .1- kAHkavn r. 1 -. a Ttíín*™

»-nh . co, roda. W^*\?r^Írimi^^ ^LV0°m*&m.°Tel, 45-8532.
36-0313.

do. com ou »em refeições
Tel. 26-4115. Botafoso.

ca-ln Isolinsi. ; frente.
rt»l ¦¦!_ .. ,.'ji„„""VÍ próteso c peq. comércio, na|t „ __ 0 (mesmo defeituoso)

Base 26 mil. Ver hoje

qu"- mldir°l'6zinÍiaT'ofei:ê-j»*-^ _ Total-
ce-.se a senhora de mais de CASTRO — Den. Admi- c fo -,í? mento novo de um quarto AUVOUA1IOS — AiuRam _„___,,„ _1,„„m;iti_,h. modélo
45 ano», modesta que «»» Jl^U- rtic.tmo. ??.:«¦ ™*dím»S, SipSiidíncias. Verse vagas para advoBados,
trabalha fgia, 37-2613.. M_ 4.0 nndar. 52-0352. iALUGO t indico casas, aps.lnA n_„_ Noemi» Nunes. «29. | em Brasília, em saias mo-

CASA MATERNAL P! CRIAM-
ÇAS — Saia tranqüilamente
pi seus afazeres e assegur»

. ... . ! aó f llhinho a continuação d»
A DINHEIRO - COMPRO C e 1 a n a S, pratanaS, > lar. Alimentação sadia, íin»" " 

ITUDO - Vitrola, rádio, dis-! T,t-_0._Tirl!)rip<; p tudo tral°- lnspe<!a-0. S!dlca* í,^*'coz., de e^enceradeira, maquina. TV.iantlgOiaaaeS e I^W.» ternato, Crí 6C00: semiit.
p medico, lab. de I ventilador, gravador, livros e _ . Aa o")3f CrS 3 oc0- Cr' s000-„ . ,^' •-'— \TeieTOne 45-VZÍ/. Crs SCO. por hora. CrS _100.

CENTRO — Alu-<a-se ap. pe- r.-.lncl ':„ 
, 2. raoage»

queno. Crs 12000.00. Nem de- $olun°rl2 
°d, 

PíírtJ. 
"11"

pósito Jiem fiança. Nao falta y ..,
áçua. Ver na Rua Tadeu Kos- *••' •' '-•
clusho. n.° 13. ap. 601. **'•¦
rom o porteiro'. Fátlm
at* as 13 h. _
FÁTIMA — Aluga-se, ap. 4061BOTAFOGO — Alusa-xe o j Lido. Tel. 57-2275.

«UARTO mob.. 1 ou 2 hio-(TIJUCA _ Aiuf.a.st »p.
eus, únicas Inquilina. --- R. ;3 _____ , ;______ e Cox.. banhei
Djalma Ulrich. 110

, QUARTO de ii 'eme
"l r«ncU. aiob., c] tÓUpftS

H.ido Rocha a Austln. Triagem!™ ^0J p0n(,0 final ônibus, hiliadas e máquinas de es-ae|a C.*.xl»3. de 8 000a 10 000 *j 105.'chaves na portaria com ; creTer incluído limpeza,
tanque e irea. Ver|g*r;, A^i&f*r?tC^_\^_]i\_L''..Jo,è-. |luz, água e mais serviços.

Miguel, 637 - »P- íh "! 
Bmaer 

OLINDA - Aluga-se ««;- Tratar ç Dr. Renato.
de Malo|rJüs___-__Í,?_8*L* - — mova. Rua Dr..Manoel Reis. |teicf0ne 42-8617 — Rio de:iiKoj-,;-~-.j ! ríndi mob ii roupas, em 1302. Tratar Av. 13 de MàlO 'JT ."•_¦;*,• inova. Rua Dr.»wno«i "eis. telefone 42-8617 —

1. falar:ALUGO quarto pequeno ctua. '"na*- ™°°-' «Jifgjjr aluga- 23. s. 1 822 - Aluguel .... ALUGA-SE um quarto a p**-.n.o 585. tel.*. 29-71o8. Janeiro. *
'""' 6Ó 

SSSStoiAi£?íSSg& ^o$\m a ?í..pi'3« tSSSht foI..lj2-000.00 e 1 300 ae't«cà«.-: Ua-0. Rua Getüllo. 97. ca-\ ^.Alu8>^. pas*. ti- S^g 1 pftMa._jl___?:.|»M^F-e^í^_l0:!RUa Duviviei. lado da praia» 5J5ÔOA,,-i Alugá-M na Bti«!».»:  ,- - ipo ap. Rua Jequerlçi 303. frLaY0GAdeSEc.«rlt6rio
 ,, . ___ .... _,_¦,;..*,. .....  -- _, ALUGA-SE uma casa na Rua!com boa sala, dois grandcs|R)o Branc(;. 43. subsolo, o|

Rua Cardeal Sehastito Leme. ap. 1103 da Rua Marquís de|-—_-—F----.SD0 MENDES,|naVirnentos. c| 3 qts.. 2 sls., itatlnga. 185-A, as chaves nai[_uiirtos. uma enorme cozi-1 , d 120m2. CrS 
sni rt -, Mi*tr>tn A r-llo í;»1)í*. . » lira n»ae *>10 ff\m SAI t-t,tl. I '*"" i uibiuixvv t*  . „,. _ —. --1 -,,-.-.

322. casa de dol«./. j Uruguai.
171 de quarto e sala sena-'Abrantes, 212. oom¦"¦•*l«t»."|5_uÍL "«^'silírt* 

sau'^oTà!Sadema"s"deõèndínêÍ'ãa," toda R\"a'Í°tatinVa." 183. casa 2 —il^.^bánireiro. quintal etc
rados. a c«sal sem filhos. De- qt. com arm. emb.. coe ba-,2->; «P^3 =* «a, saia, o ,e uem AluSa-se 

CrS 4 500.00. Jn- Qhaves por favor nos íundos
pdalto-f^-. Chaves <_ porteiro, nhelro. Mjm- Uxu. chave I quauo 

ganhem», ^«..«p.pm^^ ___ 
«^ 

,. ^3is_ Du- ._ ^ vlcente fle
QUARTO - Aluga-se P»'* ?Lport-,» íftr 30 000,00. Chave» cl porteiro. (Mârlo. Vlctor Cia. Ltda. que jle_Caxi»s. -carvalho, 1521. ap. 202.
casal s| filhos. _ R. Livramen-|3ííl ii:.!.- Administradora Nacional, •jjjuoÀ — Alugam-6« l «ala I ALUGA-SE um quarto a ca-

15'!e 2 quartos. R. Uruguai. 200, s»l que trabslhe fena. com

mente automática, modelo;
62. pau marfim, custou I
85 000. vendo urgente por ....
32 000. sofi-cama de casal,
tecido de nyíon. de 35 000 por
14 000, e outro forrado em;
plástico azul. tudo novo. com'
garantia. Ver Av. Rio Bran-:
co. 185. ap. 617. Tel. 52-2710.

I direito a lavar, na Rua Au
to 151. Tel. 43-5731
KÕríerãn"^rSen-D»"ntas'n tortAVel casa em vila tipo rua :2.0 paT. Tel. 42-1314. • j- 

-. Vt ,.„.„.„ ., ....... ... 

VAGA — Aluga-se com outro de emprenadas. flador comei. Aires Saldnnha 24. ap. 702 - cias. moveis. Tel.: 34-3287. !ALUGA-SE quarto Indepen-

mais
35 000.00 mensais.
AMPLAS SALAS (2). Avcnl-
da, telefones, móveis etc. Ba-
ses vantajosas. Inform. Av.
Alm. Barroso 90, s| 410.
ALUGA-SE.uma ótima sala.
no centro, -andar térreo. e|
água corrente, para escritório
ou depóflto. Tem telefone- i no prédio. Trata:- no local

ATENÇÃO! Vendo 1 geladel-
ra de 9 pés, custou 90. ven-
do por 22; 1 grupo estofado
em veludo, de 180 por 85: 1
grupo de pellca branco de 150
por 52-, televisão americana
Zenlth, controle remoto, de
180 por 85; 1 alta-íidelldatle
1962 de 120 por 39; louças,
soíá-cama etc. Tel. 27-1167.
Motivo viagem.

em apartamento, r/ referín-lclante.' aluguei CiS 33O0O.00. VAGA para. moçad» respeí-li-Wc» _ Apartamento - ttrflRiwMoi,s. Rua do Riachuelo. ^A^^^»^^^^W^«^: -."uga" õt^ ap. na ftua\__^}Í_T^JX
^EiJ^i:  - ríaíar pelo tel 

' 
22-Í23E .VAGA a moças. 3 000.00 -Pereira de Siqueira 32, com,^" ,71 MelcT.

VAGA - Aluga-se vaga Bu}""*r Pe'° "'* M rlí _______ MinUtro Viveiro» de 2 quartos. »ala. cozinha, área '---—--. .-_..;_-
direito a ronto com teieío- BOTAFOGO - Alugam-se pe-;c,suo 79. ,p. s01. Posto 2, COm tanque, banheiro com- CENTRAL •— inaico
ne. anotam.se recados etc. -quenas moradias Indepen- á 7 à l0 ou dns ____ ____ 22h. \_____t__. Tratar_.no local. ap. fl»dor.> 42-3591. _ _V(jmlnUtrwtorg Nacionai.i»- ,;™.".-;_TÍ,5 riii ,V„h ^ ¦_:,,._. r.,_ n,rata RIn. 201. CAMPINHO - Aluga-se cn-|Av. Pr„. Antônio Carlos. 615. Wdtrato de 5 anos ealugue 1 na hora. Rua Barata Kl

- sa em 1.» Iocaçáo de Quar-j2.o paV. Tel. 42-1314. !?,%«$? sr l'mato, sala • dependência. Ver -A____»g_.- _^' Áltife an ida IF^"8'- '¦na R» casitío: Meneses n. _?^»K*„ * 
J»0 ,Pbanhel- CENTRO - Aluft-se na av

Tratar Av. Franklln Rocae- dentes, ptópilas paia casais. _~. A..rei; 126, 2" andar, «' 206 - com luz. gás. fcüu». Rua Do- IP AN. • LEBLON
Castelo. na Marlana, 173. —- ANO.AtnVn-i.Vi 1 ALUGA-SE apartamento com-;™ ,._,«_».Alugo vasa t moblllado. cons- VILA ISABEL

, PENHA — Est.
Carvalho, l 521, .
Sala. 3 quartos, banh.. coz.,
área serv. CrS 15 000,00. Cha-
ves na loja 1 521-C. — Ad-
ministrado™ Nacional. Av.
Pres. Antônio Carlos. 615. 3.°
pav. Tel. 42-1314
PARADA DB LUCAS — Rua I Rua'" Senador Pompeu. 210,
Cio. Cruz. 313 — Alugam-selou t(,] 23.2539, gr. saraiva,

«n-jepj. novos, c! sal». 2 quar
to., banh

dmlTUfà PtdMn *«^|^a.M"M^_.rA:'43.'.;r"^-3 ranos e naclonajs,,_6Í. Inst

ADRENAL Cortcx e Cardlo-
bee. vendo. Tel.: 36-0493
ANALOSCOPS, teste eletrí-
nlco para motores de auto-
móveis. Av. dos Democráticos

762 — Bonsucesso.

. GRANDE
OPORTUNIDADE

SOMENTE ESTE MÊS

|R. da Pnf£accm, 108. Tel.:146-2372. ,

LIMPEZA dê pele. Método
! francês. Tel. 57-6789. Lep*.e.
¦NECESSITO"linha. 32, 22, 42
— Pago bem. Telefonar p:ra
Srta. Fany, 32-2692.
TELEFONE — Aluga-se por 5
unos. Linha 30. 30-7441. Lvia

i.Vcoz.. nr«"c: tan- g«JWg;a?T3Sas"^ AR .CONDICIONADO ÕÊ

GRAJAV
Telefone beiro, 4G3-A. Tcl. 57-622D.!

Entregamos rápido o seu
íogáo HELIOGAS. 3 bò-
caa: entrada CrS 1 000,00
e por mês CrS 800,00; 4
bocas: entrada ¦¦¦-,-•-
CrS 1 500,00 e CrS 1 000.00
por més; estando inclui-

da neste preço a
instalação.

Ruv Maíra S. A.
RUA 

" 
ARISTIDES LOBO,

134. Tel. 28-7547 — Bon-
des .Estréia e Santa Ale-
xandrtna na perta e Rua

Colide de Bonfim. 277
CUMPRIMOS O QUE

ANUNCIAMOS

TELEFONE - Compro linha,
30 e 29. Pago à vista e na
hora ainda hofe. Residência!
ou negócio. Cartas para •

|n.° R1-804, na portaria to-
te Jornal.

VAGAS — Rn» 8ete de Se-' BOTAFOGO
íembro. 107. 2'
CrS 3 000.00.

Rapazes

GLÓRIA - S. TER.

OU quarto. plfÜS: por CM ?'«X5Í «l"S5 j.nwr *K
na Ruft Bfliio df Itftmal, fio. . ' _..,.„. «-_i«v*» _*¦•» *> ri»-..

saln.

nj Rua Bario df Itambl
tsqulno da Rua Psi-ani.
BOTAFOGO — Alufram
íragfti paru rtvhzes * l qALUGO ótimo quarto a pes

.«oaresponsável. P-. Benjamin to. Rua da Passajem n
Ccriíúnt, 139-A.

J^_H..^l:_.^^":4™,._ir^'6WVe?nco^a
l^Anfvo.U?apà?ífr 

CdoCdíi CENTRO' -„.AJu^;.:
deate, serve para qualquer les

as salas
porteiro.

NOVA EMBALAGEM ECONÔMICA
EM TUBO PLÁSTICO

TELEFONE — Troea-se li-
nha 57 por 30. Tratar tel.
3Í-4141. Sr. Teixeira.
TELEFONE — Compra-se co-
mercial. Falar na Rua do .
Rcsario. 152. salas 5 e 6 

TELEFONE -Tompro linha
43 ou 23. Dirija-se telefone
43*6498.
JÓIAS'
JÓIA — Vendo hoje. melhor

i oferta, brilhante solitário co n
4 quilates. Tel. 22-4233. Jo o.
JÓIAS — Fabricantes, s:

I 654. Sr. Amando.
. ALUGA-SE uma «asa c'. 4 CASCADURA — Aluga-se óti-

ros. copa. cozinha, área 1 fie- quartnt e sala. CrS  mo ap. c' 2 qts., sala. cor.,
pendências de empresada. — _>_( 000.00. Ver e tratar no banh., dros. frei etc. Peças-L*'j-".,""-"* " «««"ouaíoüêr les 1523 e 2105 do Edlficlo _, . ... ,»«»-,", 
incluindo também geladeira e ,".", c" o proprietário das Claras » a:ejatín. Aluguel .. *' 5* nwóclo íom tao"a- Avenida Central. Tratar com ^nunOVÜ Oll t^clSSC"J3CHl «»«»««»• Preços espie Mi p|
niáouina de lavar. »« "'.fi?, í' ni S3a 

"» 
de IS «000,00 * encargos. Plador gf° J* neiESwnd» ™o 

Blo administradora SION - Ocll^iHJ » <X \J%*- *¦ «oovy ju-v/** |Joamertaa _, tevendcooiii -
Avenida Epltílcio Pessoa. 768, | 

«Jc.T\i_Yr m 1'P*»"»- Chav" c Sr* Branco Í57^m frente as 
' Av. Rio Branco. 156. salas „,,. 11ín(. IGrande e variado sortimer »

_ ap. 201. Da; 13 ks. 18 horas. Setembro. 2Í1-C. c__strí) Vtr „__ Ru. Quintío,||JJtnacs0 -^júrno local ¦ 1713-14. Tel. 528017. CrS 118,0$ de Jóias emv«eral. .**• f,:f
GLOTir^Ru.-Conrte üjí. |MARECHAL aWARIÃ^j AlVoa-SE um ou.no HWÃ^m» «J*g^ ^JJ; ÇÜR^Sg^*%. vETSÃ PENHA - JÜSÍmÍ SÃS p'_ escritório, »'^*;* Nos Superm. Disco - Merci - Suco - Mar e Ten-a Branco. 

^08,^0.^ 
,

Tels. 52-384I

v-<--Si:"JJK:r.r-.:
mw.

TSSWPÜ*^" ,-¦>«:'*



ri, _ "ifi Õad.y; Torriãl do Brasil, 4.a-feira, 9-5-b,

EMPREGOS
AVXIL1ARES DE
ESCRITÓRIO __
AUXILIAR ESTATÍSTICA —
Multa pritlc», ginasial, c|
dactil. — Z. Norte, 2í mil.
S. Dantas, 117, sj 203.'
AUXILIAR DEPARTAMENTO
PESSOAL c| prat. c| gln., b|
«pir.R. Alcindo Guanabara,
17. 3| 603. ,
ATENÇÃO! Aux. escritório —
Moça, rapaz,''Cl ou b| pratl-
oa, cl primário Ed. Odeon,
gj 407. Cinelândia. D. Diva.
ASSISTENTE de Importação.
Prát. mínima a anos. 28-32 000
— Av. Rio Branco, 151, s|loja,
s| 209.

ESCRITÓRIO — Precisa-se
de uma moça, com pratica
de escritório, até 25 anos.
Procurar o Sr. Danilo Cavai-
cântl, na Rua Bonfim, 318-A,
SSo Cristóvão, das 8 às 11
horas.

_-.__-_-.f_r<_ _ Precisa-se nl iCABELEIREIRO — Precisa-se»OFERECE-SE profissional de
obra flrfa Faga-4 b.m. Av manlcura com muita prática.;calçados finca, ítítcs a uráo.obra una. ia„a ,e 'sua Sen. Vergueiro, 23. i Tenho pratica da modela-

:—çáo até fina! de acabamento,
ENSINO manicura_ 30 .dlns..!^-^;, em sct, medida cemo

Passos, 24, sobrado.
CALCEIRO — Precisa-se, pi
obra sob medida. Dá-se a
domicilio. Rua Sio Cristo-
váo, 1203. Tel.: 23-1096.
COSTUREIRA — Precisa-se,
na Rua Ronald de Carvalho,
166, ap. 67 — Copacabana.
CALCEIRO «ob medida e con-

Tr_>tar das 14 às 16 e das 20
às 22 horas de 2.»- a 5.->-felra.
Rua Vol. da Pátria. 354 —
D. Nadl.

fabricar. Tel. 37-7471 até
melo dia — (Wilhelm) —
Tenho amostras.

ENSINA-SE manicura na R.
Domingos Ferreira, 123, ap.
116. das 17 às 22 horas.

ESTENOGRAFA. . c| prática, f"&0 Trazer amostra. —
35140 mil. Av. Pres. Vargas, Rgej*úblicit do Libano, 25.
529. 4° and.  „.t_._t»a_ _ nALCEIROS —

AUXILIAR DE CONTABILI-
DADE — Operando em máq.
©Uvettl. 25 000. Av. Rio
Branco, 15». »l loja, «I 20» ¦
AUX. DE VISTORIA de
transp. administrativo, gran-
de prát. 40 000. Av. Rio
Branco. 151, siloja. sj 209.
AUXILIAR CONTAB. — Cia.
Construtor» precisa com CRC.
até 28 anos. S. Dantas, 117,
¦| 203-
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO
— Precisa-se d* 1 auxiliar
eom prática, de serviços de
escritório • que seja bom
dactilógrafo - Apresentar-se
na Av. Mem de Sá, 261, falar
com Sr. Venicio.

ESTENOGRAFO, Port.. co-
nheclmentos fortes inglês» 50
mil. Av. Pres. Vargas. 520. 4."

CALCEIRAS E CALCEIROS
Preclsam-se paia serviços ln»
terno e externo. As internas
com prática de fábrica e as

ESTENOGRAFA — Z| Norte I externas apresentarem con
e Centro — 25Í35 mil — 7 de amostra, na Avenida Mlnls
Setembro, 63, 7.°. tro Edgard Homero, 9.. -

'Vaz Lobo.
ESTENO — Moça/rapaz.

«-. f. r..„ncft» I * «—_ _._u—i

N/
IHK- uj_tv,
s/ 605.
FATURISTA — Mfiça, boa
dact'., pl Centro, Penha. Bon-
sucesso, 18-20 mil. Av. Rio
Branco. 151. sobreloja, sl 209.
FATURISTA. môçalrapaz, pl
CentroJNorte. 22 mil. — Av.
Pres. Vargas. 529. 4.° and.

/^r>gTTTWT_TRA — Precisa-se ae

MANICURA E PEDICURA
Allsàmento com mareei,. CrS
200.00 por aula. Tel.: 54-0080.

VENDEDORES — Para bro-
chás, trlnchas etc, como bl-
co (guarda-se sigilo) ou tem-
po Integral. Comlssáo, aju-
da de custo e prêmios. Dia-
riamente. das 9 às 12. Pra-
ça Pio X. 78. s|JBll._
VENDEDORES — Àdml
timos, realmente . experi
mentados, para venda do

PRECISA-SE de um aca
bador de sapatos Luis XV,
obra fina. Pajra-se bem. —'mlciliar de aparelhos ele .
Rua Ana Barbosa n. 13, s||tro-domésticos. ótimas co-
201 Méier. Próximo Dias missões, planos de vendas
da Cruz.

EMPREGADA '
lavar, 8 às 16
Praça Eugênio Jardim,
203 — ¦ Copacabana.

39!
limpeza ti PRECISA-SE empregada

Ord. 4 mil. lcom boa aparência, para
casal com uma filha, para
arrumar, cozinhar o trivial

Paga-se bem. Tratar na
Tv. Escadlnha Saint Ro-
man, 5, ap. 304. (Fim da R.
Sá Ferreira). Somente de-
pois das 8 horas da noite.

Tel. 47-0M4. (P

PRECISA-SE de empregado,
com prática de mercearia fl-
na, de preferência de 35 a
40 anos. Tratar na Av. 28
de Setembro, 257. Pedem-se
referências.

uma boa costureira p;
fábrica de cortinas. Dn-se
preferência a uma que more
perto do local. Apresentar-
se na parte da manha. Rua
Dois de Dezembro n.° 87, so-
brado, sala 4.  ¦

PRECISA-SE de cabeleireiro.
e manlcuras com freguesia,

Mkilli-ie Sos a.pii'1 v
Rcse Francisco Serrador, 2,
sobreloja, sala 209 — Cine-
landla.
PRECISA-SE uma manicura,
saláo movimentado, na Av.
Copacabana. 427. sala 402.

PRECISA-SE de oficial -de
sapateiro, com prática de
consertos. Praça Onze. 362.
Procurar Casslano.
PRECISA-SE de um' arrema-
tador para limpeza de sa-
patos no balcão. Fabrica Al-
vor. Rua General Pedra 144.

EMPREGADA — Precisa-se,
para pequena família. Náo
lava roupa. Bom ordenado.
Dorme no emprego. Exige-se
carteira. Av. Suburbana n.°
7 397. ap. 202. Abolição. _
EMPREGADA — Precisa-se _
para casal. Entrada 8, salda; PRECISA-SE empregada
17h 30m — Sábados sal às'.Iosé Bonifácio. 9i.

ATENÇÃO'  Preciso cozi- | COZINHEIRA trivial fino,
nheira para trivial simples, todo serviço de casal .Crt
oara casal. Exijo referências,: 6 000,00). Exigem-se referen-
carteira. Tratar: tel. 46-7603 ]cias. Rua Antônio Basíllo n
ou 36-4896, cl Vllma.
BOTEQUIM — Precisa-se de
uma cozinheira com prática
pnra trabalhar em botequim
Rua Conde de Bonfim,. 1 285
— Tijuca.
BOA COZINHEIRA — Preci-

r I sa-se na Rua Pereira da Sii-
va. 469, Laranjeiras, de trl-
vlal variado e passar peças- 7 000

141.

100% financiador.. Apre- " horasV?°mlnpg,0J; "rt"SB^:pRECISA-?E d" b°. c/>pelra !pequenas. Ordenado
senarem-se diàriamente.lfX;n 4.S _n ân B°-',com prática «i referências. SrSzelros; __
na Av. Rio-Petrópolis n.» tafpgO,,..430.?ap..-812._ Paga-se bem.-Tratarna.Praia ! 

l_õzSHÊmÃ~^J^<. _.«_ . o _.__. _.__!_ rMoocr.iTi. am nim. di do Flamengo. 392. ap. Jüi — V'-"'1"'™"-"__._. .__...__1 673, 1.° andar, sala 4
Duque de Caxias. E.
Rio.

rrirA. íU-fü-c-- ue— uii-eirus -uw
Luis XV, para oficina. Av.
Gomes Freire, 589, sobrado.
PRECISAM-SE três oficiais
para conserto, bó competen-
tes. R. Alves Saldanha, 139.
PRECISA-SE de bons pespon-

EMPREGADA —"Rua Dias da\do Flamengo, 392, ap.
do lC__L___í'L _-_.__!•:.*.¦1._•_._¦_ Tel' 45"6794-
(P

AMAS • ARRVM.
E COPE1RAS.

EMPREGADA — Serv. casal., PRECISA-SE empregada pa- ise referências. Ordenado Cr$
4 mll. Xavier Silveira, n.o 97,ira serviços de limpeza «;6 000,00. Rua Nascimento
ap 502 ! companhia de uma senhora, silva, 241 — Ipanema.

AlãluvÃúl—_______—copelras,
cozinheiras — Preciso varias
c| cart. e refs. Ord. 6 a 10
mll. Av, Copacabana, 610, sl
319. Tel. 57-2863.

COSTUREIRA —• Precisa-[PRECISO de uma manlcura I t«dores espot. e L. XV. Pa-
se uma- Rua Aires Salda-; cempetente. Pago 50._ —|ga-se bem. Rua Ferreira de
nha, 76. ap. 1 101, __,._.,_.„_.___-..«_

ALERTA! Arrumadeiras e co
peiras. Salários de 6 a 10
mil- R- Joaquim SUva, 123

.Telefone 45-1580.INFORMANTE — Rapaz com

SfíSÜJS iJSll^lFiM mír S_LCÊÍáÕS~(Ãg)_»^~Preci-IPRECISA-SE de oficial bar
ires Vrgàs 529 18. . TÉD. 

°t_ii5e 
competentes, para ser- beiro _ Av dos Italianos TOpres. vargas. _-».-•¦._•__ _ _ vl__ int(!rno- „ externos, e — Rocha Miranda — Salário,

que tenham trabalhado em
fábrica de roupas para ho-
mem. Paga-se bem. Tratar na
Rua Pereira de Almeida, 29,
fundos (Praça da Bandeira).

MAÇA SECRETARIA c| dactl-
lografla • prática p! Centro.
Inicial 20 * 23 mll. Pies. Vai-
gas, 529, 18». TÉD. 

AUXILIAR ESCRITÓRIO
— Precisamos còm muita
prática em serviço» de es-
critério. Indispensável sa-
ter daotllofrafia. R. José
dos Reis, 1 973. Inhaúma.

MOCA RECEPCIONISTA —
Moça c| ótima apresentaçáo e
ginasial, p| banco no Centro.
Horário a combinar. Pres.
Vargas. 529. 18.°¦ TÉD.

'AUXILIAR ESCRITÓRIO —
Precisa-se senhor ou senhora
-para escritório em fabrica da
calçados, que seja faturlsta,
Xaça folhas pagamentos e co-
nheclmentos livros fiscais —
'Ordenado inicial CrS 18 000.00

.Tratar com referencias, na

MOÇAS E RAPAZES - Pre-
cisam-se p ProPa»ía"tl„' ^°
precisa ter pratica. Ordenado
Cr* 15 000,00, Rua Juan Pa-
blo Duarte 43. 1°. Cinelândia.

PRECISA-SE de uma cabe-
lelrelra competem» — Av.
Nazaré, 2 396. ao lado do
Correio — Anchieta.

COSTUREIRA e ajudante —
Preciso com prática. Pago
salário. Tel. 26-3087.

PRECISA-SE de uma alisadel-
ra com prática. R. Ataulfo
de Paiva. 406.

COSTUREIRA para malharia
cem pratica em maquina
Overloc. precisa-se, na Rua
José dos Reis, 1716 — Pilares
COSTUREIRA — Preciso que
saiba coser veludo. Rua Alm.
Gonçalves 10, perto do 1107MOÇA -.¦?"0isa;|«11pai.aM^;uuI1,ulvC._ .v.

ori torlo. serviço íacll. Tratar v ~
na fábrica. Av. «'.i-"rt_ana. aí- •¦"• V""J_
1 185. fundos.

Suburbana, '
FABRICA DE CAMISAS

MÕçasTerãpazes S| pra- — Admitimos menores c|
TICA — C| primário, b| le-'pratica na costura de ca-
tra, após breve treino, da- misas e. blusões. — Rua

— _.___.... v„...  mos oportunidade P»™ i"--j Alcaméia, 179 — Olaria,'?lua 
Leandro Martins, 22, 4.". ciai — 7 Setembro, 6J, i- - 

perto da Av. Brasil

PRECISA-SE de 1 oficial bar-
beiro. Rua Miguel de Frias,
n. 75.
PRECISA-SE de cabeleireira
p| allsàmento e Mareei, um»
manlcura cl pratica, na Ru»
Marquês de Sáo Vicente n.°
140, s| 301. Gavca.
PRECISA-SE de manlcura.
Rua Visconde de Inhaúma,
n. 53.
PRECISA-SÉ de .2 barbeiros
— Av. Copacabana, 1 241.
Saláo Miguel. Segundo sa-
lão da Galeria Alaska.

sala 412. 'MÔÇA-5 É RAPAZES - Sem]MOC1NH^ MENOR 
"- 

Pre-(PRECISA-SE de uma mocl-
Inrâtica. Sabendo ler e cs-. „, anresentur:-"••••ADMITE-SE rapaz ou moça prática. Sabendi

mesmo s| pratica, cl» prima- crever. Faz esta.io. Empie-
>lo. pj nosso sistema, damos gamos Centro e suournio
!í—£!_.._._.-_.. -i ,_._.,... Salário 16 mll. Av. Pies. Var..oportunidade p' iniciar
-«étembro, 63, 7,°.'AUXILIAR DE ESCRITÓRIO
^— Moça conhec. folha pag.,
rec. Inst., boa letra, dat.
18 000. Av. Rio Branco... 151-,
_|lo]à..»|'209. .»

AUXILIAR CONTABILIDADE
~-;mfiça. c| prática, pl Centro.
Ord. 23 mil. Pres. Vargas n.°
|29. 18.». TED.
*TE!_ÇAO — Recepciõ-
jnistas!—Firma alemã ad-
jnite duas, p/o Centro e
«féier, escrevendo regular
m máquina e prát. de serv.
V* escritório. Cr$ U 000,00
v- Admissão: Av. 13 de
Maio, 23, trupo 616.
_BOT — Procuramos 15116
¦anos. Sua México 41. gr. 907.
rtlONTADOR — C| CRC. 50
•snll. Ed. Av. Central, s] 519.
^CORRESPONDENTE — 25/30
•mll. Bd. Av. Central, sl 519.
.CONTADOR c] prat. SalTaTé-«0 mll. A.v. P. Vargas, 417, s|
J13I0.
^CALCULISTA de estrutura :Sí.1 _í_?_íãt_
^ide a{o, precisa-se competen-
Jte.' Cartas indicando referen-
-cias. pretensões e horário
irlisponivel — Cartas para
JR-2 7 370, na portaria dêsts
! Jornal.

529, 8° — UNIVERSAL.
MENOR — Precisa-se com
carteira profissional, com
prática de escritório e.que
apresente carta de referen-
cios. Tratar >e 8,30 às 11,30
horas na Av. Graça Aranha
n. 174, 9» andai1, s\ 917-18.
MOCA menor, dact. 12 mll.
Av. Vargas, 529. 4° and,

cisa-se. Só se apresentar que entenda de cabelos
quem saiba
na com desembaraço. Av
Gomes Freire, 196, sj 601.

Menezes
Rainha.

79. Eng. da

PRECISA-SE de pespontadqr
p! calçados Luis XV. Rua
Buenos Aires, 267, sob.

ARRUMADEIRA — Precisa»
se por hora. Tratai- na Rua
Garcia d'Avlla .129. Inútil
se apresentar sem referen-
cias.

PRECISA-SE de pespontaaor.
Máquina Esquerda. Virgílio
Rodrigues Oliveira, 143, NI»
lópolls. Est. do Rio.
PRECISA-SE de oficial pa-
ra sob medida. Paga-se bem.
Bloo puxado. Av. Copaóa-
bana, 605, s| 602.
PRECISA-SE de cortador i
frlsador p| obra esporte de se»
nhora. Rua Rego Barros, 61
PRECISA-SE de montadores
p| calçados esportes de senho-
ras. Rua Rodrigues Alves, n.
1506, Nllópolls. Est. do Rio.

ARRUMADEIRA

Exlgem-se referências. Ave-
nlda Mem de Sá, 230-201.

Precisa-se
uma, para trivial fino,
para cozinhar, exigindo

ap. 602. Tijuca^
COZINHEIRA para o trivial.
Precisa-se na Av. Viscondt
de Albuquerque. 348. Leblon
— Exigem-se referências •
que dtirma no emprego.
CÕZÍNHÊÍRÁ —_ Precisa-se
na Rua Baráo da Torre 489.
ap. 302. Paga-se bém. Exi-
gem-se referencias.
COZINHEIRO paia bar t res-
taurante. precisa-se. e| prá-
tlca. Rua SSo Luis Gonza-
ga. 142.

EMPREGADA — Paga-se bem
»-— °—.!-¦

1 101. Copacabana.
aa, ~u,

EMPREGADA para casa
de família de trato, preci-
sa-se, educada, para arru»

Tratar Conde de Bonfim, n.
1'IQ -a-r» 203

nny.iNHEIRA — Precisa-se
cozinheira. Tratar: AVeuiua

120, casa.

COZINHEIRA — Precisa-se.
para pequena pensío. Rua
SSo Luis Gonzaga. 126, .so-
brado.
r-rmTNUviTi _ -Preclsa-s»

CrS 5 000,00. Ministro Vivei-
ros de Castro. 62, ap. 505.

mar, servir a mesa. Paça-. Pã'ECisa-SE de uma menor
se hem, dorme no emprego pnra caS!) t)t casal. Rua Fet-
— Rua Joaquim Murtinho, reira Viana n.» 56, ap. 705
317, em Santa Teresa. TelJ— Catete.
33-5218.
MENOR — Precisa-se. como
doméstica, na Rua Moura
Brito n. 189, ap. 204. Tijuca.

coser a ma üi-|ou umo cabeleireira com ire- ____«'COSer lt intUlU» „,,-,:„ -nÁS .„ T.IcKnn 1 Oi * __ _J E_> * ___ f. .

PRECISA-SE d» írezador
competente para fábrica de
calçado. Estrada Portela, 498
— Osvaldo Cruz.
SAPATEIRO — Precisa-se p|
cortar sola • aviamentos de
calçados sob. medida e fa-
zer alguns conaertos. — R.
da Quitanda, 81.

PRECISA-SE de uma em-
pregada na Rua Professor
Gabizo. 16.

 PRECISA-SE empregada 6er-
por horas, empregada — Precisa-se viço doméstico, pessoa so.

para 3 pessoas. Paga-se bem. J»«f*g**^empregada. .para Dorme no emprego. R. Rep._vi._m.» -.f«*-.MSS. av_. 
^yts^m^a^deVequI-W Peru 123, ap. 901. Cop-
na família. CrS 4 000,00. Rua
Grajaú. 268. Grajaú. _ 
EMPRE GÃDÁ — Precisa-
se-de uma para todo ser-
viço para casal sem filhos,
sabendo cozinhar trivial
simples. Paga-se bem. Rua
Senhor de Matosinhos, 361,
ap._201.^
EMPREGADA POR HORA —
Para arrumar e lavar. R Sc-
nador Vergueiro, 146, ap. 801
— Flamengo.

ARRUMADEIRA — BABA' —
Pequenas arrumaçfies e olhar
uma criança. CrS 4 500.00 —
Rua Eurlco Cruz, 71, ap. 102,
J. Botânico. Tel. 46-0813.
ARRUMADEIRA — Preclsa-sa
para quarto « lavar roupa.
Trabalhar das 8 às 15 horas.
Exigem-se referências. Tratar
na Av. Joáo Luis Alves, 236,
Urca. '

ARRUMADEIRA — Famt-
lia estrangeira procura
pessoa competente. R. Ba
rão da Torre, 635.

iueiin. Betito Lisboa. 184, sa-jSAPATEIROS com prática
|ltl 322 — Largo do Machado.]Luis XV, ajudantes, arrema-

Rua General

PRECISA-SE de uma empre-
gada com referência, par»
casa d» família de um casal.
— Rua Adalberto Aranha. 21
(começa na Barlo de Mes-
quita, 400). 

ARRUMADEIRA - Babá. Pre
clsa-se, boa apresentaçáo. 1 |sa n
criança, sô com referências.
Cr$ 6 000,00. Rua Domingos
Ferreira, 198-1.102.

EMPREGADA domestica. —
Preciso. Pago bem. Rua
Major Mascarenhas, 39, ca-

1.

MEIER -Ateller, preciso dei CHOFERES, MEC.
uma mecinha de 16 a ia, _ _, M-ttTtPOtltft DAC
anos, que saiba costurar com fc Li AN IC._KNf_.I_K UA
precísáo vestidos toalet e
conjuntos forrados e um a
ajudante de menor. — Rua
Frederico Méler, 10, ap. 502
— Méier.

tadores, balcão.
Caldwell, 274 Centro.

ARRUMADEIRA POR HORA
CO.M PRATICA — Precisa-
se. Rua General Glicéilo 400
ap. 501 — Laranjeiras. Exi-
se-se carteira.

ELETRICISTA de automóveis
— Precisa-se oficial com prá-
tlca em carros americanos e
europeus, na Rua Assunção,
192 — Hélio.

MOÇA P.ARA ESCRITÓRIO
Precisa-se de duas moças

que saiba escrever à ma-
quina e tenha boa letra. —
Apresentar-se na Rua Caro-
llna Machado, 34 e 60, em
Madurelra.
MOCINHA — Precisa-se me-
nor como aprendiz em es-
crltárlo. Praça Floriano, 19,

5.°. si 57.
OPERADOR OLIVETI pj S.
Cristo. Grande pratica, 2_ 000.
Av. Rio Branco, 151, siloja, b|
209. _..

S?s_Aco^_uiUTp?ãt_íaP"n ELETRICISTA de automóvel
2«_.__c rnnfp rcáo de 1"» —precisa-se 1 competente na
Pagna8-s.'bem. T?ata? na ituajR. Nicarágua, 711-A. Penna.
Pereira de Almeida, 29, fun

PRECISA-SE de costureira
para vestidos «nos. Paga-se
bem, a peça. Rua General
Polldoro. 20, ap.'206. — Bo-
tafogo. 

