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¦. TEMPO — bom, pHSfwtmlo
x ln.ttáTel'.
TEMPERATURA — «le»»da, entrando em declínio.
VENTOS, —',-T-trJi-el-i, moderadoá.
'MÁXIMA
— 40.1.
'—
22.4.,
MÍNIMA

JORNAL DO

Sopiimln pr_yi»So' do ícnii.-o
de
«-lie*:«r
Meteorologia,
ilève
Itojr, an Ri», rom rliu.a-t « troj
voadas, uma ficnle fria qu» fará
baixar » ^temperatura « alimrn.
tíirJR ou mananciais quann seco* <ln
Dfpartnmrnlo «In Anua*
Regi*.
Irou-aie, ontem, em Bangu, a temperalura maxi riu do ano — 40.I.

Aho.LXXII — N.°.72

Rio de Janeiro — Quinta-feiVa, 28 de março de 1963

Congresso Continental pró-Cuba começa em Niterói
*-<¦ ¦' ¦' ""'
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Si'A. JORNAL DO BRASIL — Ar. Rio Branco,

xie/Iiá — .-Tel. 3is-m_ —
Knd. Tel. JORBRASIL. .
•Preço»:
VENDA AVULSA — (Todo
« Brasil): Dl»s
'— úteis,
Domingos,
CrS- 20.00
<!r? S0.0I) — ASSINATURA
o. Brasil): Anual.
(Todo
— Mensal,
7 200,00
Cr$
CrS «00,00.
'¦ ' ¦

ACHADOSE
PERDIDOS
A FIRMA VICENTE FERREITi A LOBO perdeu o ssu »lva-:
-.¦ft. d» local. n.° 168 077.
_ ]_
CASSlfWOAXJO,ü-T0. S_
fiOÜSA- JÚNIOR, .".tabel-cldo,
com, oficina, mecinlc» t lan¦tfrfil.£-m.
nt Run. Antônio
Resô, 249, tendo, perdido o
*BU Alvará, de Localização, ped» a. .quem encontrou devolr
Ter iio local acima ¦
a. quem der
GRATIFICA-SE --ma.lam.ore»i)_ormaçóes d*
tu, roubada, n. ,3 720;. anj.57
-^ Telefon» 25-.85I — Grattf lca-se. ' - ,
PERDEU-SE gula, do Imposto
transmlssio de propriedade,
t-írtifiçado n. 3 682Í82 DRT.
—. Gr_tltlcarse a quem enc-inja-ou t-entregar rta Ru»
Conde de Bonfim n. 526. ap.
-404.' d; .Palmív». d». SIIt* Nefts:

,

¦¦

¦ .

;.:_ ¦

rj!RDEU-SE um» mala cori-de
lendo - virlo» materiais
ridlo- técnico. —-«.'aPede-»» a
favor de
quem encontrou
entregar na Rua Pereira- J*unes'li. 375, 1ÓJ*. Tel.-54-2S'j9
— Gratlflca-se multo bem.
TITULO EXTRAVIADO -• O
titulei rt. 4 100 :de sócio _n»tsimonlal do c. R. dó -ir.
jnenao íot extraviado, perdènilo assim aua, validade —
B. Gr. Bai-j-eto .— Coi.et,--r n
1«"A— R10...25-3-63.

EMPREGOS
AUXILIARES DE
ESCRITÓRIO
AUXILIARES -sem pritica,
p,'
moças • rapaza-s somente
escritório, tendo um-, -cient..
clássico; .téc.,. normal, supei-íòr* nl sistema... empreso -certo. ótima firma. p| salinos
2Sr$S'«'0O.- Ar. RI6. Branco.
.151 ,;.-ilo.l». ,*al- 209
'
AU3CILIARE3 — Escritório»,
írialore»'.•. menorra, moças •
__p__es com «'sem. prática,
«•xlslm-* bon «p. il-'. sal. 28
JniUV At.; _P. i.V*a«a, i§fâg_$
ATENÇÃO RlobiWdíáíte, *i60-70 ;mll se*l»tent«;eontab.
'•'
cretaria c. redaçí-p, 45" mil',
promotor-d* vendas, pg. bem.
Oper*dor'aRuf. Rralngton. «»l.
sn. ioell. ) .Faturlsta.-,. nótlst*-!,
kerdekUtes sal. 3S mil. At.
P...'yar„»s, 529, 4.".
APHÍNDIZES , «•scilt-, ..ambos
o*'sêxos, .até. 30 Vários. ISilglmó* -b. aparência, :i.*ARirtásial
» nòcóes dactil, Ensinamos, os
-«.viço*'." aos selecionado*, —
c/ ._>..-_Tôn-la. R. If.íxi-,
¦ ¦ Tr-tur;
cíj"ni-,.«/. éos. __
AU"XILTASi: è:ici;il. môças/v? ps_ea. Temo» !* vafra.*. f: necéssirlo boa aparência. 2." ilna.lal e noçôe* dáctU; Eiisln»ãeleolon*moa oí serviços aos -Toni*.
Rdos. -Tratar c/ T>.

M'*5__Ç:J.11_. __ SU '¦ '¦—
—

.