TCAIXA Contábil, 20 mil. Av.
>rts. Vargas, 529. 4.° and.
iboNTADOR (A) —.3 vagas,
45170''.mil. Av. Pres. Vargas,
*29, 4.o and.
JepRRESPONDENTir, moça!
«paz. 30' mil. Av. Pies. Var-
yss,.329, 1.» and
SCONTADOR — Até 40 anos,
5:1 prática. S0O0O. P| S. Cris-
n_>váo. Av. Rio Branco, 151,
sobreloja, sala 209.
CONTABILIDADE — Ad
mitem-se auxiliares cl boas
noções. Estrada dos Ban

OPERADOR RUFF pl Centro.
"3 000. Borroughes d| Bptato-
go 25 000. Olivetti Pl São
Cristóvão, 25 000. Av, Rio
Bran'c.Oifl.3.1; sobreloja, ,s|. 209.

OPERADOR — Temos vasas
pl Ollvett), National. Fronj-
Feed, Rüí e Bürrough-s. ot(»
mos salários. Pres. Vargas,
529, 18° — TfiD.
PRECISAM-SE secretaria e 2

overnantas de 30 anos para
cima — 7 Setembro, 63, 12.»
and. — 52-1595.

dos (Praça da Bandeira) ¦

PRECISA-SE de um oficial
de paletó, gola pronta, com
amostra. Rua Buenos Alies,

2." andar — Joáo. 
PRECISA-SE de arrematadel-
ra ligeira de vestidos. Pa-
gam-se CrS 2 500,00 — Est.
do Sapê, 345,,c|-8-"Turla_u.'
PRECISA-SE de um empre»
gado com prática de açqu»
gue. Av. Suburbana.
— Cascadura. Tcl.

LANTERNEIROS — Precisam-
se oficiais competentes, na R.
da Assunção. 192 — Hélio.-
LANTERNEIRO E MECANI-
CO — Precisam-se, cl práti-
ca. Paga-se bem. Tratar na
Rua Ribeiro Guimarães, 191.
Procurar o Sr. Izo.

SERVENTE — Encerar, tazer
compras e limpeza. Dormir
emprego. Tratar Rua Paul
Redfern, 52._— Ipanema.
SAPATEIRO — Para conser-
tos que tenha ferramenta.
— Av. Salvador de Sá, 107.
SAPATEIROS — Precisa-se
de cortadores de Lüis XV, na
Rua Júlia Lopes de Almeida,
8-A, sob. Calçados Lider.
SAPATEIROS — Precisa-se
de bons pespontadores de
Luis XV fino, na Rua Senhor
dos Passos, 186, sob.

ATENÇÃO! — R. Marquesa
de Santos, 5, ap. 603 (Largo
Machado), casal sem filhos
precisará brevemente empre-
gada pl todo serviço. Telefo-
ue 25-8778.

EMPREGADA — Precisa-se.
para todo serviço, em peq.
fam. Paga-se muito bem e
pedem-se referências. Tratar
na Rua da Passagem. 34. Sa-
pataria Botafogo. Telefone:
20-1059.
EMPREGADA — Casai pre-
cisa de uma mocinha de 15
anos, para ajudar. Tratar
junto com seu pai. R. San-
ta Luisa, 173, ap. 203.

PRECISA-SE de 3 pedreiros
Rua Ferreira de Brito n.« 40
— Vila dos Marítimos - To
más Coelho. Procurar o Sr
Constantino.

PRECISA-SE úe um» em-[Copacabana
pregada para todo serviço. ^J^Íra -Precisa-se
sem cozinhar. Pagam-s_e, até 

J^^gS*.. passar e ou-
tros serviços. Dorme ifo em-
prego. Ordenado CrS 6 000,00.
Tratar Rua Domingos Ferrei-
ra, 180, ap. 104. Copacabana.
COZINHEIRA — CrS 6ÒÔ0.0Ò

Precisa-se família 4 pes-
soas, todo serviço, menos la-
var. Referências. Rua Mães-
tro Francisco Braga, 396, ap.
202 — Bairro Peixoto - Co-
pacabana.
COZINHEIRA — Precisa-
se do trivial fino e varia-
do, com referências e boa
aparência, para casa de
família de tratamento. —
Tratar das 8h 30m às 10
horas.'Av. Visconde de Al-
buquerque, M5._Leblon.
COZINHEIRA — Para todo
serviço de casal sem filhos,
boa aparência .e referências.
R. Salvador, 59, ap. 407. Fia-
mengu. ¦___
COZINHEIRA — Forno e fo-
gio. Precisa-se com prática
e referências. Ordenado CrS
10 000.00. Rua Urbano San-
tos n. 72. Praia Vermelha.
Tel. 46-7911. NSo adianta
apresentar-se quem nio es-
tiver em condições

de uma que cozinhe o trivial,
na Rua Resedá, 23. Dorme no
emprego. Salário CrS 6 000,00
— Pedem-se referências ou
documentos. Lagoa. _ .
COZINHEIRA — Precisa-»»
de uma para trivial variado.
Pagam-se até CrS 8 000,00 —
Av. Rainha Elizabeth, 66S.
ap. 101.
COZINHEIRA — Precisa-se
para casa de família de «
pessoas, uma boa cozinheira.
Ordenado de CrS 6 000,00. Não
trabalha aos domingos. Ru»
Japeri n. 92, esta ru» come-
ç» na Rua Barão de Itapagl-
pe perto do Hospital da Ae-
ronáutlca.
COZINHÍSIRA para pensão.
Multa prática e rapidez. Mo-
rar perto. Trabalhar um
turao só. Ordenado <le âcór-
do com % competência. Re-
ferencias. Ru» Palssandu 21».

'^

ARRUMADEIRA — Preci-
sa-se com prática, para
peq. família de tratamen-
to. Av. Atlântica. 416, ap.
202. Paga-se multo bem.

LANTERNEIROS — Prect-
sam-se. Ordenado ou comis-
são. — R. Silveira Martins.
13.0, fundos. Catete.
LANTERNEIRO — Precisa-se
de um para empreitada ou a
dia. Rua Martins Costa, 6 —
Piedade.

SAPATEIRO — Precisa-se .de
cortadores pl obra esporte;
Rua Matoso, 182-A.

ARRUMADEIRA para ca-
sa de tratamento. Exigem»
se referências. Ordenado .
Cr$ 7 000,00. — Av. Atlân.
tica, 4 112, ap. 501.

SAPATEIROS .— Calxelro de
balcão, biscate, Rua General
Caldwell n.o 210, sob.

ARRUMADEIRA — Precisa
se.p| família pequena. Exi
gem-se referencias. Paga-se
bem. R. Morais e Silva, 148,
ap. 301.

io :
29-9026.

PRECISA-SE para confeccio-
nar vestidos finos cm casa.
Trazer amostra. Confecções
Jeanette. — Rua Gonçalves
Dlas,_ 55, 5.».  .
PREOISAM-SÍ butelrós. Rua
7 Setembro, 81, sala 502.

SAPATEIROS: — Pesponta-
dor e modelador multo bom
para obra Luis XV. Paga-se
bem. Urgente. Rua Gene-

jin.1 Roca '833 — Praça Siicnz
Ipena,
SÃPÃTARIA — Prccisom-se

LANTERNEIRO — Preclsa-sc
de um melo-oílclál ¦ Tratnr
com o Sr. Antônio Pereira. —. .
Av. Ernfinl Cardoso. 85. fun-[oficiais-para calçado de st
dos. Cascadura, no último nhora sob medida — denti.
galpão |e fora. Rua Voluntários

lpatria,'32-A.
_*

EMPREGADA — P| serviço
casal. Pa co bem. R. Ta. lor,

9, ap. 903.

PRECISA-SE de uma senho-
ra para todo o serviço. Rua
Rlachuelo n.» 221, ap. 1.1.11
— Centro.
PRECISA-SE empregada pata
Brasília par» arrumar e co-
elnhar para casal e ajudar
a ciliar 1 menina de 1 ano.
Tratar Rua General Polido-
ro, 83, casa 1. Botafogo. Tel.
26-5899.
PRECISA-SE de uma empre-
gada domestica. Avenida Ml-
nlstro Edgar Romero n.» 363.
Madurelra. '
PRECISA-SÊ de uma pessoa
para arrumar e tomar con-
ta de uma senhora. Rua To-
más Coelho, 26, ap. 203. Tra-
tar das 8 às 10 horas — 11-
Jucá ou das 17 horas em di-
ante.

COZINHEIRA — Preclsa-M
do trivial lino e variado p/
duas pessoas, que lava um»
roupa miúda. Pedem-se refe-
rencias casa família. Tratai-
na Praia do Flamengo, 172,
ap. 8. Só se atende até ls 12
liorab. (P
COZINHEIRA, pequeno» ser-
viços. das 8 is 17 hora», ein-
co mi!, na Av. Copacabana

jn.° 661, ap. 1002.

EMPREGADA — Precisa-se
de empregada para todos os
serviços para íamilla estran-
gelra. Exlgem-se experiência
t referências. Tratar na Rua
Raimundo Correia, 20, *p. 304
— Telefone 36-3449. -
EMPREGADA — Precisa
se que saiba cozinhar, Rua
Sto. Amaro, 51, ap. 903

PRECISA-SE empregada, ca-
sal modesto com filha moça,
dorme no emprego. Rua Buar-
que Macedo, 6, ap. 31 — Fia-
mengo,

referências.
COZINHEIRA trivial simples.
Tel.: 20-7614. Rua São Cie»
mente. 514, ap. 601.
COZINHEIRA — Precisa"-
se, pedem-se referencias.
Paga-se bem. Rua Inhan-
tá n. 33, ap. 701.
COZINHEIRA do trivial 

"fino,

precisa-se na Rua Figueiredo
Magalhães 467. ap. 501.

PRECISA-SE de empregada,
p| fazer todo serviço. Paga-
se bem • pedem-se referen-
cias. Rua Dias Ferreira, 325,
ap. 505, Leblon. '

ATENÇÃO! Babás, copelras,
cozinheiras, com cprtsíriv e
referencia, acham empregos
ate 12 000, na Agencia C!;?.,
Av. Copacabana 534, ap. 402.

EMPREGADA — Precisa-se
para todo o serviço. Tratar
na Rua Toneleros, 13, ap. 303
— Copacabana, '
EMPREGADA — Precisa-se de
uma para arrumar e ajudar
a tomar conta de uma crian-
ça.' Rüa Senador Vergueiro,
116 an. 402. Flamengo

PRECISA-SE moça dactilo-
grafa com pratica de depar-
tamento pessoal. Tratar na
Rua 7 de Setembro, 81. sa-
la 902. Irmáos Toros Ltda.
32-4334_ou_32-_465. _
RECEPCIONISTA — Maior e
menor, dact'. — 10|25 mil —
7 Setembro, 63, 7°.
SECAO PESSOAL - Precisa
se 

"de 1 auxiliar com pratica
,___ de serviço do pessoal e que

deirantes. 93. Taquara. Ja- seja dactilógrafo. APr«en-
rarenaruá tar-se na Av. Mem de Sa n.
çarepa>uaJ . 3r- Veniclo.
CONTADOR — 40 mll. At. -—'- 

PRECISA-SE buteiro compe-
tente. Paga-se bem. Praça Pio
X, 78, sala 1210 — Cande-
lária.

1 sl 1608. das 10 às 12 e das 15
ás 17 horas.

PRECISA-SE menor, com pra-
tica para camisaria. Rua Ura-
nós. 497-B;
PRECISAM-SE menores para
acabadclras de vestidos, San-
t»«a, 64.__
PRECISA-SE costureira con-
fecçáo fina. Av. Copacabana
n. 542, ap. 1204.
PRÉCISÀ-SE de ajudante de
costura com prática de cos-
tura fina. Rua Bamblna 22
ap. 4. Ord. 6 000,00.- :

-TN-TORSAL, _
CORRESPONDENTE
paz — 25 mil — 7 Setembro,
83, 7.».
CONTADORES — Até 35 anos
— 80 mll — ,7 de Setembro,
«3, 7.<».
CORRENTISTA — Rapaz p|
Z. Norte. Ord. 22 mil. Pres.
Vargas, 529. 18.» — T_D,

ALFAIATES E
COSTUREIRAS

CONTADOR — Conhecendo
_______com. e Ind. pj S. JoSo
¦rte Merltl. Ord. 35 mll..Pres.
^Vargas, S29, 18.» — TÉD.
.CONTADOR — Cl noções de
custos p| Centro. Ord. 42 mll.
gree. Vargas. 529. 18.8. TfcD.

\'t
LANTERNEIROS — Pre _,_, _ ,cisam-se com capacidade.! SAPATEIRO - Preçlsn-se de
Pedem-se referências. -!'lm cai.etro .e baloaç para
Av. Paulo de Frontln, n.
500-F.
MECÂNICOS — Precisam-
se com prática comprova-
da em Volkswagen; — Pe-
dem-se referências — Av.
Paulo de Frontln, 500-F.

biscate. Rua do Matoso, 278,
sob.

ARRUMADEIRA — P_'ící..a-?í
para casa de pequena f-^-nl-
lia, bom ordenado, bom quar-
to. Tratar n.-. R.r. l_...'ío da

L !Torre 284, Ipanema.
ATENÇÃO i Ofereço emprega-
das domesticas. Agencia Pe-
dro Paulo. Tels. 36-5478 e
57-4079.

MECÂNICO E AJUDANTE. p|
carros a gasolina. Rua Alfre-
do Dolabela Portela, 13, c| Sr.
Márló.' tIO J
MOTORISTAS habilitados pl
coletivos — Precisam-se na
Rua D. Romana n. 138- 2.°.

AJUDANTA DE COSTURA. -
Precisa-se, na Travessa Vis-
conde', de Morais 169 (fica
na Rua S. Clemente) — Bo-
tafogo.
AJUDANTE de costureira o>,
prática em consertos de vesti-
dos. precisa-se na Hua Had-
docü Lobo 452, loja^
ALFAIATE — Precisa-se de
moças, ajudantes. Praça das
Naçfieí, 88, sl 5. Bonsucesso,

PRECISA-SE de oficial de al-
falate, que faça paletós de
Unho e caslmlra. Rua Sam-
paio Ferraz, 28, Estado de
6á.
PRECISA-SE de calcelro (al
na Av, Rio Branco, 90, 2.»
andar.
OFICIAL para paletó, por
manga c casear obra flna,-pa-
ga-se bem, apresentai- »mos-
tra na Rua Figueira de Melo,
369, 1.° andar, sala da frente.

MOTORISTA — Precisa-se
para casa de íamilia, longa
pratica, solteiro que durma
no emprego. Exiçem-se re-
ferencias. Tratar das 10 is 17
horas, na Rua Toneleros 154

SAPATEIROS — Precisa-se
de cortadores pl esporte', na
Rua Júlia Lopes de Almel-
da, 8 (final da R. Andra-
das).
SAPATEIROS — Preclsam-se
calxelros dp. balcáo, obra es-
porte, na Rua Júlia Lopes de
Almeida, 8 (final da R. An-
dradas). 
SAPATEIRO.— Precisa-se de
oficiais para obra palmilhada,
também para mocasslno e
consertadores. Rua Vieira
Bueno, ,59-A — São Cris-
tóváo.

ATENÇÃO! — Preciso empre-
gadas domesticas, ord. 6 a
13 , Av. Cóoacabana 796-205.
BRÁS DE PINA — Emprega-
da domé6tlca — Precisa-se.
Todo serviço família 3 pes-
soas. Paga-se. bem. Av. Ante-
nor Navarro 99, sobrado. —»
Tel. 30-7311.

PRECISA-SE de uma menl-
na ou senhora de Idade para
pequenos servlçoB doméstico»
— Tel. 45-2229. Largo do Ma
chado, 8, ap. 608.

COZINHEIRA — Precisa-se.
na Rua Vise. Sta. Isabel. 223,! COZINHEIRA — Precisa-se P
ap. 603 — 38-0446. Necessário casal de tratamento, dormln

do no emprego: exigem-»e re-
ferencias. Ord. 6 mil par*
começar na Rua Icatu 60. —
S. Clemente.

COZINHEIRO prático para
chefe, precisa-se, menu a la
carte, para hotel, na Rua
Ferreira Viana, 81.

COZINHEIRAS — Preciso t
referencias. Ord. t a 12 mll.
Agencia Olga. Av. Còpacaba-

ina. 534 ap. 402.
(EMPREGADA — Que cozlnhn
multo bem o trivial simples

variado, náo precisa dor-
mlr, Tel. 37-0952.
FAMÍLIA de 3 pessoas pre-
cisa empregada para cozi-
nhar e cuidar de alguma rou-
pa. Tratar pelo tel. 38-1667.
Tljuca. ^
FAMÍLIA ESTRANGEIRA
trabalhando for» e morando
em Copacabana, tendo arru-
madeira precisa de senhor»
de responsabilidade para co-
zinhar o trivial íino e outros

COZINHEIRA — Precisa-
se do trivial variado para
pequena família. Erigem-
se referências. — Paga-se
bem. Rua Bolívar, 150,
apart. 1002.
ÕÕZTNHEIRAS'- Preciso va- Wloos. Paga-se _ 

bem ._Tra-
rias c| cart. e refs. Ord. 6 altarjRua do Acre, 55
10 mll. Av. Copacabana, 610, l~_Tlbj..?t?EL.— - - - - 57-2863. (EMPREGADA — Precisa-se

entre 40 e 50 «nos, para
limpeza geral, pagamento em
banco e pequenas entregas,

PRECISA-SE de uma moci-; do CrS 10 000,00. Pedcm-.?e p!U.n i0ja 110 centro da Cl-
;^T_-___-r_7ÍI ~-pV'_.püã'.Mlnlia para arrumai-. Exigem-; referencias. Avenida Yl-Uttde. Exigem-se referencias.
5H!?^___'D_Í.i,~„'rt"i^;õâ!s» referências. Rua Dias da elra Souto n. 23U, ap. 202.! curso primário, que more nas

PRECISA-SE empregada do- 319 Telmestiça para casal, Apresen- '_.•_.' A„.^a
tar-se na» Av. N. S. de Co- COZINHEIRA - Precisa-1•»*«»._
pacabana, 387, ap. 208. se do trivial fino. Ordena-

para todo serviço de pessoa
só. na Rua' Visconde Abaetè,
153; ap. 101 — Vila' Isabel:
EMPREGADA — Preciso para
hora. Av. Osvaldo Cruz, 12-201

25-2630.
EMPREGADA — Precisa-se
para serviços de casal. Tel.
42-4724. Rua Evaristo da Vei-
ga, 47, «p. 607.
EMPREGADA — Casal sem
íilhos precisa para todo o
serviço, com» referencias e
dormir no emprego. Avenida,
Copacabana 12, «P- 801- Te»
lefone 37-8576. I ¦
EMPREGADA para caeal• —
Precisa-se, »Hua Miguel Le-
mos, 5} ap.-302¦»,..,BABAS a copelras preciso dl

versas., emprego, de 5 a 10
mil cruzeiros. Av. Copaca- MENINA'-"— Precisa-se para
bana, 534 ap. 402. Agenciai ajudar nos serviços de casa
Olga. ITel. 37-0952. .__

Rocha, 71, ap, 803. Copaca
bana. 
PRECISA-SE de empregaria
para pequena família. Náo
lava nem passa. Dorme no
emprego. Rua Santo Amaro,
51, ap. 710, Catete.
PRECISA-SE de empregada
doméstica, na R. Antônio
Basilio. 63, ap. 404.

Precl»-a-e!-'eclontlezns * qUe 6_-_ . mS.COZINHEIRA
para pequena
gem-se ótimas referencias
Tratar pessoalmente na Rua EMPREGADA ~ Precisa-se.
Miguel Lemos, 123, ap. 701. ciu_ saiba cozinhar e ar-
Tel. 36-4234. irumar. Náo lava roupasíi nao
rnzmmmA — Prensasse encera casa. Dormindo no
COZINHEIRA — . rieciba-se-LmnriB0 Ordenado de CrS .-

tino, que durma no «»RrJg°' , „.,
aluguel * de referências, Pa-,X* »__' _01'.

PRECISA-SE de pessoa para
tomar conta de três crianças,
das 10 ás 17 horas. CrS ...
3 000,00. RuaConde de Bon-
fim, 619. ______________
PRECISA-SE d» empregada
Rua Antônio Basilio n. 34 -
701. Praça Saenz Pena. Paga-
se bem. ___

, PRECISA-SE empregada para
I arrumadeira-copelra. — Rua

:na portaria deste Jornal.

ra casa de casal. Ordenado
CrS 7 000,00. Rua Alberto
Campos. 106. Tel. 27-1777.
COZINHEIRA — Precísa-se
para casal de tratamento, que
tenha boas referências, durma
no emprego. Folga \im
dia na semana. Ordenado cri
6000,00. Bairro Laranjeiras.
Telefone: 46-7598.

344-A, ap.
EMPREGADA — 8 000,00_ —
Serviço de sete pessoas. Tii-
vlal variado. Dorme no em-
prego. Náo lav» roupa gran-
de. Referências. R. Gen. Ar-
tlgas, 3C3, ap. 101 — Leblon.

MECÂNICO E LANTERNEIRO
Precisa-se. Rua Dona Amé-

lia, 171 — Andarai. Sr. Publlo.

SAPATEIROS — Precisa-se
de cortador de ca_lçado e au-
xlllar de cortador. Rua Vlel-
ra Bueno, 59-A — Sáo Cris-
tóváo.

^CONTABILIDADE — Precisa-
iiw rapaz com m-atlca que sal-

oílcial ou de buteiro que qui-
ser iniciar como cortador em
nossa oficina de. confecções.
r. Gonçalves Dias, 30, 5."
andar
ALFAIATE — Oficial de pa-
letôs — Precisa-se, sob-me-
dlda trazer amostra. San-
ta Clara. 46. _l 302.
ÍJÜDÃNTE DE BUTEIRO -
precisa-se na Av. Còpacaba-
na, 845, Casa Mozano.

'Clube, 3473. Colégio.
OAIXA cont.. rap. c| prat.
jJOm. Av. P. Vargas 435, sl 605.
'DACTILOGRAFA c| noções¦'Ue: Inglês pl Bonsucesso. ord.
.35 mll, TEt> — Pres. Vargas
¦6_9, 18» »nd.
.DACTILOGRAFA cl noções de
¦redaçáo p| centro, ord.. 35 mll
,'>res. Vargas 529, 18°, TED.
•DACTILÓGRAFAS. moças,
p|'. Z. Norte, esntro e sul.
Ótimos salarloâ, Pres. Vargas
529. 18» _ TED.
DESENHISTA proj.. máqui-
nss. 40/42. Av. P. Vargas, 435
B/ «03. ,

BARB. • MANIC.

MOTORISTA pi caminhão,
ord. 17 mll,' Pres. Vargas 529
18o — TED.
OFERECE-SE para motorista
particular, branco, solteiro
28 anos, II meses de cartel-
ra. Náo exige ordenado e íaz
outros serviços nas folgas
Dáo-se referencias. Tel.
58-8503. Chamar Palmiro.

SAPATEIROS — Preclsam-se
montadores para sapato es
porte. RUa Eng. Francisco
Passos, 357 — Penha.

BABA' — Precisa-se p| uma jioça — Preciso na At. Co
criança, mocinha boa aparen- pacabana 793 ap. 201.
cia. Carteira, referencias — ' - —¦

_í__ffin d. 1«1_' 11 - FÍa-lPensão. Ordenado a combi-Machado de Assis, 11. — ria dRS LaranJelros 303menao.

COZINHEIRA E AJUDANTE
Precisa-se com prática de

pensáu. Ordenado a combi
mengo,

Ferreira Viana, 44, ap. 506.
BABA — Paga-se bem. Cuidar
de duas crianças; uma de 7
meses e outra de 3 anos. E::i-
gem-se referènclos. Telefone
27-4551.

SAPATEIROS — Precisam-se
bons acabadores para obra
brotlnho e esporte. Paga-se
bem, na Rua Álvaro de Mi-
randa, 218 — Pilares.

BABA, — Precisa-se de 16
anos em diante. Pedem-se re-
ferencias. Tratar Bolívar, 147,
ap. 201.

SAPATEIRO
certader para

Precisa-se de
calçados .L.

ALIZADEIRA que seja tam-
bem manlcura, precisa-se ou
aluga-se a banca. Salão Ccs-
me e Damiáo. Rua Cap. Cou-
to Menezes n.° 41. Madurelra

XV sob medidas que corte
ÕFÈRECE-SE motorista, car- » .tenha _pratlca de'balcáo,

BABA — Pagam-se CrS .
7 000,00 a uma com pratica e
referencias. Tratar das 9 ás
12 horas na Rua Baráo d»
Torre n.° 376, Ipanema. Fa-
vor apresentar carteira ou do-
cumentos.

AUXILIAR de cabeleireiro
precisa-se, de moça ou rapaz,
com competência. — Tratar
condições na R. Haddock Lo-
bo, 290-A o| Manoe^
ATENÇÃO I Senhoras e mo-

telra nova, solteiro, 21 anos,
espanhol. Tel.: 26-1170. Sr.
Eliseu. .

na Rua Siqueira Campes 43
ap. 405 — Centro comercial
de Copacabana — Sr. Lima.

OFEREÇO motorista com car-
ta do Est. Rio pnra manobras.
Nfio exige lei. Dá-se referen-
cia. Outros detalhes chamar
Luiz. pelo tel. 52-1552.
PRECISA-SE dc um lubrift-
cador e lavador, na Estrada
Velha da Pavuna 918. —

ALFAIATE — Preciso de cal-
celra, em oficina sob medi-
da. Rua tiranos, 1 401, sl 10-,
Olaria.

ças manlcuras, e pedicura_ J,Inhaúmtti Pôst0 s8o Tiago.
facilito material, curso com^1!"" __¦—___
pleto em 30 dias. Rua Pedro j PRECISA-SE -— Torneiro
Américo, 340, ap. 102.  mecânico com prática em
BARBEIRO. Rua Quito, 366, consertos de peças de au-
Penha. Pago 607..  tomóveis» — Rua S. João
BARBEIRO" — Preclsn-se bom]Batista, 72.

SAPATEIROS — Prccl,sa-_e
de dois oficiais para conser-
tos de calçados. Paga-se
bem. na Rua Visconde de
Plrajá. 490, Boxe 18. _
SAPATEIRO • '— Precisa-se
oficial para consertes. Paga-
se ordenado fixo, na Rua
Mena Barreto, 94 — Botafogo,
SAPATEIRO — Precisa-se,
pnra consertos. Rua Jambei-
ro; 21-B — Vila Valqueire.

MOCINHA psra ajudar ser-
viços simples. 3 mll. — R.
Baráo da Torre1_2211_ap._jip3.
M6ÇA — Preciso, 10 is 15 h.
R. Miranda Valverde, 118, sob,
NA RUA CEDRO, 29 (GAVEAj
precisa-se babá. Ord. 4 mu
cruzs. Lotações Castelo—Ga-
vea ou E Ferro—Gave», ssl-
tar no ponto final,
OFEREÇO arrumadeiras, co-
zlnhelras. com boas informa-
ções. Tels. 32-5556 e 32-0584

PRECISA-SE de uma empre-
gad» para casal, com filha,
para todo serviço. Tijuca. —
Tratar pelo telefone 43-3833,
com José Luis Moreira.
PRECISA-SE de empregnaa.
Tratar Xavier dn Silveira, 90,
ap. 1004.

OFEREÇO duas boas copei-
ras. Uma é portuguesa. Tele-
íone 37-7191. Olgtu ^_

BABA — Prectsa-se. Exige-se
carteira. Paga-se bem. Av.
Epltáclo Pessoa, 2 040. Lagoa.

OFEREÇO duas ótimas babás
meigas e uma copelra. Olga.
Tel. 37-7191. _______

BABA — 6 000,00 — AV. Ral-
inha Elizabeth n.o 637. ap. 801.
COPEIRA-ARRUMADEIRA —
Precisa-se de uma de boa
aparência, que durma no em-
prego. Paga-se bem. Tratar
na Rua Cardoso de Morais,
442, Ramos.

DACTILÓGRAFAS (OS) 18/20
c 22. Av. P. Vargas, 435.
»/ 605. 

ALFAIATE — Precisa-se
ümaj udante. R. 7 Setembro" 81, s| 701, 7° andar.

DACTILÓGRAFAS — Várias.
lAv. Pres. Vargas, 529, 8»
andar— UNIVERSAL.

profissional. Combinar S;1»-|PRECISA-SE de lanternelro
rio. Av. Brás de Pina, 2 7o- profissional. Apresentar-se na
VUUt Alfegre — Irnjn. |Av# itaóca n.° 713 — Bon-

.BARBEIRO — Precisa-se 
"deisucesso. '

deíoflcial. Rua Cl. de Melo. 76.1 OFER.ECE-SE um motorista,
Encantado. com 36 anos. branco, solteiro,

SAPATEIRO — Preclsam-se
2, tientro e fora, sob. Rua
Teixeira de Melo 25. Telefo-

47-2970, Ipanema.

DACTILÓGRAFAS — C| prat.
p| Centro e sub Leopoldlna,
bl sal., cl gln.' R. Alcindo
Guanabara, 17, sl 605.
DACTILOGRAFA — Noções
de corresp., boa aparência,
c| agilidade, 22 mil. Av. Rio
Branco. 151. sobreloja. £l_209.
DACTILÓGRAFO —""Noções
contab., p| Jacaré. 22 000. Av.
Rio Branco, 151, sobreloja,
sala 209.
DACTILOGRAFA. O). Centro,
Sul. 20 mll. Av. Pres. Vargas.
529. 4.Q and. 
DACTILÓGRAFAS (OS.
Cia. Seguro precisa urgen-
te, adm. imediata, ginasial,
n; «parencia, 18!20 mll S.
.Dantas. 117. s| 205.
DACTILÓGRAFÕs" — Pro-
curam-se. com bastante prá»

ALFAIATE — Buteiro, pre-
cisa-se de um. para serviço
fino. Náo sendo competente
é favor nio se apresentar —
Rua Sen. Dantas, 44. ap. 3.
ALFAIATE — Precisa-se de
um oficial de paletó tropical.
Av. 13 de Maio, 47, ap. 1 711.
ALFAIATE, ajudante de bu-
telro, qu» saiba casear com
perfelçáo e passar a ie"?,
precisa-se na Rua Barata RI-
beiro, 344. Alfaiataria Oscar,

BARBEIRO Prccisa-sc de
I que trabalhe bem e boa
aparência. Rua General Roca

130-A.
BARBEIRO — Precisa-se. R.
Joaquim Méier n.° 13.

com 16 anos de prática na
Guanabara, conhecendo es-
tradas Brasilia, S. Paulo i
Bahia, dando boas referen-
cias. Tel. 42-9711. Sr. Ary.

BARBEIRO — Precisa-se eíe-
tivo 50íó garantia solaria —
Marquês de S. Vicente, 154
— Gávea.

AJUDANTE de costura me-
nor. para oficina de camisas
finas, que saiba pregar botões
com perfelçáo. precisa-se na
Rua Barata Ribeiro, 344. Casa
Oscar. ____J______

1ALFAIATE — Preciso de um
bom buteiro. Av. 13 de Maio
47. sala 306.. -.
AJUDANTE adiantada. Pre-
ciso, pratica oficina, alta cos-
tura. Tel. 36-6512. ¦

BARBEIRO — Precisa-se de
empregado efetivo. Pagam
se 60r;.. Estrada do Barro
Vermelho, 892, Rocha Ml
randa.

COPEIRA-ARRUMADEIRA —
Precisa-se para casa de fa-
milia. Rua Fnrme de Amoé-
do, 80 — Ipanema.

SAPATEIRO — Preclsa-sc de
montador e pespontador, ria
Rua Adolfo Bergamini, 44,
fundos. — E. Dentro.

COPEIRA - ARRUMADEl
RA — Precisa-se uma co-
peira-arrumadeira. — Exl
gemrse referencias. Tratar
na Rua Leoncio Correia.
136. Tel. 47-4895.

PRECISA-SE de 1 motorista
para trabalhar em camlonc-
tas de entregas, é preciso que
tenha os documentos em dia
e prática comprovada na car-
telra do trabalho. Tratnr na
Rua Senhor dos Passos, 68.

SAPATEIRO — Precis .-se de
pespontadores, (preferencia
bancada), para obra esporte
de senhora, para trabnlhnr
em casa.' Rua Ramlro Maga-
liifies 381. — E.. Dentro. —
Fnb. Calçados Nenll.
SAFATÜÍRO — Precisa-se de
ura bom oficial para conser-
tos. Rua Lobo Júnior, 1 541 —
Circular da Penha.

OFERECE empregada de se-
"unda a sábado, das llh30m
às 5 h. Grande prática e boa
informaçáo. Marquês Abrnn-
tes, 126, ap. 106. Procurar das
8 às 11 — Olinda. 
OFEREÇO empregada oara
todo serviço otlma «parencia
e referencias. Olga. telefone
37-7191, ord. 8 » 10CC0.
OFERECE-SE babá com pra
tlca para uma criança e uma
cozinheira. Tel. 58-9764^
OFERECE-SE empregada pa-
rnguala. — 52-1505.

PRECISA-SE de empregada
para todo serviço em apar-
tamento pequeno de casal
com l filho e que durm» fo-
ra. Rua Sáo Clemente, 254,
ap. 204. Botafogo.
PRECISA-SE empregada pára
todo serviço de casal. Orde-
nado CrS 4 000,00. Pedem-
se referências. Rua Ronald
de «arvalho, 292, ap. 1101 —
Copacabana

COZINHEIRA — Precisa-se
empregada só para cozinhar,
que seja de forno e fogão,
dormindo no emprego. Kua
Almirante Cócrane, 178, ap
208, Tijuca, perto da Praça
tíaeus Pena. Ordenado 
crs -8 000,00. _jv,
COZÍNiriüllÍA — Precisa-se,
com prática, que dé referen-
cias. Tratar na Rua Senador
Vergueiro, 79, ap. 701.

EMPREGADA — Precisa-»,
pnra serviço de pequena fa-
milia. conhecendo o trivial
variado. Rua Felipe de Oli-
velra. 48, ap. 601. Ordenado:
CrS 7 000.00. 

OFEREÇO empregadas rlgo-
rosamente selecionadas: ba»
bás, copelras. cozinheiras —
Ag. do Lar. Tel. 57-2863.
PRECISA-SE empregada, boa
aoarencla. Pedem-se referen-
cias. Tratar Rua Baráo Pl-
rasslnunga, 48, ap. 402 — TI-
Juca^
PRECISA-SE de uma empre-
-ada para todo serviço de 1
menino. Rua Sousa Franco
462 ap. 101. Vil- Isabel.
PRECISA-SE de empregada
para casal. Rua Antônio Ba»
sillo 63. ap. 803 — 48-0080.

PRECISA-SE empregada ser-
viço» de casal. 9 mll. 7 Se-
tembro, 63. 12.Q and. 52-1595.

BARBEIRO — Precisa-se. Rua
Constança Barbosa, n.° 55-B.
ônibus. 133. Méler.
BARBEIRO — Precisa-se de
bom oficial. Rua Marquês de
Sáo Vicente, 158- B — Gávea.
BARBEIRO — Preclsa-s:! pa-
ra efetivo. Rua Almirante
Tefé 581, centro. Niterói.

PRECISAM-SE mecânicos
de automóveis competen-
tes. Rua São Cristóvão n.°
973.

VENDEDORESE
CORRETORES

COPEIRA-ARRUMADEIRA —
Precisa-se na Rua Indiana 97.
Tcl.: 25-5383. Exlgem-se re-
ferônclris

COPEIRA ARRUMADEIRA^
Precisa-se com referencias,
para dormir no emprego.
Ordenado Cr$ 8 000,00. —
Tratar na Avenida Atlântica
1998, apartamento 1102,

PRECISA-SE de empregada.
Rua Getüllo 422, Cachambl,

PRECISA-SE arrumadeira que
durma no emprego, nn Rua
Haddock Lobo 419-A, o| 1, ap
n.° 201. .

PRECISA-SE ccpelra arruma»
delra. com pratica, e referen»
cias, ordenado CrS 8 000,00 -
Tratar pelo tel. 27-5616.
PRECISO varias empregadas
domesticas, ord. 6 a 13 mil.
Av. Copacabana 796 ap. 205.
PRECISA-SE uma garçonete
com pratica <ic pensáo co-
mercial. R. Xavier da Silvei-
ra n. 100.

COZINHEIRA — Precisa-se,
pnra o trivial fino, na Rua
Senador Vergueiro, 237, ap.
n.° 201.
COZINHEIRA — 

"Precisa-se

para trivial fino e prática
lavar e passar peças miúdas

Pedem-se cart. e refer,
CrS 8 000,00. Rua Raimundo
Correia, 71, ap. 702.

EMPREGADA — PrecHa-se.
Cozinhar e lavar para peque-
na família. Paga-se bem. Ru»
Professor Luis Cantanhede.
153, Laranjeiras, tel. 45-7598.
EMPREGADA que sRlba oozl-
nhar. Ordenado CrS 4 500,00.
Rua' Voluntários da Pátria, n.
361-802.
EMPREGADA — Precisa-se,
para cozinhar e lavsr roupa
miúda. Ordenado CrS 6 000,00.
Rua Bellsárlo Távor», 535, ap.
402. Laranjeiras. 

COZINHEIRA — Precisa-se na
Rua Itabaiana, 226. Grajaú.
COZINHEIRO ou cozinhei
ra de la. para clube de
campo em Teresópolis. —
Apresentar-se das 11 às 17
horas, na. Av. Rio Branco,
131, 5.* andar, grupo 501.

Precisa-se

EMPREGADA — Cozinhar e
arrumar. R. Joio Rego, 146.
sob. — Olaria. Paga-se bem.
EMPREGADA — Precisa-se.
com carteira de saúde e re-
ferencias. Rua Batáo da Tflr-
re, 603, ap. 304, Ipanema.
ÕFERECE-SE chefe cozlnh»
para restaurante tipo Itália-
no ou à 1» carte. Dáo-se re-
ferencias de outras casas. —
Carta para a portaria dest»
Jornal sob o n. R3-6 806.
OFEREÇO cozinheira forno «
fogáo. dorme íora. Oti-
mas referencias. Ord. » 000.
Agencia Olga. 37-7191.
OFEREÇO tres boas cozinhei-
ras. Uma é de forno e fogáo.
Ótimas referências. 37-7191 -
Olga

TINTURARIA
de passador ou pnssadelra
Rua Sáo Francisco Xavier
n.° 441.
COZINHEIRA - PrecisT OFERECE-SE cozinheira ml»

se
/....Hr.u. _ — rrectsa- , boas refii 9 mn, 52-1595

nc de boa .cozinheira. Or- gg_r==s-__~5_. _- —__T
denado Cr$ 7 000,00. Car- PRECISA-SE. So para co-
«.__.__ «11 ___f.rin_.i_,. a-c,. zinhar para 4 pes_K>asvPa-

PRECISA-SE de uma empre-
anda. na Rua dos Andradas,
102, l.o. Tel.: 43-8051.
PRECISA-SE empregada pa-
r» todo serviço. Rua Honórlo
de Ban-os. 41. ap. 202. 

teira ou referências. Ave
nida Atlântica, 3 77_, _.'
andar.
COZINHEIRA — Precisa-
se ha Rua Jurunas, 143 —
Méler. Dorme no emprego.
Salário Cr$ 5 000,00.