,m

•^S|É-S^: /SEM COMPROMISSO POLÍTICO

I Decisão hoje
do aumento
a servidores

l
«alista da Câmara decidi- / MM^^fcja^rj-o-g<jixji«_t>«a_iii8__-_-_»gp<MW----B--ttg^_^---^ '
•
rkm, ontem, após lima /
reunião cojn*o Ministro y,
¦'-'¦' a^H
__99^ii_IÍ__IK____
_¦_.
mWmWmmwM B_i
WÊm %
da Justiça, Sr. João Man- _¦ __l____p__ilw__l_i^M
H_l9H-^lli
BW- '"WÊ
' '^*t^*™aagBW^ti||-*a|*M**E^t^^^^ai|*1------*1-----11^
'U
WÊÊ
^n__um_¥iMiXf-»_>t.-Pt,'w_'»'a'__ü-_-7 *^__^-______S____iT*í_L '*^«^S___r__B______ l__jfc\__k 1*t*_____*(«'•^ ¦
gàbeira, que virão à GuaIHcS _____•-v '^*
'
nabara hoje, mas que insl-lii-^i^___li__^i^9
ML
«^lHffi|^^m_jPP|fíW
;"'^''
Brasilia (SUçurSíll) A dei_Ht9_
___¦'
¦'
»^______lW^_____________ie___________________LlM-^i^
..
¦ <¦¦
talarão o Congresso Concisão sóbre o problema do «m-1^
^^i
HK*,
tinehlal de Solidariedade
mento dos servidores civis e<'
_üüü^_-^_l@_____¦' *¦ "';'"^ ^Ê
ÜWn^
)
militares da União será «dotaa Cuba em Niterói*
m • ^*^-l U-lrT_wl^l^- -'-_____! _P2_[ -i -_Ü^.^Kr____e___>
da hoje, após reunião, no Pa- •
do
Congresso
Depois
Jácio do Planalto, do.s lideres
partidários Martins Rodrigues,
insta lado em Niterói,
Cunha
e Oliveira
Bocaiúva
"¦
¦&%>>¦$?¦•;¦¦%¦
_m.
^^^a
___ffiflfi
«_]___¦ 1m'":' -__n-_-_-l _D___- -^wfí*
Brito com os Srs. Evandi'0 Lins
¦
deputados e congressistas
_t_i
wk.
--^_
íw_&WmW- -_BI ___».
W_m
_..
e- Silva, General Albino Silva
decidirão se valerá a pe- - ^____________^__H_^T_T S-frK-ías-l __k. ___a
_^_nl_}__V_ai
'
e A. Fonseca Pimentel, res_e-__S°'Xmí?_i ___,
B9____i.«$^_i
_w_J___r__r
_B
__k
:^K'i'-'¦
na. transferir as sessões
pectivamente Chefe da Casa
í____f___rSv_fl
-_lr'i >
'Es
^
Civil e Militar e Dirctor-Geral
MiÍLi-.-__f
y-B
i___llalife
a
Guanaplenárias para
!____.
m.
do DASF.
n..
v_."« __^^BI___r f ___! ___üi í
O grupo que ontem Já xe
bára, na sede da UNE,
_¦¦ ____^__rT__ni-_T«g _____^____Blfc «^¦L ¦ tJB ____h__B ___SBg-_______-_?^__B__.__H___r ________¦ __r j-__-_l Um^BmUaBWE^^^;j^ÊiSSmB^».í.
com essa finalidade es-«
£^'M^r-I^fc reuniu
»rl_ll»____í-t-B
onde pretendem contar
m__\
Wk ml
tá cuidando da redação íinal
do anteprojeto de lei, que. decom garantias do I Exérverá conta-, dispositivos e.tprescito.
samente relacionados com os •
servidores brasileiros no' exteEm.telefonema de Brarior, tanto civis quanto mido
síliá para a Redação
litares. a
'->:-¦ IG-&iP^'l-^w-iy-l ft1
_H_M:^_l
_t_i---i
__,.>"-<W>%l'Í#
JORNAL DO BRASIL,' fl
-1
"'-Jn__i__rlmraB_HT-ff^^
m
11
^v-c JF^Í WÊÊ&VI
ontem à noite, o Depul_____^-_-____l
_____.fe--_-4__?-^«: ¦*^__M_aiPSÍtt-L""i:^\ • %_-_-_-!
I_B.cU^_e_5- ^*í__Í______l --ft:
___^í^«^^l^l__l
_i^fl_l_*ia____É^99i''
tá do Sérgio Magalhães
_____S__NHF-â___fl
____R____B____S ___¦¦_¦ __PmWÍ¦•<&§__$_¦'*!<
________________________P_4__________BH__P*l_r,__S^
;
'-_¦
_HB_ÍSm
_^
11
_B_^-ã_9rl
1^ ______
declarou-se confiante .em
____¦ __í f^^iS*» 11 _B W_°roiTrwfff^miiiPthM
fl"
flfl ____pÉ___I _____5^W'^a_K§i^^-Sl_______l fl_________He@»___rlã_____99n__>^B _K
'
que o Presidente da Repúblka lhes proporciona|_KW^| E' ';«flÍfl8t-S£^^gsl_,^S_Í_>«,Ja_SP-^^
I.
1,
ria. as garantias pedidas
"aí"-^^ r
^'-'•'ÍV''''
em carta subscrita por 42
deptitados, oito dos quais
A Companhia de Transportei!
Coletivo.1 da, Guanabara, Rceitanda UDN. Da Guanabara,
do como íato consumado a Rrev»
dos motoristas • cobradores d*
o Governador Carlos La" ônibus elétrico-,, decidiu permitir,
H^.'"
,~~.*>_
_sl_i»^__f§?_Í
_P;'
ao
Precerda informou
o t.ràíego de lotações e ônibus
com. exceaso ri» pussÀRelrÓs, para
sidente da Câmara dós
a Zona Sul, i IA, fa-:tá treinando
ajuda dos EUA
compromissos
não
assumiu
Brasil
o
Presidente
paneobler
ati
políticos
disse
Dantas
Tiago
RaSr.
San
O
360 novos motorista», recrutado*
Deputado
qüe
Deputados,
em outras repartlçôe-,, para «ubínieri Mazzilli, que, se a
tltuir oa grevistas dentro da S8
dias.
reunião fôr tentada no
O Sindicato de Carrl*. enti d!í. Rio, a Polícia só deixará
posto a paralisar, ao primeiro
de amanhl, todo» os bon-minuto
entrar os deputados.
•'. deis da Zona Norte, «de Santa
Teresa. Como respoata. a Secr»Na reunião com o Sr.
taria de Serelcos Público» -Vai
João Ma n g a b eira, os
avitorl-ar que todo» oa c.ol*t.lTO-i
da Guanabara circulem com «xdeputados .comunicar a in
ce.«so dè paa»aj*elros, O C"oTernador Carlos Lacerda recebeu, on»
sua decisão de instalar o
tem, um memorial do» grevl-ta"..
Congresso na' Guanabara
(Página 8)
'
de qualquer maneira. No
¦
financeiras
negociações
da
FazenMinistro
.;, ,-Oa
¦entanto, foram alertados,
cjs-ja' Sr,,->Sàn. Tiagp í>a.n- com' as- aütpr.idades..-ílç)r- ¦
,
te,ram*èricana,S;,; m., -. ¦ .
pelo Ministro de que o
^^^^^^^^^ag,, ' '¦'•¦'Aos'-forfiaiistas; *
a'*^.jli***;G.oyèrnadQi'
.:,
'dos
íogò
Çar-.
'BltâsíjfSc
p-òced_fi.é'
jós Lacerda é' jurídicaem
desembarcar
a
Estados Unidos, disse aos-; pósmente perfeitoi
o Sr. San Tiago
Brasília,
líderes dos partidos na.;
O Sr. Adanto Cardoso,
Dantas informou que o
\Câmàrae no.Senado que Governo brasileiro
Líder da UDN, lembrou
pasconsidera positivos os a _._-¦ sara agora a pensar no
ontem, que o Governo da
O aumento do preço
Brasília (Sucursal) —
' Paris- (FP-JB) — Pela priAs Indústrias de auto,Guanabara p r o i b i u. o meirá vez na história da mesultados- de' sua missão envio :de uma.missão fi-- O Supremo TribunalTe- do açúcar sô será cori.eecomproniese
que
peças,
Congresso pró-Cuba ba- dicina
uirta, equipe de médicos
terám com o Govèrrio a- em, Washington,, da qual [ nanceira à Europa e ao deral, acolhendo voto do dido
"Cooperstown,
pelo IAA, na melhor,
Iorque,
Nova
dé
seado.numa lei que resulcongelar os pre ços,.por da r á amplos esclareci- Japão, visando a comple- Ministro Ari Franco, decom
transplantar
è
n
das hipóteses, em fins de
o s gtiiu
três meses, a partir dè 13 mentos, ao > povoi brasiléi- mentar a ajuda: obtida
"em
tou de um projeto apre- cêxito
conserva",
puTfSõcs
funcionário
o
cidiu
'
que
continuam a.umaio — declarou ontem
» sentado pelo atual Minis- niinia. experiência- "feita, coni de março, seus
i'òi talvez a i n d a, llojé,,' nos Estados Unidos.
de
duplo
risco
corre
mentando
produtos
o Presidente da autartro da .Justiça. Sr. Man- dois cães, que trocaram seus ; numa média de 25%-, e através de;Uma.cadeia de
O 'Sr. San Tiago Dan: que
'Sr.
vida tem direito a-duas
pulmões esquerdos.: Antes cie
•
Gomes Maquia,
com•
em
:tas,
o
viajou
1950,
que serem enxertados os.pulmões . omitem a data de suas rádio e televisão. .
que
gàlVeiraí em
•
gratificações.
ranhão.
evitar
fim
de
a
ficaram 20 horas num saco de
entregas
do
ex-Presidente
explica o seu silêncio.
O Sr, San Tiago Dan-': .panhia
'confronto
; A decisão foi proferida,
com a vigência ¦tas,Em discurso ontem na
Na Assembléia Legisla- plástico.'
1
que conferòriciou du- «Tiiscelino Kubitschèk ;e ontem, em. mandado de
do
compromisso.
Os especialistas — Drs. David
o Sr. Frota
Assembléia,
Lincoln
tiva d» Bahia a apresen- A'., Blimenstock. Herbert B.
Embaixador
o
com
do
rante duas horas,
Em circular ao comer- Presidente da República,- Gordon, informou • que segurança impetrado por Aguiar acusou o IAA de
. tação de uma moção do Hcchtman e John A. Collins
Fábio." Leite Lobo contra
cio de autopeças do Rio,
Deputado Wilson Lins, — ¦pretendem dedicar, süás ln- ¦uma indústria último "ajudou sin- o Ministro da Saúde, que exportar clandestinaéste
congressistas
aos
disse
paulista
á conservação rie
vestiçações
'de
de
pedindo um roto de pro- pulmões mediante congelamcn- alega falta premente "sü- que-nenhum compromis- ceramente o Brasil du- lhe cortou; a gratificação . mente 15 mil sacas
açúcar,
o',
reaprovocou
negociações
testo pela realização do to, .o.que permitiria . a possi- matérias-primas e os
qüe
.traas
rante
cento,
de
40
natureza
so de.
por
política
por
"bancessivos aumentos" sofri- íoi assumido
Congresso de Solidarie- bilidade de verdadeiros
Govêr-- lizadás coma as autorida- balhar com .raios X, já — segundo disse — a
pelo
cos pulmonares". Mas- serão nedade a Cuba no Brasil, cessárias outras pesquisas pai'a dos, para reajustar seus no brasileiro como cón- des n or t e-americanas". que recebia outra rela ti- íalta do produto no mercondições de p.ava a riscp de vida e saúde. cado. (Página 10)
resultou num rifiji, quan- se tentar semelhantes opera- preços,
e descontos. P) -8 .dição:para o sucesso das (Página 3)
gamento
humano.
num
sérções
do o Deputado Raimundo
Reis chamou o autor da PELE LEVA SANTOS AO TÍTULO
moção dc reacionário,;
Sem realizar uma exibiofe. n dido, o Deputado
ção lão brilhante como
Gilson Lins atirou üiu i__K_i-__-t--__-___-HB___B-w____i^_-_B & '^•M_-^_______fc^'^^r ^Mj^hw^ãft^^-T^-É^^^ * :,_''-3j^y? ^ijTj&g^BBB
as de costume, mas jotinteiro que não acertou ¦áO^*^-M_fr.'JiH_Fy_Pwa__P M_fBfi__n_íTT______T%T-_n ^i*9,mwf-TSt^^nijwK^rmiz.Jjr ¦iVJtf,rfP'R-,-fc-\*--^--C-i j>* MmJIM:J_M1BmM__MW-I
gandò o bastante paia
o Deputado Raihi u n d o
decidir o jogo, Pele conReis; mas o seu colega
diiziii o Santos a Uma
R a i m u ndo Magaldi. A
vitória de 3 a 0 sóbrè o
sessão foi suspensa duas
Flamengo, onleni-à noile,
vezes sem conseguir-se a -d-M-l -H^-fl-T i_______c_f..''
â-H
-__n-*-_--í
_-M-_--i^\---É---i
I---------Í
*_fHI
-_-P"vt^---í
__E_____PI_H
Wê-é
no Maracanã, dà(ido ao
aprovação da moção, e o
Deputado Wilson Lins jBpí^______-__í^_________B-__B-íiWwii^ '^ ^^^T _*.(¦ ^^^*^_B
seu time mais uni título,.,
____P í_9___H__^-^__l _____^____HP^^^L^^I ¦__JbB nr!n
hocomparecer
o do Torneio Rio-São
proriicteu
--B-H
____i
__f t_W^Ê___^_W_L-J___^J—^_W'*_M__i '-Á^-BM-í-I ¦t*____8_-_______JK «___H-r^l_! ____3É____^TB
je armado. Ao final, o
Paulo. Os dois primeiros
%
Presidente da Mesa des-^SÊS^K^^SL^i^-íiEP^P^Vx/Ê^W^rmSÍSKFS^K^ÊlJtjf
W^^m
RI
i____F ?&l&
___sJ__b) ^__B,'%^_MPã__i
gols do Santos joram.
^_____l___a^'________ilF:F____r : ¥ ¦ ' V' ¦BHra^ ES* -^mH^KÍ^H
Ik.
cobriu que a petição, já
*** -^
'$m
'
feitos de passes de Pele,
^H__-f^9^___S
___aEla,_^__8l-il.^^^_S_Í
_<i _-_____fliw--H ^w _tt
*_sto___S'
J__T
com 14 assinaturas, havia *£StâB&!j&fâ0$E^
*9_H|__i_|^^a^E_^
'
'-"'_S __l___Pw____ W_f _^* <_J__._f^^^K___^^Í_^Íil ^ffi -^_E-%J'^_yif^BfflÍ^_j____
por Coutinho .« Dorvtd,
?--£-*>' t^-IV__^.;_/ ¦>desaparecido.
e o terceiro êle mesmo
Na Guanabara a DPPS
numa penetramarcou,
continua de pronti d ã ò.
ção perfeita. O Santos
(Pág. !> e Coluna do Coscontinuará no Rio alé .
fellb, na página 4)
domingo, quando ènfretitara o Botafogo, decidiu Para
do a Taça Brasil, que.
DEDETI2AR
será sua com um simples
basta , ervwo
empate. (Pág. 14)
.
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"Trolley-bus"
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SAN TIAGO DIZ AO CONGRESSO
QUE A MISSÃO FOI VITORIOSA

Jransplartte
de pülniões
com èxitò

continuam
a subir

dá prêmio v
em dobro

Só em maioo aumento
do açúcar

_t«.durelr»
ÃUXILTARES
Cirande mag*zln» precise,, de
m'6'çe» •' ràpUzes, .para. trab»-1
lhareme M setores dé baleio. \
«xp.dlçio. embalagem .« es-'
'<-Í'ltório.
Nio-exigimos prátl- |
ca, -basta'--desembaraço- pes-j
soàl e boa. apresenta-çío, Ss-,
lirlo de «.còrdorcom s, cap*-,
cidade do candidato,, Apre-1
»ni_l_,i--se ní Rue. Mtrl*,.Treilas,^4?_j -íjl-rv 'v_
_ • ,.
AÜXÍLÍARES ,¦—. Grande tirm» èm fase de xepansio, pre- j
cisa-; de moça e rapar.es. par*. |
.trabalharem em seçío de e*ii¦hálagem. '.expedição e" escrito- \,
—.- Exigimos apéna* 'ona.
¦ j-lò.-.
apresentaçÁo e dftsembíir*(,.b.
Salário de. acordo com a.íuii-1
Cáo-'». desempenhar. Tratí.iA
n'i Rua Conde de, Bonfim, S6!i]
— Grupo Aoa. ,jí_
PEIl*CIP'lAfí- A
AUXILIARES
TEâ.— Precisamos de moça»;
? rapazes com noções de dac-'
tílografls. «boa- letra p-aivtj
lntctíu-em carrelrn em escrito-1
rio de grande prganizaçáo smi
fase de e_p_nsSo. Náo exigi-mos prática, basta - que poí-:
su». boa /apresentaçáo e de-1
aembarfiçp pessoal. Sftlàr.n d« I
acftrdo com,* cjipncid «.d *. .
Apiesentar-se à D. Odlla, nr. a
.29, 15-*.
Av. Pres. .Vargas,
'. - i
' ¦
sala 181-.'.:
j
,, •_
APRENDIZ ÉSCRÍTÒRÍb*' —
|íaM^,A^*13-^M*»--*t>**fllg«-««VV*^^
Plrma. no Méier necessita de. |
mfiçás « rapazes de boa apre- j
. sentaçió .para Iniciarem -vra |
escritório,- como piicipiantes.';
Ilxlgènclas: boa letra e nn- !
ç6es 'de' dactllogra/la. Salx-,
.- rB4^^___l_r_L ^__9___L v___^_n___B___n_E__Rr ______^_v_M^^_^f_n
^_^_
____Tf fn *_____^___ ________^tf_i_fTH__-__P__n_M____i*r-l _rlTt-n____B*Tn
^^B ^^__Ef^_lfl______É_fl____i
¦ rio.'minimo período expeii-;
inenfcfcl-.'Tratar ha Fv. Dias'dá';]
Cr,üz., ,185._sr. 223_a'226.
'auxiliãres""de
escrito- :
RIO,, dactil-, 32/33; .notista,
25/28; Kardex, 25:-Expedlçáo.í
Cont. 40/50..
Calculista. 40;
Rapazes; Av. P. Vargas, ,435,'
salav_603.__|_
_'_
. ADMITEIM-SE efurg-. rapazes I
compra.
aux.!
seçáo
aux.
pari
contabilidade, correspondente,
ótimos sal.' México, 119 sala
707,-¦
'¦__
!
ASSISTENTE contador,.conhe-1
c.ehdò sistema Rur. Remlnston.- Sal. .0-70 mil.' p." Centrò'#"K, norte. Ar. P. Vargas,
Slifl, 4^;
AUXILIARE.SHDE ESCRTTÓRIO ^Admitimos JoTensc| tina-ial. _oa «pa-:
rêncfiu t batendo hem à
máquina. Entrevista-'49; na R.
Evaristo da Vei-a.
«rn*v. S01. ¦_
po_{T
—
Importante,
ATENÇÃO
laíioratórlo
para
precisa
admissão. Imediata d»: mncas- e rapazes pi os RejuinEsteno-Dactil,
iêí -.'arjds:
Tárt. t rort.-alemão. dac-|
tilõirafas, aut. de Cardex;
Txpki,
Assist. dr. Vendaj.:
Aux. "dé Contabilidade »|
raWrista.'- e Operad. Re-;
ml-vrton e Ruff. Tratar na
Rua Evoristo d* Veiga, 49
•—.Grupo 201.___ (r
AUXILIARES escritório, moprát. b. ap.
ças-rapazes c,
¦caís.' _. glnas. 7 Setembro, 63
V."-andar;
AUXILIARES contabilidade —
mo.17a-.-rApav.es cj prát. t>. a?.
Jj-'5 mil. 7 Setembro, 63, t.?i
c/sin., AUXILIAR ESCRITÓRIO. — ÁRQUIVISTA moça e| gln. R.
*n.dar.
escrit., moça me- AUXILIARES esc. .10 mil. R. AUXILIAR p/contato, Aux.
c/i Rapaz ou mftça dact. e noções Ouvidor, ;169, s| .09,
-,vxilíares pessoal. v.cTç~aj'- AUXILIAR confaM"- moçaa-ra- AUXIUAR — Ti-aduçfo in... AUXILIAR Dep. Poísòal, nlô- ASSISTENTE' de embatasem. AUXILIAR
dactj', aux. Int/Exl.
nor. r/ b. aparência, ps. bem Ouvidor. 169, s| 809.
c/prát.
cállculos,
p/chefia,
F.
Méxl40
mil.
43j,
Av.
Pres.'; de serviços gerais. 33 mil. Av. AUXILIAR corit-ab. -Mr.i-er,snr,
Vai-itas,
memiófirafo,
dactll./A.
AV.
sal;
3ô-4õ
ça/rnun..'
mil.
_?.
Av,
pazí..
prát.
..111. s/ 005. .AA ÃRCJUIVISTAS moças c/ Slrapazes, pr^^^. (íônaec. leis c.
R._México.
ente:
calcuUÊtà;
fer
60/70;
con
.Vargas, 529. 18.».
•_.*.
co.
lllvs/_605.
-.
605.
.-.ala 605.
Vargas, 435, sala
do ímpúíto de consumo» rt-n'
"Corfespon- Pres,
r.-daçáo. 7 Setembro, 6-, 7.", Vargas, 523,
Av. P. Vargas, 435, AUXILIAR CREDIÁRIO - Ru- nã.*iio. ótima aparência. 26 mil.
ra- 35/Sub.
AUXILIARES —
AUXILIAR escritório c] piá- das e con-iignaçõçs, aclo por
-a/i;'605.
andar.
__
; AUXILIAR- pes.-ioal mocaa-ra- AUXILIAR Contsb. — Com AUXILÍAR' csorlt:;moças
cobr.-.nMéxico.
111-;
de
R.
60.).
cj
noções
sala
dact.
paz
Av.
P.
Vaimil.
—
3S
P.
sal.
do
Maio,
47,
::5.
verba. Sal. 40 mil. Av.
35/:
13
tle
sl
Rua
Môças/rapazés,
rapazes.
dentes
tlca
moças,
pítzefJ.
pi-át.
mil.
Av.
sal.
35-40
V.
Varjas,'
pazes,
-ADMITIMOS ürsjerite; íatürís-;
30- mil. Av. Pres.
'4.°.
ADMITEM-SE moças"— Avti. çn.
saia 1.06.
Varsa*. 529^4.".
pas, iVarga-s, 529, *..".
AUXILIARES de contabill- 40; Av. Pres, Vargas n.° 435"J Carmo. 5, 2.°, s] 6.
529. IR." andar.
la.e. prat. notUta b.' letra 1 VfUüi'. 52f>,
dactilógrací
.secretária,
2
rap..
sala
605.
eacHt:
moças.
prá2
dade,
-»uxs. cobrança, dartiloíratos AUXI_IÃ_t_S -escritório."- Mo- ÁRQUIVISTA —"Clft. Coris- AUXILIAR escrit. Bom dact.
AUXILIAR escrit. c/ prática .VIENCAO,' ursente. temos *
México, AUXILIAR CONTABILIDADE I tica. letra, boa dat. ¦ 35'qO 000,|
ia ótimos
>(¦*-!) exim. pró.-gSii-l-tas r. çàs-rapaze* prlncp. a.
trutnra prec, moca c| prática s! 30. 13 de Maio, 47, sala 119 s| 707._ salários',
40 mil. Rapaz ou môçii c classií. Av. R. Branco, 151, ASSISTENTE contador com copiar Inslês. 35 mil. R. Mé- I vagas p. lahoríLtorlos amenra.prÃt.
nos, 5 p. comercio e. Industria.
dsntif. completo 011 clássico. í.° íiní.£. h. ap. ensinamns o Fd*tmtvo, serv. gerais. Sal: :'õ 1 806._ J
prática.'Av. Pres. Varso., n.° .vloja. »_. =09L___ (_ I prática, 40 000. Av. Iíio Brnn-! xico. 111. s/ 605.
Maio, AUXILIAR DE .ESCRÍfóRIÒ AUXILIAR Contab.. múqa/ra- 1529,
S.^b. livre. Av 13 de ¦_
Vendedores c. pvM. p. lab. serviço, aot Selecionados. 7 mil.¦n|;iao7.^
co, 151, s|loJa. s1 209.
18.°_.
AUXILIARKardeV. 35 mil. R- Aos seleclonarin*. encaminha-IO mil. R. México, 111,
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO
paz.
4.7,
c- sal, acimn ú* 23 mü.
Via.lan'.e- p. lab. íarm. a.ulm. Setembro,
s
R09.
—
rir
169.
com
Ouvidor,
hoa
PreclBa-se
7.°
[moa
ci
AUXILIARES
«
mil
escritório
prática
snrtír.
AUXILIAR PESSOAL
— Precisa-se d» pessoa que'
jau
«. ingl. balconista p. íar-n.
T-apa:'. ou moça dact. com tenha,
AUXILIAR DE _SCEITÓRIÒ, atendimento., em. telefone. — s/ 605.
letra cale. fats. 30(34.00 AUXILIAR E5t0qUÍ."D. P-5- Entrevistas c. D. Mari. Av.
bastante nrática tm dat.
Vari-a-s
329, ,*.'. .
P.
—
sabendo aplicar injeçõe*. Es- AUXILIAR DE ESCRITÓRIO jrj.òra, r\ boa letVá e aUum R. Senador Pompeu, 124, 1." APARTAMENTOS do Flamen- iprática serviços çerais — Av. serviços
151,
sloRio
Branco,
Av.
soa!, recepcionista, dact.ü, arrie escritório, que dé
£o ã Rot.afoeo, desde 22 mil Pres. Varas*. 529. 1S.°.
tsno. injl. port, lngl. francês — Precisa-.*- rie moça m-lor. r.onh.r. de cDiit.ib.. o,"' JA andar. Centro.'
cont. AÚXILÍÃR~esc!-iT. moca/rapaz,
dactil. aux.
ouivista.
referénrlas. Tratar na Rua do ja.jsi 209.
com ou
cruz*. Arranjamos
»uxs. menore.*. mocas b. an, -ia.ct.il. Apresentar-se no Lar- tenha trabalhado om escrit-, 1
Moças. e/ ptática p h. nparêncU. -"ÍS
Dactil. 30/45.
ein. JB Lavradlo, 134. das 9 às 11 hs. AUXILIAR CONTAB; vat-los. esct.
dact. r. jinas. mix. b. letra, to rt- São.í.í.nciasco. 23. 1.", ••oru.. precisou R. Adolfo Ber- AUXILIAR conl... custos. 4.1 sem fiador. RuaAlv-aio Al- AÜXÍLÍXR"menor""c|
Não -se atende por telelone. Av, Pres. Vargas, 529, 8.". I Av. P, Vargas, 435, aala 605, mil. R. México, 111, »/ «05.
|mll, a. (5,-ivldqr, 169, i| 809.
líamini, 3!6 — Eng. Dentro. mil: R. Ouvidor. 16fi, s| SOO. vim, 37, sala 605. Ed. Rex.
etc. 7 Setembro, 63, 7." andar. i.ala 3, cias H ãs 13 hora«,
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MILITARES SEPARAM SUA AÇÃO DA DO GOVERNO GUIDO