PRECISA-SE empregada, »r
rumar e cozinhar, que dur-
ma. Carteira, CrS 3 000,00. —
Rua Gustavo Martins. 48. —
Estrada do Qultungo, 1353.

CASAL sem filhos' precisa de
empregada com referências.
Paga-se bem. Tel. 47-3957.
COPEIRA-ARRUMADEIRA —
Preclsa-sc de uma, que snlba
servir a francesa, com bastnn
te pratica. Tratnr na Rua
Embaixador Morgan, 31. Bo

I \JUDA..TE de contra-m.itre
— --- , __ I— Precisa-se profissional c,

tlca de contratos de soclcda-|mult!l pratica em corte, con-
«ies comerciais e c.-cievendo»{eccõe.r(ie sen_oras. Av. 13  ..
Português correntemente. - d Mal0 23, 15» and.____?E: rAnViPmEMÃCartas com referencias e pre- —— —:— ——-[CABELEiRbiKA
tensões para R3-6 367. na por- BUTEIRO — Precisa-se. par»

Jiria deste Jornal. '!trabalhar na Ças» 
Quasparl.

*£ - na RUn Sete de Setembro n.
DACTILOGRAFA — Precisa-se n2 8„ andar. com Sr. Reis.

ATENÇÃO — Precisando
_ ampliar seu quadro de

precisa-se urgente, oficial | vendedoras, necessitamos
de lanternelro. Tratar na.ile moças falando alemão
ru» Senador Nabuco,_ 12.__ , c inglês. Tratar no Depar
PRECISA-SE de 

"melo-oíl-| 
tamepto do Pessoal na R.

ciais lanternelros r. mecani- Buenos Aires, 110|12, com tafogo. Tel. 26-4014.
cos, na Estrada Intendente gr. Rafael.
Magalháes, 1199. x
pltECISA-SÉ de 2 melo-oíl-
ciais de pintura em automó-
veis. Rua José Linhares 223,
Sr. Paulo.

PRECISAM-SE babá, 1 copei-
ra, 9 mll a cada. — 7 Se-
tembro. 63, 12.» »nd. 52-1595.
PRECISA-SE empregada que
dê referências — Ru» S. Sal-
vador, 53, ap. 102 — Telefo-
ne 45-0885.

CABELEIREIRA — Precisa-
se de uma, que saiba cor
tar e pentear, tintura, limpe
za dc pele. Tratar R. Baráo!PRECISAM-se dc lanternelros
do Bom Retiro, 1050 — En-;competentes. Paga-se bem —
genho Novo. (Estrada do Barro Vermelho.

PRECISA-SE de vendedor c'
prática p| aparelhos elétricos
e móveis, bnsc inicial de ..
CrS 20 000,00 (comlssáo). —
Av. Mirandela, 111 a 117 —
Nllópolls. ^^

Precisa-
se de ajudante moça menor,
com prática. Barata Ribel-

658-A
de uma com base para oíl

-cios • redaç*o. Paga-se bem.
.Game. • mesa. Casa de saúde'de nervosos. Tratar pessoal-
mente hoje. das 13 ás 14 ho-
ras. na Rua Fernandes Gul-
znaráes, 92.
DACTILÓGRAFAS — Te-
mos vagas para pessoas c,
prática. Paga-se bem- Tra-
tar na Rua 1.* de Março,
9. 2* andar.
DACTILOGRAFA — 

~18

Centro. Ed. Av

BUTEIRO PARA PALE-
TÓS — A Casa José Silva
Confecções S.A. precisa de
buteiros para paletós, com
prática dos serviços de fa-
brlcas. — Apresentar-se na
Rua Arquias Cordeiro, 320,
com documentos, falar com
o Sr. Pereira

1 571 — Colégio.
PRECISA-SE dc oficial lan-
terneiro. Rua Gonzaga Bas-
tos, 270.

CABELEIREIRO (a) - Preci- PRECISA-SE mecânico para
sa-se para snlâo de luxo em automóveis. Rua Conde Bon-
Icarai. Niterói. Tel. 7755. Itlm, 1 286.
CABELEIREIRO — Prcclsa-se
de ajudante. R. Visconde Pi-
rajá. 423. Tel. 27-3494.^
CABELEIREIROS — Precisa-
se dc auxiliares menores, de
ambos os sexos. Rua Arlsti-
des Espinoln. 101-D. Leblon.

A 1WA-1 CABELEIREIRA (O) — Preci-i\ _..___» *.*!-. Usm tia.BORDADEIRAS
mtl Q^*-^-A-* "T" .*¦  .-_„!. líinii;i 5_u;mu. it». -ít uu
2,i bordadelras c/ experiência 507.A E de RiaChueio.

SAPATEIROS
BALUAO — Precisa-se para
obra esporte. Rua Sirici, 544
— Marechal Hermes.

MANICURA — Precisa-se,
competente, de boa aparên-
cia. Dam-se garantia e 50%.
R. Gonzaga Bastos. 20, qua-
5e esq. de Baráo de Mesqul-
ta.

PRECISA-SE empregada com
pratica para casal. Paga-se
bem. Exige-se carteira e re-
ferencias. Av. Copacabana,
719 ap. 702.

EMPREGADA — Preclsa-so drecISA-52 empregada do-
para 3 pessoas, todo serviço. mestlca que traga boas re-
Rua Sá Ferreira, 96, ap. 602f6rcnci(is, Paga-se bem. Av.
— Copacabana. Copacabana. 605. sala 601.
COPEIRA — Precisa-se c_n.idas_g.3Clá.. 12 horas.
prática para pensáo. Avenida;pRECISA-SE ari-imatíelira
Amaro Cavalcanti, n.° 423, qlle passe bem rcupn com
Méler: ! referencies, oaga-se bem e

nue durma fora. na Run Du
*__:__. ... ____.__.____% ns . Cn

PRECISA-SE empregada psra
casa de íamilla. Ordenado ..
CrS 3 800,00, na Ru» Senhor
dos Passos n. 93
PREcTsÃ^SÊ de um casal
competente, êle copelro,
ela arrumadeira ou cozi-
nheira. Paga-se multo bem

Tratar pelo telefone

ga-se bem, Av. Vieira Sou-
to, 272, ap. 404^

COZINHEIRA — Ordena
do CrS 4 500,00. Rua Con-
selheiro Jobim, 268 - 201.
Eng. Novo,

PRECISAM-SE — Cozinhei-
ras pára 2 professoras. — S
mil. — 7 Setembro, 63, 12.»
and. — 52-1595.
PRECISA-SE de empregada
que arrume e cozinhe o trl-
vial íino. Tem faxineiro e U-
vadeiva. Náo trabalha aosdo-
mlngos. Ordenado CrS ......

_ 6 000,00. Rua Almirante Co-
COZINHEIRA — Casal sem crane, 178, ap. 502'. Tljuc». —
filhos — Procura-se para Tel.: 48-4078.
todo o serviço de casa de 4 precISA-SE cozinheira
pessoas. Precisa documentos. ípi_|ai «„„ nara família.— Rua Joáo Lira, 19. Tele-<,"_-al. """.i*™ /..Juí,.
tone 27-6841. Leblon. .somente cozinhar. Ordena-

COZINHAR e arrumar para
casal com 2 filhos. Dormir
no emprego. 6 000.00 Iniciais.
Rua Leopoldo Mlguez, 144,
ap, 50_!.

- do 6 000,00. Tratar na At.'" 
Rainha Elizabeth, 636.

PRECISA-SE de um vende-
dor para casa de reprodução.
Proça da República n. 73
— Rio.
RAPAZES — Admitem-se
3 , que sejam muito de.
sembaraçados e de óiima

PRECISA-SE cozinheira
de trivial fino, que durma
no emprego e sem filhos.
Rua Alexandre Ferreira n.
110. Tijuca. — 26-7062.,

57-9124 — Av. Atlântica»COZINHEIRA — Precisa-«
1782, ap. 605. iiuna cem carteira e referen-
PRECISA-SE de 

"perfeita 
CO-.fen*U'3sfwft ü"' 

°*"'* PRECISA-SE de cozinheira
neira-arrumadeira. boa apa-1 !___"_•__ .£•.• __-• ii» __ —que lave roupa mluda e duv-
rência Casa alto tratamen- COZINHEIRA para fazer lan- ma fora. p/ casal. Tratar na
to. ótimo ordenado. Telefo- che. Rua Voluntários da Pa- Rua Amarngl, 16.
ne" 45-5117.  |trin, 329-A. pRECISA-SÈ de cozlnhelr».

COZINHEIRA — Para minu- c' prática de restaurante —
tas,. á noite. Tratar à nol-1 Rua Visconde Duprat, 10.

CASAL — Precisa-se empre-
gndn para todo serviço. Pn-
gam-sc 7 000.00. Santa Clara,
23, 7.° andar.
COPEIRA — ARRUMADEIRA
— Cr$ 6 000,00. Casal sem fl-
lhos — Precisa-se. Exigem-
se referências. Praia do Fia-
mengo. 186. ap. 1003. Tele-
fone 45-5971.

CHANFRADOR — Precisa-se
de um bom chanfrador para

COPEIRA-ARRUMADEIRA —
Precisa-se de «ma com prA-

ãSntTcfio' ^-¦mtoltt» c boa aparência. Tratarapresentação, para serviço Resedá. 23 — Lagoa.
externo, de corretagem de1
anúncios radiofônicos. Ex-
celente oportunidade para

SmvÁV'^_l*"pre_ísam"-ieisa--,e' <-ue. Penteie bem Ga- màquT_a""Í?.kí__.a." T_a"_n.~ na, _uem tenha ambições de
QUINAS — #ir_ecisamje|r(mtla salárl0. R. 34 de M(a0, orquídea; 139 - Nllópolls —Jprogresso. Paga-se bem.

Central salaISWIU_""_!_5_ "\i™'*"»^;;""|-,_i__-.'_,:'_ue_-'í4^u,:'u' j_n.õ"ão campo do Nova Cl-!Ãpfesentar-se ha Pça. Ti
de bordados linos._ Apre-1 cabeleireiros. Preciso de idade.  | radentes n. 9 — 7.» andar; kmpregadA

Salário CrS 6 000,00. Pedem
se referências ou documentos.

quesa de Bragança 95 — Co-
bertura 01 — Grajaú^

PRECISA-SE de arrue r.del-
ra, dc qualquer n...ur.allda-
de, para trabalhar cm pe-
quena resldéa.-i-. í-ga-íe
fem. Tel. '..7-4270. Das 8 as
11 horfs.

PRECISA-SE babá Cl pra-
tica, Rua Garcia D'Avila
68 — Ipanema. Tel. ...
47-4462. (P
PRECISA-SE de empre-
gada para serviço de um
casal, menos lavar. - Pa-
gam-se Cr$ 8 000,00. Tra-
tar de 8 às 13 e das 18 às
21 horas, na Av. Copaca-
bana. 1 391. ap. 507^  (P

PRECISA-SE de copelra-arru-
madeira que durma no alu-
guel na Praia de Botafogo,
n.° 422, apartamento 606. Or-
denado CrS 5 000.00.

COZINHEIRAS

.PRECISA-SE empregada pa,
DOMÉSTICA — Precisa-se de r(l pequena fnmilla. Dorme
umn responsável pelo seryl-,{ora palssandu, 59, ap. 809.
ço. R. Sao Camilo, 59, Bntr-I '-—»——
ro Dourado, Penha. IPRECISA-SE de uma empre-

gnda. Paga-se bem. Exigem-

ATENÇÃO! Cozinheiras —
Preciso varias c| cart. e refs.
Ord. 6 a 10 mll. Av. Copaca-
banajB10^s|JU9.jreL_57-2863.
ALERTA! Cozinheira e ar-
rumadelrns. Salários de 6 a
10 mll. R. Joaquim Silva 123

p_»t-q ti n ___"-¦

bIcTlLáOP__FÃ~V 
~ 

grande iltni"'caA ".aíl!i. *1V___\«- i trêH _m 
"f 

«guMla ê:to-"aJ_|iíÕAÍx____OS D_3^_iOAO.;p_-F_sala702 (ao lado doCÍ-1 t_ni7_to Tequéno, 
'das 

8 »s ^oStofrai!*àp^TOS^TuSc™
;-iS s_7 _«_!_ de es- •¦•"•¦-¦ __._!: G_. , . Menes '|dnnte pratico. Av. Copaca-1 ra calçatl03 esporte .precisam-, nema São José). P 15.30 horas, com carteira e ____S___-g_i__g_ ""' -J—?-
S_Rte'i8SrTmü?r"'ÂvJ'ak-t*37, «obreioj*. ban»,.209,jip. 202. g Sr^JSrCfe^^BEES» - *33»£ ltáT\™™&*Ct\èi^PRECISA-SE de empregada
Branco. 151. sloja. ¦ 209. 1 COSTUREIRAS - Para ca- CABELEIREIRO (A) — MA-|íundos, Nllópolls. Est. do Rio. *.-*""££ blc0 P p;ira com. ^,™0x™- Rua BOWta, 18_, r . »
D"._^Í_DGRÀFA -Tp7eci__"-|p»s. |^ae-sse£e»' 

Tratar na NICÜEA _ Precfca-se w-l-tazer ferramentas, . 1 í,ei'et_?"uadro NeíesVltnm-se *J±Jíl--^ ipa.a lodo 0 SerVIÇO de CaSal

te, na Praça Natlvitlade Sal
danha. 3-A, Beníica.
COZINHEIRA
de cozinheira para família de
três pessoas. Pi-fin-se bem —
Tratar na Rua Figueiredo
Magalháes, 1033, ap. 301 —
Copac ab a na.
COZINHEIRA — Precisa-se
competente* para pequena
íamilia, que durma no em-
prego. Paga-se bem. Aveni-
da Copacabana. 12. ap ""

PRECISA-SE de uma cozi-
nheira e uma arrumadeira.

— Precisa-se | paga-se bem. Rua Coelho
Neto, 63. Laranjeiras.
PRECÍSA-SE de boa COZI7
nheira. Ordenado 6 000 cm-,
_eiros. Praia de Botafogo, 2S0,

ap. 701. Tcl. 46-2756. J»
PRÊCISÃ-SE ajudante com
pratica de cozinha. Av. Pres.
Vargas. 509. 22." andar.

mos dactllografa cem pratl
ca. meça. solteira, idade 18/; ¦_.»_____
22 anes. Apresentar-se na Av. COSTUREIRAS para vestidos
Rio Branco. 20, 3.» andar. [de crianças. Internas, com
ESTENÓGRAFÃ"T5Ft"."Tnglís.iPr"lca de .oficina, paracot-
45 000. Aparência» Av. Rio -=••
Branco. 151. sloja. s" 209.
ÍSTENO PORTUGUÊS 0| Ingl.
60 mll. Ed. Av. Central, sala
51P.

e costurar,

^V^"oW<'^b''""'"''-'''S;V,!f:.nK,.!.1';Irn,

NICURA — Precisa-se ur-|Trazer
gente, competente. Conde dal CAIXElRO DE BALCÃO p!Bonfim. 25 — Actunlité Ca-»e5portei senhora — Prccl-]nas fecliódVs.

I sa-se na Rua Dona Cecilla,| na Rua Rlachuelo". 221-C.
VENDEDORAS ÈXTER-
NAS — Para venda de

belcireiro.
CABELEIREIRA profissional 38-C — Rio Comprido _
allzar a quente e frio. Saláo »F^BHJCA DE" CAí,ç_\DosT"_ Al. íl.i . _ ' 1 . a* 1. Trl 4

o (cinco), p trabalhar e zo-lEMPREGADA — Prec sa-se»-,.. a,j--,j-
Apresentai-se pnra trabalhar das 8 ás l4_e.e.enCia5. UrdetiadO ....

horns. cm cnsa de pequenn,r f -. nnn nr. __„ .._-.-,
fnmilia. paga-se bem. Ave-CrS 7 000,00 para começar.
nlda Copacabana. 12. ap. 7021

ATENÇÃO I Cozinheiro com
pratica, precisa-se. Av. Mnrc-
chal Floriano- n." 193. ¦

ATENÇÃO! — Preciso cozi-
nheira de forno e fogáo para
casal fino. ESlJo carteira e
referências. Ordenado 12000
cruzs., tem que ser capricho-
sa • saber cozinhar. Tratar:
tel. 26-0281 ou 46-7603. com
Lourdes.

externas Dcja. Rua Catete,
Precisam-

295.
Ajudante,

preciso. Av. Copacabana. 1386
Saláo Rlvlera. Tel. 27-5010.

Preclsam-fie ã cortadores. -Ruai
Montevidéu. 1 133. roupas de senhoras.

ga-se salário CrS

702.
COZINHEIRA — Precisa-se
para casal, trivial lino. com
reíciincins. Rua Sa Ferrei-
ra, 135. ap. 804 — Copaca-
bana. 
COZINHEIRA — Prectsa-se
para pequena família. Paga-
se bem. R Isldro de Flguel-
redo n.° 30, ap. 201. Mara-
caliá.
COZINHEIRA — Precisa-se
de uma para cozinhar o trl-
vlal simples variado. Rua
Conde de Bonfim n.° 466. np.
801 — Tijuca. Tel. 34-9691.
Paga-se bem.

PRECISA-SE cozinheira. Pa-
gam-se CrS 9 000,00. Tratar
Alberto Campos, 173. Ipane-
ma. 2
PRECISA-SE de cozinheira e-
prática de restaurante, na R.
Baráo de Mesquita. 1045.

VTENÇAO! Preciso cozinheira
para casa de fino trato. ord.
8 a 15 mll. Av. Copacabana,

96. ap. 205.2. ap. 702 „ , - ».,", 1 11 ao. ap. .uj. 
"pãrtTdã R»--- -to-10 DOrgeS, //, fftie- ATENQAOI cozinheiras, babás
-«tar- Av.1».-. noirtl Ci*,*, copelras; com carteira e re-

COSTUREIRA cqm prãti-| Mario
orár|Ca de alta Mstur#precisa-jCABELEiRSiRo (A) — Com

^J^n_!Sníi. ' ??flon P J&W >¦•- Rua Bulhões de Car-|m„lta prática em tinturas .
Rte T,rn_oCU'l51 

Jrbrelo.í:jvalho. 563 - 803. Telefone:!penteado,. Pre0,sa. - ru,
•al» 209. IS7-3870. IBaldraco 15. Méler,"

EMPREGADA

m_.Vn__0r,0_86TrattpRr7oiAT''{one 27-8101, Gávea
paraS™nhoDra v£5^\_£FÍ,J& ihta^Rnâ S&SGst dc SsSTidás rnSSS^STST^mg^m, õvHã__ »p- '4i«:
bP^%^t0n^r?prec}_eft!_urS% %$ &*ft^\s2lVttSg2 ^ M ____SuTWSS. *«_»3ST^ 8 «oõToT"—Õ5F1-
renca ,para maquina de IU- , l l •* 

3p- .p„oo'|^ .f^'1 h0 
; ?| g^J Pa"_-St bem. Tratnr nn Rua nhelra. Rua ArjatldM Kspf-

l'ti.n. .•"_'¦_".'.' Vi• 1 'Jeiras, 33R. '.,., *i _3>0S_S ou 57-6J48 — ««nr. uno.

cop...
ferencl as. acham empreges
até 12 OCO. na Agencia Olga.

PRECISA-SE de uma empre-
gada. que saiba cozinhar, cm
cnsa de pequena íamilia. E_:i-
gem-se referínclns. Tratar na
Rua Barata Ribeiro. 425. ap.
503.
PRECISA-SE de empregad».
que saiba cozinhar e demais
serviços no horário das 6 à*
18 horas. CrS 5 000,00. Ru»
Cândido Mendes, 227, ap. 711"
— Glória.COZINHEIRA — Preciso pa»

ra trabalhar das 8 ás 18 ho-
ms. diariamente — Rua D
Romana. 217. sobrado.-r-FSSãS m» Btnt0-± ---

e roupa - PRECISA-SE boa cozlnhelr»

PRECISA-SE um «Judante d«
cozinha, c/ prática, na Ru*

ípara pequena137-3027. família. Tel.

P_»rto do ..anal.

COZINHEIRA
para trivial fino
Ca=a de caiai em Santa Tere-
sa. Exigem-sc cttmas referen-1
clns. CrS 8.000.00. Telefone "precISA-SE 

de uma corl-
45-4303. das ll_»té 16. _ nhelra que lave «lguma roti-.
COZINHEIRA E AJUDANTE pa. Exigem-se referências —
— Precisam-se. na Rua Re- j Rua Dias da Rocha, 71, ap»'
pública do Libano. _. 803. Co_._s.ban_.

B_W(3ji3_JS__lí___?iSS_*"3-«-W^^ -__



Jornal do .Brasil, 4.*-feira, 9-5-Ô2, 3° Cad. -- 5

m

PRECISA-SE de. cozinheira-1 Av. • P. Vargas. 435, s! 603.
arrumadeira, pessoa de fes-IBOYS p, Centro. -Í/Norte.

«XMfeES. -"míaÍBOYS, b apar^TXvYPÍÍi:
Dlos da Rocha, 12, ap. ""¦' ivarBas- 52S1- *¦ ana- ;
Tel. 37-2373. .' 

' 
!BALCONISTA — Precisamos

PRECISA-SE. de aludanta
Omõçii), pl cozlpha de pen-
çáo,. Tratar ria Av. Salvador
de Sá, ?26..EQb. 
PRECISA-SE de cozinheira,
com prática de 

'botequim —
Rua Frei Caneca, 424-A.
PRECISA-SE. de boa cozi*
nheira do trivial ílno, para
casat sem Íilhos, de alto tra-
tamento. Ordenado: CrS ..
7 000,00. Exlgem-se referen-
cias. Corte Cantagalo. 83, ap.
8-101.- Tel.: 37-0059 — Oni-
bus 114.
PRECISA-SE — Empregada
para cozinhar trivial variado•«¦ outros serviços. Exlgem-se
referências ou carteira. Rua
Sã'Ferreira, 12, ap. 303.
PRECISA-SE d» cozinheira,
passando roupa de senhora.
Dorme íora. carteira e reíe-

-rênclas.- Ordenado CrS S 000,00
— Rua Conde de Bonfim, 494,
ap. ".01.- Tijuca¦ ¦ • ¦ __
PRECISA-SE de cozinheiro
na Rua Machado Coelho n.
148. -

de um bom balconista paia
trabalhar em loja de papela-
ria, com preferencia para
quem tenha prática do ramo.
Exigimos boa apresentação,
boa letra, referências e maior
de 22 a 30 anos
Rua México,, 128, lojli 3 —

LANCHEIRO 2.9, com prática
— Preclsa-se, B. Juan Pablo
Duarte, 38. - ;

PRECISA-SE servente para
remoção terra. Rua loitum-
na, 81, com Sr. Cabral.

LEITEIROS — Precisa-se de
entregadores, que tenham
carteira profissional e ates-
tado de boa conduta. Apre-
sentar-se na Rua Teixeira
Melo, 81-A, das 6 as 8 horas
(Sr. Paulo). .

PRECISA-SE de -.om lanchei-
ro, bom padeiro e ajudantes
para ambos confeitaria Ger-
bft. Rua Afonso Pena, 146. —
Tratar com Sr. Antônio.

LUSTRADOR — Precisa-se na
Tratar na!Rua Palssandu n. 344. ap. 101

Serviço por tarefa. — La-
Pedimos não m apresentar
quem nâo preencher o que
íoi solicitado.

ranjeiras.

BALCONISTA — Precisa-se
maça boa auarêncla. o! prátl-
ca de loja artigos ílnos. Rua
lluarque de Macedo n.P 51 —
Flamengo.

OFEREÇO 
'cozinheira-- 

eco-
peiras,. cl informações. Tele-
.lanes. .32-0584 e 3_Í-5S5C .
PRECISA-SE de um tercei-
rór-Éozinhelro com prática de
restaurante, na Rua Barata
Ribeiro, 226 — Copacabana.

BOMBEIRO-FUNILEIRO —
Preclsa-sè profissional habl-
lltado em ambas as profls-
s6es..Tratar: R. Orestes, 28,
Sapto Cristo... _________
COPEIRO — Prcclsa-se. Tra-
tar Av. Atlântica, 1782, ap.
203. Exlgem-se referencias.
CARPINTEIRO p/ concreto
armado, dé boa produção,
preclsa-se, Urgente, na Av
Maracanã, 343. Quem náo íòr
competente é íavor nio ee
apresentar.

PRECISA-SE cozinheira, pa
rá bar com prática de ml
mitos e salgadlnhos. Rua
Mareohal Florlano, 2 037 —
Nova Iguaçu. ¦
PRECISA-SE de cozinheira
para o trivial ílno e variado
na Praia de Botafogo, n.° 422,
apartamento 606. Paga-se
bem. .
PRECISA-SE de cozinheiro e
moça, com' prática de café e
bar. Tratar na Rua Bela, 900.
— SSo Crtstóváo.
PRECISA-SE na Rua Vlscon-
cie Plrajá, 646, ap. -804, no
Jardllh de Allali de cozinheira
de forno e fogão, que tenha
carteira • boas refreenclas —
Ordenado até CrS 10 000,00.
PRECISA-SE de uma' cozi
nheira com pratica —¦ Av, 28
de Setembro, 311.
PRECISA-SE de um empre
gado que tenha prática de
cozinha e de saláo, na Rua
Voluntários da Pátria, 165
FARÁ casa de um senhor so,
¦preclsa-se cozinheira e ar-
rumadelra. Exlgem-se reíe-
rênclas ou carteira, que. dur-
ma no aluguel. Rua' Ferreira
Viana 18, ap. 501. Flamengo.

LAV. - PASSAD.
EMPREGADA <— Preclsa-se de
senhora.p| lavar roupa de 4
pessoas* ajudar em outros
seivlços. freí.: 48-V788.
EMPREGADA — Precisa-se,
para lavar, passar e • peque-
nos serviços. Rua Visconde
de Abaeté, 54, Vila Isabel.
LAVADEIRA — Preclsa*se p|
íamilia de três pessoas, dua:
-vezes por semana. Tem ma-
quina. Av. Delfim Moreira,
952,-ap: 102- Leblon . .
LAVADEÍRA para casa de Ia
mllla, com pratica de roupa
dè homem (teni maoulna)
CrS 200,00 por dia
qúda. Tratar Av.
1 314. entre D. -Del
Uruguai.
ÜÃVADÊÍRA — TrésITias' n"it
semana, pequena família. Te-
lefone 47-6971.

BALCONISTA com bastante
pratica em casa de modas de
artigos ílnos, para senhoras.
Hua Gonçalves Dias, 38, 3.»
andar.

CARPINTEIRO — Precisa-se,
competente. Tratar na Rua
Orestes, 28, Santo Cristo.
CQNFEITEIRO —. Precisa-se,
com pratica de doces e sal-
gados, que tenha trabalhado
em doces estrangeiros. Paga-
se bem. Tratar na Rua José
Clemente, 20, Niterói, em
írente Barcas.
CARPINTEIRO DE ESQUA
DRIAS — Que seja compè-
tente, na Rua Batista das Ne-
ves n. 40. Rio Comprido.
COBRADOR — _C| pratica —
Ed.t Av.-.* Oentrifl £ cl 519
COMPOSITOR-"^-Preclsa-se
R. Sacadura Cabral, 221, 1."
ciclista — jíreolsa-seí.de
rapaz desembaraçado, para
fazer, entregas na zona do
Andarai. Tratar com o Sr.
Raul, na Rua Barão de Mes-
quita, 799.

LUSTRADORES — Pfaclso.
Rtia Alm. Gonçalves 10, per-
todo u. 1107, da Av. Cepa-
cabana. •

LADRILHEIRO — Preciso
bons profissionais na obra
da Rua Dias da Cruz 335
Méier. Dá-se empreitada.

PRECIS1-SE de pedreiro —RAPAZ com pritlca de açou-
Apresentar-se com íerramén
tas ha Rua Delílna Alves a.
11 — Màdureira. _
PRECISA-SE porteiro e vigia
sabendo ler e. escrever. Tra-
tar: Rua Anita Garlbaldl, 37,
de 9 ás 13 horas.

SERVENTE p| expedição. Av.
P.-Vargas. V . s/ 605.

PRECISO dé bons ladrllhel- PRECISA-SE lavador de car-
ro3. Paga-se bem. Trabalhar
em Campo Grande. Telefone
46-2833.
PRECISA-SE de três mcçís
menores para baleio, cem
pratica, na Av. N. S. Co-
pacabar.a, 581.. loja 4.

ro nò edlílclo, c/ pritlca
boas referências. Tratar Rua
Pompeu Loureiro, 120, c/ por-
telro.

MOÇA para confeitaria. P.ua
Tte. Cerquelra Leite, *" ~

Méler.

PRECISAM-SE rapazes para
vendas <ie ha!..;., blscoltcs,
chocolates etc. Ccmissáo 30<í_
cesto licenciado com o ponto
certo .pcdfhdo retirar tle 15 a
20 mil cruzelrcs, fornec-smes
casa e refeição. Rua Barão
do Bananal, 238. íundos —

MECANICO-TORNEIRO — C.
prát. 3 anos p. Z. Norte, com
sal. Rua Alcindo Guanabara,
17, s. 605.
MENOR — Preelea-se, para
limpeza e .entregar — Tratar
na Rua Catete, 289 — Modas
Flamengo.
MOÇA — Preclsa-se, ser«ço
íacfllmo, atender teleíAie,
anetar endereços em exposi-
cão de móveis na' Tijuca.
Tratar Av. Suburbana, 1 183,
íundos, fábrica de mfrfrela.
MOÇA — Para alnioxarlíado
limpo, òue tenha o curso
primário completo e que te.
nha boa letra. Tratar díá-
riamente até 10 horas, na
Rua Maroúês de Abramfes n.
ll-B. — Náo se «tende por
telefone. . - . "

PRECISA-SE de um garçom
com prática de cozinha. Tra-
tar nu Rua Jerson Ferreira
31-B — Ramo:.

MARCENEIROS — Precl-
sam-se meios-oficiais. —
Catete, 136. . . .
MOÇAS--— Maiorea • meno-
res, c! gin., b1 apar.. pl loja,
R. Alcindo Guanabara, 17,
s| 805.

CAMPONÊS - Casal precisa-
se prático de lavoura, "na R.
Senador Dantas, 71, loja —
Ótimas condições. '.

MARCENEIROS — O Arma-
rio Standard está precisando
de oficiais para montagem de
armários' embutidos. Diárias
até CiS 1 000,00 em trabalho
por empreitada. Tratar no
escritório na R.~ Matoso n.
300 ou na fábrica, situada na
Estrada do Cabral km 9 112
— Estação de Lajes — E. F.
O. B.' Ramal de Tairetá.

CAIXA (registradora) — Ur-
gente. Procuramos moça com
pratica. Otlma ' firma no
Centro. México, 41, gr. 807.
Tel 32-6614.
CARPINTEIROS de íònnas —
Preclsam-se na At. Pres.
Vargas, 435 S 607-A. ás 9 h.
CARPINTEIROS — Precisam-
se de 3 oom pritlca de lns-
talaçió. comercial. — Paga-se
bem. Tratar com o Sr. Wanls
no local-. Rua General Roca,
661 — Tijuca. Praça Sáens
Pena.
CARPINTEIRO, marceneiro —
Preclsa-se, na Rua Farani, 4.
Paga-se bem. — Favor, com
Feres.
CARPINTEIROS para esqua-
drla - Precisam-se.. Na Ru»
Desembargador Izidro, n. 10
r- Praça Saens Pena.
COBRADOR --"Para olã
térior —'Paga-se comissão,

PRECISA-SE um garçon. c|
pratica' de minutas, na Es*
trada Intendente Magalhães
li." 845-B.
PRECISA-SE Um garçom c|
meça, r.a Rua __>ra_lllr__.. 16.

SOLDADOR — Preclsa-se de
um soldador para todo servi-
ço de solda elétrica e oxlgè-
nio. Paga-se bem. Rua Sio
Luis Gonzaga, 2 099.

PRECISA-SE de empregado,
para balcão e entregas de
padaria. Rua Carolina Ma-
chado, 952, Osvaldo Cruz.
PRECISA-SE de menor, de
13 a 14 anos. p| casa de ia-
mllla. Rua Conde dé Bon-
fim, 234. Ordenado a com-
binar.
COZINHEIRA p| cozinhar e
pas_ar roupa miúda. Rua
*¦__— crto» una VIU Isa-

grue, que dé rcfu.Snc_._-_5. na
Rua Barão de Mesquita 1C77.

SERRALHEIROS - Preciso e.
urgência, na Av. dos Itália-
nos. 710. Messias.
SERVENTE pratico — Obra
Engenho. Novo. Apresentar-se
R. Leandro Martins, 46, l."
and. (Centro), das 7 às 8h.
SERRALHEIROS — Alu-
mínio e ferro — Preclsa-
mos.de oficiais e l|2-ofi-
ciais- Rua Bela, 1318 — S.
Cristóvão.

bel. Paga-se bem.
SERRALHEIROS e pessoal c|—v—t——

PRECISA»SE tíe bombeiro-
eletricista; Rua Garcia d'Avl-
Ia, 99. ,¦''•'. . -

POLIDOR — Prècisa-se na R.
Jlanguaba. 7,.estação de Lu*
cas.'*!— GB. ...¦_¦ ;.

PRECISA-SE de pedreiro.

PRECISA-SE de uma' garço-
nette e de um menor na Rua
Santo Amaro, n.° 4, ap. 1,
Catete.

S;^"-..1 ^-ríl^V0 °ar' PRECISÃ^E~dralguns~^r-
doso n. 334 — Tijuca. Irárlos. sabendo ler e escrever.

Rua Vieira Bueno, 30, Sio
Cristóvão,

PRECISA-SE de faxineiro pa-
ra pensio, dão-se com e ço-
mlda. Rua Senador Verguei-
ro, 111 — Norte Pensão.
PRECISA-SE de mOças meno-
res para baleio, com pritlca,na Praça Saenz Pena; l __

PRECISA-SE de copelro eom
pratica de restaurante e lan-
ches no Centro. Av. Marechal
Florlano, 209.

PRECISA-SE d.e serventes. —
350,00 p| dia. Rua Sotero dos
Reis n. 9D.
PINTOR para óleo • massa
— Preclsa-se, R. Alcindo
Guanabara, 21, s| 908. '

PRECISA-SE de marceneiro
com bastante pratica de ser-
viços de fluo acabamento —
Tratar na Rua Francisco
Serrador, S0, sj I 502, das. 7
ás 9 hora_.
PRECISA-SE de moça, para
café, c| prática. Rua Alcán-
tara Machado, 33, perto da
Rua do Acre.

MÔÇAS e senhoras — Precl-
sam-se. Paga-se o salário,
R. Barão úe Melgaço. 1031.
Cordovil. Ônibus 8-20. Pe*
nha-Cordovll. . ...
MENINO — Precisa-se d» 10
a 15 anos, boa aparência, pa-
ra acompanhar senhor apo-
sentado, de vista fraca, na
rua;-cinemas • viagem curtas
e- outros serviços leves. Dlo-
sé casa, - comida, aulas pri-
tlcas de Inglês e salário mó-
dlco. Escrever, dando todos
detalhes e se possível uma
foto. Prof. Armitrong. R. do
Ouvidor, 58, loja — Rio.

PINTOR — Precisa-se dt dói*
eom pritlca. Rual.4 d» Mar-
ço, j, 3.» andar. ,.-¦"..

MENINO, de 14 a 16 anos,
preclsa-se,' para serviços de
casa de família. Exigem-se
referências. Campo de São
Cristóvão, 348. Tel.: 48-8213.

PREOISA-SE calxelro e| pri-
tica. Av. 28 de Setembro, 213.
PRECISA-SE de carpinteiro»,
cimento armado, proíisslo-
nais. Av. Suburbana, 4149
— Del Castillo.

MOÇA — Preclsa-se, otlma
aparência, bem desembaraça-
da, trabalhar Importadora
New York Ltda., Av. Fran-
klln Roosevelt, 126, 2." an
dar, sj 206. Castelo. 
MENOR — Precisa-se de uma

LAVADEIRA-PASSADEIRA —
Para três pessoas, no enderê-
ço abaixo, três vezes por se-
mana. Rua Barão de Mesqul-
ta, 578, ap. 602.
LAVADEIRA — Preclsa-se, c/
prática de máquina e que
apresente referências. Com-
binar na Rua Urbano San-
Xis, 72 — Praia Vermelha. Te-
léfdhe 46-7911. ' '

¦__K_^I_SWí£ ^l^^B&S fraMâbS6 Sn
•lna è HSm !Àli 5nf«níia««,e _r*ílnç?' 

"varejo, artigos pura limpeza,ina e RUtttçrÇ 100 000,00. FaV*_r?l1ao -Tratar, com Sr. Raul, na Rua
se apresentar sem Os re-Bario.de Mesquita, 799 —
quisitus acima. Rua doi Andarai.
Ouvidor, 86, 1." andar, com
D. Maria.

OFEREÇO para lavar, pas-
sar e limpeza, só na parte da
tarde, 250,00. Tel. 46-1081.
OFEREÇO ótima lavadelra
diarista. 46-0499 ,". D. Ar-
mlnda. _
PARA LAVAR E! PASSAR —
•-Precisa-sé, em casa de pè-
quena íamilia.'Paga-se bem.
Rua Conde de Bonfim,: 55,
ap. 603. Pedem-se referêncl-

PRECISA-SE de empregada
para lavar roupa e ajudar na
•cozinha. Tel: 43-9112. Cha-
rnár_8r._Aladlno. . _'pÂSSAbÓR"(A>~com" 

prática
de máquina, íábrica de cal-

"ças" preclsa. Tratar na Rua
República do Líbano; 16, 2.»
andar; '¦;" 
PASSADEIRAS — ' Precisam-
se .para fábrica de camisas
inútil apresentar-se quem
não tiver multa prática. Se-
mana-do 5 dias. — Praça Tl
radentes. 79. 1.° and. . 
TREOISA-SE de uma lava-
deira. casa de família. Tra
tar Rúa Toblas Moscoso 198

Tijuca. '/
PRECISA-SE de passádelros

acabador e passador. Tin-
turarla Vila Verde Ltda. Rua
Pinto Teles, 476. Paga-se
bem.
PRECISA-SE lavadelra que
passe multo bem. Tenho má-
quina. Ordenado CrS 6 000,00.
Dorme no' emprego. Tratar
Xavier daí Silveira, 85, ap
1004, Copacabana^
TINTURARIA — .'Precisa-se
de òffmlsta. Rua Aristldes
Calré n.o 225. Méler.
TINTURARIA — Precisa-se de
otimista afetivo. Praça War:
nha«en. 12 — Tel. 48-3257 -
Maracanã.