107ò o desemprego na Argentina
Buenos Aires (UPI-JB)
— O Cardeal Antônio
Caggiano, Primaz da Argentina, determinou a
criação de uma Junta
Promotora do Trabalho,
administrada por sacerdotes e destinada a combater o problema do desemm-êgò, que.já atinge
700 000 argentinos.
A primeira missão da
Junta será discutir com
os empregadores os,meios
de evitar novas dispensas
de operários, è as formas
de ser conseguida a readmissão dos dispensados, dando-se preferência
aos que são pais de família.
REDUÇÃO
O agudo problema do
desemprego, que atualmente afeta dez por cento da íôrça total operária
de sete milhões de elementos existente no. país,
não provocou por enquanto grandes agitações
sociais, embora em mui-

tas fábricas tenham ocorrido incidentes.
Recentemente, . ao ger
anunciada a dispensa em
massa dos operários da.
Fábrica Kaiser, a que faz
automóveis em Córdoba,
milhares de operários
recusaram-se a sair,
ocupando o- estabelecimento e tomando como
reféns 240 engenheiros,
técnicos e funcionários da
¦ ¦-.¦..¦¦¦¦.¦ .
fábrica, s ¦
¦ O-maior drama-, causado pelo desemprego é a.
inexistência de entidades
previdenciais que sustentem os operários despedidos. Para neutralizar na
medida do possível os
efeitos desse fato sobre os
seus ex-trabalhadores, aKaiser elaborou um piano de assistência aos mesmos, ao mesmo tempo em
que anunciava nova redução, de 38 por cento,, em
sua capacidade de-fabrico, em virtude da queda
nas vendas dos veículos.

Ajuda liberada
Washington (AP-JB)
— O Tesouro dos Estados Unidos anunciou ontem que prorrogará por
quatro meses o acordo
que pôs à disposição da
Argentina a cota total
de estabilização de 75
milhões de dólares, dos
quais êsse país empregou
até o momento apena3
,
25 milhões..
A medida permitirá
que os 50 milhões restantes sejam empregados, pelas autorida-'
des argentinas a qualquer momento que isso
se fizer necessário, para
garantia de suas medidas em favor da estabili-

dade monetária. O direito à cota terminava, segundo o acordo, a seis
de junho, mas agora,
com prorrogação, a Argentina poderá usá-la até
seis de outubro, quando
terminará o novo prazo.
O documento foi firmado pelo Secretário do
Tesouro, Douglas Dillon,
com o apoio do Fundo
Monetário Internacional,
que colaborará na prorrogação. Pela Argentina
assinaram Luis Otero
Monsegur, Presidente do
Banco Central Argentino,
e o Embaixador Roberto
Alemán.

A França promete ao
México que MCE não
prejudicará A. Latina
• Paris (AP-JB) — Em banquòte oferecido ontem ao Presidente López ^Mateos, no Qual
D'Orsay, o Ministro do Exterior, Maurice Couve de Mui'ville, declarou que "o.Mercado.
Comum Europeu não constituirá um entrave ã marcha, das
atividades da Associação Latino-Americana de Livre Comercio" e que o êxito de cada uni
desses grupamentos só poderá
beneficiar a todos.
Reconhecendo que ainda há
muito a fazer no campo econômlco e comercial, o Chancéler francês assegurou que é
dentro de um marco de otimismo que a França encara o.
futuro de suas relações com o
continente americano e, desde
já, com o México.
Para que se desenvolva ao
máximo o'intercâmbio entre a

França e.a América Latina,
disse Murvllle que se devem
dissipar, o quanto antes, as
suspeitas que o MCE criou
no continente latino-americano, bem como "certos processos
tendenciosos" que dão origem
a tais dúvidas. Referiu-se o
Chanceler seguidamente à po¦ litica exterior francesa, identiíicando-a com os quatro princípios que, a respeito da politica estrangeira do Governo
mexicano, enumerou Lòpèz'Máteos ao falar ante o General
De Gaulle.
Afirmou Murville que esses
postulados de. não-intervenção,
autodeterminação, afirmação da
soberania nacional e respeito
aos interesses de cada país "se
adaptam perfeitamente a nossos próprios conceitos".

Jo mais des laçam
Paris (AP-JB) — A imprensa
riçu todo destaque à cobertura
da visita, do Presidente mexicano Adolfo López Mateos, abrindo fotos em primeira página e
publicando extensas reportagens.
:-•
Em editorial, Le Monde lembroú que' os franceses pouco
conhecem sobre a revolução politica e social de 1910-1917. "que
culminou em uma constituição
de inspiração comunista muito
avançada para a época". "O
regi m e político -que originou
hão deixa de apresentar falhas,
mas pelo menos tem a vantagem de garantir um minimo de
liberdade, uma estabilidade rara entre as repúblicas irmãs,
sempre ameaçadas de golpe militár."
L'Hnmanlté, por sua vez. órsão dos comunistas, di?,: "O re¦ giirie do Presidente Mateos se
apoia essencialmente na gran.

de burguesia dos negócios, re,
presentante ou aliada dos interêsses estrangeiros, isto é, norte-amerieanos. Contudo, as
massas populares apóiam^a re-^
volução cubana e o Presidente
Mateos sabe disso, pois mantém
relações com Havana e se opõe
a qualquer intervenção militar
ou de violência contra Cuba."
E continua: "O Partido. Ço-. munista, embora não. estejam
totalmente, proibidas suas ati.
vidades, é de fato ilegal. Numerosas manifestações são dlssol,
vidas pela Polícia e, às vezes,
a repressão é bastante violenta."
Outro jornal comunista, em
comentário irônico, -ataca De
Gaulle e vincula o • fausto da
acolhida a Mateos ao problema
das greves. "O futuro das relações franco-mexicanas — diz —
importa mais que as discussões
sobre salários."

Argentina
à beira
do caos

Fala o
candidato
¦Lanasabal

Buenos Aire*. (AP-JB.i —- O
Presidente José Maria, Guido,
em discurso irradiado ontem a
tocio o nais. exortou dramàtiçaméritè os líderes políticos arcentinos a chegarem a um
"grandioso acordo"
para salvar a Argentina do caos.
Depois cie declarar sem rocleios: "nós enfrentamos uma
grave crise nacional... estamos na Iminência, de uma catástrofe". afirmou que "tocio
mundo quer eleições, exceto os
eternos cinco por cento da população que *e opõem a elas «
levarão a, nação ao caos. o que
abriria as pojtas a, qualquer
extremismo".

Valparaisn, Chile CAP-JBI — O
Vice-Almirante Wolfgaiíg Larrazabal, candidato k . presidência da
Venezuela nas próximas eleições,
declarou ontem que a experiência
por que passa Cuba indica que o
cçmuntsmo nfto tem possibilidades
de vencer, pela violência, quer em.
seu pais ou em outra qualquer
jipção da Amcnca Latina.
Larrazabai partiu para La Guai•ra. a bordo do navio italiano Américo Vespticlo, Candidato da Fren*
to Democrática Popular, falou ainda do terrorismo na Venezuela.
"conseqüência da tirania que a Na*
çAo suportou nos "últimos anos".
— Durante um periodo de 47
anos. fomos submetidos a regimes
ri»spótiros. Sem dúvida tais fatos
pe revestem da maior importância,
pois custaram multas vidas — linalizou,
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Bidault
achado em
Lisboa
l.lsbon (AP-.iB) — Autoridades
desta Capital interrogaram ontem
o èx-Prcmlcr francês, Georges Bitiault, por várias horas, animeiando ciepols que êle será expulso
do pais, "podendo ir para onda
cit-sfjiu-". BUlnult, lider anti-riepaulista que persiste cm prossepuir na luta pela deposlçfto do
Clufe de Estado írancês, poderá
converter-se cm verdadeiro npfttrida, caso nfio desista de sua
campanha contra o dirigente cie
sua naçfio.
Ao anunciai que Bidault Berft
.expulsa,, o.. Gover.no português es- .
clf.recéu: "Ainda: nSo íoi lixada
a data de sua paytixla, mas o na-¦¦
BÜnto terá dè ser resolvido'dentro
de poucos rifeis/1 Sç,-to&vvla: Bl»'
dault.. encontrar difículdndès cm.
achar um pais que o aceite, serA
devolvido A Alemanha Ocidental,
de onde saiu pa segunda-feira A
noltff, po inber que o Governo
bávaro só concordava em dar-lha
asilo se interrompesse suas atlyidades contrárias a De Gaulle.
Acompanhado de seu Secretario,
Guy Hlbeauld,. Bidault peneirou
em Portugal com riome c identidade falsos, ¦ hospetíando-se cm
um hotel cie terceira categoria o
decidindo, afinal, apresentar-se ãa
autoridades. Um empregado do
hotel em que o lider rebelde franc^s se Hospedou1, disse que Í.Ia
tossiu multo durante a noite, pedlndo conhaque- e pílulas mediclnais á administração da. casa.
Acredita-se
que Bidault procure
"asilo na América
do Sul, nfto áa
imaginando, entretanto, como íara
de
táo
distante da
para,
ponto
Trança, continuar- sua campanha
'centra
De Gaulle.

Enfrenta a A. do Sul
uma organização
do gênero Maü-Mau
obert N. Linãsày.

Tara o JORNAL DO BRASIL
Johanncsburg — A África
de esquecer preceitos jurídido Sul está .enfrentando sècos ao tratar com os suspeiriamente uma ameaçadora
tos do Pogo.
organização do tipo Mau
O Governo mantém riglMau, que poderá abalar até
damente o apartheid, para
as bases desta república de
conservar afastadas as duas
raças. Africanos e mulatos
governo branco.
O nome po g o significa
estão submetidos a muitas
apenas ou puramente,
restrições.
•indicando apenas o/n- O Pogo desenvolveu-se decanos. Seus objetivos a lon"organização
pois
que uma
go prazo são expulsar três
chamada-o- •Congresso Pannsilhões-de: brancos «-organiAfricano ...(BAf). .-.ípi,.' posta
zar um "estado socialista
íora da lei. Tanto ps.porta-r
demo órático africano" em
vozes do Governo corno ó lilugar do Governo do Preder do PAC, Potlakò Lebalmier Hendrík Verwoerd, de.
}o, afirmam que as duas ordomínio branco.
ganizações são unia coisa" só,
Verwoerd considera a
para todos os efeitos.
ameaça do Pogo tãò sériaLeballo diz que a ala mlmente que indicou ao Parlitante do PAC tem 150 mil
lamento que poderiam ser
membros. Ê apenas uma penecessárias medidas de temquena parte dos dez milhões
de africanos do país — mas
po de guerra para enfrentar
o terror.
capaz, se.devidamente.diriO Premier disse que resgida e organizada, de perturbar a vida da nação e depeita os processos legais em
safiar a supremacia branca.
vigor, mas que não hesitará
O Pogo surgiu dos tiroteios
em deixar de lado detalhes
em Sharpeville, há três anos.
técnicos ao enfrentar o tipo
A polícia abriu íogo sobre os
de subversão que ameaça
africanos que se manifestaocorrer. Verwoerd evidentevam contra uma lei que lhes
mente prevê a possibilidade
exigia que conduzissem passes. Os tiros mataram 69
pessoas e feriram 180.
Dçsde então a organização
subterrânea, exclusivamente
masculina, que mantém reuniões secretas rio escuro, recrutou milhares de africanos tom a promessa de "1!berdade e igualdade", èste
ano.
Leballo argumenta que
nao há lugar para o homem
branco na África. Não íaz
segredo da intenção de sua
organização de atingir os
objetivos pela violência e diz
q.ue um levante planejado
contra os brancos é iminen-.
te e que êle dará o sinal;
' Afirma que o quartel-general revolucionário é "bem cm
Johannesburg e que êle o visitou para conversas com os
'.,'
lideres do Pogo.
Seu centro dé" operações é.
em Masecu, Capital da Basutolándia, um encravado
governado pela Grã-Bretanha no coração da África do
Sul. Leballo instalou-se lá,
depois de ser libertado após
dois anos dé prisão por sua
participação no conflito de
Sharpeville.
Segundo Leballo o Pogo
está organizado em mil células, subdivididas em unidades menores. Essa organização é similar à do bando
dos Mau ,Mau, que aterrorizou o Quênia durante oito
anos, e foi finalmente subjugado com a ajuda dè fortes contingentes britânicos,
militares e aéreos.
O Pogo é considerado responsável por uma recente
onda de homicídios tanto de
brancos como de negros favoráveis ao Governo, e por
muitos atos de sabotagem e
terrorismo.
Ó Ministro da Justiça Balthazax Vorster reagiu com
um anúncio direto de que
uma nova legislação de urgència terminará com a sabotagem e o terrorismo do
Pogo, que estão ameaçando,
afirmou, a segurança nacional.
Centenas de africanos i-Am
<> ex.Primrírójliiiiisiró jiitn<r>.*, Geàrge.i Rirlnult. rfeivn n paísàn
sido detidos -na campanha
onde estú hospc/Iftflo v.m ÍAshoit paru entrevistar*** com us auto*
para esmagar o Pogo.
ridades portuguesas, (Radivjoin AP)

SORRISOS A LISBOA

»n*nò» AlrM (AP-UPI-JB)
— Uma nota, diYulgada, ontem
pelo Ministro da Defesa argentino anunciou que _s íôrçfas _fmadas se declaram guardiãs da.
democracia, riò pais, compromèl endo-se » Adotar as mais enér"para. impedir a,
Ricas medidas
volta do regime totalitário", «
anunciando su» desvincularia
dos grupos políticos que" atuam
no Governo.
Enquanto isso ocorria, o Ministro do Interior, Rodolfo
Martlnez, abandonava o cargo, depois de ripido entendimento com o Presidente Guido. Anteontem os militares dese Martínes; nio
clararam que 'formar
a uniio
conseguisse
"deveria,
nacional,
partidária
sair do posto", sem dar. maior
consideração ao lato de qu»
fora fie o arquitetado)- do piano para as - eleições de 23 de
junho.
.
DISCÓRDIA
A nota miiitar foi divulgada
nove horas antes do discurso
qiie o Presidente Guido deveria,
fazer a toda a naçio, pela TV
e ridlo, apelando para a unidade. O comunicado estava redigido em têrmoí vagos, -dènotando _ possibilidade de que
haja - discórdia no' Gabinete,
entre á facçio dirigida por Ro7
dolfo ¦ Martínez e a militar ¦—
na realidade ia força que soverna' a Argentina, - presidida
pelo Ministro José Manuel Astigueta, da Pasta da Defesa.
O comunicado a f i r m a que,
"dada a complexidade da tareia de governar, o Executivo foi
obrigado a dividir sua açio por
vários grupos de elementos
atuantes". "Assim sendo", prósseguiu' 6 documento, "a íaeçfto militar, que sempre íoi
ciosa de
sua independência,
compreendeu a necessidade de
desvincular-se dos grupos políticos, dada. a natureza totalmente diversa de seus trabalhos
e missões". "'.
Essas palavras estio sendo
interpretadas como seguro inriício de que eles se estio desligando do compromisso assumido para com o Ministro Rodolfo Martínez, que consistia na
garantia das eleições.de junho,
com a- participação dos peronistas: Tem-se. como certo que
a renúncia de Martínez foi con-seqüência da violenta pressão
dos militares.
O comunicado do. Ministro
da Defesa explica, a seguir, *s
diferenças que vê entre as missoes dos grupos civil e milltar do Gabinete."Aos
diz a nota.
"cabe _ políticos",
tarefa de aglutinar
vontades, na procura de unia
sòluçio democrática par» 'o
proMema a ser enfrentado pelos argentinos nas eleições de
23 de junho, que marcàr&o'. o
seu destinç. Devido porém ,;'à
situação pecUliar que prevalece no país, cabe aos líiilitares
a missão de pôr em prática
todas as medidas necessárias,
s. fim de evitar os excessos to-..-.¦,•••,•,.:.
;.talitáçlòs".....
Á-paiié -final, dó documento
'até
ií,.-sugestiva,. pois mostra," '
onde vai" o predomínio dás
classes armadas: "Os decretos-leis que o grupo militar
pôs em'. práticR constituem
uma advertência clara sóbre
as intenções que guiam os seus
elementos. Seria ilógico ImaBinar que os fatos não' Se: sefluiriam às palavras, st isso
fosse necessário".
HA dois dias o Ministro Rodolfo Martínez íoi Interrogado
sobre a possível mudança de
às
posição do Governo quanto
eleições, respondendo: "As decisões do meu Ministério sio
Inabaláveis, da mesma forma
que as instituições. Todavia,
ns ministros certamente ' podem ser afastados."
Recorda-se que quando Martinez apresentou seu .plano para as eleições o Exército e a
Força Aérea lhe ¦ deram • um.
apoio reticente, aõ mesmo
tempo que a Marinha se recusava . totalmente a aceitalo. Posteriormente os militares
cerraram opinião em torno-da
exigência de que Martínez
convocasse os dirigentes politicos nacionais, para formação dé uma Frente Popular
Nacional.

Soviéticos acusam os
EUA de violarem
acordo na^Garaíbas
Moieou. Washington (AP —
•OTI -^ JB) — A União Soviética. acusou ontem íormalmente.os Estadas Unidos de estarem violando o convênio que
aliviou a' crise das Caraibas, ao
apoiarem os exilados cubanos
anticastristas qua realizam
ataques do tipo comando contra Cuba. A nota diplomática
aovlétiça protesta- especificamente contra o ataque' ao cargueiro soviético Lgov, ocorrido
no dia'17 demarco.
. O Departamento de Estado
norte-americano negou a
acusação russa de responsabilidade quanto ao ataque sofrido pelo cargueiro e -declarou
Governo dos Estados
que o "esti
Unidos
fazendo tudo o
que lhe é possível" para impeincursões
dir as
contra Cuba
com origem, em território nor.
ié-americano. ,
RESOLUÇÃO .
A nota. diplomática, soviética
pede ap Governo norte-amerfcano que' imponha "medidas
resolutas para impedir rio futuro ações provocadoras simllares".
"A$ autoridades norte-americanas, — diz o documento —
reiteradas vezes admitiram' o
lato de que os grupos-contrarevolucionários são financiados
pelos Estados Unidos e desfru"Ao oferecer aos cohtrá-re"Ao oferecer aos contrarieToluciohárlos cubanos seus tei'rltórios e meios materiais para
organizar ataques de pirataria
contra a República- de í Cuba,
os Estados Unidos estão provocando na realidade um agravamento da situação na região
das Caraibas : e . em todo o
mundo" •
"í óbvio
que a responsabilidade cabe inteiramente ao Govêmo dos Estados Unidos. O
apoio a tais ações por parte
dos Estados Unidos não apenas
viola flagrantemente os principios. geralmente aceitos do Direitò Internacional sobre a liberdade de navegação . e os
princípios da Carta íundamental das Nações Unidas, como
também é contrário ao-acordo
a que chegaram os governos da
União Soviética e dos Estados
Unidos aõbre a crise na região
das Caraibas." .
O Departamento de Estado
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¦ Um- cargueiro russo íoi atacado e severamente "danificado ppr fórvas anticastristas,na .
noite de. terça-feira, no porto
açucareiro 'de- Isabela de Sagua, informou ontem o Miami
News, segundo declarações do
Comando L, organização anticastrista que se separou
da
Alfa 66 em conseqüência de divergências sóbre a chefia!
O cargueiro, segundo o informante, ainda flutua mas precisa ser consertado para não sossobrar". "As coisas sairam como
se esperava — acrescentou: —
Esperamos um relatório mais
completo'mais tarde".
No dia 17 de março os componentes da Alfa 66 alvejaram
um navio e um. acampamento
militar russo nesse mesmo pôrto, na costa norte de Cuba, o
que motivou a nota de protesto
soviética.
Segundo uma lel que acaba
de -ser aprovada em Havana,
os ladrões serão punidos, com
fuzilamento e sofrerão penas
de 20 a 30 anos de prisão aquêles que utilizarem menores em
roubos ou se façam passar por
agentes do Governo para realizar atos delituosos.
. O roubo, de acordo com o Govêmo, l. um delito contrarevolücionárlo. -A lel prevê prisão
rie'2 a 10 anos para os r*
contadores «.suprime o direito
à liberdade sob fiança para os
ladrões e seus cúmplices.- -. •