DOURADOR - Prcclsa-se um
para firma estabeleolda. Tra-
balho tf combinar. Av. Co-
pacabana 268 loja 40-IX
DESENHISTA — C| pritlca
de Arquitetura, 25 000 — Av.
Rio Branco, 151, sobreloja,
sala 209. . - * *¦¦'.¦'
«DISTRIBUIDOR TIFOGRA.
FO — Rua Luis. de Camões,

— Centro. i.-.... ..

MESTRE ELETRICISTA -
Para dirigir obras indus-
triais e prediais. Indispen-
sável que possa, viajar: —
Apresentar-se ns R. Vis-
cobde dé Inhaúma. 80, 4.*
andar, sala 403. .

ESTOFADOR — Preclafl-se.
Paga-se bem, na Rua Divl-
sorla n.o 37 — Bento Ribeiro
EMPREGADA 2. Cr» ...
9 000,00— Portuguesa pa-
ra todo serviço de um ca-
sal.' Tel. 36-6190 — Av.
Atlântica, 3 170, ap: 2. (P
ENGENHEIRO — Mauuten-
ção, até 45 anos, grande pri-
tlca, pj Minas. 100 000. Av.
Rio Branco, 151, sobreloja,
sala 209.
ELETRICISTA — Oficial —
Preclsa-se. Tratar na Rua
do • Senado, 276, 2.», das 10
ás 12 horas.
ESTOFADOR — Diarista ou
empreiteiro. Paga-se bem —
Rua da Passagem, 116.
EMPREGADO pl café. mes-
mo s| prática, serviço externo
a comissão. — Travessa do
Ouvidor, 17, 7.» and.
ELETRICISTA —' Preclsa-se,
competente. Tratar na Rua
Orestes, 28, Santo Cristo.
ENROLADOR de motores —
Preclsa-se. oficial competen.
te, para serviço efetivo. Apre-
sentar-se Rua do Russel, 258,
ap. 404, ás 8 horas. '

ENCARREGADO DE OFICI
NA MECÂNICO — Preclsa-se.
Rua da Alfândega, 111-A. sa
Ia 506.
FARMÁCIA — Preclsa-se de
2 práticos para manipulação,
Voluntários da Pátria n.° 451

MOÇA MENOR — Para bal-
cito de discos, Preclsa-se uma
de boa aparência, que en-
tenda de discos — Rua SI-
queira Campos, .7-A, Copac.

MESTRE DE ESTRUTU-
RA METÁLICA - Precisa-
se com prática comprova-
da. Apresentar-se na Av.
Presidente Vargas, 417-A.' 403.
MARCENEIRO — C| pratica.
30 mil. Ed, At Central, sala
519. i
MOÇA — De boa aparência e
com bastante p:Atlca de ca-
íé-expresso, preclsa-se — Be-
co do Rosário, 2, Junto ao
Largo de S. Francisco dt
Paula.
LUSTRADORES — Precisa-se
de oficiais.. Avenida Mem de
Sá n." 16.
LAMBRETISTAS — Preciso
três para serviço extra (blcoi— Procurar Sr. Ferreira Fl-
lho, Rua Marechal Ntemeyer
n.° 20 (Botafogo), das 14 ts
22 horas. '

MARCENEIRO — Preclsa-se
Na Rua Ibaté, 18. Pilares.
MOÇAS E SENHORAS para
serviço externo, preclsam-se
mesmo sem prática. Ordena,
do de 15 000,00. Trazer Xoto
3x4 e carteira profissional
Rua Uruguai, 79, casa 10.

PRECISA-SE de balconista cj
multa prática, para padaria
e confeitaria. Tratar na R.
Voluntários da- Pátria, 318,
Botaíogo.
PRECISA-SE; de confeitelro,
com pritlca de massas ama-
relas. Tratar na Rua Volun-
tárlos da Pitrla,- 31í; Bo
taíogo.

PRECISA-SE de empregado
menor com prática de bar
dê referência, na Rua 24 de
Maio, n. 411, fundos. Telefo
ne: 49-3434.
PRECISA-SE dé •. íornelro
ajudante ds mesa.- Rua *da
Gamboa n. 87. .
PRECISA-SE calxelro c| pri-
tlca de armazém. Rua Bon.
ílm. 384.
PRECÍSAM-SÊ 2 moças, uma
para trabalhar em comercio.
que saiba lidar com o.publl-
co, com alguma pratica em
artigos de senhoras e a ou-
tra para o serviço de um ca-
sal. Ordenado - a' combinar,
Tratar na Rua Duarte Tel-
zelra, 289. Quintino Bocaiúva
PRECISA-SE de' carpinteiro
para cimento armado, paga-
se bem. End. Bua Acre, 47,
ap. 910, procurar pelo parte
da manha.

pmüua—oi—consertar"
de aço. Rua Luis de
móes, 71.-

Ca-

SERRALHEIROS e apren-
diz* com prática — Preci-
sam-se na Estrada Inten-
dente Magalhães, 104Í —
V. Valquelre^
TÉCNICO TV — Preclsa-ae
coui lonaa prática. Ordenado
base: CrS 50 0CO.C0. Barata
Ribeiro, 463-A.

Auxiliar
H. p/trabalho: 9 ãs 17 h. Sábados livres

CIA. AMERICANA em expansão admite dois
rapazes de .excelente aparência, que se trajem
bem, para serviço geral de contabilidade e quesejam bons dactilógrafos, e também uma moça
para serviço de Recepcionista, escrevendo re-
guiar à máquina, pref. c/curso cientifico ou
equivalente. Ordenados iniciais de CrS 20 000j00
e aumento imediato após experiência de 30 dias.
Admissão: Av. 13 deiMaio, 23 — Grupo 616.

FARLOC DO BRASIL S. A.
1 — Meio-oficial dé torneiro ; - .
i — Mecânico especializado em montagem de mi-

quinas . - s
3 — Ferramenteiros .;•

Precisam-se. Apresentar-se na Farloc do Brasil
na parte da manhã. Rod. Presidente Dutra, Km 4;í
— São João de Meriti. . •• Y

Auxiliares de contabilidade

TÉCNICO TRANSISTOR com
prática. Paga-se multo bem.
Rosário, 173, 1.°, s. 3.

Moças, (Jactilógrafas, que pos-
suam também prática de serviços
gerais de escritório. Interessadas ob-
sequio procurarem Sr. Gáudio na
Rua Teófilo Otoni, 82, 20.° andar,
a partir das 10 horas.

TORNEIROS — Oíiclals e ae-
mloflclais, precisam-se. Av.
Pedro n, 161, com Sr. Fran-
cisco.
TRICICLISTA — Preclsa-Be,
com prática para lazer entre-
gas. Rua Constância Barbosa,
37-A, Méier.- Tratar das 8 às
10 horas.
TIPOGRAFIA — Preclsa-se de
Impressor para maquina Hei-
delberg. Rua Alexandre Mac-
kenzle, 8a.

Auxiliar de escritório
Precisa-se de um auxiliar de es-

critério com prática de emissão de notas
fiscais e contas correntes.

Tratar na Rua André Cavalcanti,
n.° 23.

Ferramenteiros-
Precisamos ferramenteiros para

ferramentas de estampar. Rua Casp
tro Tavares, 197, Mauguinhos. _ "-

Inspetor de Peças
Admite-se com prática çonipro*

vada de indústria mecânica e cp-
nbecedor dos sistemas, de medição>

Os candidatos devem se apre-
sentar no Departamento de Peft>
soai da: :. ,V''•••'.¦'; :--%
Companhia Federal de Fundição

Rua Néri Pinhçiro, 240 v

TIPOGRAFIA — Preclsa-se de
impressor para: maquina Ml- l
nerva. Rua Alexandre Mac-'
kenzle, 82,  ,
TORNEIROS MECÂNICOS —!
Preclsa-se com pratica. Rual
General Pedra, 139. J. Reis.
TORNEIRO para oficina rfte-
cinlea de automóveis precl-j
sa-se na Rua Dom Melnrado,]
13 — Largo da Cancela. S&o
Cristóvão. ;

PRECISA-SE — Limado.-

8«Justado!, 

com prática d»
lalna • bancada. — Bua
to Joio Batista, tt. AT

PRECISA-SE de um carpln-
telro, para esquadrlas e cou-
sertos de carroçarlas, na R.
Francisco Manuel, 283, Bar-
relra.
rREClSA-SS de um copelro
e de lima copeira. Rua Ma-
rechal Cantuáría,' 10, . Urca.

PRECISA-SE d* bombeiros •
eletricistas. Rua da Assem-
blála, 104, 4.o,-sala 407. Xis-
ttiolstas, das 12 às 13b 30m.
Bombeiros depois, das 17 h,
cem Sr. Antônio Paradelã.

TIPOGRAFIA — Preclsa-se
de impressor para máquina
Minerva. — Rua Sacadura
Cabral. !«__A.

PRECISA-SE d» copelro, o|
pritlca. Rua do Rosário. W.
oncRiCE-SK senhora paralimpeza «m consultório outsorlMrio. Tratar pelo tele-
fone 39-5883. . "
OFEREÇO-ME para serviços
leves a tarde ou k noite eu
entAo ' a domicilio.. Cartas
para 3 208, na portaria deste
Jornal.
PRECISA-SE de dois rapazes
menores pára balcáo de pada-
ria, com prática. Estrada Ve-
Ília da Pavuna n.° 1528
Inhaúma. •
PRECISA-SE de um contei-
telro, na Rua Aua Néri n. 33

— Padaria. 
' 

.

£3il?iMl*t£ ,~ Pl;e1ls .-s» co™ RRÍC.3ÃÃ1-SE ã ealxelrõrde
pratica balcão, interior, .e cl-. balcão, pi íábrica de calca-ciista. Vinte e.Oito Setem- d03. Bua Montevidéu, 1133bro,. 417 — Vila Isabel. • _ pe-aha'" ' '
PRECISA-SE de carpinteiros iPKEÕlSÂ-SE tíe polldor na R.
;:_, AiV Venezuela,. 27, sala:Bráullo Cordeiro 795. Jacaré.
616. C-VP&vel. . I—¦ •—PINTORES — Precisa-se

com prática, comprovada.
Pedem-se referências. Av.
Paulo de Frontin, 500-F.

PRECISA-SE aíudauté de co-
pelro com pratica. Rua Vis-
conde Inhaúma, 84.
PINTORES — Prêclsam-ie na
Rua Cosme Velho n.° 326. —
Tratar com o Sr. Jenl — X'
(avor nto se apresentar quem
nio tiver competência.
PRECISAM-SE 3 moças e um
rapaz que saiba alguma coisa
de fotografia, para agenciar
uma novidade. Base d* orde-
nado 760,00 diários. Tratar em
Sáo Joio de Merltl. Bua José
de Carvalho 85. Vila Tlraden^
tes, com Sr. Sousa.

TORmsmo — MECÂNICO —
Preciso, competente. Lavra-
dlo IM.¦ 138.
TIPOGRAÍTA — Preclsa-so
de distribuidor de composl-
eis, jeom bastante pritlca —
««igem-ie referências e con-
trato de «spertêncla — Rua
dfcnerlno, «41108. ,
TÉCNICOS cm isdiocomu-
nleac6«§, preelsam-se. Tra-
tar na Rna Francisco Eu-

Sênio, 
192-A, entre 9 e II

oras.
TIPOGRAFIA — Melo-oflcial
taloelro, que corte. Rua Ml-
randa e. Brito 43. Irajá.
TINTURARIA — Preciaa'-se
de calxelro que tenha ire-
guesla, na Rua Elias da SU-
va, 423 — Quintino Bocaiúva
— Tel. 29-9194.
TELEFONISTA .— Precisa-se
com bastante prática de P3X
para trabalhar no horário das
16 às-24 horas. Rua Ferreira
Viana, 81 — l^lamenso.^
TELEFONISTA — Moça para
Bonsucesso. cj noções de dac
tilografla. Ord. inicial 18 mil
— Fres. Vargas, 529, 18.° —,
T£D.

PRECISA-SE d* um bom es.
tofador. Paga-s» bem. Rua
Petrocochlno. 49, _____ Isabel.

VENEZIANAS — Precisa-se,
colocador e para seç&o de
consertos. Tratar na Rua Es-
têves Júnior 37, com o Sr.
Manoel.

PRECISA-SE dé empregado
maior, com pratica de arma-
rlnbo —.Praia do Caju 16rA
— Sr. rtrnando. .

PRECISA-SE ajudante de ser-
ralhelro na Rua Frei Caneca
n.° 16. Quem nio fôr com-
petente é favor náo se apre-
sentar.. .•-

PREOISA-SE de - pedreiro,
pintor, servente e ladrllhel-
ro. Rua Visconde Silva, 35 —
Botafogo.

PRECISA-SE de impressores
para máquina' automática
Heldelberg das pequenas na
tipografia-da Rua Santos Ro-
drtgues n.° 284 (começa na
Rua Mala Lacerda, perto do
Largo do Eíticlo). 

.".

PRECISA-SE empregado, me-
nor, ativo. Cantina. — Praça
da República. 173. 
PRECISA-SE . de utn rapaal*
nho para casa de íamilia, cl
referência. — Rua Adalberto
Aranha, 21 (começa na Ba-
rio de Mesquita, 400). '.

PRECISA-SE de j oficial de
funllelro metalúrgico. — Rua
Senador Alencar, 291. — Sio
Crlstóvio.' ". *

MARCENEIROS — Precisam-
se oficiais. Avenida Mem de
Sá. 16.

PRECISA-SE de um soldador
para oxigênio, com prática
em solda branca. — Rua Se-
nador Alencar, 291. Sio Crls-
túvio.

MARCENEIROS e melos-ofl-
ciais, preclsam-se, Nova Or-
ganlzaçio. Rua General Cald-
well 150. Centro.

FARMÁCIA — Preclsa-se mo-
ça menor para balconista, de
preferência quem conhecer o
ramo. Rua Dr. Alfredo Bar-
eclos 755. Olaria. Telefone
30-3686.

TINTURARIA ' — Lavador
com pratica de passar em
maquina e um passador.de
maquina. 3 dias por semana,
na Rua Colúmbla. 307 — Es-
taçáo de Quintino.
TINTURARIA — Precisa-se
de bom passador h máquina.
Rua Albertlno de Araújo, 8-A

.— Circular da Penha.
TINTURARIA — Preclsa-se
de hofflmleta e lavador. —
Laranjeiras, 430. ••
TINTURARIA — Prcclsa-se
de uma passadelra para brlm
-r- Paga-se bem. Rua Senador
Alencar, 159 — Sáo Cristo-
yã'o^ .. __ 
PRECISA-SE de lavadelra pi
quatro pessoas. Trabalhar
um dia só por semana. Três
mil cruzeiros mensais Rua
Baráo do Bom Retiro, 2 720.
Grajau.
PRECISA-SE de copelro, cl
prática, na Rua Capltáo' Fé-
lis. 16 a 28 (R. V, n.° 14-AI.
TINTURARIA — Precisa-se"
um hofímlsta cl prática. —
Paga-se bem, na Rua do Ria-
chuelo, 191.
TINTURARIA — Precisa-
se de. 2 passadores. Vagas
efetivas. Paga-se bem. —
Tratar na Rua Guaporé,
UO, Brás de Pina.
PASSADEIRA — Precisa-se,
competente, para 2 dias na
semana. Diária CrS 400,00.
Rpft Codaiás, 653, Leblon. 

*

DIVERSOS
AMBULANTES para vender
refrigerantes, balas, chocola-
tcf> etc. em lindas enrroc.-
nhas. Pedem-se informações.

FAXINEIRO — Com prática
de edifício. R. Voluntários
da Pátria, 139.
FAXINEIRO — Precisa-se
na Rua Frei Caneca, 300.
FABRICA DE BOLSAS — Pre-
cisa-se de mocas com prátl-
ca, na Rúa Siqueira Cam.
pos, 43. gr. 508.

MARCENEIRO — Preciso de
bem. Pago bem. Rua Bene-
dito Hlpóllto 85. Sr. Carneiro.
MOÇAS falando inglês e
alemão — Precisam-se na
Rua Buenos Aires, 110;12,
falar_com_ Sr. Rafael. _
MARCENEIROS"— Precisam-
se com prática de íórmica.
Av. Presidente Vargas, 969,
loja.  

FABRICA DE BOLSAS - Pre-
cisam-se maças menores com
prática. Av. Copacabana. 542,
ap. «02^
FABRICA DE BOLSAS . Pre-
clsa-se de moças menores c|
pratica em artigo de couro.
Tratar na R. Gustavo Lácer-
da n.° 3 (Praça Tiradentes),
FOLHEADOR — Prêclsa.sê,
p| fábrica de móveis. Rua
Viúva Cláudio, 362, Jacaré.

MARCENEIRO — Preclsi-se,
que tenha prática de colo-
caçio de íórmloa, na Rua
Siqueira Campos, 23-A — Co-
pacabana, Sr. Geraldo, is 8
horas.

FOTO GUTENBERG admite
operador-laboratorlsta e re-
tocador. Rua do Carmo, 51,
__?•
FAXINEIRO" -T~Precfsa-se,
prédio residencial. Copacaba-
na, salário minlmo, quarto,
horário 7 ás 22 h. folga, Tra-
tar Dr. Athalde. Rua da Qui-
tanda i). 30, 6.° andar, sa-
Ia 601. das 8 às 10 li. Favor
nio procurar quem nio estl-
ver habilitado.
FUNILEIRO — Precisa-se
com prática de execução
de calhas e condutores —
Tratar na Rua 1." de Mar-
co, 6 — 3." and. salas 6
a 8. (P
GARÇOM — Preclsa-se com
pratica em minutas parA tra-
balhar em bar. R Rlachue*
Io, 350.
GARÇOM — Precisa-se com
prática de minutas, na Rua
Frei Caneca n. 185.

Tratar na Rna" Santanà."ímj.| GRÁFICOS — Cortador
prcclsam-se vários.  de guilhotina e impress-
AÇOUGUEIROS — p"recisam-|sor para máquina de pra-
et. comparecer na Praça Du-|to, precisam-se na Rua 24
mie dç Caxias n. 235. ás 7.30; de Alaio, 859 — Engenhoque de Caxias n. 235.
HóVaç. munidos de todos os|]if0y0• documentos.

MARCENEIRO. — Preclsa-se,
com bastante prática. Rua
jrbaté, 18. — Pilam.

PROCURA-SE casal, só apo.
sentado, sem filhos, para mo
rar e pequenos serviços" em
casa cie família (perto Nlte
rói). Tratar no Rio, só sá
bado ou por escrito. Av. Ral
nha Elizabeth, 85 - 309. Exl-
gem-se referências. . ¦
PRECISA-SE pedreiro e pl
colocar portas. Pr. 550 p| dia
— R. Condeúba, 43. entrar
R, Rocha Miranda, Usina
Tijuca.
PRECISA-SE de um pintor
para acabamentos. Procurar o
Sr. Wal. Rua Marechal Fio-
rlano, 42, às 7 horas.

OFICIAL METALÚRGICO —
Vltrlnelro —- Preclsam-se, na
Rua Senhor de. Matoslnhos
n.o 162. '• 

'

OFERECE-SE pessoa Idônea
para gerenciar bar das 18 às
24 horas. Resposta para 
R2-7194, na portaria deste
Jornal.
OFERECE-SE uma moça pa.
ra tomar conta de doente
particular. Náo dorme no
emprego e nio trabalha aos
domingos.. Telefone 43-0311
Angélica.
OFERECE-SE bancário para
qualquer serviço na parte da
manha. Telefone 23-8167 t
chame Alfredo Bastos.

PRECISA-SE de um bom me-
cánlco. Rua da Feira, 1077
— Bangu.
PRECISA-SE um empregado
para copa de café e que Bal-
ba fazer pasteis, bolinhos de
carne etc. Rua Sacadura Ca-
bral, 169-A.
PRECISA-SE de uma em-
pregada doméstica na Rui
Comendador Pinto, 313, ap
101. Ordenado a combinar

PHECISA-8E D» SERVENTES
— Para trabalhar, em pedrei-
ra. Apresentar-a» na Rua Ra-
mus da Fonseca, 351, Boca do
Mato-—Sr.' Anttalo.

PRECISA-SE soldador eletrl-
co e oxigênio, eom pratica
de acessórios de automóvel.
Rui Miguel de- Frias, 73 —
Sr. Dlogo. ' -

PRECISA-SE um rapaz ati
17. anos, de boa aparência,
para baleio de. padaria. RUa
Aristldes:. Lobo, 244*-*A — Rio
Comprido.

PRECISA-SE de enfermeira,
sala de operação. Rua Mar-
quês de Abrantes, 192, Sana-
tório Sio Geraldo. _
PRECISA-SE de uma moça
para pensáo, que durma no
emprego. Rua. General. Pedra
34, sobrado — Praça 11 de
Junho.

Auxiliar
contabilidade

Precisa-se de um
(a) com prática,
Fábrica de Móveis
Lamas -- Rua Melo
é Sousa, 102—-
principia na Rua
Francisco Eugênio,
próximo à Leopol-
dina.

Auxiliar Depto. Pessoal
Precisa-se com prática comprova-

da em folhas de pagamento, recolhi-
mento para os diversos Institutos de
Previdência; e .demais serviços corre-
latos. Cartas detalhadas com "cürri-
culum" e pretensões, para P-HB368,
na portaria deste Jornal. (P

ATENÇÃO
Aceitamos pessoas que desejem Ingres-

sar no setor de vendas. Damos assistência
técnica. Entrevistas de 9 às 13 h — Trav.
Ouvidor, 21, s/702.

Inspetor de vendas de
caixas registradoras

Companhia importadora- e. industrial què
amplia, presentemente o seu DepartaUTento de
Vendas, oferece excelente possibilidade de ga-
nho entre salário, comissões e prêmios, para
elemento capaz, dinâmico è conhecedor de pro-
moção de vendas em geral.

Tratai- com o Sr. Orlando, Av. Erasmo Bra-
ga, 227-B, loja.

MECANÓGRAFO

Bombeiros-encanadores
Eletricistas-montadores

,'...,.' .<¦ ¦

Precisa-se de profissionais com prática compro-
vada. Bons salários. Apresentação: Rua. da Conceição
n.° 13, 3.° andaf, saln 308, com Dr. Oliveira, Niterói.

PRECISA-SE de aprendizes
de serralheiro, na Rua Gene-
ral Polldoro n. 10, ati 16
anos.

Auxiliar (o) esciitu-
ração - Precisa-se

. Com prática de conta-
bilidade e dactilografia.
Rua do Rosário, 107, sala
402, 3.° andar, de 8 às 11
horas. !:-._.--

Cobrador
Precisa-se de um cobrador, com

prática na Zona Sul. Exigem-se re-
ferencias. .."...

Cartas para o n. R2-7 052, na
portaria deste Jornal.

CIA. PAULISTA, COM FILIAL
NESTA PRAÇA ADMITE:

Auxiliar escritório
Com conhecimentos de serviços gerais

de escritório, dactilografia e livros fiscais.

COBRADOR
Pessoa qualificada, par,a serviço de co-

branca externa e cadastro.
Apresentar-se com documentos, na

Rua do Senado, 184-A, das 8 às 10 horas.

Instituição cultural precisa
de rapaz entre 20 e 25 _ anos
para ocupar o cargo de meca-
nógrafo. •' í-Y-v--YY--

Exige-se pessoa honesta, in-
teligente e ativa. Curso de in-
glcs gratuito. Sábados livres,
salário inicial Cr$ 20 000,00
mensais.

Apresentar-se na Av. Graça
Aranha, 327 - 12.° andar - sala
1 206, hoje dia 9, às 15 ho*
ras.

PEDREIROS. E CARPINTEI-
ROS — Precisam-se na Rua
castro Tavares, n.o 101, Man-
gulnho». -'• • ¦

PRECISA-SE — Predelro —
Carpinteiro e servente. Rua
SSo Crlstóvio, 217, fundos.
PRECISAMOS de carpinteiros
com pritlca de'esquadrlas e
madelramentos. 

' - Apresenta-
rem-se na Praça Padre Seve,
22, em Silo Crlstóvio, com o
Sr, Alberto Lopes. _

Ajustadores e mon-
.adores pára retifica

de mtores
Precisa-se com prática,

para motores a gasolina «
Diesel, ná Rua Teodoro da
Silva, 723.

Só admito quem estiver
em condições.

PORTEIRO PARA HQTEIí —
Preclsa-se para horário no-
turno, meia-idade, com pra-
tlca e apresentação. Exigem-
se referencias. Cartas do pro-
prlo punho para o numero
.9 488, na portaria deste Jor-
nal. Indicando casas onde
trabalhou.
PRECISA-SE mOç», com pri-
tlca de café em pi. Hua Ma-
rechal Florlano, • 2 037 — No.
va Iguaçu. .

PRECISA-SE d* estucador e
partllhelro competente. Pro-
curar o Sr. Raimundo, na
Av. Automóvel Clube, 2 031

PRECISA-SE de um'calxelro
para baleio de padaria, com
pri-tlca e boa aparência. R
Uruguai n.« 351.

PRECISA-SE de um eapatel-
ro para conserto. — Paga-se
bem. Av. Suburbana, 3 898
— Del Castillo.
PRECISA-SE um menor pa
ra entregas de volumes, pro
curar o Sr. Barbosa no Be-
co do Bragança, 35, — 1.
das 10 às 12 horas. > .

OPERÁRIOS — Temos vagas
p| torneiro, oficial eletricista,
lanterneiro, íerrámentelro pe-
drclro, serralheiro, aprendiz
mecanlco, oj ginasial, fundi-
dores c Impressor. Pres. Var-
gos 529, 18° — TED.
PRECISA-SE moça de
menor idade * boa apa-
rência, para secretária de
Clinica Médica. Tratar na
Travessa Angrense 18. Co-

g-cabana 
(lado das Lojas

rasileiras).

i PRECISA-SE rapaz c| pratica
de comercio, trabalhador !—
Tratar Rua Leonclo de Ai-
buquerque n.° 24. Saúde.
PRECISA-SE pritico de ci-
mento armado, n» Rua 

'6e-

nador Dantas, 71.
PRECISAM-SE oficiais de
pintor para acabamento —
Apresentar-se munidos de
documentos, na Rua 24 de
Maio n. 220-B — Rocha.

PORTEIRO — Rapa?-, c! glna
sio e referencias, p| Centro,
Ord. 15 000. Pres. Vargas n.°
£29. 18.». TliD.
PINTORES — Préclsam-se.
Tratar na Av. Pres. Vargas
n.» 1043.
IPRECISA-6E torneiro melo

IIMIRESSOP. DE CORTE Eloficlfil e um plalnador. Rua
STÍÍ._w"í7 i-7m_m»"Srtí.i;r VINCO — Bom salário, adml* 8-0 Gabriel n.o 100. Cacham-menou.c' alguma pratica — tc.se pora trabIlihftr à noite, blRua Bento Gonçalves. 35Z —!,,„ n„„ Rin.mh.i mn antrarin —¦
Eng. da. Dentro. Tel. 29-1695. {&Xf^lg _$V.^mSS_*!SS^SL "'- 

__"?,."."__
ATENÇÃO — Precl«a-se de In." 921.
lustrador. Aprescntar-ss na|IMpHÊssoRES -Y fipografl-
4x-., Salvador dc Sá n. 184,iCos — Preclsam-se na R. Cie-
no -Sr. Antônio. Imenccau, 284 — Bonsucesso.

AUXILIAR ESTOQUISTA —: IMPP.ESSORES — Precisam-
Rapaz copheccndo serrnlherla. se para máqulnj. Minerva, c;
p Bonsucesso. Ord. 23 mil. referências. — Rua Viuva
Pres. Vargas. 529. 18.°. Tl_D. j Cláudio. 243 — Jacaré.

:¦-¦.

BALCONISTA c/gln., rapaz.! LUSTRADOR (melo), precl-
15. Av. P. Vargas, «ii. t| «05. sa-te. R. E.-t.iclo dè 6&, 127.

mi-.tuinl._t-.. Rua Elias da
Silva 343. Quintino.
PROPAOANDISTAS — Rapa*
7?s até 20 anos c* ginasial,
ord. 25 mil — TZD. Pres.
Vargas 539, 18°.
PRECISA-SE de repaz de boa
aparência para icoiapanh&n*
te de senhor doente. Tratar
na Rua Voluntários da Pa*
tria 329, ap. Ml — Botafofc.

PRECISA-SE impressor para
máquina Minerva. Rua Ro-
drlgues dos Santos, 165 —
Estáclo.
PEDREIRO — Precisa-se um
dia CrS 500.00. Av. Mem de Sá
n.° 23, sobrado. ________
PREOISA-SE "íe torneiro. Av
Brás de Pina, 218 — Penha.
PRECISA-SE aíudante mesa
prático, horário diurno, na
Rua Visconde de Plrajá, 132
— Ipanema.
PRECISA-SE de um rapaz da
16 ano3, para trabalhar nu-
ma livraria em Copacabana.
Tratar dia 10, depois das 8
horas, na Rua Teófilo Oto
nl, 113, 4.» andar.

PRECISA-SE de, estofadores
Rua José Bonifácio, 731.
PRECISA-SE um calxelro de
baleio com prática de pada.
ria. Laranjeiras. 404.
PEDREIROS — Preclsam-se,
competentes: Rua do Propó'
sito n. 34.

Moça
PROPAGANDA

Impartant* organização publicitária cont con>
trôle e' distribuição de grandes*programas, necessita
de MOÇAS elegantes e desembaraça 'ias, com conhe-
cimentos de taquigraíia ou só dactilografia, para. Jiite-
grar sua equipe. Saláários â altura da capacidade
pessoal. Possibilidade aproveitamento artístico. i..-h

Tratar pessoalmente, das, 9. àsi 12 horas, com ,<?._
representantes, na Rua Álvaro Alvim, 21 — 16.° andj.

Chefe de cobrança
Procura-se chefe de cobrança com

experiência mínima de 5 anos.
Para firma varejista de artigos do-

mestiços. Cartas com pretensões, 
"cur-

riculum", idade etc., para Rl-931, na
portaria deste Jornal.

CONTABILIDADE
Procuramos 2 elementos de

bom aspecto, c/ experiência,
preferlvelmente tendo tra-
balhado em construtora.
México, 41, gr. 907. Telefone
32-6314;

ELETRICISTAS
Precisa-se para automo-

veis Willys — Dauphlne c|
prática e boa aparência, -
Auto Ro-Mi, Rua Barata
Ribeiro,. 150-A. :.

Escqvadeirista
Précisa-se, na'Rua

Frei Caneca, 399 —-
Procurar o Sr, Mo-
reira.

ESTUCADORESPRECISAM-SE calxelro com
prática balcáo de confeitaria
e ajudante de confeitelro com
prática. Av. 28 de Setembro,"¦ 196 I
_,-_*-*.•*•_.•.. .w. 1 Precisam-se na Rua Ba-PRECISA-SE marceneiro qui,.., ___,_ __,„_,. ,n íi —m
saiba fazer esqueletos pàra;tistft das Neves, 40-42. Fa-
estuque. Rua do Matoso, 48. vor procurar Sr. Severino.
PRECISA-SE de torneiros.
Sko Crlstóv&o, 509;

QUITANDEIRO — Precisa-se
c/ bastante prática para tra-
balhar em supermercado. —
Quem liáo tiver prática è
favor n&o ae apresentar. Tra-
tar na Av. Mem de Sá, 253,
c/ Sr. Antônio.
RAPAZES — Preclsam-se, pa-
ra oficina de máquinas, no
centro da Cidade, com refe-
rênclas e alguma pritlca. R,
Júlia Lopes de Almeida, 17.

Eletricista
Empresa de ônibus lie

cesslta de eletricista com
prática. Tratar- na Rui
Manoel Vitorino n." 3 —

Chefe de Departamento Mecâni--
co de Caixas Registradoras

Companhia importadora e in-
dustrial procura elemento de grán-
de tirocínio e com experiência de
direção. Cargo de grande futuro e
ótima .remuneração inicial. Pro-
curar o Sr. Orlando,- com documen-
tação, na Av. Erasmo Braga, 227-B
— Loja.

Mecânicos de caixas
registradoras

Companhia importadora e Industrial 'oíere-

ce grande oportunidade a mecânicos com expe-
riêricla no ramo e comprovada idoneidade pro-
fissional, interessados,em progredir ràpidamen-,
te, especializando-se em máquinas de renome :
mundial, a serem fabricadas no'Pais.

Maiores detalhes com Sr. Orlando, Avenida
Erasmo Braga, 227-B, loja.'

Dactilógrafo-faturista
Indústria em S. Cristóvão neces-

sita hábil. Semana de 5 dias. Lugar de
futuro.

Propostas e informações para R3-
6 936, na portaria deste Jornal.

Marceneiros e carpinteiros^
PREClSlVM-SE ^

Indústria de artefatos de madeira, * situada nó
Km 5 da Rio—Petrópolis. Jardim Gramacho. Pa*-

gam-se bons salários. Reféiçfies no lòcál. Informç-

ções pelo tel. 42-3917. ' '' '; - •-'- '¦

ÓPTICA - VIAJANTES |
Antiga firma importadora-fabricantè

jè: atacadista procura pai-a várias íonaS,
| inclusive São Paulo e para o Rio vendedor
'res. Base comissão. Ofertas para _R2-7208,
na portaria deste Jornal. ¦ . ':.

RAPAZ — Preclsa-se, com
prática balconista, boa apre-
sentaçáo e que de referências.
Confeitaria Plrajá
conde de Plrajá,
nema.

Rua Vis-
1J2 — Ipa-

PRECISA-SE de um oflcral
de estofador. P.iza-.-c bem.
Conde de Agrolon^o. 1 025, na
Penha.

REPUXADOR — Preciso —
Competente. Pago bem. Rua
Lavradio, 138. 
RÍÊ"cÍPCÍÕNISTÃSr— Uma c|
prat. em Jóias e outra dact..
b| sal. R. Alcindo Guanaba-
ra, 17, ai 605.

Eletricista
Precisa-se de eletricista

coni prática. Os candidatos
Encantado, com Machado.! f] e y ft r ã O ge apresentar llO

Departamento de Pessoal daLANTERNEIRO
Precisa-se. Paga-se bem., i i ¦•

uíoagoAssuncSo' m Bo"iCompanma Federal de Fundição

MÔÇAS 1 Rua Néri Pinheiro' 240 (p

RAPAZ MENOR para limpe-
íU e serviços leves, preolsa-se
na Rua Conde de Bonfim n.
003.

Precisamos de 50 para de-
monstraçlo e venda. Apre-
sentar-se ao Sr. Júlio, com
documentos e foto. Av. Co-
pacabana, 1 066. sala 402

PRECISO empregado e' prá-: RAPAZ — Preclsa-sji eom re-
tlca de bar ou confeitaria, j ferencias. para limpeza em
Tratar no bar e confeitaria, easa de família. Rua Pro-
Praia Vermelba, Praça Gene- fe&tor Valadares. 117. Grajau
ral TIburcio, 81, loja J. J— Tel. 38-3S6S.

MENOR
Preclsa-se de um que co-

nheça bem o Centro da Ci-
dade e de bca aparência.
Tratar na Rua Benedito Oto*
ai. 82 — Sio Cii_..vlo.

FATURISTA
Firma comercial de grande movimento

precisa de elemento com prática de fatu-
ramento. bo

Tratar na Rua Ricardo Machado, 229,
São Cristóvão, c/Sr. Waldyr F. Mattos.*; -

PRECISAM-SE
MÉCAN1COS-AJUSTADORES, para serviços em mo-' tores Diesel . •;
MECÂNICOS DE BANCADA, para servijsos em caixas

de mudanças, diferencial etc. ..
MECÂNICOS PARA ESTIVA, com conhecimento geral

em serviço de ônibus
MECÂNICOS COM HABIUTAÇAO DE MOTORIS-

TA, para desenguiço em serviço de rua
LANTERNEIROS para trabalhar em carroçarlas «

ônibus.
Exigimos competência coriipíovada por carteira pr.-
fissional, salários em base de: <3r$ 25000/» a-35 000,00.
Tratar na Av. Guilherme Maxwell, 210,. Bonsucesso'.

PROPAGANDISTA
Laboratório italiano necessita de^ um

propagandista para o centro, com prática
nesse setor. Cartas detalhadas indicando
experiências anteriores e zonas trabalha-
das, para a Cx. Postal 1255 — Rio. Remu-
neração compensadora. Guarda-se sigilo.

TORNEIRO
Precisa-se de torneiros mecânicos com-

petentes. BONS SALÁRIOS. — Tratar to-
dos oj dias até às 19 horas, e aqs domingos
até às 12 horas. Rua Senador Bernardo
Monteiro, 212-A -*¦ BENFICA. MM

*
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COMPANHIA AÉREA INTERNACIONAL
Procura para sua Agência (Kiorário integral)

MOÇAS, que tenham alguma experiência tio ra-
mo, Üoa presença, conhecimento tle inglês ou
de italiano. .

Apresentar-se diariamente, das 17 às 18 ho-
ras, na Avenida Rio Branco, 50-A: falar còm o
Sr. Fabra.

SEU TELEFONE VALE CRUZEIROS
Temos interessante e fácil serviço a moças e se-

nhoras que possuem telefone em casa.

Oportunidade de
Venha conversar conosco pessoalmente

Informações e detalhes na Rua Dom Gerardo, 46^

12.° and. - s/l 207, das 9 às 12 horas e das

14 às 18,horas. CP

JSrcu,s0 '•__%
Mm u.N.T v\

____\___W iu. n«u \*iMiMk

Renda

GRÁTIS:
VENHA BUSCAR

INSTRUÇÕES
E «PROGRAMA

SABÃO, sabonetes, bebidas,
perfumadas, vinagres.- .quer
aprender a fabricar ds pro-
dutos acima? Telefone pan
58-26B5 — Menezes.