Partido liberal pede ,
o ^(yapiííento do Chile
com o regime cubano

Santiago. Chile — (AP-JB)
— O Partido Libçral, membro
da coalizão governamental, exieiu ontem que. o Chile rompa
imediatamente relações diplomáticas com Cuba,-em seguida
*, espulsio do Secretário da
Embaixada cubana em SantiaAlfredo Garcia Almeyda. I
go,
'¦
O diplomata cubano saiu do
Chile na têrça-feíra, depois de
ter sido declarado persona non
írata, por se ter feito passar
por cidadão chileno ao pvpcurar resgatar documentos secretes que iam no avião boliviano recentemente.acidentado.
O Partido Liberal dirigiu - ao
Presidente Jorge Alessandu
na
declaração
uma
'"ante formal
fotenôvo
qual diz que
ato de desacato cometido contra nosso país por um representante do Govémo cubano,
a direção do Partido Liberal
. *olicita ao Presidente da República que rempa sem mais
demora as relações diplomátlcas cem o governo comunista
da República de Cuba".
O Partido Liberal, de direita,
é um dos três grupos políticos
que formam a coalizão governamental. Os outros são o Partido Conservador e o Partido
Radical Centrista. São três das
maiores organizações políticas
do paia.
. O Chile é um dos cinco países
Lima (AP-JB) — A Cima-i latino-.americanos- que ainda
ra de Comércio em Lima divul- mantêm relações diplomáticas
com o regime , comunista, de
gou ontem-um relatório de Fidel Castro. Os outros são
suas'atividades no ano de 1962,
dizendo que o desenvolvimento
econômico no Peru, durante êsse período, foi bastante satisfatório apesar dos problemas políticos. O ano íoi marcado pela
queda do Governo constitucior.al do Presidente Manuel Prado, a lgide julho, pelas forças
militares.
Segundo o relatório 'da: CAmara de Cçmérclo, os princi•pais. ía:tos ecenômicos do penodo foram os seguintes:
Mentego Bay,, Jamaica (AP1. Aumento, satisfatório na JB) — O . Vice-Presidente -da
•produção nacional, 30»rétudo nu
Comissão pela Liberdade de
setor das exportações;
imprensa da SIP, John Perry.
- 2. Elevado déficit na balanacusou, ontem, a. Administraça de pagamentos no primeiro ção Kennedy de ter, durante
semestre do ano e recuperação a crise cubana, manejado inparcial.nos meses seguintes, em devidamente as noticias, ameaníveis pouco maiores que os ru- cando seriamente á liberdade
de imprensa nos EUA. Perry
sistrados no fim do ano antefalou na sessão inaugural da
rior;
3.. Regular aumento do melo; Associação Interamerlcana de
circulante, com maior-expansão Imprensa (SIP).
Citando a declaração do Sedos créditos bancários e depócretário Auxiliar da Defesa.
sitos;
4. Estabilidade total do cãm- Arthur' Sylvester. de que as
por ação do
bio e elevação relativa no In- noticias criadas"parte
do arseGoverno são
dice do custo de vida;
"Essas
pala5. Acentuado dessquilibrla rial", Perrr disse:.
no orçamento público, em fina vras constituem a maior ameainformaao
livre
curso
da
ça
do'6. ano:
norte-americação ao
Elevação dos Impostos, a no". Ao público
assinalar que muitas
vigorar a paVtfr. de 1963, com o' administrações anteriores utifim dt equilibrar o orçamente;
lis-.aram - ordens executivas pa7. Consideráveis aumentos ra controlar noticias, disse, v.o
nos salários;
rntanto. .que "a censura deve
8. Promulgação de impor*er invocaííà
somente para
tp.ntes leis, como ss do Eincn proteger a segurança -nacional
.pf.ra
Central ò.i Reserva
x ret não como meio de propaganforma agrária.-BanGO de Habi«a do Governo".
tações e outros.
Perry, editor de vários jor-

O Peru
no ano
de 1962

negou a acusação mesmo antes
de receber o texto de Moscou.
O Secretário de Imprensa Lincoln "Whíte lembrou aos jornalistas de Washington as condenações anteriores, por- parle
do Governo norte-americano,
relativas' ao ataque de 17 de
março, nas quais este disse que
"se opõe 1 irmememente
aos ataqüeS tipo comando contra.Cuba,
feitos por grupos isolados :de
refugiados". O Presidente Kennedy declarou então, baseado
em uma investigação realizada,
"de
terque oataque não partiu
rltório riorte-ámericano.""
' Lincoln
Whíte declarou ainda, em referência ao texto da
riotá soviética, que não conhece acordo algum, de tal classe
que pudesse ter sido Infrih'' '

México
Brasil. Bolivia. '
";; '.-'¦t 'Urug-uai.
Nos últimos meies têiíi surgido .indícios reiterados'de que
poderia' estar a pbnto de dar-se
o rompimento. Um alto funcionário do Governo disse *íe-'
güridáíèira qué- o incidente ¦
com o diplomata i cubano er?j
"outra gota" no asravame^to
dais relações éntr« os dois
países.

Guatemala
restringe
viagens
Cidact» do México (UPI-.IB) —
Um porta-vo» tlo.nióporto áo M*xlco declu-òu oiitem ciue as restriçõs» impostas pelo Governo d*
Guatemala, em virtude da lmplantação do estado de ai tio," )nterrompei-am as vlaseni <lo'.Jorn*>
lista jiorltiamcrlcano.- Dudler
Doust, « ào primo do. ex-President«
Juan Jpaé Arevalo, Eamlvo, Leal
Arevalo.
Bamii-o Aravalo, q'u« alirmou ser
"estritamente
apolítleo", íoi lrilormado,' no aeroporto tfue- aeri".
conveniente-adiar sua viagem, em
virtude do estado de sitio Imposto
na Guatemala. Quanto a Doust.
serente do escritório das revistas
Time e- Life n» México, regressou
«,. íste ..pais,- por nâo lhe terejji
permitido .entrar em, território
guatemalteco.

Dirigente da SIP
acusa Washington de
controle de notícias
nais da Flórida, disse que "o>
acontecimentos' envolvidos nu
crise ' cubana deram' motivo- ã
que o Governo de Kennedy
cortasse um pedaço da pedra
fundamental ^da liberdade nqrte-americana".
-.
Perry expresseu que o Govêrho de Kennedy, durante, a
crise cubana-, procurou inílüenciar a imprensa, tanto por
meio de conversações diretas
com os jornalistas,' como cm
calculando a entrega das notlcias de maneira que o periodista não tivesse tempo pafa
devidamente, • e
verificá-las
também fazendo declarações
extra-oficiais de tal forma qüe
levassem o peso do Governo,
ainda que apresentadas como
anônimas.
"Se a imprensa se alarma *
íaz algo, os funcionários- do
Governo retrocederão e cmendarão seu caminho. De outra
maneira, passarão por cima de
hós", assinalou Perry, acrescentando: "A Imprensa recusa
energicamente a tergiversação
>-. manipulação deliberada da*
noticias'*.

.Tornai do Brasil, 5:*-feira, 28-3-63, t.° Cad,

San Tiago diz que Gordon prestouajuda ao Brasil
Brasília (Sucursal) — Em sus,
primeira entrevista *. imprenTiago Dansa, o Ministro San
"o Embaixador
tas afirmou que
Lincoln Gordon- prestou ao
Brasil uma ajuda"a sincera e innota do Defatigável" e que
partamento de Estado,' aprova,da pessoalmente pelo Presldén.te.Kennedy, em Costa Rica, dissipou os mal-entendidos, maniTestando a consideração devida
ao Governo do Brasil".
No encontro-com os Jornalisontem de manhã,, apôs
tas,
"uma prestação de contas" ao
Presidente da República, que
durou duas horas, esclareceu o
. Sr. San Tiago Dantas que os
XTSjt 388,5 milhões de ajuda flhancelrá dós EUA se referem
aos acordos .oficiais. ,

O Boeing 707, da Varig (voo
mesmo sentido e finalidade. No
Th
tocante aos países socialistas, _ 855), posou exatamente às
_.20m, trazendo ao Pais o Miposição do balanço de. paga. nistro
San Tiago Dantas, o
mento não é devedora «sim
e
credora e os entendimentos que Embaixador Lincoln Gordcn
ex-Presidente Juscelino Kubiprecisamos manter com êlcs são otschek.
;.;.'•
para equilibrar o comércio, de
modo.que as compras que íasseAtendendo a' fotógrafos e clmos nesta área tenham equlva- negraflstas, cs Srs*. San Tiago
léncia nas vendas,- para que não Dantas e Lincoln Gordon pohaja uma posição credora, o saram' .sorridentes, trocando
que representa um atraso co- apertos de mão.
mercial desses paises com n
aeroporto encontravam-se
nosso e, por ¦ conseguinte, um osNo Ministros
da Aeronáutica,
financiamento' indireto. Nosso da. Viàção, das Minas e Erierobjetivo é desenvolver ao ma- gía e numerosos parlamentares,
simo possível o comércio- com entre os
DÉFICIT NORTE- .
quais* os Srs. Oliveira
todos os países do mundo, in. Brito e Bocaiúva
Cunha.
AMERICANO
cluslve os da área socialista, era
o líder do
Ao
cumprimentar
flüe
temos
grandes
perspectiva?.
Destacou o Ministro da Fadá Fao
Ministro
PTB,
disse
negociações
Mas
oom
eles,
no
as
zenda que as negociações íozenda:
são
mais
de
momento,
caráter
"porque
tivemos
ram difíceis.,
'
Enfrentamos e vencemos
oue ajustar as possibilidades comercial, e não financeiro.
terríveis
dificuldades.
de um pais às possibilidades do
ESCLARECIMENTO AO POVO
outro".
DECLARAÇÃO
Os Estados Unidos enfrentam
Revelou o Sr. San Tiago DauAinda no aeroporto, afirmou
êste-'«no um déficit considera- tas que pretende, ainda hoje.
seu-'balanço
de
cm.
paja- fazer uma exposição através do o Sr. San Tiago Dantas:
vel
Acabo de chegar a Brasimentos com a Europa e ao mes- rádio e da televisão (no Rio)
mo-tempo-um déficit interno, para "mostrar ao povo brasi- lia, trazendo - os resultados da
o que cria condições limitativas leiro. com a franqueza que tem negociação que se processou
para os programas de assistên- caracterizado todos os pronun- em .Washington, nos úl t i m o s
cia externa.
ciamentos do Governo, o alcan- dez dias. Considero esses reV
— Dentro'—¦ das possibilidades ce das atuais negociações e o sultádos positivos. O povo brasileiro terá oportunidade de
disse — acredito que elas representam para o conhecê-los em todos os seus
existentes
eco.
que ficou, bem marcado o es- Pais, em face do programa
detalhes. E de formar a sua
que está seu- opinião
pecial interesse, do Governo nômico-ílnanceiro
sobre as • perspectiamericano pela administração do desenvolvido. » vas que essa negociação abriu
que o Presidente João Goulart
Dirá o Ministro da Fazenda à ¦ cooperação internacional ao
está realizando com o propósi- que o Brasil fêz uma negocia- programa de desenvolvimento
to de restaurar a .estabilidade, ção puramente financeira, sem e de contenção de despesas do
seni quebra do desenvolvi- nenhum caráter político parale- Governo brasileiro. Nosso País
mento.
lo, dentro de suas intenções e deseja a cooperação internapossibilidades, e os recursos que eional, numa base multilateral.
ÁREA SOCIALISTA
obteve se destinam, em parte, a Desejamos chamar todas as
refinatíciar débitos existentes e. nações amigas para. que celaInformou, em seguida, o Sr. em parte, a financiar- projetos e toorem conosco, numa obra que
San Tiago Dantas, que não programas, permitindo indire- representa alguma coisa .de dehá nenhuma outra missão pia- tamente que se cubra o déficit cisiva, não apenas para o nc_^
nejada para os Estados Unidos, do balanço de pagamentos do so povo, mas, também, para a
internacional.
e-.sustêntou a necessidade de corrente ano e de parte do àno ordem
-Concluindo, disse:
entendimentos multilaterais na próximo. Ressaltará o Sr. Sun
— Creio que dentro de pouEuropa e na área socialista.
Tiago Dantas que considera um
-— .O problema, na área -sócia- dos resultados positivos $fis ne- co tempo outras- conversações
lista — continuou — é comple- gociações o restabelecimento de •'se abrirão com outros países,
tamente diferente do da Euro. um clima de confiafiça interna- e o Brasil, assim, poderá estenpro- der, cada vez mais, as suas repa Ocidental. Nesta, o Brasil eional que nos permitirá
tem uma situação devedora, um. curar não a .ajuda apenas de lações internacionais no campo
déficit no balanço de pagamen- um país, mas a cooperação financeiro, proporcionando re*
to. Quaisquer entendim e n t o s multilateral, em apoio do Plano cursos novos aos planos, aos
deveriam visar a obter um fi- Trlenal e do presente programa programas e projetos que vêm
nanciamento em escala diverso de recuperação financeira do sendo preparados e apresenta
dos pelo Governo.
dos Estados Unidos, mas com o Brasil.

procurando .colaborar para que
fossem encontradas as soluções,
inclusive na elaboração de testos e verificação de dados.
Posso até acrescentar que trabalhou não apenas como Embaixador, mas, também, como
economista.. No meu entender,
é até de justiça reconhecer a
sua boa vontade, a sua colaboração e o seu desejo de ver
«tendidas, na maior amplitude
possível, às pretensões apresentadas na proposta brasileira.

PARTICULARES
"
—- Os bancos particulares —
disse — cooperarão através de
linhas de crédito, .algumas já
estabelecidas e outras em negociações. Além disso, o Banco
Interamericano de Desenvolvimento anunciou o -propósito de
elevar de 115 para até 200 milhões de dólares os financia¦mentos que concederá ao Brasil.
Também o Governo americano
admitiu desde já estender ao
ano de 1964 o financiamento de
importações de excedentes agrieplàs; nos termos da.PL-489,
até um valor de 70 milhões-de
dólares".
PUNDO MONETÁRIO
Acrescentou o titular da í_zeíida que o Fundo Monetário
Internacional concedeu o adiamento do débito de 26,5 milhões
de dólares, vencivel no corrente
més, débito êste que deverá .ser
restabelecido em oportunidades
sucessivas, elevando de parcelas
.correspondentes áo balanço de
pagamento..
Indagado sobre o comportamento do Embaixador Lincoln
Gordon, declarou o Sr. San
Tiago Dantas:
— Só posso dizer que o Embaixador Lincoln Gordon pr-sstou ao Brasil uma ajuda eincera e infatigável. Ele participou de todas as negociações,

Razões para a Greve dos Conf erentes e
Consertado, es de Carga nos Portos,
Anunciada para Dia 5 de Abril
Os-salários mensais percebidos pelos conf erentes e consertadores em 1962, em conseqüência do acordo
salarial firmado em 8 de agosto de 1962 e aditivo' de 19 de dezembro do mesmo ano, que concedeu a
essas categorias profissionais, além do aumento de salários, várias outras vantagens, passaram em ja• '•"
neiro de 1963.às seguintes importâncias:

PORTO DO RIO DE JANEIRO
(Média aritmética dos salários mensais)
Conf erentes:

momento, no plano da dinamização do nesso intercâmbio
com o Leste Europeu, segundo
declarou porta-voz do Ministério das Relações Exteriores,
são as conversações cm desenvolvimento com a URSS e'a
Polônia, as que foram realizadas com a- República Democrá'tica Alemã,- Hungria e TchecoEslováquia _ ás que terão inicio
em breve com a Iugoslávia,
Bulgária e Romênia, todas visando, apenas, a execução de
novos acordos .tendentes a au-

mentar o comércio brasileiro
com cs paises da área socialista.
A cooperação polonesa rio
campo da pesca e as pessibilidades de vendas do carvão
brasileiro foram os dois tópicos
principais das negociações reaSzadás ontem, no Itamarati,
entre as delegações do Brasil e
da Polônia que estão examinando. o' incremento do intercâmbio entre os dois países.
Segundo se informou, após a
reunião,' á delegação'o brasileira
Govêmo
procurou saber se

de Varsòvia poderia enviar profesisôres e técnicos em pesca,
para funcionarem nas escolas
especializadas que existem no
Nordeste e em Santa Catarina.
Os poloneses responderam que
tal poderia ser o ponto de parr
tida de amplo plano de asaistência técnica ao nosso ..Pais.
Também problemas ligados ã
recuperaçio econômica da pirita e da fabricação de concreto celular-à, base. de cinza
foram abordados.

\

Consertadores:
Percentual de aumento

Ianeiro 1963
Cr$ 81004,50

)unho 1962
CrS 42 393,30

-f

91,07%

PORTO DE SANTOS
(Média aritmética dos salários mensais)
Conferentes:
Junho 1962
CrÇ 67 227,00

Missão à área socialista ainda é remota
.Ao confirmarem ontem *
preparação de.viagem que uma
missão especial brasileira;fará
a Europa Ocidental e ao Japão,
para complementar, naquela
área, negociações sobre - refinanciamento da divida externa
ft obtenção de novos créditos,
foi-ites autorizadas do Itamarati -adiantaram, entretanto,
que a possibilidade de se estender os entendimentos ao
-bioao socialista
ainda é muito
'
,
/remota.,;.
:'0 ünico. fato concreto, -no

Percentual de aumento
•;-¦; -•;¦+¦ 134,25 %'

Janeiro 1963
Cr$ 115 413,90

|unho 1962
Cr$ 49 267,90

janeiro 1963
Cr$ 290 521,00

Percentual de aumento

Janeiro 1963
Cr$ 295 469,00

Percentual de aumento

+ 332,14%

Consertadores:
Junho 1962
Cr$ 45 903,00

+ 543,68%

Apesar dessas vantagens auferidas, Jamais conseguidas por qualquer outra categoria profissional de
trabalhadores, em tão curto espaço de tempo, em p lena vigência de acordo atual, reivindicam esses profissionais agora mais as seguintes vantagens:
¦¦'*'¦'

'"!'

.'

a) Reajuste de taxas de remuneração, na base de 60%;

Ajuda dos EUA ao Brasil surpreende argentinos
Buenos Aires (FP-JB) — Circulos financeiros argentinos
manifestaram, ontem, sua surpresa pelos créditos abertos peao Brasil e
lios Estados Unidos
disseram que o "firme apoio da
•Argentina à posição norte-ame.
«cana sóbre Cuba mereceria
uma compensação, não apenas
de caráter político, mas também
econômico".
Todos os jornais de B u c n o s
Aires dedicaram, ontem, grandes espaços aos acordos financeiròs que acabam do ser realizados entre o Brasil e os Estados Unidos, mas limitaram-se
apenas a publicar os telegramas
cie Washington, sem tecer neniium comentário, como geral,
mente acontece quando um paia

latino-americano está envolvido
no noticiário.
Os meios financeiros argentlnos não desejam um,a comparação entre a importância dos
créditos outorgados ao Brasil e
a rapidez com a qual foramconcedidos e a parcimônia e a
lentidão do Fundo Monetário
Internacional no caso do convènio com a Argentina.
Quando o Chanceler argentlno. Sr. Carlos Munlz, foi aos
Estados Unidos a convite do
S e c r e t ário de Estado, Dean
Rusk, pensava-se que a atitude
argentina em relação a Cuba
mereceria.uma compensação.
Segundo esses círculos, em
matéria de política exterior, o
Brasil manifestou Indecisão no

que se refere à. pressão contra
Cuba. Além. d isso, a posição
neutralista' do Governo brasileiro íoi se acentuando nos últi.
mos-tempos. Mas, os Estados
Unidos não vacilaram em conceder a êsse pais sul-americano
cr éditos, 'num total de USJ
389 500 mil.
'
Destaca-se que entre uma
Argentina, segura de si mesma
no plano exterior, mas com a
situação interna e econômica
pouco firme e um pais como o
Brasil, de política externa duvidosa, mas em pleno desenvolvimento econômico, apesar da
inflação, o- Governo do Presidente Kennedy não titubeou em
demonstrar sua simpatia oriehtada para um progresso eco-

nômico e para profundas reformas de estrutura.
Estima-se em Buenos Aires
que essa situação bem poderia
servir de experiência ã Argeriitina, cujo Ministro da Economia
declarou que um Governo de
transição não está em condições
de proceder a nenhuma planiíicação de conjunto nem de proceder a reformas profundas de
estrutura e que apenas poderia
ocupar-se dos assuntos mais
urgentes.
Se a Argentina não procurar
retornar imediatamente à estabilidade constitucional e em.
preender as reformas de maneira a poder encaminhar o seu
próprio desenvolvimento eco.
nômico, a situação vai piorar
muito mais nos próximos meses.

Plano Trienal impressionou os EUA, diz Gordon
• O Embaixador dos Estados
Unidos, no' Brasil, Sr. Lincoln
Gordon, que ontem regressou de
Washington, disse no Aeroporto dó Galeão que as autoridadès do Governo dos Estados
Unidos "ficaram muito bem impressionadas cóm o programa
no Plano
brasileiro contido
'
.
Trienal".
•O Embaixador Lincoln Gordon, que acompanhou as démarches da Missão San Tiago
Dantas em Washington, íoi recebido no Aeroporto do Galeão
por altas autoridades braslleiras e norte-americanas, mantendo um breve contato com a
imprensa.
SUCESSO
• — Estou muito contente de
em terra brapisar novamente
sileira — disse — que considero minha segunda casa... Considero que as negociações financeiras e as discussões com
o Ministro da Fazenda San Tiago Dantas tiveram êxito mar-

Argentina
ganha ajuda
dos EUA
Washington (AP—JB) -O Tesouro dos Estados Unidos anunciou ontem que
por quatro meprorrogará
'ses
o acordo para facilitar
à. Argentina USS 50 milhões,
destinados a ajudar os esforros do Governo de Buenos Aires para manter a estabilidade monetária.
O acordo, de um ano, expirava no dia 6 de junho _«*
1063. A Argentina só havia sacado, até a semana
passada, cerca de US$ 25
milhões.