QUÍMICA — Acadêmico de
medicina (3.° ano), da au-
Ias particulares de química
a alunos do secundário. Vál-
ter. 46-6427 (deixar recado) ¦

TELEFONISTA
if CARBRASA — Carroçarias Brasileiras
_S/A. admite uma com prática comprovada,
'conhecendo mesa cóm chaves e com pegas.

:| Apresentar-se na Av. das Bandeiras,
;846 — Lucas — munidas de documentos.

Torneiro-Mecânico
¦M Precisa-se meio-oficial. Apresentar-se
ícoip documentos, na Rua Alcaméia, 150
i;(Olaria), das 9 horas em diante. (P
I Torneiros e torneiros

mecânicos ,.
Admite-se competentes,Lt Admite-se competentes, semana

íde 5 dias. .
Interessados apresentarem-se na

iRua São Luís Gonzaga, 600 — S. Cris
¦í;tóvão. '. \ (P

VENDEDORES DE VESPA
Oportunidade para rapazes que

queiram se iniciar na carreira de
vendas.

Preferência para quem possua
VESPA.

. Apresentar-se com referências, na
Rua Barata Ribeiro, 92-B, em Copa-
cabana. (P

MOTORISTAS
VENDEDORES
Precisa-se de boa
aparência com
mais de um ano
de matrícula e que
tenham no mini-
mo dois empregos
recentes registra-
dos na carteira
profissional, para
trabalharem em
caminhões de re-
frigerantes. — Pa-
gam-se salário fixo
e comissão..' Apre-
sentarem-se na
Rua Luís Câmara,
241 (Ramos).

Art. 91
Feia manhã, à tarde •

& noite; matrículas das
8 h 30 m às 22 h. —
INSTITUTO COMERCIAL
BRASIL — R. Uruguaia-
na, 114 e 116, 1,9 e 2.e
andares.

Dactilografia
Em um mês. Não paga

jóia: Ci$ 520,00 mensais;
ra: CrS 520,00 mensais;
2 horas, com desconto,
Crs 980,00 mensais *—
INSTITUTO COMERCIAL
BRASIL — R. Uruguaia-
na, 114 e 116, I.o • 2.°
andares, ("

Dadilografia
Curses normais e rápidos

até em 30 dias* Bem ensi-
nados. Em qualquer hora-
rio — Bons e eficientes —
Av. Rio Branco, 151»

s/loja - s/209 .
Estenograf ia

TAQUIGRAFIA
Curso eficiente, garantido

em 60 dias. -Sistema lndlvl-
dual, em qualquer horário.
Av. Rio Branco. 151,. sobre-

. loja. sala 209 ....'.

ITALIANO
Av. Copac, 581, s. 629 —

Centro comercial. Mensal
CiS 500.00. Ensino prático.

Serralheiros
e torneiro pai'a

manutenção

MAQUINAS D1Y.
AMASÍSADEIRA de padaria —
Vende-se paia desocupar lu-
gar. Tamanho médio. Ver ho-
Je, Rua Andrade Araújo 119á,
esq. de Intendente Magalhães

Campinho. ¦
COMPRESSOR — Ven
dem-se i um Ingersall-Rands,
tipo*40-B, de 194 p/o. estado-
nàrio, refrigeração ai ar, com-
pleto, com base,, motor c| re-
servatôrlo, - e um da- marca
Atlas, tipo O. R.-4, de 215
p. c. Ver na Rua Caçapava
255. Telelone 38-5625. 
COMPRESSOR para pintura,
ar direto, CrS 13 mll. Aceita
oferta, llquidaç&o de oficina.
R. Professor Oablzô-355, sob.

Apresentar-se na Rua. _ .
Antunes Maciel n. 128 — ~ 1^':.
São Cristóvão e procurar
ò Sr. Paria.

COMPRO á vista 1 máqui-
na de lavar roupas, nova.

37-5620. . (P*

CVRS. - COLÉGIOS
PROFESSORES

AULAS de Portug. e Matem.
para adultos. Tel. 43-9348.
AULAS -— Primário q admis-
sáo, leciono na residência do
aluno. Tel.: 26-6487

VENDEDOR
Importante companhia admite jo-¦vens de 23 a 30 anos, solteiros, com

curso ginasial completo. Salário inicial
fixo de Cr$ 25000,00 e mais prêmios
por produção; após 3 meses, sendo-con-
siderado habilitado, Cr$ 35 000,00.

Entrevista com o Sr. Wanderley,
na Rua São Bento, 15, de 8h30m às
10 horas.

CURSOS DE RADIO E TV —
Turmas pequenas, ultimas
vagas Prof. WALTER, tele-
fone 

'26-0152.

CURSO* DE ARTE CULINA-
RIA — Av. N. S. Copacabana,
750, aps. 1 104|5. Tel. 57-3957

MAQUINAS íe lavar rou-
pa americanas, G.- E* e
Westlnghouse, novas, com
garantia. Rua Barata Ri-
beiro, 463-A* Tel. 67-6229.

MACACO-para lubrlficação —
Capacidade 8 000 quilos, per-
felt0 _ Vendo por.CrS ....
170 000,00. Tratar na Rua Al-
mirante Barroso, 71 — Ser-
glpe.
MAQUINAS DE LAVAR e
turbinas c| transmissão. Ven-
dem-sé diversas, preçoa para
desocupar lugar. R. das La-
ranjelras, ,47.
MAQUINA — Vende-se

DACTILOGRAFIA — Curso casear Torpedo e chulear
Intensivo. Preços módicos —José Bonifácio n.° 751-A.
Aulas em máquinas moder-,M0TOB E PAR0Ij _ Par_
nas. escola, dç daçtllogralla;mAn d(J costum. Vendo no-
Cristo Rei.
Romero ai.

Avenida Edgar
Vaz Lobo.

maq.
vos. 30-6618.

JOVEM professor alemão dá
aulas Individuais. Telefone
57-7412.
JARDIM DE INFÂNCIA —
Vendo mob!!. Todarte má-
quina do cinema etc. Tele-
fone 49-8233.

Vendedor
(Inspetor praticante)

- Organização de âmbito internacional
no setor de aparelhos eletrodomésticos, ofe-
rece boa oportunidade para aumento do
seu quadro de vendas. Elementos jovens de
boa aparência, com instrução mínima de
ginasial completo, com ou sem experiência
em vendas.

É indispensável fornecimento de carta
de fiança.

Salário inicial de CrS 30000,00 a
CrS 35 000,00. Cartas para R2-7109, lia por-
caria deste Jornal.

MOTORISTA
Precisa-se oom prática

comprovada.
Tratar na Rua Benedito

Otoni n.° 82 — São Cris-
tóvão.

LECIONA-SE vloláo, 4 aulas
por mês, CrS 2 000,00. Pcsso-
os estudiosas, com 3 a 4 au-
Ias poderão cantar e acompa-
nhar. Tcl.: 45-4075.

MAQUINA de lavar Westin-
ghouse, suporautomática. La-
lindromat, estado de nova,
ótimo funcionamento. Av.
Copacabana. 610. loja 7.

PORTUGUÊS, francês e ih-
glês, professor leciona. Tel.
26-2165.
PROFESSOR DE PORTU-
GUÊS — Preciso urgente às
2.»s, 4.<*s e 6.**s à noite, c| re-
gistro. Tel. 32-5161.
PROFESSORA PRIMARIA —
Devidamente registrada, pre-
clsa-se, em colégio, para o
2.» ano. Telefonar p| 27-6367.

MAQUINA de lavar roupa
Bendix, americana, estado de
nova, CrS 22 mll. Rua Pro-
fessor Gablzo 355, sob.

MÁQUINAS DE COSTURA.
Slnger das antigas, de'pé CrS
9 500,00; outra' para costurar
cintos ou sapatos. CrS 20 000.
Aceito oferta. Largo do Ca-
tumbl. 93-F.

TIJUCA :?* TIJUCA .TIJUCA

2 quartos
e sala

Rua Aguiar, 33

banheiro - cozinha - dependências
completas de empregada - garagem
'|¦•;;;''.;._.;*';;/\ '.*•'

informações e vendas diretamente
em nossos escritórios

i

obra em revestimento v l

-1

preço fixo sem
r ea ju stamento

preço 2.450.000, 28.0-Iví).
Construção de èlimério V. de Oliveira

I
_.
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IMOBILIÁRIA

NOYA
Av. Rio Branco, 131-14.° andar - Tel. 31-0060

yoRia
%

CASA DOS COMPRESSORES
IMPÉRIO LTDA.

Rua Benedi-
tinos, 21, 1.°
and. • Riu -
Tel. 23-5274.
Com presso-•es para

pinturas
<p

_______p jàSgãm' Ji Hw

U\' ^àj__MWrf^RRW***U f^VPSk

TRÊS MILHÕES DE CR'!ZEI-
ROS — Emprestam-se eôbrp
uma hipoteca. Tratar cj Lo-
pes. Tel.: 31-0222.
TÍTULOS VENCIDOS. —
Compro ou cobro — Av.
Rio Branco^lSõ, sala 1427
VENDE-SE Título Petró-
polis Country Clube. Tra-
tar na At. Rio Branco, ns.
110/112, 1.*, Sr. ALBERTO
das 13 às 18 horas. (P
ZONA "SUL — Empresto 5'50 milUões, J. 12%. Hip, -'36-4375.

Dívidas
incobráveis

Quer receber ou vender?
Procure escritório técnico
especializado'— Rua Gon-
çalves Dias, 84 — 6.° an-
dar .— Salas 602 e 603.-
De 8-às 18 horas. Tele-
íone 52-0982. Fundado em
1940.

VENDE-SE uma maquina de
lavar Westlnghouse, nova. —
Preço 80 000,00. Ver na Rua
Regente Lima e Silva, 482,
Marechal Hermes. Tratar te-
lefone 2-3991. Niterói.

CATERPILLARMAQUINA de costura •—
Philips — 7 000,00 — Ven-
de se urgente Rua Sena-
dor Dantas, 19, ap. 312.

_(P D-4 — 7-U; em es
- vendo ma- tado de nôvó. Vende-
Tel. 34-5257. __,Á ^gj 32_6528.

TINTÜRARIAS
quinas usadas

PROFESSORA registrada, es-
pecializada, 4.» e 5."-série pri-
márla. Tratar Rua Paul Red-
fern,-52. — Ipanema.
PRECISA-SE de professor de
Português com pratica para
1.» e 2.» series ginasial, tur-
no da tarde. Rua Volunta-
rios da Pátria, 439. Botafogo.
PROFESSORES de Ciências,
Português. História e Mate-
matica. Preclsam-se. Tratar
na Avenida Edgar Romero n."
881. Vaz Lobo. 

TRATOR HANOMAG R. 35,
de rodas, com 35 HP. com
equipamento para lavoura,
em perfeito estado. Tratar
com João Campos. Campos
Ellseos, km 12, Estr. Rio—Pe-
trópolis. Farmácia São* Jorge.

MAQ. OE ESCRIT
ALUGAM-SE modernas
maquinas de escrecer e de
calcular. Entrega a domt-
cilio. — Ico Importação
Ltda., Rua Rodrigo Silva,
42, 4.* andar.

VIOLÃO E ACORDEÃO em
poucas aulas. Rua Salvador
Mendonça. 113, ap. 102. Tel
34-7554. Das 7. às 10 e das 18
às 22 horas. Sábado e domln-
go o dia todo.
VENtíEM-SE lingualone íran
cês, 16 discos e um__*5Ang'és
só -I.o estágio.
47-0887.

6 000,00. —

VENDEM-SE três máquinas
de cortar tecidos com disco,
em perfeito- estado. — Tel.
43-2313 j'acob. Rua Regente
Feijó, 70. '
VENDO ljnáq. Elna. 1 Slnger

Visconde do Rioportátil. R.
Branco 1, sob Centro.
VENDO uma serra de ílta
Tel. 58-0717. Rua Barão de
Coteglpe, 179. 
VENDE-SE máquina Mlner-
va nova, sem uso. Tcl. 36-4775.

VENDE-SE máquina de cos-
tura Pífaff, precisando repa-
ros. D. Romana, 66. Telefone
29-6637.

se

CONCESSIONÁRIO — 1000
m. do Riò Guandu a 2 k.
do asfalto, passa seus direi-
tos para montagem de bom-
ba para exploração de área.
Favor escrever paia R-2 7382
para portaria deste jornal.
CRS 3 000 000,00 — Empresto
urgente sob hipoteca 42-1013,
das 7 às 8 horas.
DINHEIRO — Preciso de 20
mll cruzeiros,, pago 25 em 30
dias, dou garantias, promis-
sórla ou cheque, sou comer-
ciante. Tratar, tel. 46-9902.
Das 8 às 22 horas.

INSTRUMENTOS E PARTITURAS
MUSICAIS LTDA.

RUA CONDE DE BONFIM, 369, SALA 510

EDIFÍCIO COMERCIAL TIJUCA
PRAÇA SAENZ PENA

Pianos — Acordeões — Violões — Baterias musicais —

Gaitas — Pianolas -elétricas — Músicas em geral
VENDAS À VISTA E A PRAZO

TORNO INGLÊS
Reforçado, inglês, 3 m e

50 entre pontas, lm e 40
de cabia, 45 cent.0 de bar-
ramento da placa, períei-
to, com todos os pertences.
Rua Pedro Alves, 210-A.

DINHEIRO — Preciso p/ ind.
CrS 200 000,00, por 6 meses,
pago 10 000 mensal. Dou ava-
lista proprietário e boas re-
ferências. Tel. 49-5985. ,

MAQUINA DE ESCREVER —
Vendo portátil, 13 mil. Bolí*
var, 86.

Motoristas
"Precisam-se 

com, no ml-
nimo 5 anos de habilitação

e 2 anos em coletivos. Sa
lário e comissões. Tratar
na Rua Manuel Vitorino,
n.° 3. Com Machado ou
Irineu.

MAQUINAS DE ESCREVER X
AP. — Compro ap. ou casa.
Entr. 4 máq. escrever Re-
mtngton modernas. Vantull.
30-9697. ¦

MAQUINAS de escrever e
de calcular, novas e pri-
morosamente reconstruí-
das, também portáteis.
Mais de 100 máquinas para
a sua escolha, de todos os
tamanhos, manuais e elé-
tricas. Preços excepcionais
e grande facilidade de pa

(URSO DE RADIO GRATUITO

ri V I U K I J I Aigamento. — ICO IMPOR
|TAÇAO LTDA., 20 anos de

Com prática em entre-, tradição — Rua Rodrigo
gas, 3 anos de carteira, no|s"Ta> 42> *• andar-

ESCOLA DE RADIO
E TELEVISÃO

Rua do Teatro, 1 — 2." andar.
.Telefone 23-8888

(Largo de Sáo Francisco)
Acham-se abertas as matrículas para novas
turmas de principiantes, cujas aulas terão

terão inicio em 5-6-62 •

Aulas com projeção cinematográfica
Solicite folhetos informativos

Expediente: Diariamente, das 9 às 21 horas

LART

VENDE-SE
uma caixa registra-
dora National, nova,
elétrica, na Rua do
Senado, 50/52.

DINHEIRO — Empresto até
200 mil," garantias reais. Resp.
para R2-7 324, na portaria
deste Jornal.
DINHEIRO — Preciso 10 tnil,
60 dias, Juros 20%, c| refs.
bancarias e cheque. Cartas
para o n.° R3 — 7 036, na
portaria deste Jornal.
DINHEIRO — Compro e fa- I
ço retrovenda dè aparelhos
TV e cautelas. Tel. 38-3991.

CAUTELAS
E JÓIAS

Brilhantes grandes, jóias
antigas e modernas, moe
dns, pratarias etc. Com-
pro. Preferência negócio
de vulto. Pago realmente
mais. Atende-se a domici-
]'o. Rú* da Cb^íc-". 5"> —
l.8 and., sala 1. Telefone

(AUTELAS
Tel. 22-6860

Compramos jóias, ouro,
platina, brilhantes, péro-
Ias, mercadorias de valor.
Faça o melhor negócio —
Estudamos propostas ho-
nestas. Vamos em casa
ou atendemos no escrito-
rio — Largo da Carioca, 5
_, g| 108 — RAMALHO

Dinheiro x
Automóvel

Solução imediata, com o
Sr. Machado. Tel. 37-0635.

Empréstimos!

O MAIOR JURO COM
A MÁXIMA GARANTIA.

Coloque o seu dinheiro —
quantias acima de 200 mll
em hipoteca ou retrovenda.
Com "S. VIEIRA'.' — R. Se-
nador Dantas. 39. s/ 401, das
12 às 18 horas. Tel. 22-4337.

VENDE-SE um clarineta de!
16 chaves e um método novo'
por CrS 18 000,00. Tratar na
Praia do Flamengo, 98, ap.
810, com Dona Maria.

INSt. MUSICAIS
ACORDEÕES: Scandalli. So*

. .. *™ „n .iprani, Hohner. Sonelll e ou-
Acima tíe zuu mu — •» Uras marcas estrangeiras e na.

quem possuir prédios ou aps,
Solução em 48 h — S. VIEI-
RA — R. Senador Dantas, 39,
4.0."Tel. 22-4337, 12 fcs 18 h.

DINHEIRO X CAUTELA —
Soluções tíe 50^ do valor de
sua cautela. Av. Gomes
Ereire. Stj. s] 5V._.
DINHEIRO X AUTOMÕ-
VEL — Telefone 52-2516.
Sr. Freitas.

DINH.
CAVT.

SOC>
• FIANÇAS

EMPRESTO, sob promissórias
para comerciantes. Só com
loja de varejo. Ivo. 27-6493

ACIMA DE 200. MIL —.
Empréstimos a quem pos-
suir prédios ou aps. Solu-
ção em 48 horas. S. VIEI-
RA. R. Sen. Dantas, 39, sj
401. Tel.: 2?-4337, 12 às 18
horas.

EMPRESTO 1 a 30 mllhóes
sob hlp. Z. Sul, urgente. —
42-S641.

A JUROS sob hipotecas, po-
dendo amortUar ou liquidar
antes vencimento — Adianto
dinheiro para documentos
S. BOSELLI — Praça Pio X

78. sala 807.

mínimo. F. A. E. T. — R.
, Barão de Petrópolis, 347.

VIGIA
Precisa-se de dois ho-

mens de complexão robus-
ta, que já teOham ocupado
cargo idêntico em outras
firmas e que possam dar
referências. Dirigir-se à

MAQUINA DE ESCREVER
Royal, de mesa. como nova,
Cri 17 000,00, rcg. National,
nova. 59,90. Aceito oferta —
Ver à noite. Gen. Venanclo
Flores, 506/401. Leblon.

MAQUINAS de escrever e so
mar. vendo varias, p! deso
cupar. R. Gonçalves- Dias, 89.
sl 108.

MAQUINAS DE ESCREVER
E SOMAR — Vendo c garan-

Avenida Suburbana, 5 000.1 tia. R. Mercado, li, si S.

Ganhe Gr$ 60 000,00
mes

Aprendendo uma grande profissão:
por

ATENÇÃO — DINHEIRO
— Emprestamos sob hipo-
teca de imóveis. As me-
lhores condições. Av. 13
de Maio n. 23, sala 161».
Tel. 42-9138.

(r$ 500000,00
Firma Idônea com boas re-

ferências bancárias, paga Ju-
ros de 6To, prazo 120/150 dias
— Telefonar para Paulo,
23-2551.

FIADOR
Para aluguéis de casas, lo-

Jas, aps. etc. Tomos: comer-
ciantes, Industriais e proprle-
tários. Irrecusáveis. SoluçSo
rápida. Praça Tlradentes, 9,
7.o andar, s/ 702. Ao lado
do Cinema S. José. (P

cionais, vendemos mais bara-
to na praça. Temos oficina
própria, damos longa garan-
tia. Casa Góes. Rua S&o José,
66. Tel. 52-5583.

PAÇO hipoteca
c/ rapidez. Tel,
dama Soriano.

e retrovenda
36-5156 Ma-

HIPOTECA — Empresta-se
um mi.hSo. Juros módicos.
Rua Gonçalves Dias, 84, s|
602|3. Tel.: 52-0982. 

CAUTELAS
NAO VENDA!

Agora valem 3 vezes
mais 1 Procure-me, faço re-
trovenda — Compro jóias,
brilhantes, pago até CrS
200 mil por quilate! Rua do
Ouvidor n. 169, 3.° andar,
sala 301. Tel. 43-5233. Sr.
René — Esq. Uruguaiana

Telefone: 43-5233

HIPOTECA, J. «To, 5 a 50
mllhóes. nçg. direto, rápido.
— 22-0764.
HIPOTECAS — Empresto ur-
gente, de 250 mll a 2 mllhóes
e 2 500 000.00. Rua do Rosa-
rio, 129, 4.°, sala 9, com o
Sr. Santos.

ACORDEÃO e 1 plano, com-
pro à, vista. Tel.: 46-8698.
ACORDEÕES — Vendem-se 2
c| 120 e 80 b„ 35 c 25 mll.
R. Guatambu, 40. M. Hermes.
COMPRO 1 plano. Nejró-
do rápido e ã vista. Tel
57-0960.

FIAD0RES
Proprietários ou comer*

ciantes. com referências
bancárias, irrecusáveis, so-
lução na hora, contrato
grátis. Rua do Ouvidor .
183 — 2." and. — s| 216
das 9 às 17 h J0 m.

FIADOR
Náo percam seu precioso

tempo se Vs. Ss. querem alu-
gar sua casa ou ap. e a di-
flculdade é um bom flador,
procurem-nos que reaolverc-
mos o vosso problma com
ótimos «adores comerciantes
ou proprietários; contratos
(trátls. Rua Álvaro. Alvim,
33-47, sl. 605, Edif. Rex.. Cl-
nelândia.

COMPRO piano velho.'
27-3180. Para escola (6 as
12). Pago hoje ã tarde.

ATENÇÃO

COMPRO
1 piano -57-1596

Co mpr o
1 PIANO

A vista - 57-0960

PIANO de apartamento,
vende-se um maravilhoso,
fac. o pa*. TeJ. 52-9231. —
Av. Rio Branco, 185, sala
330. Tel. 46-4424.
PIANO HERZ — 65 000,00*
Rozcn-Kranz, 110 000.00. -
Praça 11 de Junho, 403.

Compro
UM PIANO

Hoje ¦ 37-3283 . •.'

Compro
Urgente

1 piano-
- 52-7589 3

PIANO francês, cordas cru
ziúsa cepo de metal, tipo
nn.. muito bonito, som de
órgão, teclado de marfim
Custou 180. vendo por 75 000

Tel. 27-1167.
PIANO !í dc cauda, ven-
de-se um lindo e magnifi-
co, inst. para pessoa ide fi-
no gosto. — R. Sorocaba,
277 (saltar na R. Vol. n.
230).

Pagamento k vista — Mes- 1
mo que necessite consertos, T
n&o faço questão dt preços "
nem de marca.

b

APLIQUE seu capital peque-
no ou grandeza 5% ao més,
a prazo curto. Garantia total.
— Tel. 27-6493. Sousa.

806. 52-0992.

¦ , . , FRÕ?_f„EÍA DINHEIRO X AUTO
DENTARIA! Agora ao alcance de todes. em meto-[moVEL — Av. Gr. Ara
dos práticos, eficientes e inéditos no Brasil. Curso „ha. 81, sl
completo em 3 meses. Não é necessário curso gi-
nasial. Qualquer um pode aprenderí' Fornecemos di-
plomas. Exames nas Faculdades. Matrículas abertas

CAUTELAS
BRILHANTES

JURUJUBA
IATE CÍ.UB

Vendo títulos de sócio
proprietário' à vista ou a
prazo. Tratar tel. 47-4460

Amauri. (P

PIANO PLEYEL — Caixa em
jacarandá. peça perfeita, em
bom funcionamento — Rua
Uranos, 787. Ramos.
VENDE-SE um plano Pleyel
para estudo. Ver e tratar na
Rua Miguel Couto, 108. so-
brado, c/ José, CrS 30 000,00.
VIOLÃO GIANNINI — Vendo,
R. Ernesto de Souza, 152, ap.
:02.

Ccmpro. Pago até 200 mil
cruzs. p| quilate. Cautelas
e jóias de ouro. plt., brilh.
Não venda sem me cônsul-
tar. Atendo a domicilio — i

Estrada das Arcas iu 200 ">"íU8U%a"aifó2.'° 
«omil cruzeiros. Tratar tele- W ™3 - Tel. 43-2312. esq.

fone 46-5982. (p. Ouvidor.

ITAIPAVA — Vende-se ti
tulo de sócio e terreno no
Itaipava Country Club^—!R

PENSIONISTA — Militar ne-
ccsíita de CrS 20 000,00 por
60 ou 90 dias. Pede urçencl...
Cartas para o n.° AC— 7 174,
na ___________________ deste Jornal.

CAUTELAS
A JUROS — Empresto sob Ina portatla deste Jornal. I JÓIAS E MERCADORIAS
hipoteca de prédios mesmo———T r~~ 7 Compro também brllhan-

.... .,,,,,,,„.._ ..,,,.  .... ...... cm conrtruclO. adianto di- SÓCIA dlst.. c/tel. 45. of.Jtes. ouro velho e jóias usa-
« , rm .„_' .-,,i„ _*„ .;-.„,, ss o1 nheiro nar.->'certíd6es. Solução trab. eficiente a quem tenha,das. Largo de S. Francisco

Praça Tlradentes, 9. sala 702 (ao lado do cinema oao ^"_\° 
pTr...3r na Av Pm. caplfc, p. moda. fina pcnsSo,:26. 16.°, gr. 1 602. Tel

<p! Vargas, 290. «/ 918, Sr. Morais lob. «oclal etc. 36-4330. 143-6171. (PJosé). Das 6 âs 19 horas.

Agência do JORNAL DO BRASIL
(LARGO DE CASCADURA)

AV. SUBURBANA, 10136-B
Esquina da Rua Cerqueira Daltro

Aberta das 8 ti 30 m às 17 h 30 m

Sábados, das 8 h às 12 h 30,^1
ANÜNCIOS E ASSINATURAS

Pianos]
__ 

¦___

i^^^--i^ã_____ffl •

Tfl-á
das melhores marcas, na-

I cionais e estrangeiros, de
1/4 de cauda, apartamen-

|to e armário. *i
j A vista ou a longo prazo: ¦.
Exposição e vendas nas' 
lojas do REI DA VOZ. com ;
a mais ampla garantia. ,'_
Rua Uruguaiana, 38/40. .•¦"
nua Senador Dantas, 48. •¦
".lua Riachuelo, 339. ';;
Paia Dias da Cruz, 69. ',

Avenida Copacabana, 750.
Rua Conde de Bonfim, 330.

i Tijuca. <P

^
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AUTOMÓVEIS E ACESSÓRIOS
AUTOMÓVEIS part. a partir
79 000,00. entrada: Standard
48. 79 000.00 ótimo estado.
Packard 47, 119 000, radio cx.
mudanças, máq. novos. Mor- Sr. Melo
ris Oxford 51, 148 000, comp. 
novo. Troco e financio sal-
do suaves prest. mensais —
Rua S. Francisco Xavier 342
Maracanã.

CAMINHÃO — Bascultrate 59,

CHEVROLET 1929. com !DE SOTO Perua 32, 630 mil,
placa de aprendizagem
Vendo e facilito. Ver na R.
Estácio de Sã, 153. (P.

, , Tri,rCr» Vrt CHRYSLER 48. 6 cll., 4 port.todo novlnho, Vendo por CrS w—,-,.«, ., „,.,,*• „«(,n.950 000,00 à vista. — Rua
Mengaba, 140. Tel. . 30-0620.

CHEVROLET 50, todo refor-
mado. vendo, troco p/Kombl.
Rua Bento Lisboa, 116,
xe 5.

AUTOMÓVEIS — Compro
americano ou europeus,
mesmo precisando repa-
ros. Vou ao. local a qual-
3uer 

hora e pago à vista.
8-0446 — Lucas.

CADILLAC 50, cupê, em per-
feito estado. Av. Priucesa
Isabel 481-A.

ATENÇÃO! Compro au-
tomóveí novos ou usados.
Pago à vista os maiores
preços da praça. 48-6005,
toureiro.
AUTOS — qualquer esta-
do, marca ou ano. Pago na
hora. Tel. 49-1225. Hum-
berto.
AUTOMÓVEL — Compro
í vista, justo valor, mes-
mo consertar. — 57-5736.

CITROEN 50 — Estado ma-
ravllhoso. ¦ 330 Ç00. Telefone
27-9213.

AUTOS — Compro perfeito,
quebrado, engulçaão. — Tel.:
32-1565 — Turco.
ALUGO carro Oldsmoblle. Te-
lefone 42-2258.
AUSTIN 125, 4 portas— Ven-
do por 200 mll à vista. Rua
Figueira de Melo. 277-A, Tel
34-6927, de 2.» a 6.>-íelra. das
8 às 17h. Sábado das 8 às
llh.

e Plymouth 47, cupê, urgen
te. 230 mll e 340. Rua Palm
Pamplona, 696. T. 49-7832.

troco carro passeio. Ver ga-
ragem. Av. Copacabana, 1 039— Tratar 27-6637.
DKW Vemaguete 1962. Veu-
de-se,' 0 tm, ou troca-se por
carro usado. R. S. Clemen-
te n.° 71.

nove. R. Uruguai, 248. 38-5128.

COMPRO automóvel à
vista, pago justo valor,
mesmo consertar. 57-5736.

...... COMPRO automóveis. Pa-
bo-: go os melhores preços,

mesmo enguiçados. Telefo-
ne 29-1738.

CHEVROLET 42, coupé. em
ótimo estado. Rua Visconde
Caravelas, 25. Tel. 26-2796.

CADILLAC 1951, 4 portas.
Estado excepcional. Estu-
do parte financiada em 12
meses, na Avenida Atiân-
tica, 1 936-A.
D. K. W; — Compro um,
urgente, à. vista 58/61, sem
Intermediários. 27-9090. _
DE SOTO — 1954'— 4 por"-
tas, excelente, troco e fa-
ciiito. Rua do Resende, 16
— Tel.: 52-5734. (P.
DKW — Vemag 61 e 62 —

CHEVROLET 51 e Plymouth j> km e em -ótimo «tado.
51 _ ver e tratar hoje Rua Rua Barata Ribeiro, 197-A,

DKW — Vendo impecável,
1959, 48 mll quilômetros —
Garagem Presidente; Largo
Catumbl, Aprlglo.

DKW — Sedan, 4 pts.. 1960.
2.» serie. 15 000 km. 800 mll
à vista. Lella, 32-7676.
DKW camioneta ou passeio,compro a vista — 57-5736.

CITROEN 11-L — 235 000,00
Rua Colúmbla 139, ap. 202.
Quintino. Troco.

EUROPEUS — Carros —
Compro, mesmo parados,Pago hoje: Tel. 29-1738.

AUSTIN A-70. 51, todo ori-
glnal de fábrica. Vendo ho-
je, 265 mll. Av. Graça Ara-
nha 416, íundos, com Per-
nambuco.
AUSTIN A-40, 49150. Excelen-
te estado, 180 mil de entrada
e 15 mil mensais. Rua Ria-
chuelo 33. Tel.: 42-9868.
AERO WILLYS 60. 2.» série,
novíssimo. Aceito troca. Rua
Vise. de Pirnjá. 431.
AUTOMÓVEL ISABELA 1955.
estado ótimo. Av. Augusto
Severo 202, np. 303. Geraldo.
AUTOMÒVEI8~a prazo'

Rlachuelo, 289. Pode trazer
mecânico.
COMPRO Jeep wTllys~5Í^57"
dou 100 000 e 30 000 mensais.
Te.LJih.sJ!9J,_?uArte_
CHEVROLET 50, micro, de 20
lugares; Nnsh 42: Singer 52,
todos em bom estado, vendo
pela melhor oferta. Tratar
oi o Sr. Curlel, nn R.-Jorge
Rudac, 96. Vila Isabel.
CAMINHÃO M~ercedes-Benz —
Vende-se LP-321, em bom es-
tado; 47-2160. Lauro.

(P
D. K. W. SEDAN — Equi
pado, praticamente sem
uso. Estado de zero km —
Base 950 mll. Aceitamos
troca por carro menor va
lor, preferência grande —
Rua Ministro Viveiros de
Castro n. 41-B — Lido. (P.

CAMIONETA Chevrolet 36, tt-
po caminhSozinho, cabina de
aço original, carroçaria uemadeira, feita em fábrica, em
ótimo estado, vendo por bom
preço. Ver Av. Stn. Cruz,
3 837, Santíssimo. Sr. Luis.
CADILLAC 50, 4 portas, 100%nova — Vendo, troco e faci-
llto. Siqueira Campos. 241.

DE SOTO 1948, de 4 porta6,
clls., mecânico dos peque-

nos. está 100% de tudo. Ven-
de-se barato. Rua Regente
Feljõ. 23.

DAUPHINE 1960. vendo novo.
R. Uruguai, 246 — 38-5128
DODGE 1950, dos pequenos,
4 portas, estado de novo, todo
100<>. Vende-se barato. Rua
Regente Feijô, 23.

CAMINHÃO — Vende-se, In-
ternatlonal, 8 ton., calçado.
Rua Pedro Alves. 210-A.

flador, • Rua Sáo Francisco
Xavier. 254-B. Tel. 28-5773 —.
Dauphlne «0 — 300 «00. Vol-
kswagen 53 — 300 000, Vol-
kawagen 31, — 250 000, Aus-
tln 52 — 220 000, Austln 49
— 150 000, De SotO 52, cnm.
Citroen 51 — 200 000, o res-
tante financiado até 20 me-
nes. Compro e acelot troca.

CAMINHÃO FORD F-3. 1950.
com máquina retificada, sem
carroçaria, vende-se pela me-

sem!lhor oferta. Rua S. Francisco

DKW VEMAO,59 — 390 000,
perf. funcionamento e aoa-
rêncla. O saldo a comb Rue
Marl;! e Barros 72.

AERO WILLYS 61, novo, tro-
to. Tel. 52-0491.
AUTOMÓVEL CheVrolet 1956,
em ótimas condições, com rá-
dlo. Vende-se por CrS —
1 300 000,00. Telefone 45-0852,
Sr. Mário.

AERO WILLYS 60 - Sedan,
ótimo estado. — Av. Chur-
chill 94, tel. 52-1920. (P
AUTOMÓVEL x dinheiro —
Compramos e financiamos —
Atendimento imediato. Sr.
Pereira, 22-2335.
AUSTIN 1951, Jardineira, tô-
da revisada. Rua Cerquelra
Daltro 523. Oascadura.
AERO WILLYS — 19«0 —
2.* série. Pouco uso. Tel.:
46-5670. (P.
AERO WILLYS — 1962 —
Zero km, 2.* série, estofa-
mento em couro. Pronta
entrega. Tel.: 46-5670. (P
ANGLIA 52, 100 mll, ótimo
estado, mecânica testada, res-
to em 20 meses. Barata Rl-
beiro, 147.
AUTOMÓVEIS a prazo sem
flador. Rua Sáo Francisco
Xavier 3. Tel. 28-5773. Vol-
kswagen 53, 320 mll, Dau-
phlne 60, 320 mll, Ford 39,
aso mll. Austln A-8 100 mll
Austln A-10, 120 mil, Citroen
160 mil. Fiat 51. 70 mll, res-
tinte financiado até 20 me-
aes. ______
AUTOMÓVEIS em estado de
nov03: Plymouth 48 — 235
mil. impecável de tudo: OI-
dsmobile 48, 6 cll. 165 000,
pintura nova. belíssimo;
Chnmbord 60, 380 000. todo
equipado, pouco rodado; Ci-
troen 49 — .137 000, perf.
funcionamento e aparência e
outros com o saldo dentro
de s| posslb. Rua Marlz o
Barros 72. Pça. Bandeira.
ÃÊRÒ WILLYS 62 — Zero
km. Abaixo da tabela. —
Forrado a couro. Rua Mi
nistro Viveiros de Castro,
n. 41-B — Lido. (P.
ÃERO WILLYS 1960, 2.»
série, equipado. Aceito tro-
ca. Rua General Urquiia,
117. Tel.; 47-8644.
AUSTIN — PICK-UP —
1952, A-40 — Vendo em
excelente estado geral, na
R. Riachuelo, 221-A. (P
AERO WILLYS 61-62 —
Zero km — Vendo em óti
mo estado geral. Rua Ba
rata Ribeiro n. 197-A. (P

Xavier, 874.
CHEVROLET 1951 — Hl-
dramático. Conversível. O
mais lindo do Rio. R. Ba-
rão do Bom Retiro, 811 —
(Posto Shell).
CITROEN' 1954 — Estado
geral excepcional, um dos
melhores do ano. — Tra-
lar na Rua Ministro VI-
veiros de Castro, 62, ap,
1 206.

DODGE 52 Coronet. Cupê,
rádio, facilito. 57-2761. Bara-
ta Ribeiro, 266.
D. K. W. 60-81. camioneta.
Troco, facilito. 57-2761. Ba-
rata Ribeiro, 366.
dauphine 60. Particular -
equipado, facilito. RUa 81
queira Campos, 298. Aceito
troca, Sr. Mário,

CHRYSLER — Modelo 51, 6
cilindros, Wlndsor De Luxe,
vende-se, estado de novo, to-
do estofado em vulcouro. c|
motor óleo 30, pintura e par-te elétrica 100%. Vende-se
por motivo de recebimento
de carro "62. Ver e tratar na
Rua S. Clemente, 60, dns 7
fcs _l^J}oras^ TeJL_:_ 26-1043.
CAMINHÃO~DÒDGE-1946 

~^-

Vende-se c| 100 000,00 de en-
trada e o restante financia-
do. Rua Lemos Brito, 185 —
Quintino. 29-9030.
chevrolet 47 em bom es-
tado. Rua Aristldes Lobo,
241. Tel. 28-1445. Sr. Ma-
noel.
CADILLAC 30 — Fleotwood,
otlmo estado. Tel. J7-9460,
CHEVROLET BRASIL 6 500.
100%. 850 à vista e camioneta
Comer 52, fechada. 280. ia-
Clllto. Av. Suburbana, 9103.
CHRYSLER 48, Capellnha, rá-
dlo, 290 mll. Rua Leopoldo,
139, ap. 101. Tel. 38-7994.
CHEVROLET BEL-AIR 34. 6
cll., 4 p., m, Acelta-se troca.
Garagem Rlo-Sâo Paulo. Lar-
go do Campinho.

CHEVROLET 46 E 40 — De
praça; incillta-se. Rua VI-
cente Sousa, 28. Botafogo.
CHRYSLER 52 — Otlmo es-
tndo, vendo baratisslmo á
vista. Inf. tel.: 58-9532, a pnr
tlr das 14 horas. Importou-
te: — Ofereço assistência tén
nica totalmente grátis.
CHEVROLET 

"^'5~^~Vcndí>se,

meeanlci). Vratnr dns to ás
12 horas», 40-2901;
CIIEVROLET 1951 - Con-
versível, mecânico, equipa-
do. Vendo, troco e facilito.
— Rua Conde de Bonfim,
577-B. ' (P
CHEVROLET 39 — Táxi, tudo
100%. Vendo à vista ou a
prazo. Rua Baráo de Mesqul
ta, 785 — Sapatarla, Sr. Ma
nuel.
CITROEN 48 .— lí L. Plntu-
ra, estofamento, pneus b.b,
máq., suspensáo, tudo ótimo
Vendo ou troco por carro de
menor valor. — Av. Bruxelas
n.° 166-C — Bonsucesso —
30-8951. Orlando.
CAMIONETA GMC — Vende
se 100%. Ver na Av. Brás de
Pina, 575.

AUTOMÓVEIS — Compro,
mesmo precisando de re-
paros. Pago à vista. Tele-
fone 29-1738.
AERO WILLYS 62 — Ven-

CHEVROLET - 1957 —
Compro à vista — Exijo
estado impecável, ser de
particular e pertencer ao
s1 dono inicial. Ofertas
Av. Nllo Peçanha, 12, si
809. Tel. 22-2668, c| Sr. OH-
velra, 9 às 12. (P

d^*dTversãs"có^cs7Jlero'km.|pA^^NHÃOSINHO Studeba

Tabela antiga. 3<-2687. !ro de pa.,seio. Rua Corone*
AERO WILLYS 62, zero
quilômetro, preto, c/esto-
tamento vermelho. Abaixo
da tabela, Avenida Atlân-
tica. 1 936-A.
BUICK super luxo, 47, de 4
rortas, 350 mll, e Chevrolet
38, 4 portns, 195 mll. Rua
Palm Pamplona, 696. — Te-
lcfbne 49-7832.
BUICK 38. em perfeito es-
lido. Vendo. Tratar na Ru»
nlas da Cruz 120, das 14 ás
22 horas. Tel. 29-3465.
BUICK 46, 4 portas, est. se-
ral ótimo. CrS 182 mll. Dr.
OnrnlcrV 231.
BUICK 940 — Part. 4 p. Tel.
.Í3-2634. Rubens.

Tamarlndo 2 354. Bangu.

DAUPHINE 60 — 278 000. est.
geral de novo. O saldo »
combinar. Rua Marli e Bar-
ros 72. Pça. Bandeira.

D. K. W. VEMAGUET —
1961 — Vendo, última sé
rie, equipado. Poucos qul
lômetros rodados, côr coral
e creme. Praia do Flamen
go n. 82.  (P.
DAUPHINE 1960 — Ven-
do em ótimo estado geral

Praia do Flamengo. 82.
(P.

DODGE 1930 — Vendo. 4
portas, mecânico, fi cilin-
dros, ótimo estado, troço
por carro nacional. Praia
do Flamengo, 82. (P.
DODGE UTILITY 1953. Me-
cftnlco, único proprietário,
equipado e 100% perfeito,
Carro de Inteira confiança —
Vendo urgente. Rua Conde
de Bonfim. 703. .

DKW. sedan, 60. Tudo 100%.
CrS 720 mil i' vista. Aceito
oferta. Av. Franklin Roose-
velt 39-C. José.

DKW, sedan, 1962. Vende-se.
o km, ou troca-se por carro
usado. Rua S. Clemente 71.

FIAT 1 400 — 52-53, conver-
sivel, Tetlficado etc, com rá-
dlo, vendo, urgente, CrS ....
3C0 000,00 á vtstá. — Aceito
oferta. R. Lavradio, 48. Tel.
42-6300. Drakan.
FORD PREFECT 50. novo,
c| 230 000,00. R. Pereira Lo-
pes, 49. ap. 101, depois das
12 horas. .
FORD 1938, 4 portas. Rua
Visconde de Itamarati, 138,
ap. 201.
FORD 37, de praça e geládelra, 7 portas. R. Teixeira Rl-
beiro. 660. Favela da Maré.— Bonsucesso.
FORD 46, quatro portas, seis
clls.. ótimo eatado .Ver e tra-
tar na Rua Castro Alvet, «2,
Méler.
FORD 36. duas portas, 100%— 47-4083 — Vitor, Cri ....
300 000,00.

KOMBI 1?60 Vendo como

KOMBI 1962 — 0 km, ta-
xi, 6 portas, 500 mil de
entrada, saldo em 20 me-
ses, entrega em 30 dias. —
Rua Barata Ribeiro, 253.-
Tel.: 37-0635. (P.

PONTIAC 54. mecânico, 4
portas, com coluna, rádio,
estofamento original. Tel.
48-1361. Sr. Teofilo.
PICK-UP — Compro Che-
vrolet que esteja em bom
estado. Dr. Sinval. Telefo-
ne 52-7618.

KOMBI — 1962 — « por-
tas, táxi, zero km, troco e
facilito. Rua do Resende n.
16. Tel.: 52-5734. <P.

PONTIAC 32. 4 portas, equi-
pado. Tel. 52-0491. 

KOMBI 1959 — Excelente
de tudo, facilito. Rua do
Resende, 16. Tel.: 33-3734.

LOTAÇÃO Chevrolet 51 —
Vende-se por motivo de via-
gem ou troca-se por cáml-
nháo Chevrolet de 39 para
cn. Linha Penha—Orotio via
Aimoré. N.° de ordem 1612,
Severino Camilo.

PICK-UP FORD 1960 —
Vende-se em ótimo estado
— Ver na Av. Suburbana
n. 301 — Benfica. Ver de
14 às JJOJioras. _ (P
PLYMOUTH 51. mec, 

"4 
pts"estado de novo, i vista, R.

Miguel Couto, 46. Bar Araú-
Jo — Antônio.

LINCOLN CAPRI 34 — Ven
de-se ou troca-se. Estado de
novo. Fácillta-se. R. André
Cavalcanti, 25. Tel.: 42-5640
Sr. Floriano.

PLYMOUTH 59 - Vendo 4
portas. — Av. Churchill 94,
lei. 52-1920. (P

MERCEDES BENZ — Vende-
se um caminhão, í ton. —
Troco automóvel, ótimo es-
tado. — Tratar Alameda Sio
Boaventura, 847 —. Fonseca
— Niterói. Tel.: 4717.

PEUGEOT 52 — 203. Vendo
hoje, barato, pela melhor
oferta, Marlz • Barros, 1 038.
Mercearia.

MERCURY 49, ótimo estado.
4 portas, base 400 mtl. Tel.:
32-1363. — Rua do RlachUè-
lo. 257.
MORRIS OXFORD, vendo
pneus b. b. nOvo, rádio etc.
Rua Uranos, 1 180. Posto
Barlrl.
MERCURY conversível 30 —
Nova. Rua Colúmbla 139 ap.
202. QulntlttO. Troco.
MOROAM 33 — Sport, 4 Mg.
Machado Assis, 31-614. T»l.
45-7310.
MERCEDES automóvel com-
pro a vista — 57-5738

FORD PREFECT Inglês 1948
em condições satisfatórias
por Crs 210.000,00 4 vista —
Rua Honôrlo 377. Todos os
santos. Negocio direto sem
intermediários. 
FORD ANGLIA — Vendo em
bom estado de funclonamen-
to e conservàçHó. Telefone
36-3737. Sr. José Roberto

MERCURY 49 — 3 port»», ótl
mo estado de eonservaoáo, um
só dono. Preço 400 mll à vis-
ta. R. Hugo B*2errá, 20. Sp
201, lUndj&s.
MORRIS OXFOBD 1951 . —
Maquina ret., e6t, de novo.
Urgente: R. Sto Brás n.« 184,
ap. 301, Todos o» Santos,

FORD 1940 — Equipado, par-tlcular. Vendo, aceito troca e
facilito. Ver e tratar na Rua
Figueira de Melo, 388.

MORRIS OXFORD 32 — Ven.
de-se, b/ est. na R. Saflras,
204 — Rocha Miranda.

FIAT 1 10O — 49, estado dt
novo. Facilito. Tel._32-4807.
FORD 37, praça élstudébaker
40, c/ 80 mil.. Troco. 30-2720.

MORRIS 51 — Estado magnl-
fico. 220 mll de entrada e 19
mll mensais. ' Rua do Ria-
chuelo 33. Tel.: 42-98Ê8.

FURGÃO — Fordson, motor
100%. Veja, faça oferta, Para
box mercados pequenas en-
tregas. Boa apresentação. —
Prefeito Olímpio dt Melo 838.
Nelson.

MORRIS OXFORD 1952 —
Equipado. Vendo, sceitò tro-
oa t facilito pagamento . —
Ver e tratar na RUa Flguel-
ra de Melo, 388.

FURGÃO Intér 1949, bom es-
tado. R. Cerquelra Daltro 333.
Cascadura.

MERCURY 48 — Mtcanloo,
4 portos, à vlstà, 340 mll. —
Rua_24_de_Malo, 23. Luclo.
MERCURY 31 J- Mecânico, l.
portas, ótimo estado, k vista
ou financiado. Rua dos Ro-
melros, 18Í, ai S05. .— Tel..
30-4991.

ford 37, lrelo a óleo, 83 HP.
4 portas. Entrada 120, Marlz
e Barros, 1 061, boxe 10.
FORD 1949. vendo bom esta-
do. R. Urugua-1,248,38-3128.
FORD ANGLIA — 1951 —
ótimo estado, facilito. Rua
do Resende n. 16. — Tel,:
32-3734. (P.

MERCURY 51, Monteclair
— Vendo, 2 portas. — Av.
Churchill 94, lei. 52-1920.

(P

FORD 48 e Mercury 48, de 4
portas, 385 mll. Rua PalmPámploná, «M. T. 49-7852.

MORRIS 51, 4 portas, parti-
cular vende melhor oferta. —
Tratar c/ Sr. José. Rua Ml-
guel Lemos 126, Cop.

D. K. W 61 - Vendo
Sedan, pouco uso. — Av.
Churchill 94. Tel. 52-1920.

(P
DKW — Vende-ae 1962, 0 km
c/ grande faollldade. Pronta
entrega. Vêr na Superlar. Av.
Calogeras, 15-B. •
dkw — vende-se, 1960. cór
vinho, estado de 0 km. Facl-
llta-se e accitn-se troca. Av.
Atlántloa, 3 880, esq. Fran-
cisco Sá.
DKW—-'Vende-se, 1958, oa-
mlonete. Pequena entrada e
grande facilidade. Av. Atlán-
tica 3 880, esq. Fco. Sá. Tel.
47-8584.
DAUPHINE—S Vende-se, 1960,
c/ 200 mil de ent. e saldo íl-
nanclado longo práso. Ver na
Superlar. Av. Calogeras 15-B.
DODGE 48 — Particular ven-
de, com rádio. Ver das 12 ás
16 h. Rua Padre Ildeíonso
Penalba, 171 — Todos os
Santos.
DODGE 1953. camioneta —
Vendo, Rua Figueira de Melo
n. 162. 
DODGE 50. Vendo. 4 portas.
Em Impecável estado. Todo
equipado. Ver e tratar na Av.
Pres. Vargas, 435, s/ 903-A —
Tel. 43-0655.
DODGE 1952 - Coronet, « Cl.
4 p. — Vendo ou troco por
carro menor. Rua Sousa
Franco, 422. Antônio.
DKW — Camioneta 1959,
em perfeito estado, vendo
por CrS 580 000,00. Fran-
klln Roosevelt, 39. Telefo-
ne 52-7B18.
DAUPHINE 60 — Semlnovo
francês. Facilito, Rui Bam-
bina, 67-A.

HILMAN — 1950 — ótimo
estado, facilito. — Rua do
Resende, 16. Tel.: 52*5734.

(P.

MERCURY 1953 — Vende-se
Monterrey, 4 portas, mecanl-
co. Sem o menor defeito. Tu-
do original de fábrica. R. Bo
llvar, 162, Sp. 301.

HUDSON — 1947 — 4 por-tas, máquina retificada,
ótimo estado. Vendo, troco
e facilito. Rua. Estáclo de
Sá n. 153. ÍP.

MORRIS Wolseiey 10, 4 por-
tas, 4 cilindros, barato. Ttlt-
fone 57-0322.

HUDSON 1931 — 4 portas, estado de 0 km, equi
pado ' — Rua Rlachuelo,
221-A. (P
HUDSON 47. 6 cll. por 105 000
somente ao primeiro que
chegar. Rua Marlz t Barros
72. Pça. da Bandeira,
HILLMAN 52, 160 mll,' todo
revisado. — Resto em 20 me
ses, Av. Atlantic», n.« 3 283
B, P. 5.
R1LEY 1952, sedan, 4 portas,o mais novo, inigualável —
Vendo por apenas 280 000,00,
Rua Conde de Bonfim. 703,
HENRY JÚNIOR 1933, em
ótimo estado, com radio etc.
Ver R. Gustavo Sampaio 650,
ap. 702. Leme.
HILLMAN 51 — Excelente es
tado, 180 mll de entrada e 13
mil mensais. R. Rlachuelo,
33. Tel.: 42-9868.
hillman 30 — Vendo hoje,
perf. estsdo, c/ rádio, à.vls-
ta, melhor oferta. Tratar tel.
58-8848.
HUDSON — superequipado,
Conversível. Otlmo est. Fa-
clllto. Ltvtr mecânico. Te-
lefone 25-3263.
HUDSON 51, « cll., 4 portas,
part., rádio orlg. Crt 285, ótl-
mo estado, R. Iriguaçu, 524— Bangu. •
HUDSON 49 — Vendo, « cilin-
dros, mecânico, 4 portas. R
Bonsuoeseo, 295 — Paulo.
HILLMAN si, em ótimo «sta-
do. Rua Visconde de Itamara
ti n. 138. ap. 201.

DE SOTO 48 — Particular,
7 lugares, 6 cilindros. En-
trada 300 e 8 de 23. Av. Au-
^u.sí?_síLe.r£-,}^.2l2.:A' JK - Novos e usados. -
dkw 61 — sincronisada, cn-i pronta entrega. Diversasmlonetn. estado de nova. ri-jcores. _ At> ftiântic», n.dlo, 900 mll. Bento Lisboa1

14 B.
¦ 1536-B. (P,

MERCURY — 1954 — Me-
canleo, 4 portas, equipa-
do, excelente, aceito tro-
ca — Ru* do Resende, 18,
Tel.: 32-5734. . (P
NASH 49, tipo 600, com motor
d* Ranbre, econômico, 4 por-
tas. Av. 13 de Maio, 23, c
guardador ou_22-1215.-

VOLKSWAGEN 60 — í!l-
tima serie, rádio, capas,
calhas, polainas etc, uni-
co dono. Urgente. Preço
único, 638 mil. R. Minis-
tro Viveiros de Castro n.
41-B — tido. (P.
VOLKSWAGEN 62. sedan. 0
tm, cor água-marlnha; ven-
do. 37-2761. Rua Barata Rl-
beiro, 266.
VOLKSWAGEN 1962 — Ven-
de-se, troca-se e faclllta-se.
Rua Sáo Joáo Batista, 27-A.
Botafogo. Tel. 46-3231.
VOLKSWAGEN — 1961 —
Superequipado. em estado
de novo — Vendo, troco e
facilito. — Rua Conde de
Bonfim, 577-B — Telefone
58-6769. (P-
VOLKSWAGEN — 1960 —
Vendo, pouco uso, equipa-
do, tranoa, direção, pneus
tx brancas. Praia do Fia-
mengo, 82. (P-

Alugam-se
autos

Volkswagen. Acro Wil-
lys. Kombi. Rural Willy.s.
Rua Man/, r Barreis. 724.
Ti-ls.. 2H-7TJI - 48-1403

- Agência Viana
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PEUGEOT 52. Vende-se. Al-
varo Ramos, 154.
PLYMOUTH 48 ,— 233 00»
novíssimo equipado c| rádio,
etc. íunc. 100%. O saldo a
comb. Rua Marlz t Barros 73.
RENAULT 1951"— Vendo,

5ih 
excelente estado geral.

lua Riachuelo. 221-A. (P

VENDE-SE camlnháo Chevro-
let 1935, pneu e carroçaria em
bom estsdo. Rua Dois de De-
zembro, 133. Tel. 25-1229.
Orlando Marques.

RURAL WILLYS — 1981
Em ótimo estado. Vendo,
troco e facilito. Rua Con-
de de Bonfim, 577-B. Te-
lefone 58-6769. (P
RENAULT, 4 c. V. — Vendo,
100 mil de entrada, na Rua
Gonçalves Crespo, 74, ap. 102
— Tel. 48-9950.

RURAL WILLYS 60 - Ven
do, tração 4 rodas, 100%-
Av. Churchill 94. Telefone
52-1920. (P

VOLKSWAGEN 1960, Excep-
cional estado — Vendo ur-
gente, por 660 000,9o. na Rua
Conde de Bonfim, 703.

VENDE-SE Rural Willys 59,
novo. Faço, troca por carro
menor. Rua 1.» de Março, 7,
sSla 90«. Tel. 31-0J33.
VOLKSWAGEN — Vende-se.
1960, íaclllta-se parte. Ver. na
Superlar. Av. Calogeras 15-B.
VOLKSWAGEN 60, supere-
qulpado. Ru» Gustavo Sám-
paio 323. Tei. 57-3241.
VOLKSWAGEN 1961, primeira
série, vendo melhor oferta. —
Tratar telefone 26-2653.
VOLKSWAGEN 56 — AlemSo,
máq. plnt. estof. em estado
de novo. 380 mll i vista. —
Rua Frei Caneca, 19.

RURAL WILLYS 1960 — Ven
do ou trooo, estado 100%. —
R. do Oatete, 1.

VOLKSWAGEN 54 — AlemSo,
todo equipado, novisslmo. 510
mil k vista. R. Frei Cane-
ca, 19. _

RURAL WILLYS — 1960 —
Traçlo em duas rodas, otlmo
estado — Revisada na ofi-
clna de CasSlo Munlz. En-
trada CrS 450 000,00, saldo
financiado. Ver e tratar na
Av. Calogeras, 23. Telefone
42-7368.
ROVER 52. 4 p., novo, 243 mll
— Av. Augusto Severo, 202.
RURAL WILLYS 59 — Tra-
çáo nas 4 rodas, um único
dorio, vende-se. Rua Everls-
to da Veiga, 33, aala 1017.
Tel.: 22-6017 ou 32-2156.
RURAL WILLYS 1060 — Ven-
de-se magnífico estado, com
rádio, tranca na direçáo, Tra-
tar- pelo tel, 45-0637.
SIMCA CHAMBORD 1961, 2.*
série. Partloular vende e acei-
ta como parte pa«»mmto ca-
mloneta Dodge 53, ou Rural
Willys «0/61, o restante »
combinar. Côr Gelo, 5 mll km
superequipado. Tel. 34-3469.

VAUXHALL 50 — Luxo. todo
novo, barato. Av. Erasmo
Eraga 277, pátio Interno, com
Severino.
VOLVO 1932 — Otlmo estado.
Vendo, troco e facilito. Ru»
Baráo do Bom Retiro, 811 —
(Posto). 

STUDEBAKER 48 — Champ.,
part., 4 p., máq., lorr.. plnt.,
tudo novo. Lindo carro. Ven-
do, cl 230 000 de entr. t 10
de 18 000. Tel. 22-2644 — An-
tônlo.
SIMCA CHAMBORD 1961, 2.»
série. Vendo um completa-
mente novo, com financia-
mtnto longo. Trstsr Sr. Luis
— Tel. 57-3947.

SIMCA Chambord «1. Vende-
ie em ótimo estado. Falar
com o porteiro, Sr, Santos.
Praia dt Botafogo n.o 406.
SIMCA IOHAMBORD «0. 2.»
série, equipado, vendo, troco,
facilito. Ru» Rodolfo Dantas
n.« 87-IB.
SIMCA 50 — Otlmo estado.
Rua Colúmbla 139, ap. 202.
Quintino. Troco, fac. 

NASH 4í — 4 portas, prec,
pintura, eatof. 100%. R An-
drad.e Pertence, 42-A, Garcia
OLDSMOBILE 41, COUpS 2 por-
tos, 100TÍ, reformado, CrS .
230 000,00. R. Pereira Lopes,
49, ap. 101. depois das 12
horas, o malf-novo do Rio.
OLDSMOBILE — Compro a
vlBta de 1950-en) diante —
87-5736
OPEL — Compro a vista de
1951 em diante — 57-5736.
OLDSMOBILE — Hollday
1954 — Vendo, 2 portas,
dir. hidráulica, vidros Ray-
Ban, em ótimo estado. Rua
Benjamln Constant, 135.
Sr. Pedro ou porteiro.
OLDSMOBILE 1952 — Modi-
lo 88, quatro portas, parti-cular, rádio original, colhas
par» chuva, bem calçado, bu-
sin» » ar, stlt amorttctdores.
Otlmo estado t ótima opor-
tunldade, 480 mll à vista —
34-8014, Sr. Sérgio.
OPEL 32, KAPITAN, ótimo es
tado, 230 mll dé tntrada e 20
mll mensais. Rua do Ris-
chuelo 33. Tel.: 43.9888.
OLDSMOBILE 52 — Mod-
88, 4 portts, ridlo, esce-
lente estado. Tel. 48-1361,
— Beniste-

SKODA 30 — Excelente esta
do, 150 mll de entrada e 15
mll mensais. R. do Rlachue
10, 33. Tel.: 42-9868.
STANDARD VANGUARD —
1932, furgão. Impecável. Ven-

do, aceito troca, facilito. Ver
e tratar n» Ru» Figueira de
Melo 388.
STANDARD VANGUARD 49-
30 — Vende-se, todo novo,
pela melhor oferta. Ver Rua
Llclnlo Cardoso, 286. Sr. Nes-
tor. Tel.: 48-8120.
STUDEBAKER 1932 — Ven
do pela melhor oferta. Rua
Uruguai, 266. 
STUDEBAKER 52, 4' p., nô
vo, 305 mil. AT. Augusto Se-
vero. 202, ap. 303.
SIMCA 1960, segunda série,
com 12 000 quilômetros ro-
dados, equipado. Quase novo.
Preço de ocasião. Rua Conde
de Bonfim, 703.
SIMCA 49. 120 mil. tottlmen-
tt novo, rtsto em 20 meses,
AV. AtlftntlC», 3 288-B. P. 3.
SIMCA 31, 120 mil. noviíll-
mo, meeãnie» 100%, rtsto tm
20 meses. Barat» Ribeiro, 147

OLDSMOBILE 51. Vendo 88,
de 4 portas, equipado, tm
bom estado. Ver t tratar na
Av. Pres. Vargas. 435, sala
903-A. Tel. 43-0655.

SIMOA CHAMBORD 80 —
380000, pouco rodado, fun
clonamento, perf., belíssima
aparência. Trocamos. O sal-
do » comb. Ru» Marlz tBar-
ros 72. Pça. Bandeira. -

STANDARD VANGUARD
1951. 4 portas, ótimo esta-
do. Rua Rlachuelo, 221-A.

(P

BUICK 48. super, 4 portas,
CrS 290 000, rádio, cl p. b.b.
novos, 2.o dono. R. Irlgunçu,
524 — Bangu. ,_
KÊL-AIR 58 — 6 cil.. hidr.
impecável. 45t5714.
CHEVROLET 48 — 209 000.00
4 portas, ótimo eatado. De
SOto 48. 189 000,00, 4 portas,
plnt. forr. novos. Ford 48.
189 000,00 4 portas Impecável
Plymouth 48 — 230 000, —
Plymouth 50, 298 000,00. dos
pequenos, 4 portos, rádio, be-
llssimo. Troco e financio sal-
dos suaves, prest. mensais —
RU» São Francisco Xavier 342
Maracanã.
CARRETA X SITIO, Cavalo
Carreta Maok A-51. Aberta.
Reformada, p. novos. Vende-
u ou troca-se sítios ou casas

Base 2 milhões. Só com
fiador. Ru» Cintra. S43. esq.
Lano Júnior. P. Circular.
CAMINHÃO FORD 1946 —
vende-ae, direção toú*. nova,
máquina eneamlsada há três
meses. Crs 230 000.00 à vista
ou CrS 300 000.00 com 130 mll
de entrada. Rua Cabuçu, 127

Lins.

CHEVROLET- 1941, 4 portnsótimo .estado, emplacado na
praça — Vende-se. na Rua
do Catete, 184, tel. 23-0212
Sr. Quintanilha.
chryslèrTm?--^^
do Wlndsor 6 cilindros, 4
portas, equipado e muito
conservado. Praia do Fia-
mento, 82. (P.
CITROEN — 1951 — Ex-
celente estado geral. Troco
e facilito. Rua do Resende
n. 16. Tel.: 52-5734. (P.
CITROEN —. Í948 — Ex"-
celente estado, 125 mil de
entrada. Saldo a combinar.
Rua do Resende, 16. Tel.:
52-5734J_ (P.
CARRO americano. 1941. 4

DKW 61. sedan, ultima série, J. K. 61 — Vendo. 00UC0
quase 0 km, equipado, aceito . -, , ,.r ..
troca. Vise: de Plrajá.J31.j jUSQ. — Av. Churchill 94,

OLDSMOBILE 34, equipado, 4
portas. Tel. 52-0491.

DKW 62 — Sedon. c! rádio. 21*.! «J7.1Q70
as garantias. Açoito troca
Vise, de Plrajá, 431. ^
DAUPHINE 60 — Estado de
novo, 250 mU de entrada e
20 mll mensais. Rua do Ria-
chuelo 33. Tel.: 42-9868.
DKW 39 — Camioneta excep-
cional estado, 300 mll de en-
trada e 25 mll mensais. Rua
do Rlachuelo 33. Tel. 42-9863.
DODGE KINOSWAY 52 —
Dos pequenos, 4 portftB, ma-
quina retificada, forraçâo e
pintura nova, rádio original.
R. Baráo do Bom Retiro, 811
(Posto).
DODGE 51 mec, excelente.
Nova. Vendo, troco p/ Morris,

CADILLAC 1954 — Mode-
lo 62. Preço base CrS ....
1 400 000,00. Ver na Praça
Eugênio Jardim. 15. com

portas, estado geral excelen-í Austln ou Cônsul. Rua Pôr
te. Preço de ocasião. Rua Bb- to Alegre, 38, c/ 5 — Rocha.
"ltI!LI?;lbell'0,_32:!"A DKW — Beícar — Troco por
CHEVROLET 4l' —-"vendê-sê. cnrl'° menor valor Pprcm
em bom estado. Hua Vlscon-;n,óy° °I' vendo por^ 1 0d0 á
de de Plrajá. 483|— Ipanema.
OITROEN 51.. 11 L.-10O%. —
Vendo, troco. Tel. 37-7428.
CÔNSUL 52, 200 mll, perfel-to, mecânica 100%, resto em
20 meses. Barata Ribeiro. 147.
CADILLAC 51, 300' mll. Cou-
pé de Vllc, só teve um dono,
novo, resto em 20 meses. Ba-
rata Ribeiro. 147.
CAMINHÃO Ford P.K.G. 700,
motor GM, marítimo. 371. Fa-
clllto 60%. Otlmo estado. —
Estr. Engenho da Pedra, 495,
Olaria.
CITROEN 1948 — 225 mll. R.
Dois de Maio, 384. T. 29-1738.
CHEVROLirr 1950. mecânico.
bom. R. Uruguai. 248. 38-5128.
CARRO 47 — Packard, 6
cilindros. Vende-se bara-
tissimo. Av. Augusto Seve-
ro n. 292-A.

vlsta._TcK_52-1286._cl Décio.
DE SOTO 5354 — Pequeno,
4 portas, mecânico, vende-se
urgente, estado de novo. Tra-
tar na Av. Graça Aranha n."
206, si 1 002.
DE SOTO 53 — 6 cll., 4 p. —
Troca-se por carro pequeno
e faclllta-se. Ver na Ru» 7
de Setembro em írente to
n.» 43, ou pelo tel. 43-1597,
c| Sr. Jorge. ^^^
DKW VEMAG 60. 398 000,00
sedan, motor 1000 equlp. cr
rádio. S pneus novos, salmão,
est. zero km. Troco e ílnan-
cio. saldos suaves prest.mensais. Rua S. FranciscoXavier 342. Maracanã.

(P
JEEP CANDANGO 4 — 1960— Otlmo estado, capot» de
aço. Ver Posto Texaco. Av.
Pres. Antônio Carlos, no Cas-
telo, ou tel. 42-8202, «pós
13 horas.

OLDSMOBILE 56 - Vendo,
4 portas. — Av. Churchill,
94. Tel. 52-1920. (P

STUDEBAKER 48, 4 portas.310 mll, bom estado. Rua
Palm Pamplona, 699. — Te-
lefone 49-7832.-

OPEL 39, cór cinza. Entrada
80 OOO, troco lambreta, Ru»
Marlz e Barro* 1 Ml, toott 10.

JAGUAR MARCK VII —
Urgente, facilito com 160
mll. Aceito troca. R. Ml-
nistro Viveiros de Castro,
41-B. Lido. Dona Lúcia. (P

OPEL KAPITAN 1932. 4 por-tas, pneut, forraçâo a motor
tUdo tm excepcional estsdo— Vendo urgente. SU» Con
de de Bonfim, 703.

jeep WILLYS — Americano,
ano 31, bem calçado, forra-
çáo nylon espuma. 330 mll.— Rua Baráo de Sáo Féltx,
179. Tel. 23-4361. Américo.

OPEL 1954 — Vendo, mo-
dèlo Kapitain. de 4 por-
tas. Praia do Flamengo 82.

<P.

J.K. 19G2 — Côr verde. —
Rua 7 de Setembro. 88, 2.*,

202. —" 22-5839. Borges.
JAGUAR. 3 1:2, 31. 130 mil.
RUa Fausto Barreto n.° 34.
Telefone: 48-1406.
KOMBI — Peças e serviço,
oficina especializada, regula-
gens grátis. Penha-Wagen,
Ouatemala, 206, c| Montevl-
déu.
KOMBI 60.61, estado de nfi-
vo. Ru» Conde Afonso Cel-
so 137. ao. 301. Tel. 26-9058.
Preço: CrS Í80 mll.
KOMBI 193» — Vende-ss tm
bom estado. Flnancla-se. —
R. Sáo Clemente n.° 71.
KOMBI 1939 — Luxo, otlmo
estado, todo equipado • eom
radio Orundig. Pneus novos.
Base Cr* «50 000,00. Ver na
Rua das Aeselas,. 00. G»ve».
KOMBI 37' — Altmlo. Base
550 mll. Facilito. Ru» Bam-
bina, 67-A.
KOMBI DE LUXO 1960 —

DOdge 52 — Vende-se um,
mecânico, 4 p„ particular.todo original. pode trszer
mecânico. Ver no Pier da , , ,Praça-Mauá. com o Sr. Lau-(Superequipado, em estado
rcntlno. Tel. 43-5121. carro!de 0 km. Vendo, troco e
n^l 6-33-84.

CARRO 52 — Vauxhali —, DAUPHINE 61. 298 000. últl-,Lnico dono. 6 cilindros. — ma série, equipado, salmKo.lKOMBI 1961 — Em estadojrONTIAC

RENAULT 52, 100% de
tudo — Vendo hoje, ao
primeiro que chegar. Ver
em frepte ao Tourlng, do
Castelo. Benedito.

SKODA 1961 - Octavlo —
pouco uso. Facilito. Rua
Barat» Ribeiro, 197-A. (P

Alugam-se
Volkswagen

1961
SEDAM

e KOMBI
AV. PRADO

JÜNIOR, 335-C
Tel. 36-2128 (P

PONTO 01 PARTIDA PARA UM BOM NI00C10J
1963 — OLDSMOBILE, Super, 0 lun, equlp.
1961 — JK, estado de novo.
1960 — DAUPHINE, ótimo estado.
.1960 — OLDSMOBILE, 88, sedan.
1960 — JK, ótimo estado.
1958 — CHEVROLET, Bel-Air, 4 portas.
1957 — CHEVROLET Bel-Air, c/col
1957 — DE SOTO. 4 portas, 6 cll.
1957 — MERCURY, Molitclair, 4 portas.
1955 — OLDSMOBILE. Hollday, 88, sedan
1955 — CADILLAC, estado de novo.
1955 — CHEVROLET. Bel-Air, 4 portas.
1952 ^r CADILLAC. 4 portas, ótimo estado.
1951 — CHEVROLET, sedan, 4 p.. táxi. C
1948 — PONTIAC, mecânico, sedan.
Ru* S. Francisco Xavier, 189 — Tel. 48-0618

ALUGA-SE
nKW — ci R.\mo

Últimus tipos
Kua Hutiuiitu, 145 —

IVVslo Ks-^o
,'r-lpfor.P 26-1724 - P.P.

Automóvel
x Teresópolis

Troco belíssimo terreno
plano, c/ 80 m de frente, no
bairro Meudon, valor CrS 700,
p/ carro, pago ou, recebo dl-
ícrença à vista. 37-9000.

VENDE-SE Pord Plclc-up 54,
motor especial, em ótimo es-
tftdo. Ver e trator na Rua
Bento Cardoso, 721-D — Brás
de Pina.
VENDE-SE jardineira Morris
Vnn 48. mecânica revizada —
160 mll. — Rua Lobo Júnior
n.° 2 171.
VOLKSWAGEN 60. seg. série,
com apenas 14 mil km. Ven-
do urgente por ótimo preço.
Tratar com Daniel guordndor

Av. Marechal câmara, 171.
VOLKSWAGEN 55, 53 E 51 —
Vendo. Importados, supere-
quipados. Facilito parte. Rua
Bambina, 67-A. Botafogo.

VENDE-SE Aero-Wllly» Ru-
ral, americano, ano 54. Per-
feito estado. Tratar com Sr.
Mario. Rua Teotonlo Rega-
das, 25.

Alfa Romeo
SPORT

Nova — Coupé, carroça-
ria especial, superequipada,
íorração de couro. — Ver
R. Francisco Otavlano, 42.

VENDE-SE um camlnhío
Ford 46, mec 100%. Preço k
vista CrS 140'000,00. Aoelta-se
oferta. Rua Ibltlnga, 255. Vlo,
de Carvalho. Sr. Nílton.
VOLKSWAGEN 19Í1 — 2.»
série, vendo ou troco por um
Chevrolet conversível 1954 ou
1955. Tel.: 57-5828.

Aero Willys 62
Forrado a couro, diver-

sas cores. Aceito troca e
facilito. — Rua Barão 4o
Bom Retiro, 811. Posto..-

VOLKSWAGEN 1980 — Ven-
do, em ótimo estado, cl ga-
rantia. Ver na Rua Prefeito
Olímpio de Melo, 2 032. Sr.
Rubem..
VENDE-SE Dodge Capellnha,
39, retificado, amoeiando, mo-
tlvo viagem. Faclllta-se. Ru*
Bela, 1182, Sr. Felipe.
VOLKSWAGEN 60, 2.» série
— Vendo novíssimo 400 en-
trada, 25 mensais. Siqueira
Campos, 241,
VITROLllfHA PHILIPS, para
Volkswagen e outros carros,
de 6 ou 12 vols. Vendo nova.
Tel. 25-9788.
VENDO rádio para Voltòwa-
gen, automátlc. Al Transis-
tor com 5 teclas e antena de
chave, USA, hôvô. Tel. 25-9788

VENDO Chevrolet 40, oaml
nhAo, placa 6-73-77. Tratar
Largo do Pechincha, Jacaré
paguá, c| Cld. Pela melhor
oferta,
VOLKSWAGEN 1?61 — 2.» se-
rie — Nio emplacado ainda.
500 mll, restante 20 meses —
Francisco, 34-7648.
VENDE-SE carroçaria caml
nhío 4,60x2,30. Aproveite a
oportunidade, preço «cesel-
vel. Ver na Rua couto Ma-
galhtes, 305. Benfica — Sr.
Clrlaco. Informações pelo te-
lefone 48-9088.
VENDE-SE urgente Chevrolet
39, luxo, particular, bom de
tudo, pela melhor oferta
motivo dt viagem. Ver na
Rua do Rosário, pateo do
Loldé Brasileiro, dlirlamen
te das 7 às 13 horas, com
Silva.
VOLKSWAGEN 61 — 2.» se-
rie. Vendo só à vista, de partlcular a particular, multo
bem equipado, por CrS ....
770 000,00. Tel. 23-4837 — Sr,
Ulisses.
VENDE-SE camioneta furgão
Ford 1949. Acelta-se qualquerexperiência reforçada. Rua
Antônio João. 20. Cordovll.
em frente à estação, com Sr,
Nelson.

TAUNUS 1954, estado de
novo, equipado com rádio
etc. Carro próprio -para
moça. Rua General Ur-
quiza, 117. Tel. 47-8644.

(P
TRIUMPH 52. ótimo estado.
Econômico, barato. 57-0222,

OLDSMOBILE 1954. Vên-
do, conversível, em exce-
lente estado. — Equipado,
multo bonito — Praia do
Flamengo, 82. (P.
OLDSMOBILE — 1948 —
4 portas, em excelente es- ygjj aa Pivunil 17í. Hlgie-Rua Riachuelo n.* nópolis.

TAUNUS 55. Estado excep-
cional, motor ótimo, equipa-
do. Troco carro menor valor.
Rua Baráo Oliveira Castro,

ap. 201. Gávea. 
TAXIMETRO — Vendo cape-
linha, tabela atual. Estrada

tado.
221-A. (P
PLYMOUTH 48 — Particular,
4 portas. Vendo, cem radio,
b. branca, estofamento no-
vo, esti todo cem por cen-
to. Rua Castro Alvee n.e. 62.
Garagem.
PLYMOUTH 30, 298 000,00 —
4 portaa, radio, estado novo.
Trooo e financio itldo sua-ve* prest. mensais. Rua SioFrancisco Xavier 342 — Ma-racanâ,
PLTMOÜTH 4», ptq. t. C»p.
r. fábrica cap. b. pneu bb.
Crt 533 eu m. oferta. Rua
Cóntgs Toblss 13, Méler. —
Wilson.
PEUGEOT 34 — Vendo, se-
minovo, por Cr* 583 mll.
Tratar c[6r. Gilberto, pelostels. 22-3681 e 43-2300.

VOLKSWAGEN 61. 3.» Série,
verde, equlpadisslmo, estado
novo. Impecável mecânica.
Matoso, 168, Nelson, urgen-
te. Crt 800 000,00 ou troco
DKW.

Alugam-se
Volkswagen

Sedan e Kombi
1962 c 1961

Equipados com
rádio e tranca —
Praia Flamengo,
300, Tel. 45-0584.
Rua dò Riachuelo,
132. Tel. 22-2188
ou 22-2979. (P

AGÊNCIA BRASÍLIA
Rua Conde de Bonfim, 41-A ,esq. Pellx

da Cunha ^
Com pequena entrada e o restante em 24 meses *

DKW CAIÇARA 1962 — 0 km — PREÇO '.
DE TABELA .]

1962 — BELCAR, 0 km. {
1959 — SIMCA CHAMBORD, banda branca, \

est. novo.
1959 — KOMBI, equipada, ótinio estado.
1959 — DKW CAMIONETA, rádl», excelente [

estado. t
1952 — STUDEBAKER, Commander, 4 portas, ;

ótimo estado. ¦
1951 — PORD, 4 portas, rádio, excelente es-

tado. .„ !
1951 ri STANDARD VANGUARD, otlmo es-

tftdo. ;
1948 — PONTIAC. 4 portas, rádio, ótimo es-

tado.
COMPRO — VENDO — TROCO E FACILITO

RAPHAEL D-AIUTO

AERO WILLYS 62
Preço antigo

Vendemos os últimos ainda pelo preço antigo, zero
km, com garantia de fábrica e revisões. — Entrega
imediata. Várias cores. Rua Barata Ribeiro, 200-J.

ALUGA-SE
KOMBI - 61
Aluga-se cl motorista -

Tel.: 49-4608.

AUTOMÓVEIS
DE ALUGUEL
Aero-Willys — Kombl.

Rural-Willys.

L0CA-CAR S/A
Rua Marquês de Abran-

tes, 1-C.
Telefone 25-1219 e

Estarlaite
Aeroporto Santos Du-

mont. Telefone 22-2409.

ÀerõWillys 62
0 km. grenã, forrado • cou-
ro. Vendo, troco e facilito.
Bu» Haddock Lobo, 382. (P

Aero Willys — 61
Zero

Vendo, pouco rodado, eo.ul-
pado, com 600. mll entrada,
reato a combinar. Ver Do-
mingos Ferreira, 207, ap. lol
— Tel. 36-7349;

BUICK - 1954
RIVIERA

2 portas, impecável es-
tftdo. Vendo. Av. Prince-
sa Isabel, 293. (P

CARROS*
Hl2áJBíSíS

MARCA ANO ENTRADA

SIMCA 1961 500000,
SIMCA 1960 400000,
DKW CAMIONETA 1960 300000,
DKW SEDAN 1960 300000,
DAUPHINE 19W 300000,
SIMCA X 350000,
CADILLAC"" I j6 1000000,
FIAT 1400 1952 150000,
BUICK 1949 100000, '
MERCURY 1948 200000,

««.os 209-A

ATENÇÃO: jGonzaga Bastos é um» ru» <
transversal com a. Rua Barão |
de Mesquita (TIJDCA) e ei- jtua-se ao lado do quartel d*
Exército.

OS CARROS QUE VENDEMOS SAO
RIGOROSAMENTE REVISADOS

Atendemos diariamente até as 19 horas. Si-
bados até as 18 h e domingos, até as 13 h.

VOLK8WAGKN 1M0 — Ven-
do 2.° série, todo equipado,
preço CrS «80 000,00 a vista.
Ver na Bua Santa Clara 33,
¦ala «03. Das 9h30m às 12
e das It is 18 horas.

BEL-AIR 1958
4 portas, c/ coluna, 8 ci-

lindros, mecânico, supere-
quipado — Rua Francisco
Otaviano, 42 — Posto 6. (P

VENDE-SE um camlnhío a
óleo. soo ooo à vista. Aceita-
se oferta. Rua 25 de Março n.
11. Campo de Sio CristóvBo.
— Luís.
VOLKSWAGEN — Peças e
serviço, oficina especializada
regulagens grátis. Penha-Wa-
gen, Ouatemala,- 20S, c| Mon-
tevidíu.

TAXI CAPELINKA — Refor-
mado, lOOfe. Vendo 26 mll.
RUa Joana Fontoura n.e 23, |ap. 201. Zeca. ^^

VOLKSWAGEN 60. 15 000 km.
100 000 de equlp.. orlg. ale-
mílo, troco ou 750 ou 400 e
prazo cl Jure», Av. Atlântica
3 484. ap 104. 47-8040. _
VÉNDE-SE Oldsmobile 81
— Bom estado, facilito

CHEVROLET 62
Impala

4 portns, mecânico, todo
equipado. Ver na Rua Du-
vivier, 107. Tel. 37-7666. (P

TRIUNPH 52, 1S0 mil, «6 de
1 dono, impecável, resto em
20 meies. At. Atlântica, n.o
3 288-B Posto. 5.
TAXI CAPELWHA NOVO —
Vende-s» na Bua Urano», Í5l,
ei 2 — Ramob..
TAXI CAPELINKA — Vên-
dt-se seminoTO. — R. Dark*
de Matos. 33, ap. 101. — Ul-
flenOpolls.
TAXIMETRO CAPELINHA —
Veado estado novo. Rua 81o
Francisco Xavier 342. Mara-
cattii
UTILITÍ — Compro a vista
mesmo consertar — 37-3735.

PLYMOUTH sfcupe, 2 por-) VOLKSWAGEN — Com-
,-,.„;.„ „„. ,.-,„,,„ ,i.itas..-e<iulPfd0-«ve?°9- ti0'0 «'pro um, urgente, ã vista,

-ImSSttZ: ~i 
?PfRS"J!;oiRua' Rodolfo D*nt":to ou 61, 2." s.. sem Inter-.Bonfim, 0.7-B. (Pin.» 87-B. Im.Hlirtn TM 97-909S

compro
porteiro, diariamente- at* Av. Augusto Severo, 292-A.[marfim, est. zero km. Troco impecável, particular. Oom 1951, em diante•T _ ¦» ¦ — - —— — '1% »l«<in(iin cil/l,i .iM.M-üi tii-n _'  _ 1 a — -.t. » •»_ :___  ._12 horas. CIIEVROLET 37,. „?" tacões mensais. Rua S. Fran-
CHEVHOLET 1933. 4 portui-. | Ç«C". 4 portns, 8 cilindros - cisco Xavier 342. Maracani
com coluna. 8 cilindros, hi

c financio, saldo suaves pres-'seguro at* contra roubo, etc. |

jmediárío. Tel. 27-9090.
3 

*)6y1,ta' 
[VOLKSWAGEN 

" 
62,

Coupé De Ville 52
Único dono

Vendo Cadllsc. -urgente,
vidros Ray-Baiu Troco car-
ro pequeno. Domingos Fer-
relra, 207, ap. 101. Aceito
oferta.

CHEVROLET 58
Bel-Air

prte^Rua^e Rud^í * P<f "• 
^equipado,96 Sr Curlel *m estado de zero km —

Rua Duvivier, 107. Telefo-
ne 37-7666. (PVENDE-SX 1 camlnhío Mer-

cedes-Benz 1960, LP-321. Pre-
ço à vista 1 700 000,00 — Rua
Barreiros, 1375.
VOLKSWAGEN «0. equipado
Impecável, vendo, troco e fa-
clllto. Rua Rodolfo Dantas,
87-B.
VOLK8WAQEN 1961. 1.» s«
Me. Vende-se. estado O km.
Flnancia-se. R. S. Clemente
número 71.
VENDO Chevrolet S0 e Sim-
ca 31, ambos reformados, na
Rua Bento Lisboa n.° 118,
boxe 5.
VOLKSWAGEN — Vendo
tranca-direcSo alemã, no-
va. 7 500,00. Tel.: 32-6357.
VOLKSWAGEN 1961 — Novo.
equipado, vendo. Tel. 37-6382.

riramiUico. Av. Venezuela n. \'t
Av. Augusto Severo. 292-A.;bTK^. 52. nlemSo. cnmi0ne-

Preço urgente 700 000,00 à ; PACKARD 194i
zerO|VOLKWAOEN — Compro

quilômetro. Entrega lme-| vista — 37-5736.VSMeoSra- 
JS""!0.."":!? ftifg' IVENDO Plymouthvístk RÚSslS Francisco Xa- | ™ Pjrlelto estado por CrS i^fo 12' mtíís^ Av. £$&. VENDC^ Wgrmoutn M

ver 236 Tel 24-590'' 380 000,00, Rua Frei Cane-n , oíe ;irieione -ío-ui»».ver, aie. xa. m aro, . com s Soari! Itica, 1 93G-A^ 24* MIL — Vendo., ..., „.„ ,.,. ,.. ... , KOMBI 1960 — De luxo. c~ -- ~4" MlLâ * enuo
í:bsia Gilberto d« 2 Hndros. mecânico, Bel-Air |hor o'e««- Rua General Be- apenas 14 000 qullôme'
l ifloS..0" ;- Todo original,'4 portas 'ef "»«• "? ~ E°g: ^°— gft3^1«gÍ*wyjaga

andar, sala 710. Tel. CHF.VROLET 57 fí ci-ta. tudo estado de nfrro. me-1 KOMBI 1960 — De iuxõ. com

As
COMPRO automóveis
Novos ou usados, em qual-
quer estado, mesmo para-
dos ou enguiçados. Tel.
34-5423 — Moraes.

-—,; 1— Doe. Embaixada. Aceito gE SOTO 1952 — 6 «lUndres. «» 000.00,
troca. Vise. de Plrajá. 431. g"i"?JSSSSí.°S,i7°gMfcte&m .-

CITROEN 51 — Estado ex-
cepclonal. Mecânica 150" —
Forraçio e pintura nova* —
Ver e tratar na Rua Bardo
de Mesquita, S21, ei Armando.

Rua Laranjeira», 347 e tratar
CHEVROLET — 1940. todo 8r. Dlonlslo.  
revisado. Financio o pa-lDODaE 4'g _ vende-se con-
gamento. — Av. Atlântica versível. Ver • tratar na Rua
n. 2 316-A. (P. SSo Dlonlslo. 62-A. Penha.

j Preço 350 mll.CAMWHAO Chevrolet 1950.
reduzido, 6 pntus novos. 100 DODGE 48 — Av. Ernanl
por cento de tudo. Rua Li- Cardoso. 452. Ver e tratar ci
cinlo Cardoso 239-A. Luis. 'Sr. Avelino ou Louro.

KOMBI — 1961 — Semi-
novo, equipado. Troco e fa-
clllto. Rua do Resende, 16
— Tel.: 52-5734. (P.
KOMBI — 1962 e 59. Ven
do, zero km e em ótimo
evtado. Rua Barata Ribeiro
n. 197-A. IT.

240 MIL — Vendo Austln
......... ... — CrJ Í70000.00 y.9LVí? í.0', J1Im0 J^Jxi0! A-16, com rádio, ótimo es-
de ent. Rua Aristldes Lobo 380 mil. Telefone 32-6357. ^ap. Ver em frente ao

VÒLKSWAGÉN 19627o kmlTouring da Av. Pres. An-
— Somente à vist*. Preçoltônlo Carlos. — Benedito
870 mll, entrega em IU
dias. Rua Barata Ribeiro
253. Tel.: 37-0635. (P.

quilômetros PONTIAC 48
m de ent. Rui

Rua Conde de^46. Tel. 28-1*43. Sr. Hen-
rique. ¦
PONTIAC 32 — ConveralT»;,
reformado recentemente, ca-
pota nova. Tal. 37-9460.

SIMCA
CHAMBORD 61

VENDE-SE
TRATAR COM CAMPOS

Tel. 22-7324
o*

VOCÊ TRABALHA
Não tem tempo e deseja vender ou

trocar seu carro. Seja qual íôr a marca ou
estado, procure WÁNDERLIN, na Rua do
Riachuelo, 221-A, tel. 32-5356, que dispomos
de sala e encarregados de compra, venda
ou troca. Tudo sob módicas comissões. (P
CHEVROLET

1958
Bel-Air, 4 portas, si co-

Iuna. mecânico, equipada.
Vende-se, troca-se e faci-
lita-se. R. Conde de Bon-
fim. 426.

CHEVROLET
1960

Impala, 4 portas, 8 cil..
hidramatico, dir. hidr.,
freios a ar. superequipada.
Doe. Embaixada. R. Con-
de de Bonfim. 426.

Camioneta
Chevrolet

Vende-se uma 42. com cha-
pa ou particular para pas?a-
gelros ou entreicas fechada,
máquina perfeita, bem cal-
cada. tudo 100';'c Preço de
ocaslfio — Rua Pedro Alves
n.° 210-A.

CADILLAC
1961

Diplomata tende, libera-
do, sedan De Ville, 4 por-
tas, eflr cinza. Equipamen-
to completo. Preço a com-
binar. Telefone 45-0694.

PREFECT — Vendo troco. Ver
e trat. Padre Roma, 2iS —
Una.
PLTMOÜTH IMS — VsndO.
particular, ótimo eftadó. R.
Firueirs de Melo, i»2.

VOLKSWAGEN —1961,1."
aérie, todo equipado. Acel-
to troea. Facilito o pata-
mento. — At. Atlantic»,
n. % 316-A. (P-

ALUGUE UM
AUTOMÓVEL

Dirija você mesmo
DKW — Rural — Volks-
wagen —- Rua Conde Bon-
fim, 577-A. IA. 58-3113.

CHEVROLET 57
BEL-AIR

Estado geral de novo. 4
portes, sem coluna. 8 cll!..
hldramatlco, todo equipado.
Aceito troca ou financio. H.
Barata Ribeiro, 323-A."caminhão

VENDO — 600 000
GMC - 57

_ROCHA — 27-5711
C A D I L L A C

Presidencial, 9 lugares
CADILLAC — 49

Sedanete. excepcional
Francisco Otaviano, 42 —
rosto 6.

Chevrolet
1959

IMPALA — NOVO
4 portas, sem coluna,

8-V, hidramatico. dire-
ção hidráulica, freio a
ar. vidros ray-ban. rá-
dlo, reléglo, 2 alto-ía-
lan tes. banda branca.
7 mil milhas rodadas.
Tratar: tel. 36-2359.
Sr. Hélio. <P

CHEVROLET
1951

Quatro portas, hldramã-
tico. equipado, ótimo es-
tado — Vende-se. troca-se
e facilita-se. R. Conde ds
Bonfim, 426.

CHEVROLET
1953

BEL-AIR
Coupé, 2 portas, supere-

quipado, em estado de no-
vo. Vendo e facilito.

Rua Barão do Bom Re-
tiro, 811. Posto Shell.

CHEVROLET
1950

Mecânico. 4 portns. ex-
cepcionnl' estndo. Tratar:
Av. Princcsn Isabel, 293.

• Pi

CADILLAC
1960

Com ar condicionado —
Procedência : embaixada.

i_^Ver e trotar na Av. Prado
Júnior, 200.' tP

CARRO
ALUGUEL
VOLKSWAGEN

Novo. modelo 1962

CADILLAC - 56-AvL;u">s°drfé
1, ao lado do Posto

Vendo, eedan. 4 portas, d -
reçáo hidráulica, todo equi-
pado. em ótimo estado. Ver

, na Rua "Marlz e Barros, 7"4,
(P Br. Paulo, tel. 34-9316. IP

Frederico — Botafo-
go — Tel.í*t6-4072.

eefaggBaBSWtifatâ-ijjaiiiae ¦• '¦rrfsr^fi
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DKW -- 1961
Camioneta, supercq.

KOMBl -- 1961
Standard, 11 mU km. Vendo,
troco • facilito. R. Haddock

Lobo. 382 (P

DODGE - 1953
CAMIONETA

Inteiramente revisado, seis
cilindros, mecânica, vidros
Ray-Ban, superequlpado. —
Aceito troca ou ílnanclo. R.
Barata Ribeiro, 323-A.

DKW -1961
CR* 520 000,00

Estado de zero km, Sedan,
2 cores, superequlpado. O
(restante financiado. Aceito
troca. Rua Barata Ribeiro,
n.° 323-A.

Oldsmobilé F-85
1962

2 e 4 portas, todo equi-
pado. Tratar na Rua Du-
vivier, 107. Tel. 37-7666. (P

DAUPHINE - 60
Vendo, em estado de novo,

equipado. Facilito porte. —
Tratar Mariz e Barros. 774,
Sr. Paulo, telefone 34-9316.

<P

D.K.W. - 1959
CAMIONETA

Toda equipada, motor 1000,
em excepcional estado geral.
Faclllta-se a longo prazo.•Rua Barata Ribeiro, 323-A.

Ford Comet 60
Estado de novo. Equipa-

do, 4 portas — Ver na Pra-
ça do Congresso, em íren-
te à Embaixada America-
na, com o guardador Vitor

FORD FALCON
xTROCA

Vendo um novo, 4 p., 6
cil., mec., equip. Aceito
carro menor valor c/ parte
pagamento. — 27-9090.

J. Ferrari Imp.
AUTOMÓVEIS

RIGOROSAMENTE
REVISADOS

Troco e facilito
1961—VOLKSWAGEN,

2.» série, equl-
pado, côr verde.

1961 — KOMBl — Ul-
tima série, se-
minovo.

1960 — JEEP — E-cep-
cional estado,
capota de nylon,

1958—MERCURY -
Mont Rey, 4 por-
tas, superequi-
pado.

1956 — CHEVROLET,
4 portas, me-

¦ cãnico, semi-
novo.

1953 —DE SOTO, Uti*
lity — 4 portas,
mecânico — Em
bom estado.

1952 —CHEVROLET —
Mecânico — Ex-
cepcional estado.

1951 —BUICK Espe-
ciai, 4 portas,
excepcional es-
tado. Equipado.

1949 —CADILLAC -
Sedanete, em
ótimo estado.

AV. MEM DE SA, 48.
Tel.: 32-3803 — Lapa.
Cada cliente um amigo

certo (P

PLYMOUTH
1951

4 portas, mecânico, cs-
tado magnífico. Av. Prin-
cesa Isabel, 293. (P

PONTIAC 1957
Vendo em excepcional

estado, ótima oportunida-'
de. Ver: Av. Prado Jú-
nior, 290. (P

PONTIAC
VENDE-SE BARATO
Haddock Lobo, 240

PLYMOUTH
1957

Belvedere, coupé, 8 cil.
hidram., superequlpado ..
Vende-se, troca-se e faci-
lita-se. R. Conde de Bon-
fim, 426.

PEUGEOT 403
1959

Documentos de Embaixada,
estado de novo.

Telefone 22-7143 — Ven
do, troco e financio.

Rural Willys 62
ZERO QUILÔMETRO
ABAIXO DA TABELO

Tração em 2 rodas, ainda
para emplacar. Av. Atlânti-
ca. 2 316-A. (P

Simca -1961
CHAMBORD

Excepcional estado, ünlco
dono, rádio e calotas de
luxo. Aceito prova. — Rua
Francisco Otavlano, 42 —
Pôsto 6.

O JORNAL
DO BRASIL
IO ESTADO

DO RIO
í .través da Rádio"JORNAL Dtf
BRASIL que os. fluminenses to-j-
mam conhecimento de iodos.os*
jfatos,^ relacionados com o Esta- *
úo do Rio. Uma completa reda-j

•ção em Niterói cobre diàriamen-1'te a vida do Estado e preparajvas notícias que são irradiadas de*-
[segunda a .sábado a partir das.
fsete horas da manhã.

Rádio JORNAL DO BRASIL -
940 Kcls.

ATENÇÃO! Compram-se dor-
mltorlos, salas de Jantar —
Paga-se bem. Av. Edgar Ro-
mero, 591 Madurelra. chamar
o Sousa no local, urgente.
ATENÇÃO — Compro ur-
gente. Por favor telefone
para 28-7649 que compra-
remos seus moveis dc sa-
Ia ou quarto, Chipendale,
Rústico, pau-marfim ou i
Colonial, usados. Pagamos
o máximo. Atendemos na
hora, em qualquer bairro
— 28-7649.
ATENÇÃO — Agora com-
pramos móveis usados.
Precisamos de grande
quantidade. Dormitórios e
salas de jantar Chlpenda-
Ie, pau-marfim, Rústicos e
Coloniais. Paga-se o valor
máximo e atende-se rápido
em' qualquer bairro. Tele-
fone 32-5929.

Volkswagen - 61
1.» SÉRIE

Excepcional estado e
equipado. Ver e tratar na
Av. Calógeras, 23 — Sr.
Joel. <P

Volkswagen
1960

Vendo em ótimo estado
por CrS 650 000,00 à vis-
ta. i- Ver e tratar na R.
Miguel Ângelo, 37. — Sr.
Wagner, de 8 as 17 horaa

Volkswagen
62 - 0 k-n

Pronta entrega. Avenida
Atlântica, 514. Leme. (P

Volkswagen 62
Zero km, tirado repre-

sentante Rio, côr cerâmi-
ca. Vendo. Tratar R.Fran-
cisco Otavlano, 42 — Pós-
to 6. «"

JK 1961
Pouquíssimo rodado. Ver

na Av. Princesa Isabel, 293.
(P

KOMBl 59
Vende-se

estado. Tel
Josué.

em perfeito
: 23-5870. -

MERCEDES
1961/2- 220-S

Zero km — Mecânico. Rá
dio de fabrica. Cinza c| cou
ro vermelho. Preço à vista
Crí 4 200 mil. Tel. 48-3135

Volkswagen
61 - 2,a série
Todo equipado em no-

vissimo estado, vende-se,
por CrS .780 000,00. 

Tratar com o Sr. PER-
REIRA. — Tel.: 32-9190
(dia) e 27-5854, à noite.

Volkswagen
1962

Zero km, com garantia
Vendo. Av. Princesa Isa-
bel, 293. CP

' ->- 
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ATENÇÃO! — Aproveite.
A Distribuidora de Móveis
entrará em obras por isto
liquida seu fabuloso esto-
que. Vejam que vantagens:
Sofá-cama, alto luxo, mo-
dêlos. 62,-côr-s superdee
rativas, braços e pés re-
movíveis, de 21000, por
apenas 8500; de 32 000,
por 12 000; de 40 000, por
14 000. Temos em tecidos
e Vulcacouro lavável nas
mais modernas cores. Poi-
tronas também modelo 62.
Maravilhosos grupos pias-
ticos em cores. Fixos e ca-
mas de 80 000, por 35 000.
Camas para solteiro js/ ca-
beceira, com colchão de
molas súperluxo, lados pa-
ra inverno e verão. 12 000,
por 6 300 o conjunto. Te-
mos, também, p/ casal, ca-
mas bellches a 4 700. Aba-
jur lampadário em cores
variadas com refletores gi-
ratórios e três mesinhas
conjugadas, de 9 000, por
3 400. Mesas de centro c/
porta-revistas e catálogo,
em cores modernas de
6 000, por 3 000. Dormitó-
rio em legítimo pequlá
marfim, com ou sem ca-
viúna, tendo o guarda-
roupa, cama ei 2 mesas
conjugadas, cômoda c/pen-
teadeira conjugada, qua-
dro com espelho blsotê,
puff de 120 000 p/ 40 000,
Guarda-roupa avulso, sala
de jantar em legitimo pau
marfim, com bufete, bar
supergiratório, gavetas pa
ra talheres, mesa console
em 2 tamanhos, cadeiras
em marfim cí vulcacouro
em cores lavável, não há
igual, de 68 000 por 36 000.
Temos outra p/ 24 000, e
muitas outras peças avul-
sas. Tudo para liquidar.
Não temos intermediários,
por isso podemos vender
mesmo por estes preços.
Aproveite, porque será
mesmo somente esta se-
mana — Praça Onze de
Junho, 445. Fica na Av.
Presidente Vargas, em
frente à Cia. Telefônica.

ATENÇÃO — Vendo lindo
dormitório Chipendale 2,80 m,
casal, e 1 linda sala maciça,
12 peças, por qualquer preço.
Rua Joaquim Palhares, 49.

MOVEIS
AGORA TAMBÉM NA GUANABARA

DIRETO DA FABRICA
Sofá-cama de casal 11000.00
Sofá-cama de casal — Luxo  14 000,00
Sofá-cama de casal de plástico .. 16 000,00.
Sofá-cama — Super luxuoso  18 000,00
Dormitório Super Luxo  75 000,00
Sala de jantar último modèlb .... 45 000,00
Conjunto de fórmica para copa ou

cozinha  8 000,00
OFERECEMOS AINDA

Diversos tipos de poltronas e um cpmpleto sor-
timento de móveis para copa e cozinha a pre-
ços nunca vistos.

Visitem a nossa fabulosa exposição, e se algo
lhe agradar, diga você mesmo como quer pagar

A FONTE DOS MÓVEIS
Rua 1." de Março, 116 (Pró::imo à Candelária)

Aberto dias úteis até às 19 h. Sábados até
às 16 horas

SOFA-CAMA de casal super-
luxo. de alta qualidade, ul-
tima novidade, totalmente
novo, íelto de encomenda na
fábrica mais Importante de
S. Paulo, com espuma de
borracha e maravilhoso teci-
do. de nylon, .verde com fios
dourados, pés pretos com ba-
se metálica. Custou 38 000 e

i vendo urgente com garantia
jde í anos por 14 000, e outro
'forrado em plástico azul, cl
|ou s| poltronas. Ver Av.Elo
Branco, 185, ap. 617. Telefone
32-2710.

Alta Fidelidade - Mod. 62
VENDO URGENTE — CrS 25 000,00

Com garantia de 6 meses, controle eletrOnii»,
desligando totalmente quando termina o programa,
11 válvulas, várias ondas. Pick-up automático, éfc-
irônico, caixa toda em pequlá marfim, controle de
grave e agudo separados. Facilitamos o transporte.
Ver na Av. Copacabana. 583, ap. 12, sobreloja, ao i
lado do Centro Comercial, até às 21 horas. Procurar
o Sr. Ary. Telefone 57-1333. (P, .

SOPA-CAMA de casal, super-
moderno e confortável, sem
costura e garantido p| 5 anos.
Custou 49 mil, vendo por 18
mil. Ver na Rua Barata RI-
beiro, 103, ap. 404 — Motivo
de viagem.
SOFA-CAMA de casal em te-
cldo de luxo, por 9 mil; ou-
tro por 15 mU: um de vulca-
couro, cores decorativas, no-
vos, sem uso, uma poltrona-
cama conversível. Rua Ani-
ta Garlbaldi, 2, ap. 302, es-
quina de Barata Ribeiro. 468,

LINDA SALA DE JANTAR,

ATENÇÃO — Compram-
se salas conjugadas e dor-
mitórios modernos. Paga-
se bem. Tel. 48-5311.

MARFIM — Dormitórios a
partir de Cr$ 30 mil, temos
conjugados. Tudo com cem
por cento menos. Av. Salva-
dor de Sá, 184 — Estáclo.

ATENÇÃO — Vendo com ur-
gêncla, dormitório e sala de
jantar estilo Rústico, em es-
tado de novos, por CrS 21 e
17 mil cada. Av. Salvador de
Sá, 184. Final da Rua Frei
Caneca.

CAMA de casal, colcháo de
molas, 6 000 cruzs. Av, Copa-
cabana, 673, ap. 202.
CADEIRA Fcrrante n.° 9, no-
vá. para desocupar. Telefone
47-4284.
CAMAS E COLCHÕES —
Vendem-se 2 ótimos. Ronald
Carvalho, 265.
COMPRO 2 sofá-cama,
quer est. Tel. 36-7076.

qual-

CHIPENDALE — Dormitório
Vende-se de casal em ótimo
estado, tendo g.-vestidos
B. -casacas por Crí 25 000,00 e
uma sala de jantar também
Chipendale, juntos ou sepa-
rados. Rua Rlachuelo n. 412,
próx. & R. Frei Caneca.
DORMITÓRIO E SALA
estilo moderno, vendo ba-
rato para desocupar lugar.
Rua Estáclo de Sá, n.° 127.
Tel. 34-9959.

12 peças, Crs 10 mil. Ar.
vador de Sá n. . 184.

Sa'..

MÓVEIS — Vende-se um sofá
e duas poltronas, átimo . es
tado. Ver e tratar Rua Gus
tavo Sampaio, 441, ap. 403
Leme. Tel.: 57-3361.

SOFA-CAMA de casal c| ape-
nas Crt 2 600,00 de sinal e CrS
1300,00 mensais, sem fiador.
Móveis Nossa Lar. Rua do
r_-.iat.iii.giu _-. l-i.: 55'9600. B_t
Humaitá 122. Tel.: 46-0149 e
Rua Benedito Hlpóllto 43. —
Telefone 43-5679.
SALA DE JANTAR Colonial,
com- 12 peças, em estado de
nova, com apenas Crt ..
5 000,00 de sinal e Crt ....
1200,00 mensais. Moveis Nos-
só Lar — Rua Benedito HI-
polito, 43 (pertinho da Pra-
ça 11).

ALTA FIDELIDADE R.C.A.
VENDO URGENTE Ti

MODELO 62 — QUATRO ROTAÇÕES — Cr$ 25 000,00
Com garantia, recentemente importada, coritrôie 

'.-

eletrônico, desligando totalmente quando termina o'
programa, 11 válvulas, várias ondas, pick-up automá-
tico, eletrônico, alta-fidelidade. • Vendo urgente oor-
preço inferior ao custo aqui no Rio — Rua Barata.
Ribeiro n.° 312 — Tel. 37-5432 — Estereofônica — •
Atendo até 21 horas. Inclusive domingo. Aceito;
oferta. • ¦¦'¦

VENDEM-SE sala de jantar
e dormitório, por preço de
ocasião Motivo de mudança.
Rua Ronald de Carvalho, 154,
ap. 14.
VENDO uma sala de Jantar
completa Rústica- maciça,
pom bar espelhado • um dor-
mttnrln ----- .-»-
em ótimo estado.- Juntos ou
separados. Rua Haddock Lobo
n. 303-C.

RADIOVITROLA — Lohg-
play, perfeita. Vendo ur-
gente, Cr$ 15 mil. R. Se- 

'
nador Dantas, 19, np. 807
— Tel.: 22-1032. ..<P..t
TV PHILIPS 19", nova, por--tatll. Vendo. R. Fco Sá, 31/ .

MOVEIS PARA ESCRITÓRIO
— Vendo 2 escrivaninhas, 2
cadeiras giratórias acolchoa-
das c| braço tipo poltronas,
1 conjunto sofá e 2 poltro-
nas (Tab. Leandro Martins),
1 grande mesa de reunlío c|
tampo de vidro, 1 porta-cha-
peus, 1 estante pequena —
CrS 20 mil. Aceita-se oferta
para venda imediata. Ver na
Av. Copacabana, 374, com o
Sr. Leonldlo.
OPORTUNIDADE — Dormi-
tórlo Rústico com 8 peças, p|casal,.col. molas e sala Rús-
tica, 8 p. conjugada, clara,
perfeitos, 38 000,00, tudo. Rua
Haddock Lobo, 338, Juntos ou
separados.
PAU MARFIM — Dormitório
e sala de Jantar,1 com pou-co uso, vende-se barato,- Jun-tos ou separados, desocupar
lugar. Rua Haddock Lobo 206.

DORMITÓRIO Chipendale, 9
p. para casal, col. molas e
sala Chlp. 10 peças, perfeitos,
42 000,00. Rua Haddock Ló-
bo, 338.

POR FALTA DE LUGAR —
Vendo urgente sala de Jan-tar Chipendale maciça toda
em peroba e dormitório com
6 p, tudo como novo, máqul-
na de costura Slnger, duas
poltronas Drago como novas
tudo multo barato, Junto ou
separado. Rua Torres Homem
n.° 860, perto da Praça Sete.

ATENÇÃO — Vendo uma sa
la de Jantar completa, Chi
pendale. com bar espelhado
e 1 dormitório Chipendale
em estado de novo. Juntos
ou separadas. Rua Haddock
Lobo, 303-C.

HAT. FOTOCRAF.
E ÓPTICOS

ATENÇÃO! — Compro
móveis usados. Preciso de
grande quantidade de dor-
mitórios e salas de jantar.
Urgente, Chipendale, pau
marfim, Rústico, Colonial
Pago o máximo. Atendo na
mesma hora em qualquer
bairro pelo tel. 48-4558.
ATENÇÃO — Moveis de quar-
to Rústicos como novos, c/ 5
peças e uma sala de Jantar
c/ 10 pecos no mesmo est., 22
e 21 mil, urgente. Rua Perei-
ra Nunes 377-A, próx. Av. 28
Setembro.

GELADEIRA 8 1/2 pés, su-
per-moderna, gavetas pl car-
ne legumes, frutas etc. —
Custou 85 000. vendo por 22
mil. Tel. 27-1167. Av. Atlan-
tica, 3 308, ap. 1.
GELADEIRA COMERCIAL c|
6 portas. Vendo urgente, por
motivo de obras, em bom es-
tado. Funciona multo bem.
Preço 80 mil. Av. Mem do
Sá, 110, depois daa 17 horas.

Ternos usados
COMPRO A DOMICILIO

Calças, sapatos camisas e
etc. Paga-se mais que qual-

quer outro.
TEL: 22-3231

ARMÁRIO estante embutido.
Vendo, motivo mudança, 1.80
x 3 m, peroba, portas vidro.
Cr$ 20 000,00. Ver República
do Peru,. 230, ap. 1001, Co-
pacabana.

CINES — 16 mm. Mudo. Ba-
rato. Vendo:130-66618.
LEONETE — Vendo em per-
feltlssimo estado, modelo 61
esporte.' Rua Santana 129,
restaurante, com Allredo.

GENERAL ELECTRIC 11 pés,
porta mágica, ultimo tipo —
Vendo por Cr$ 72 000.00. Av.
Copacabana 736, ap. 201. ¦

ROLEIFLEX 2,8, nova, com
2 objetivas Rolclnaro. 6 íll-
tros e Rolclkln — 52-0726,

Mercedes Benz
1962

320-S. Todo equipado • _
Tratar na Rua Duvivier, I vende-se um conjunto de
107 Tfll 37-7666 (Píllash eletrônico Metz, ale-10/. _ei. _í iodo. *-r!mao e maquina Flexaret,

tcheca. Melhor oferta. R. Fl-
guclra de Melo, 277-A, tel.:
34-6927, José. 

GELADEIRA 8 pés, 20 mil —
Vendo super Clímax, motor
General Elétrico, gelo a von-
tade, ótimo estado. Rua Her-
meneglldo de Barros 52. —
Largo da Gloria. 

OLDSMOBILE
1954

Vende-se, precisando de
reparos, por CrS 600 000,00
à vista. Rua Jardim Bota-
nlco, 617 — Tel. 46-3663.

GELADEIRAS

Oldsmobilé
1956

'4 
portas, sem coluna, cm-

ótimo estado. Av. Prince-
sa Isabel, 293. (P

ATENÇÃO 1 Geladeira 32 000
Vendo moderna. 8 pés. com
prateleira na porta, Golds
Pot. Toda original. Rua La-
.radio, 70, ap. 304.

GELADEIRA Clímax per-
feito funcionamento. Ven-
do urgente. CrS 16 mil —
R. Senador Dantas, 19, ap.
807. Tel.: 22-1032. (P.
URGENTE — Vendo hoje ge-
ladeira Luna-Boby, preta de
39 000.00 por 22 000,00, garan
tia de 2 anos. Motivo via
gem. Dos 10 ás 15 horas. Rua
Silva Castro, 24-404, Copaca
bana, Pôsto 3. 

ATENÇÃO — Móveis, quarto
e sala casal, novos sem uso,
em marfim. Preço 93 000.00.
Motivo noivado desfeito. Pa-
daria. Sr. Silveira. Telefone:
29-7966, das 8 às 18 horas.

DORMITÓRIO DE CASAL
— Ultramoderno 1962 a ..
39 900. Verdadeiro pânico
no mercado de móveis está
causando á firma "Móveis
San Marcos", agora em
Copacabana e Tijuca, cujo"slogan" é vender muito
e ganhar pouco, revolu
cionando o sistema de ven*
der barato, lança hoje a
preços arrasadores em sua
majestosa propaganda de
proteger o bolso da popu-
lação do E. da Guanabara,
riquíssimos dormitórios de
casal em linhas ultramo-
dernas, todo èm legitimo
pau marfim ou caviúna a
39 900, cujo preço na pra-
ça é 89 900. Dormitórios
de casal súperluxo c| por-
tas de correr em cores di-
versas, suaves e originais a
35 900, custando na praça
87 500. Dormitórios de sol-
tetros em diversos estilos
a preços baixíssimos. Ven.
demos peças avulsas; Cen.
tenas de outros dormitó
rios em estilos diferentes
tais como: chipendale, im-
pério, clássicos etc. Visitem
sem compromisso "Móveis
San Marcos" e ganhem de
100% a 300% em suas com-
pras. A maior organização
e o maior estoque de mó-
veis e estofados do E. da
Guanabara. Máxima ga-
rantia — Conforto e qua-
lidade pelos preços mais
baratos da cidade. — Co-

QUARTO CHIP. Barato, ofer-
tas. Av. Suburbana, 9151, ap,
201.

SALA — Vendo uma linda sa-
la de jantar Chipendale, com

bufete c| carro, 1 bar es-
pelhado, 1 mesa e 8 cadeiras
em estado de novo. Ver para
crer. Rua Haddock Lâbo n.
303-C: '
SALA DE JANTAR marfim,
c| cavluna, gavetas com ta-
lheres, bar com espelho de
cristal, cadeiras Vulcacouro,
de cores. Custa 60 mU, ven-
do p) 34 mU. Um guarda-rou-
pa de 4 portas, marfim, no-
vo, sem uso R, Anita Gari-
baldl, 2, ap. 302, esq. Ba-
rata Ribeiro, 468.
SALA DE JANTAR Colonial,
com 12 peças, tendo bar espe-
lhado, por preço barato. Rua
Rlachuelo n. 412, próx.- i R.
Frei Caneca.

QUARTO casal c/ colch., pe-
roba, perf., tudo 15 mil. Rua
Oliveira Andrade, 67 — Abo-
liç&O.

SOFA-CAMA • poltrona-
cama — Não chegaram a
ser usados. Modelo 62 —
Ainda na embalagem, com
braços e pés removíveis e
protetores par* não arra-
nhar assoalho. Maravilho-
so tecido Sudantex para
decoração de bom gosto,
Feitos especialmente sob
encomenda. Vendem-se 3
juntos ou separados, «om
grande prejuízo, de 18000
por 8000; de 27 000 por
12000 e outro em Vulca-
couro lavável. Também 1
lindo abajur lampadário,
com 3 mesinhas conjuga-
das em cores, de 9 000 por
apenas. 3 000. Urgente. Av.
Copacabana, 796, ap. 1202,

QUARTO Chipendale novo,
muito barato, urg. R. Divino
Salvador 100, ap. 102. Piedade.
QUARTO e sala Chipendale
— Vendo urgente, barato. Av.
Suburbana, 8 857.
QUARTO Chipendale e sala
como. novos, baratos. Av. su-
burbana 9 521. Cascadura.
SOFA-CAMA SUpírmoderno,
li 000, outro 13 000, 1 mesa, 4
cadeiras, & combinar, l me
slnha centro 1 500, R. Barata
Ribeiro, 399-203, esq. de SI-
queira Campos.

VENDEM-SE um
Rústico de casal em ótimo
estado por Crt 18 000,00 e uma
sala de Jantar também Rús-
tica cóm 12 peças, tendo bar
espelhado para desocupar lu-
gar. Rua Rlachuelo n. 412,
próx. à R. Frei Caneca.

TELEVISÃO 21, Imagem per- I
feita, 3 canais, 35 mtl. Rua
Mesqultela, 16 — 101. Ramos

dormitório!— Urgente.

COLCHÃO
DE MOLAS

Casal 7 000; solteiro 5 500.
Inverno e veráo. Garantia de
10 anos, diretamente da fà-
brica ao consumidor. Acel-
tamos encomendas em. qual-
quer medida, colchões de
crina. Estoque para pronta
entrega. — Rua Maria e
Barros. 653-A. Tel. 28-0923.

FÓRMICA
Compre direto da fábrica

salas e copas fino acabamen-
to, aceitamos os seus móveis
em troca exposição na Rua
Haddock Lobo. 338-A. Tels.
28-0360 e 48-2602. I.

COLCHÃO MOLAS
PULLMAN — RIO

Casal 7 290 — solt. 6290.
— Fabricamos com molas
Nosag qualquer medida
gar. até 10 anos. Expôs, da
Fabrica: Uruguaiana, 11, 2. itete. Tel.: 45-3949
por cima Sap. Pedro. At.' ai™
domicilio. Infs. tel. 57-9771.

TELEVISÃO amer. 21". con-
Jug., móvel chique, som Hi-
Fi, 26-4844.
TELEVISÃO — 21polegadas.
marfim, estado de nova, per-
feita nos 3 canais. Rua Mes-
quitela, 16, ap. 101, Urgen-
te! — Bonsucessõ.
TELEVISÃO Emerson 23 po-
legadas, vidro Ray-Ban, ven-
do, motivo noivado desfeito.
Está embalada. Tel._38-6494.
TELEVISÃO 21 

"polegadas"

caixa pau marfim, pés pau-
to, perfeito funcionamento
nos 3 canais; 33 000,00. —
Rua Frei Caneca. 230.
TELEVISÃO 21 polegadas —
RCA, americana, Imagem d*
cinema, falta regulagem na
voz, 30 000,00. Rua Frei Ca-
neca, 250.
TELEVISÃO importada, pe-
«ando bem todos canais. —*
Vendo Crt 40 OOO.OO ou melhor
oferta. R. Amoroso Lima n.d
15. c| II.
TELEVISÃO 21", ótimo fun-
clonamento. Vendo urgente.
Crt 43 mil. N. S. Cop., 308,
ap. 711.  __
TELEVISÃO 17", nova, Ze-
nith. americana, 28 mil. Ru*
Silveira Martins 133-803. Ca-

RÁDIOS E
TELEVISÕES
ALTA FIDELD-ADE 1962 —
2 moveis, um pau marfim,
som estereofõnico, verdadeira
orquestra em aua casa —
Custou 120 mil, vendo por 39
mil. Rua Barata Ribeiro, 103,
ap. 404. Urgente viagem.

TELEVISÃO PHILCO 21" —
Moderna, estado de nova,
vendo p| ótimo preço. Rua
Gustavo Sampaio 237, ap. n.»
902. Leme.

TELEVISÃO Philco de 19
e 17 poi. c| cont. Remoto,
portátil, novas c| garantia.
Barata Ribeiro, 463-A—
Tel. 57-6229. (V

SOFA-CAMA de casal,
pouco uso. Vende-se ur-
gente por 13000,00. — Rua
Senador Dantas, 19, ap. n.
312. (P.

SALA DE JANTAR legitimo
pau marfim, com cavluna:
bufí-bar conjugado, gavetas
com talheres, mesa console

2 tamanhos, cadeira em
cores c| vulcouro lavável;
n&oc hegou a ser usada. Tu-
n&o chegou » ser usad^. Tu<
também 1 belíssimo dormitó-
rio de pau marfim para ca-
sal todo conjugado, côitt.j
peças, tendo o armário 2AÜ,
4 portas, gavetas, espelho,,
calceiro, uma maravilha e 1
luxuoso colcháo de molas c.
lado p| inverno e verào com
certificado de 3 anos de ga-
rantia tudo eem uso. Ave-
nida 

'Copacabana, 796, ap.
1202.. Aceita-se oferta tam-
bem. . ¦"¦•¦_ ¦ . __.

Ternos usados
Compro a domicílio
Calças, camisas, sa-
patos etc. Pago me-
lhor que qualquer

outro
Tel. 22-5568

ATENÇÃO — Agora com-
pro dormitórios de marfim
rústico e chipendale, e
também salas, não venda
seus móveis sem nos tele-
fonar, que mandaremos
um auxiliar competente p/
lhe pagar o justo valor. —
Tel. 22-0967. - Atendemos
urgente em todos os bair-
ros.

MÓVEIS

COMPRO GELADEIRA qual-
quer marca em qualquer es-
tado, atendo a domicilio. Pa-
go o máximo. Tel. 32-8943 -
Sr. Romon.
COMPRO geladeira usada,
atendo rápido, pago bem,
Tel. 28-4637. Alberto.

OLDSMOBILE - 62
CULTLASS — Zero km,

superequlpado. Côr cinza-
chumbo. Vendo. Tratar na
Rua Francisco Otaviano,
42 — Pôsto 6. (P

OLDSMOBILE
1961

Modelo 88, 4 portas, su

Eerequipado, 
doe. de Em-

aixada — Vende-se, tro-
ca-se e íacilita-se. — R.
Conde de Bonfim, 426.

COMPRO 1 geladeira hoje a
dinheiro. Urgente. 37-3283.
COMPRO á vista 1 gela-
dclra nova, americana, ur-
gente. Tratar tel. 37-5620.

(P.
FRIGIDAIRE 9 pés, ótimo es-
tado, c/ gavetas p/ carne, le-
(rumes e verduras. 40 mil.
Av. Copacabana, sobreloja
n.° 209.

ATENÇÃO!
Compro uma geladeira •

TEL.: 28-2843
Para uso próprio. Telefone:

28-2843 — Sr. Dutra.

AOS" NOIVOS E CASADOS —
Vendemos ótimos dormitó-
rios, estilo francês e Chipen-
dale. côr castanho ou pau
marfim, com apenas CrS 3
mU de entrada c mensalida-
des de CrS 1500,00. Lindas
solas de Jantar estilos Chi-
pendale, francês e pau mar-
fim, entrada de CrS 3 000.00
e mensalidades de CrS 1500,
— Oportunidade como esta
só cm Rui Moíra S.A. Run
Estáclo de Sá, 165-A, Lorgo
do Estácio. Junto á igreja.
Tel. 22-8617 e Av. Monsenhor
Félix, 538-A — Irojó, perto
da estação.

COMPRO
1 geladeira
1 máq. de lavar

Tel. 57-1596

OLDSMOBILE - 59
De luxo

Carro da Embaixada, llbe-
rodo para vender, 4 portas,
sem coluna, 2 cores verdes,
dlr. hidráulica, freio a ar,
rádio, estofamento de luxo.
N. B.: O carro está novo,
Igual a zero km. Documen-
tos em mãos. Ver na Avenl
da Franklln Hoosevelt n.°
84-C (loja de pneus). Tele
fone 22-7143.

PHILCO 10.5 pés (USA), 2
portas, refrigerador e freezer
separados, degelo automãtl-
co. 3 gavetas p/ corne, ver-
dura etc. prateleiras croma-
das. 68 mU. Av. Copacaba-

sobreloj o_209, 
GELADEIRA 9 pés per-
feito funcionamento. Rua
Senador Dantas, 19, ap. .
312 — Cinelândia. Preço:
26 000,00. (P

ATENÇÃO! — Dormitório p
marfim com 8 peças, casal e
sala, 8 peças conjugadas co
mo novos. 58 000,00 tudo. Rua
Haddock Lobo, 338, Juntos ou
separados.

pacabana. — Rua Djalma
Ulrich, 154, 4.°, 5.» e 6.° an-
dares, esquina da Av. Co-
pacabana, das 9 às 21 ho-
ras. Tijuca: Rua Barão de
Mesquita, 469. — Telefone
34-0437 das 8 às 19 horas.

ATENÇÃO! — A mais
sensata ooprtunldade dos
últimos tempos. Dormitó-
rios estilo Rústico Mexíca-
no composto de seis peças,
guarda-roupa, camiseiro,
cama, penteadeira, banque-
ta'. mesinha de cabeceira
por preço sensacional de
19 000,00 à vi^ta ou a pra-
zo, com pequeno acréscimo,
com entrada de 4 000,00 e
1500,00 mensais, e sala de

ABAJURES todo em per-
gaminho c| pinturas ja-
ponesas ou afro-brasllei-
ras, a 1200; custando na
praça 4 200, abajures lam-
padários cj porta-revista,
ultramoderno, a 4 950
custando na praça 9 800.
Móveis San Marcos, agora
no Brasil, em Copacabana
c Tijuca, lança em sua
campanha arrazadora de
vender barato milhares de
abajures dc todos os ti-
pos e feitios, causando
verdadeiro pânico no mer-
cado de móveis e provo-
cando a baixa dos preços.
Ver para crer. Visitem
sem compromisso. Copaca-
bana: Rua Djalma Urich,
154, 4.°, 5.» e 6.° andares,
esquina da Av. Copacaba
na, das 9 às 21 horas. —
Tijuca: Rua Barão de
Mesquita, 469. Tel. 34-0437
— Das 8 às 19 horas.

DORMITÓRIO 
"de casal,

Chipendale, 35 mil. Sala
de jantar Chipendale, tô-
da maciça e entalhada a
mão, côr marfim, c/* buf-
fet c/ bar conjugado, me-
sa console ou elástica e
cadeiras em cores moder-
nas. Grande prejuízo —
Custou cada peça 98 000,
vendem-se juntos ou sepa-
rados. Rua Barão de Mes-
quita, 4(j9 — Tijuca.

ALTA FIDELIDADE 1962. 3
móveis em pau marfim, som
estereofõnico, vários alto-ía-
lentes, desligue eletrônico, c|
controle-de som grave • agu-
do, volume fenomenal, rádio
pegando o mundo Inteiro,
pode usar em conjunto ou
separado cada móvel, gran
de e última palavra no ramo
eletrônico. Custou 130 mil.
Vendo por 39 mU. Evlt»
chiado, mesmo ditlc.. Usado,
com garantia de represéntan-
té no Brasil. — To_a-di-co-
long-play para todos os- dis-
cos. Ver esta maravilha na
Av. Atlântica. 3 308, ap. 1.
tel. 27-1167. Vendo todos, os
móveis de meu ap.. Juntos
ou separados. 

TELEVISÃO 23 — 114, 1982 —
Marcas de !••• Unh*. na em-
balagem, G. E Philco S. Elec-
trlc, Admirai etc, c/ gart. e„
assls. téc. dos fabricantes, p/
menores preços da praça, à
vista, ou em 15 meses pela
tabela de venda à vista dos
fabricantes s/ aumento. A.:
FIDELIDADE, automática, 2
móveis, superluxuosá a par1
ilr de 33 000.00, Geladeira 8
pés na ¦ embala tem, C-loma-
tle, Crt 76 000,00. Máquina
de costura Slnger Cf- motor e
farol, Crt 33 000,00. Av. Alm.
Barroso, 90. 8. , s/ 812,- Sr.
Vaz. Tel. 42-2066.

DORMITÓRIO — Vendo um
lindo dormitório moderno,
conjugado, pau marfim e ca-
viúna, sem uso, pela metade
do valor. Nâo perca esta
grande oportunidade. Rua
Haddock Lobo, 303-C.
DORMITÓRIO marfim, 6 pe-
cos; outro de solteiro, 4 pe-
ças, colchão de molas e uma
sala de jantar Igual, 8 pe-
ças. Vendem-se. Av. Edgar
Romero, 591. Madurelra

COMPRO
Geladeira — Ur-

gente. Pago na hora
-¦ 37-4598. — _ —¦ jantar composta de bufete

GC1 
A I. I D A é cristaleira cin uma só

C L A 1/ I K A Pe<*a e mesa com cadeiras

OPEL

GELADEIRA kltch. com
fogão e pia, ótimo funcio-
namento. Vendo 29 000 —
Rua Senador Dantas, 19
ap. 312 — Cinelândia. (P
GELADEIRA Philco, 7 pés, c|
gavetas etc ótimo funcio-
namento, um amorzlnho. —
CrS 38 mil. Av. Copacabana
610. Loja 7.

Vendo 1 Philco. ameri-
cana, imp.. ótimo estado.

Pi-eco 40 000,00. — Rua
Humaitá, 183, c| 3. Bota-
fogo.
MODAS • ROUPAS

DORMITÓRIO francês, cor
marfim, sem uso, CrS 24 900.
Sala jantar igual. CrS .,
21 900. Estr. Vicente Carva-
lho, 245-B, Vaz Lobo.

ATENÇÃO — Nfto compre
seus móveis sem me visitar,
tenho dormitórios e salas
marfim cavluna e Chlpenda-
le os mais modernos do ano
diretamente da fábrica, tam-
bém troco e facilito, na Rua
Torres Homem, 860, pcrtl-
nho do Praça Sete.
COLCHÕES DE MOLAS,
súperluxo 1962, a 4 950

DORMITÓRIO Chipendale vi
casal em bom estado, ven-
de-se por CrS 27 000,00. Uma
sola Chipendale completa c/
bar espelhado, por CrS .. ..
20 000,00. Juntos ou separa-
dos, para desocupar lugar —
Rua Haddock Lobo, 206.

SOFA-CAMA de casal, su-
perluxo 1962 a 9 800,
custando na praça 32 900.
Sofá-cama de casal super-
luxo 1962 em legítimo vul
cacouro em cores suaves e
originais a 11 800, custan
do na praça 32 900. Sofás
de canto, de centro ou
meia lua em tecido ou vul
cacouro de 3, 4, 5 e 6 luga-
res a 16 900, custando na
praça 61 500. Poltronas-ca-
ma c| 5 posições diferen-
tes a 8 900, custando na
praça 14 900. Poltronas c|
aimofadas' soltas ou não,
toda em látex c| tecido ita-
liano ou vulcacouro a 3 950,
custando na praça 19 900.
Grupo sofá cl 2 poltronas
de 3, 4, 5 e 6 lugares esti-
lo ultramoderno em teci-
do ou vulcacouro a 25 900,
custando na praça 68 900.
Copia dos melhores maga-
zins da Itália — França,
e E. Unidos. Temos cente'
nas de salas de jantar úl
tramoderna em marfim ou
caviúna a 21 900, custan-
do na praça 79 500, dor-
mitórios de casal, ultramo-
demo em marfim ou ca-
viúna a 39 00. custando
na praça 89 900. E o que
lança agora no Brasil "Mó-
veis San Marcos" a maior
organização e o maior es-
toque de móveis e estofa-
do do E. da Guanabara em
Copacabana e Tijuca, cau
sando verdadeiro pânico
nos preços do atual mer-
cado de móveis. — Pronta
entrega. Sistema america-
no. Ver para crer. — Visi-
tem sem compromisso e
ganhem 100% no mínimo
em suas compras. Máxima
garantia e conforto. Copa-
cabana. Rua Djalma Ul-
rich, 154, 4.0, 5." e 6.» an-
dares. Esquina.da Av. Co-
pacabana, das 9 às 21 ho-
ras. Tijuca. Rua Barão de
Mesquita, 469. Tel.: 34-0437
— Das 8 às 19 horaa.

SOFA-CAMA, casal, auto-
màtico, soperqualtdade —
Diretamente da fábrica.
Cr$ 9 500,00. Estrada Vi-
cente Carvalho, 395-A,
BOFA-CAMA 6 mil; outro »,
sumier solt. 5 de graça, urg.
19 Fevereiro 67-201. Bot.
SALA, quarto rust. barato,
urg. Maria José, 312, Madu-
reira.
SALA de Jantar marfim c/ 8
peças, bufet, mesa e seis cad.
sem uso, por CrS 19 500,00; e
um dormlt. também por bom
preço. R. Pereira Nunes n.o
377-A, próx. Av. 28 Setembro.
V. Isabel.

ATENÇÃO! Vendo radio pl'
lhas transistor a. partir de
Crt 5 000,00. Temos de 1 e 3
faixas. Rua Buenos Aires n.e
343, 1.* andar.
APARELHOS DE TELEVISÃO
— 23", novos, linha 63, pés
palito, marca famosa, Crs
83000,00. Rua Evaristo

TV 21" SEMP import., Clne-
ma 3 canais; 33 000,00. Mo-
tlvo viagem. Av. Suburbaha,
J12-B3, E-3, ap. 408. Benílca.
TELEVISÃO Zenlth im*
portada, perfeito funciona*
mento. Vende-se urgente.
49 000,00. — Rua Senador
Dantas, 19, ap. 312. (P..

Veiga, 33, sala 1017.
22-6017 e 32-2156.

Ttls.

TELEVISÃO Admirai 21 poi.
.Cascode Advance - moderna,

da 38 mil. Av. Cop. 610, ap. 515.

SOFAS-CAMA — Novos, su-
permodernos, pés palitos c|
sapatilhas dé -metal e teci-
dos bem resistentes e boni-
tos. Vendo por. 11 800 cru-
zelros, com íorração de piás-
tico reforçado, «uperluxo,
por Cr» 13 500,00. Facilita-
mos o pagamento, sem fia-
dor. Entrego na residência.
Ver urgente, na.Av. N. S.
de Copacabana. 98, loja 1,
quase esquina da Av. Prado
Júnior.

APARELHOS de televleáo, de
14, 17, 19, 21 e 23 polegadas,
modelos importados * nacio-
nais, com ou sem eontrôle
remoto. Zenlth, O. E., Phll-
co, Hotpolnt. Murray etc,
com assistência técnica e ga-
rantla "My H_use", na Rua
Barata Ribeiro. 611-C.
ALTA FIDELIDADE, de
marfim, nova, 3 alto-fa
lantes. Vende-se urgente
pela metade do preço. Rua
Senador Dantas, 19, ap. n.
312. <"*•

TELEVISÃO RCA Vlctor 31"
Marfim, perfeita. Barato. Te-
lefone 57-0222.
TELEVISÃO ZENITH 40 000
— Coisa boa. Matoso 13, c|
II, Pça da Bandeira.
TELEVISÃO 30 000, Importa-
da 17" Pereira Almeida 6,
térreo, Pça. da Bandeira.
TELEVISÃO 21" marfim,' 4
cinema, 45000, mínimo —
Praça da Bandeira 179-A 701.

BOM RADIO, barato, ótimo
eom, multo volume, Impor-
tado, Emerson original. 5 200.
R. Senador Vergueiro, 31, sob.
COMPRO 4 vista, 1 televi
são Zenlth ou Philco, nova

-Tel.: 37-5620, (P.

TROQUE. SEUS MOVEIS,
dando os móveis velhos co-
mo parte do sinal e pague o
restante em suaves presta-
ções mensais, sem fiador —
Móveis Nosso Lar — Rua Hu-
malta, 122 (Botafogo). Ria-
chuelo. 64 (Centro) e Bejie-
dito Hlpóllto,, 43 (pertinho
da Praça 11). -

COMPRO 1 televisão. —
Negócio rápido e a vista.
Tel. 57-0960.

URGENTE, quarto, sala Chi-
pendale, comp. c| colchão,
baroto. Maria José, 312, Ma-
durelra.
URGENTE — Sala conj. quar-
to tudo Rust. R. Domingos
Lopes, 500. c[ 19. Madurelra.

TELEVISÃO — Vende-s» no-
v_, de fábrica, coni 6 meses
garantia, mod. 62, 23 pol„ ,114
_tau_.'p| Cr$ 78 000 _ vista.
Ver depósito da fábrica. Rua
Pereira Franco. 101-A. B.táçlo
TELE V-3-.Ü PHILCO, .2$

Íiol.,. 
mod. 1962, pau mar-

Im — Vendo urgente. CrS
80 mil. Rua Senador Dan-
tas, 19, ap. 807. Telefone
22-1032. (P.

COMPRO: televUAo. vi-
trola, rádio, toca-dlscos,
amplíflcador, njesmo para-
do. Tel. 28-4637. Alberto.
COMPRO televisão, hoje,

TELEVISÃO Emerson 14",
americana, perfeito fun-
clonamento, Cr$ 19500,00
urgente. R. Senador Dan-
tas, 19, ap. 807. — Tele-
fone: 22-1032.  (P.
TELEVISÃO Philco, Pre-

£*».; -.,.-_. Te-1. S^-JV-SM*_í-í_b...  cruzeiros. Rua Senador
Dantas, 19, ap 312. Cine-COMPRO A VISTA um

Gruding Stereo. Urgente.
Tratar tel.; 37-5620. (P.
COMPRO gravador, T. V. e
rádio. Pago bem. Tel. 26-8682.

VENDEM-SE 1 dormitório e
sala de jantar, preço da

sala 8 mil e 1 guarda-roupa
e mais peças. Ver e tratar na
Ru. Barão de Iguateml, 184,
ap. 104. Praça da Bandeira.

lança a população do É. da
 Guanabara em sua monu-

por 19 000 cruzeiros à vistaImcntal campanha de ven-

Furgão
retificada
— Josué.

54, máq.
— 23-5870

OLDSMOBILE
1953

Estado de conservação
excelente. Urgente. Tratar
na Av. Prado Júnior, 290

ou a prazo, c/ entrada de
4 000 cruzeiros e 1 500 cru-
zciros por mês. Vendemos
barato porque é direto da
fábrica. Esta oportunidade
c durante 20 dias. Avenida
Suburbana, 7 420, Largo da

ATENÇÃO! Conjuntos Ban- Abolição, perto do Merca-
Lon — CrJ 2 500,00. Telefone do; Rua Machado Coelho,
42-4998.  25, Largo do Estácio, e Rua
CASACO — Pele de lontra, .Haddock Lobo, 47
marrom. Tamanho 46, novo.
Tel. 26-4115.'

DORMITÓRIO Rústico pl ca-
sal, peroba e lmbulo, vende-
se com pouco uso, por CrS
18 000.00. Uma sala Rústica,
completa, com pouco uso, por
CrS 14 000.00. Juntos ou se-

Moveis San Marcos, agora.pnmdos Rua Haddock Lobo
em Copacabana e Tijuca,in.° 205 ..,_,._,__,_____............ ... „ ... 

g_—gfc— - pen,™ estdo uHramoder
completo. Tel. 29-9400. [no—,— outu

SALA DE JANTAR — Ul
tramoderna 1962 á 21 900.
"Móveis San Marcos". —
Agora no Brasil cl filiais
em Copacabana e Tijuca,
provoca verdadeiro pânico
no comércio de móveis c| o
novo lançamento de cente-
nas de salas de jantar su-

EMERSON 21". EUA, íórml-
ca, otlmo. 45 000. Av. Alm.
Barroso, 6, ap.
GRAVADOR Geloso, 27 mil,
grava a longa distância. Te-
lefone 26-8682.

VENDEM-SE sofá-cama Dra-
go e poltrona. Tratar pelo
telefone 46-6462.
VENDO quarto; sala Chlpend.
armário, 2,80 maciços, barato.
R. Padre Nóbrega, 311.
VENDO cama casal, meslnha,
penteadeira, cadeiras, etc, —
Ver Praia Botafogo 358, ap.
827, de 9 às 12 hori^

GELADEIRA americana, dc
7,5 pés, luz, lreezer e pratc-
lelras na porta, CrS 28 mil.
Av. Copacabana, 387. apr 901.
GELADEIRA 6 pés, Wes
tlnghouse, 19 000,00. Ven
de-se urgente. Rua Sena
dor Dantas n. 19, ap. 312.

(P.

PARTICULAR — Estola Cin-
za, bonita rena argenté
e um manteau dc pele, Mon-
to Doré — 37-7616.
SMOKING, fraque, casaca,
(Só paletós), parti cnlar
vende barato. Tel. 22-9136
— Das 15 horas em diante.

.. (P.
VENDEM-SE roupas
nhora. Tel. 57-6102.

de se-

ARMÁRIOS com ou sem
sobrado a 19 900. Móveis
San Marcos, a maior orga-
nizaçáo de móveis agora
no Brasil, lança hoje à
população do E. da Gua-
nabara. a titulo de propa-
ganda causando verdade!-
ro pânico no mercado de
móveis a preços baratissi-

no 1.62, toda em marfim

VENDE-SE uma'sala de Jan
tar, em bom estado. Haddock
Lobo. 146, ap. 201. 54-3398.

1907. "\-

GRAVADOR Sony. Sterocorder
300, novo. Vendo. Telefone
36-0499.
HI-FI E. Electric, superaudi-
torlum, escura, 55 mil. Av.
Cop. 610. ap. 313
RÁDIOS de pilha, de 1 e -
faixa s, miniaturas etc.
ótimos preços, Rua da As-
sembléia, 36, sala 1 OM.

VENDEM-SE móveis de sala,
Colonial Português, 20 000,00.

 Tratar das 14 às 18 horas.
— R. Capitão Salomão. 42.
VENDO por 5 mil um bar
(90 x 90), no qual pode ser

lândla. (P
TELEVISÃO 21 polegadas,
perfeito funcionamento —
Vende-se urgente. 32 mil.
Rua Senador Dantas, 19.
ap. 312. _ (P
TELEVISÃO RCA, 17 poi.
marfim — Cr$ 25 mll.__—
Vendo urgente. R. Se-
nador Dantas, 19, ap. 807.
Tel._22-1032:  . (P
TELEVISÃO Invictus. 21
poi., perfeito funciona-
mento — Vende-se urgen-
te, CrS 25 mil. R. Sena-
dor Dantas, 19, ap. 807.
_eI_z _103_. -?
TELEVISÃO RCA, 21"' —
conjugada c| rádio e toca-
disco, americana — Per-
feito funcionamento, Crs

der barato, centenas de
colchões de molas super-
luxo 1962, em córes orl-
Sinais a 4 950: mesas de
centro em fórmica, opali-
na, marfim ou caviúna a

200; estantes dos mais
variados tipos, tais como:
cl llcoreiros, c| jardinciras,
c| escrivaninha, c' quadro
negro invisível, c| bares em
pinturas chinesas, simples
etc. A 5 900; peças orlgi-
nais e decorativas. Bch-
ches ultramoderno c| esca-
da mágica a 4 950. camas
turcas nltramodernas a
1650: mesinhas de televi-
são giratória em 4 posições
diferentes a 3 950; Cama-
flex para pequeno espaço a

790; berços originais e de

caviúna c! bufete comjndaptado: toca-dlscos. rádio
bar conjugado, invisível, e discoi. Tel, 47-6007.

ou elástica, | VENDO por 12 mil uma es-
DORMITÓRIO de co'.-i
xo. conjugado, cm ler.itimo i-,- ...-.a,
non n.í_rfin. nAvn Rpm u.o nJ-Si*".onauic .__..-_ .
Vende--preço de ocasião-i cadeira cm diversas cores! t.nte' desmontáve) (1.70 x
Rua Anita Garlbaldi. 2, ap. cl assentos em plástico la- 1,50), com portas de correr
302, esq. Barata Ribeiro. 468,'vável e original á 21 900 (metade em vidro martelado)
Í5ÕÍ_vriTóRÍÕ~'R-STICO"ca-:— Custando na praça — 47-6007
sal, 6 peças, vendo, 15 000,00:
1 folheado, 10 000,00; e 1 lln-
da sala de estilo moderno,
22 000.00. Rua Joaquim Palha-
res, 49.
DORMITÓRIO DE CASAL —
Colonial, Jacarandá e Imbuía,
7 peças, perfeito estado, ven-
de-se por CrS 50 000.00. Rua
Laranjeiras, 210, ap. 711.
DORMITÓRIO e sala Rústl-
co, com 6 e 10 peças, tudo
peroba. Noivado desfeito. —
CrS 68 000,00 e colchão de
molas, cj garantia de 5 anos,

800,00. Av. Suburbana

79 900. Ver para crer —
Centenas de outros estilos
tais como: chipendale, chi-
nesa, clássico c| palinha
italiana, império etc. Visi-
tem sem' compromisso e
ganhem de 100 a 300'. no
mínimo na diferença de
preço do atual mercado de
móveis. Onica no gênero.
Sistema americano. Pron-
ta entrega. Máxima garan-
tia e conforto. Copacabana

RADIOVITROLA — Vende-se ,
1 moderna, preço barato. Ver
na Ru* Barão de Iguateml, âí-__,»f~_"Senador Dan-l_l__>____9___i__^!^.^ ?as 

"o 
_p. -07 Teleío-

RADIO DE PILHA — Emerson „" 
'o»-1032 <P

— Vendo ou troco p/ blclcle- í___fr_1_?.'l"
ta. Tel. 30-6618.  VOCALINE — Aparelho para
pa ru-.—f_r—PÍI HA __ transmissão e recepção ate
RADIO DE FII__A — , M0 t _ Funciona tam-
Sharp 62, National, mlnía-|^ n0 automovel. Vendo
turas etc. — Rua Senador j ou troco por algo que me
Dantas, 14, gr. 1 601,-1 1. j interesse. Tel. S8-4999.
RADIO" — Vende 

"-se 
CrS 

~ 
VENDE-SE um radio Tran-

3 500,00. Praça Varnhagem 10.;slstor, ultimo modelo. Infor- - 'mações tel, 26-1469. Preço de

VENDE-SE uma sala de Jan-
tar com 9 peças, todas em
marfim, por motivo de mu-
dança. Ver na R. Araújo Lei-
tão, 140, ap. 202.'
VENDO um dormitório eom-
pleto, com 10 peças, em per-
feito estado. Rua Tomás Cqe-
lho, 26, ap. 203.' Tijuca. '

RADIO DE PILHA — Vendo
barato. Ver na R. Buenos
Aires'. 236 2.<> andar, sala 1.

ocasião.

RADIO cab. CrS 3 000; radio-
vitrola mesa LP.^barato: vi-
trollnha CrS 5 000. Inválidos
n.» 61, sob. 

VENDE-SE urgente uma mo-
bllla de quarto completa, na
Rua Benjamim Constant n.°
135. ap. 214. Gloria, das 17

 _  _ horas em diante. _•
Rua Djalma Ulrich, 154 vende-se-, armário tipo4.°, 5.° e 6." andares, es- Francês. palhinha, c| 2.80 m,

7 397-B. Tel. 29-5575. Slmon. auina da Av. Copacabana,15 portos. Rua do Senado n.»- - — " - "¦'=  320. 11..'ap. 1103.

RADIOVITROLA eom • _•}•
xas, nutomatlco 3 r., lindo
movei. Vendo com garantia,
Cri 30 000,00. R. Marquês de
Sapucal. 162. c| 1.

__-__ _______ NUPCIMi — Por
GELADEIRA Fripldalro lm- ...minar chontun. Dior.
portada. 0 11/2 pé». J*^ _-S-r«_44. So" ..odisto.
b_m. Vende-se Crs, 32 000,00. | ". , .- 37_89I9Rua Hermeneglldo de Barros ic~a~" lm" ""
n.° 8, ap. 413
Glórif,.

Oldsmobilé
GELADEIRA GE E PHIL- VENDE-SE

(PiCO, 61, americanas, de 8 vestido d'
a 16 pes. Novas, c garan-
tia. Barata Ribeiro, 463-A
— 57-6229. (P

1956
4 portas, Super-98, cm

étimo estado. Ver na Rua
Duvivier. »7. TeL 37-7666

GELADEIRA COMERCIAL. 4
portas, bom funcionamento,
conservada, vcnde-se na Rua
do Lavradlo. 63, sob.

mos: armários c/ ou sem 3790;; berços originaisie d», i——5rôRrô~~~_~~~~~_~~~3. d_s9 às 21 horas. Tijuca:
sobrado de 2, 3, 4, 5 e b corativos a 6 900. conjunto macIço. 8 peços. armário 2,S0iRUa Barão de Mesquita n.
portas, todo em legitimo de copa-fnrmica em belis-im. preç0 de ocasião. R. IIad-1469 Te_. 34-0437. Das 8 às
marfim e caviúna a 19 900 _jmas padronagens c| me-;doe_ Lobo. 18. I19 horas
custando na praça 79 900. sa console ou elástica a ¦ DOrmítóRIOS"~"mOD ERN03".' _ \ -_. S"—,.„,,.,„ ,,_,¦¦. Anr i
Verifiquem sem compro- preÇos baixis.imos. Milha- SSuideJaSta? e pecas ¦-"<-"isô HOJE - Vendo.lindo dor-

misso c ganhem no mim->res ae outros artigos -d sas. Preços de ocaslãi
ISjgg d. VENDO vestido l.a~-5_~__h_~ °"> 100?t.P.aSrsCa__.£_2_!__' 10° a 30,0% mais barato Haddock Lobo, 18,

j- Telefone 48-3155. «""« moveis. Copacabana.ique qualquer estabeleci-|PAjiiLIA vende um sofá deiR. Haddock Lobo, n. 338.—Hn-ís-Imo llua D-a''"'1 Ulrich. l.->4, mento tio senero. Ver paraipellca. multo bonito, clncfl rala DE JANT_R conjuga- ' '4.», 5." e 6.- andares, es- crcr! Verifiquem e visitem!lugares, custou 90, vendo por f^dSa. vonde.e com 8
compromisso Móveis San]2o^TeI.___7-1167.__ pe'ç_s. urgente. Chipendale

....  .. , ... ....arcos. Única no gênero, IMOVÊÍS casal usados, mot. maciça, cm estado dt nova.
Castro. 43, ap. 401, dos 14 àsIRua Barão de Mesquita,inron(a entre _ Sistema Iviagem: guarda-roupa. espe-lAv. Salvador de Sá. 184. Fl
._- ....... .,,,, t_„ ________ -'- « ¦"¦'Smericano. 

fijuca
Barão de Mesquita. 469,

VENDE-SE sommler. por CrS
7 000,00. Av. N. S. de Copa-
cabana. 479, ap. 706. Telefo-
ne: 57-5154.

RÁDIOS transistor de 1, 2 e
3 faixas. Preços especiais para
revendedores. Rua Miguel
Couto, 111, 2.o and., proxl-
mo Av. Pres. Vargas.

VENDE-SE radlovltrola Sil-
vertone cl toca-dlscos Gar-
rard e unidade G. E., move.
escuro Chipendale. Base Cr.
35 000.00 ou melhor oferta —
Ver Av. Atlântica, 3 318, ap,
1006.
ZENITH TELEVISÃO de
19, 17 e 21 polegadas, eom
contr. remoto novas, com
garantia. Barata Ribeiro,
463-A. Tel.: 57-6229\ (P.

ATENÇÃO

aS___mltôtiO Luis XV. claro, patl"nado, 2 meses de uso. pela
metade do preco. com 10 p.

um
noiva em seda \;___. todoeb.rd._o.-v__à>:jq>»--.»^r _..__?_•!* -¦•¦¦¦•¦

da francesa. Ver na R. SU-.ajdas 9 jaS -íl hprasv XljUCa.. |jya^rcog< u,-jca no gênero, | MOVEIS casal usados,

16 horas.
VESTIDO DE NOIVA - Ven-
de-se, cristal fios de prata.
Rua Daniel Carneiro, 99 —
Engenho de Dentro. 

469. Tel. 34-0437,
19 horas.

das 8 às! Rua!11'?-' mil.
AGORA compro dormilo-
rios e salas Chipendale,

!pau marfim e Rústico ¦—r
XF,?.T_D,tLD« ^«doo-- Atendo rápido, pago o má-Clnesa tam. 42. CrS 18 000 — _.,„,„ T.,i ao_A.no _.

GELADEIRA 8 pés. súperluxo
freezer Inteiriço. ¦ Custou 80 Clnesa tam. 42. CrS 18000 — I"'."7Ó~~T*7;_'"ia..'cn*. «

^.mll. vendo por Í2 000. Tele- Silva Castro, 24/802. Copaca- JJ"'"-lels- 
M -''"-

.(P.íone 27-1167. êbana. '28-0360.

cama, colchão 
"molas. 6'nal da Rua Frei Caneca.

outros de 5 peços, ma- j $õj"X._AMA de ca -1 ame-

horas. Copacabana: RuaJ^vrA-s dormltorjo rU5t|co.|ra pés dourados, com mola.
Djalma l iricli. IM. t. . p- icompleto com rolchSo. tu-ítodo automático, unlco no
e 6.° andares, esquina Av.|do '19 3_o Motivo noivado. Rio, c| garantia de 5 ar.os.
Copacabana, das 9 às 21idesfelto' Rua Divisória. 37.jCu.tou 48 OOO e vendo por
hora». IBento Bibeiro. 118 000, Tíl, 27-1167.

VENDEM-SE sala "e dormi-
tórlo de estilo Chipendale.
completos em estado de no-
vos. com colchão de molas

RADIOVITROLA RCA Vlctor.
com toca-dlscos, long-play,
faixa ampliada, móvel mar-
fim. com garantia. CrJ 30 000.
p.ua Joaquim Palhares, 104-A.
— E-écio de Sá.
___DÍÕ~Zenlt_ fransoçeanlc . _r_T•»__""__>" T*T"_TV_ Compro. Tel. 23-5931 " 

(] Q M F K U

ZONA &UL
Consertos TV. Rádios,

rnn.lstorcs - No local
' K-r.int-1 - Tel. 36-4579

Wllllom.
RÁDIOS TRANSISTORES —.

Sü^ursa £¦ d^rui^rshãs. radio ^w».. Televisão
separado., Av. Salvador de-melhor preço. São José. .6, ^ 

^ ^^
Tel. 57-1596

Si. 184i i". 
*F.' 

cãnecã," 12.» andar.
VENDE-SE um dormitório | RÁDIOS elétricos e a pilha.
Rústico com colchão de mo-j Vários modelos de tipos, lm-

por -3 000.00, novo. Av. portados e nacionais, novos,ias.
Suburbana. 8 847. Piedade.
VENDE-SE biombo «m laea
preta e de reguas. próprio
para decoração de ambiente
de luxo. Também um lustre
de pé dourado, luz Indireta.
Por mudança e espaço. Ver
Av. Atlantic». S 318, «p. 1005

com grantia "My.
Rua Barata Ribeiro,
512-A.

£r_;TV.nôvo,-2P
TELEVISÃO Stromberg CarI-
son. americano — Vende-se.
uma de 17 poleg. Preço 25
mil cruz-iros. na Rua Tcodo-
xo d. Silva, 237,

_.0 graus. Cr? 48 000,00, 1961
Vende-se uma. nova, im...

sem de cinema nos 3 canais.
Ver Rua Fernando Mendes n
31. »p. 302, perto Copacabana
F-iace. •'•*¦-"
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