cante. Estou seguro .de que as
autoridades financeiras norteamericanas ficaram multo bem
impressionadas com a apresentação do programa brasileiro
contido no Plano Trienal, para combinar estabilização monetária com prosseguimento da
taxa do ritmo do desenvolvimento econômico e do progresso
social do Brasil. Isto parece a
todos nós inteiramente de acôrdo com os princípios básicos da
Carta de Punta dei Este referentes i ajuda externa para
apoiar tais programas — ajuda em etapas progressivas relacionadas com o complemento
da parte do Governo brasileiro.
Esta é, precisamente, a melhor
forma de ajuda e apoio externos para um programa de estabilização e desenvolvimento.
O INCIDENTE
A uma pergunta sóbre o incldente relacionado com o depoimento do Embaixador Gordon
perante uma Comissão do Congresso norte-americano, S. Exa.
respondeu:
— Já houve uma declaração
formal do Secretário de Estado
sobre êsse assunto, uma decla-

ração feita com a autorização
especifica do Presidente Kennedy, que se achava naquela
altura na reunião de São José,
em Co3ta Rica. Acho que a declaração deu esclarecimento deíinitivo. Entendo que o incldente ficou, com isso, completamente encerrado. Houve, infelizmente, um mal-entendido
sobre a origem da declaração.
Houve também mal-entendido
sobre a coincidência de tempo
com a vi3ita do Ministro da Fazonda. O fato foi inteiramente,
como diz a declaração do De-

partamento de -Estado, ou«sional. E infelizmente isto criou
vários mal-entendidos, mas
considero o incidente encerrado,
superado com a declaração.
O Embaixador viajou dos Estados Unidos para Brasília em
companhia do Ministro .San
Tiago Dantas, que ficou na Capitai.Federal.
Hoje, às 15 h,-o Embaixador
Gordon receberá a imprensa para uma entrevista coletiva, no
8.° andar da Embaixada Americana, à Avenida Presidente
Wilson, 147;

AOS ESTABELECIMENTOS DE EN-.
SINO, PROFESSORES E Ã PRAÇA
DO RIO DE JANEIRO

A COMPANHIA EDITORA NACIÇNAL comunica que acaba de instalar no Rio de Janeiro, na Rua Almirante Tamandare, 60, a
filial que se encarregará de todos seus negócios
nessa Capital, a partir desta! data,
São Paulo, 7 de janeiro de 1963.
O. MARCONDES FERREIRA
Diretor-Geral

b) Escalação do conferente controlador ou manifesto nas operações de carga ou descarga, excluindo as cargas a granel,
respeitada a inclusão do controlista no Porto de Recife, mesmo para os graneis;
...

c)

¦"*-

.,

AVISO
Em obediência ao disposto no Art. 2.° do Decreto n.° 77. de 6 de
outubro de 1961, que regulamentou a Lei ri.0 488, de 18 de julho cie
1951, levamos ao conhecimento dos interessados que a segunda Concorrència Pública 05/63, para a construção da ponte sobre o Rio Paranâ, conforme editais publicados nos números do Diário Oficial tio
Estado, 9 090, 9 091 e 9 092. respectivamente de 17, 19 e 20 de março
do corrente ano, será realizada na sede desse Departamento, em
Goiânia, às 14 horaa do dia 15 (quinze) de abril próximo.
ENG.0 FERNANDO AFFONSO CELSO BEZZ1
DIRETOR-GERAL DO DER-GO

d) Extensão aos consertadores da disciplinacão da escalação do
conferente rendição (acréscimo de um profissional nas
operações);
e) Fusão dos grupos constantes do acordo salarial;
f) Rodízio geral, inclusive chefe ou separador, na descarga de
graneis, com exclusão do sal;

Apenas com a aplicação do reajuste de taxas, na proporção solicitada, sem incluir as demais vantagèns pretendidas de difícil avaliação, o ganho me nsal desses profissionais sofrerá um aumento minimo
de 42% de vez que 70% dos salários correspondem, à remuneração por taxas-produção, passando, assim,,
'< ¦•
os referidos salários para as seguintes bases mensais:
PORTO DO RIO DE JANEIRO
Percentual de aumento
em relação a junho de 1963
'">¦'+
Conferente:
; ;¦_

,

V

Consertador:

«163887,70
Cr$ 115026,40

250%
*+- 170%

412539,80
419566,00

+ 515%
¦4 815%

'

PORTO DE SANTOS:

Cr$
Cr$

Conferente:
Consertador:

salários esses correspondentes, em média, a 16 jor nadas de trabalho, ou seja um salário diário de:
PORTO DO RIO DE JANEIRO
Conferentes:
Consertadores:

ESTADO DE GOIÁS
Departamento de Estradas de Rodagem - DERG0

.'

Escalação do conferente de balança nas operações de cargas
.a granel;

Cy%
Cr$

10100,00 por dia
7 200,00 por dia

Cr|
Cr$

25700,00 por dia
26000,00 por dia

PORTO DE SANTOS
Conferentes:
Consertadores:
Rio de Janeiro, 27 de março ds 1063

SINDICATO NACIONAL DAS iMPRÈSi
DE NAVEGAÇÃO MARÍTIMA

I

l.o Cad.. .Tornai do Brasil, 5.»-feira. 28-3-63

—

Coluna do Castello

Congressistas vão ao Rio
patrocinar o Congresso

a

BRASÍLIA — Os deputados da corrente
nacionalista não se conformaram com a atitude do Presidente de desaconselhar resistência à proibição do Congresso ãe Soliãariedade a Cuba/ditada pelo Governador ãa
Guanabara.
Enquanto se reuniam,, à noite, na. residência ão Sr. Neiva Moreira, o Sr. Leonel
Brizola discutia com o Sr. João Goulart o
assunto, deciãinão-sc finalmente que os deputados inconformaâos comunicariam ao Presidente sua decisão de assumir o patrocínio ¦
da reunião e solicitariam garantias efetivas
para a realização do Congresso e para o .direito de livre participação nas suas sessões.
O Presidente, ao receber a carta, nela exararia um despacho em que determinaria
fossem dadas as garantias solicitadas, na medida em que visassem a proteger as imunidades parlamentares, e manifestaria o propósito ão Govêmo ãa República ãe assegurar o exercício das liberdades públicas por
,cidaããos de tôáas as correntes.
A carta foi feita. Quarenta e ãois deputados a subscreveram. O Sr. Sérgio MagaIhães leu-a da tribuna (vai.ela publicada em
outro local). O Sr. Brizola levou-a a dcspacho do Presidente, que estava senão aguardado na noite de ontem..
Os deputados contam ter cobertura áas
forças federais na Guanabara, sob alegação
de que a ameaça parte ãa Polícia do Estado,
à qual faltariam, em conseqüência, condições .
de assegurar o exercício dos seus direitos".
Novamente na casa do Sr. Neiva Moreira, os signatários ãa carta estabeleciam, ontem à. noite, os planos ãe uma espécie de
operação-ãesembarque na Guanabara, a ocorrer hoje. Irão possivelmente em massa num
mesmo avião e esperam avistar, segundo nos
disse um deles, já no aeroporto, as forças
protetoras do General Osvino Alves.
O líder ão PTB, Sr. Bocaiúva Cunha,
que não assinou o documento, mostrava-se
preocupado com o rumo ãos acontecimentos.
Depois ãe ter, êle também, conversado com o
Presiãente da República, esclareceu que as
garantias dadas pelo Governo Federal referem-se exclusivamente ao exercício das prerrogativas ãos parlamentares.
É uma lei Mangabeira
O Sr. AdautoCardoso, líder da UDN, esclareceu que a. lei invocada pelo Sr. Alcino
Salazar para a proibição pelo Govêmo ãa
Guanabara do Congresso ãe Solidariedade a
Cuba resultou de um projeto do Sr. João
Mangabeira, publicado em 31 de março de
1950, com ingresso na orãem ão dia a 4 ãe'
abril, voltando à Comissão de Justiça em IS
ão.mesmo mês, retornando a. plenário, para
ser votado, em 19 áo mesmo mês e ano. O
projeto recebeu parecer favorável áo Sr. Afonso Arinos,
aprovado e encaminhado à re•dação final foi-no dia seguinte: O Senado aprovoú-o já no dia 25, subindo, então, à sanção.
"è
por. isso— concluiu o Sr. Aãauio —
o
Ministro
ãa Justiça, Sr. João Mangaque
beira, está silencioso com relação ao assunto."

Modificações na administração '$
O Presidente João Goulart áeu a entenàer, a parlamentares que com êle conversaram nas últimas .'horas, que fará modificações 7ia administração pública na próxima
semana. Entendem os informantes que a primeira
muáança será na Petrobrás, com a
.
vi
substituição ão Sr. Francisco Mangabeira.
Quanto a Ministérios, não há informações precisas, pois a modificação que estaria
programada com prioriâaãe, à. áo Itamarati,
parece ter sido adiada ãesãe o momento em
que o Sr. Hermes Lima obteve do Presidente
a informação áe que o acompanhará ao
Chile.
<
A pergunta que Bilqc não fêz
O Sr. Bilac Pinto preparava-se para fazer uma pergunta, ontem, ao Ministro San
Tiago Dantas, no debate provocado pelo próprio Ministro, na Câmara. A necessidade ãe
interromper o diálogo — o Ministro tinha
compromisso no Senado — deixou o Sr. Bilac com sua pergunta morta na garganta.
Apergunta era d seguinte: "O Presidente João Goulart ficou satisfeito com os resultaãos da Missão San Tiago Dantas?"
JK omitiu-se
Vinãó no mesmo avião que trouxe o Sr.
San Tiago- Dantas e o Embaixador Gordon,
o Sr. Juscelino Kubitschek preferiu não áeembarcar, em Brasilia, para que todas as
honras da recepção coubessem ao Ministro
da Fazenda. O Sr. Oliveira Brito, no entanto, foi buscá-lo dentro ão avião. O ex-Presidente desceu, mas foi pouco notado, recebeudo, em conseqüência, poucas palmas.
CARLOS CASTELLO BRANCO •

Badger aprovou o Plano
do SERVE para eliminar
déficit de 600 milhões
Niterói (Sucursal) — O Governador Badger Silveira
q;pr2^' ontem' ° plano elaborado pela Superintendência
do SERVE (Serviço Estadual Rodoviário e de Viação Elé"ampliar
trica) para a compra de mais 100 veículos
para
a frota da autarquia e eliminar o déficit, que este ano está.
previsto para Cr$ 600 milhões, dentro do orçamento de Cri
820 milhões.
i
O Plano prevê a compra imediata de 20 ônibus
para
«.tender as deficiências atuais. Esta transação está orçada,
em Cr? 240 milhões e o Govêmo contribuirá com CrS 30
milhões para a primeira prestação, devendo o restante ser
pago com a arrecadação dos novos veículos.
BONDES
O Superintendente do SERVE.
Br. Ezíquio de Araújo, informou
«ue o deílci', é provocado pelu
•xcesso de pessoal c diras
qu»
íará. umi redução de 30%.
'
Suaa linhas básicas s«c: ai
aposentadoria de .100 -servidores.
»-.om mais Ce 30 ano3 de aerviço.
n que representará uma economia
d» Cr$ 13S milhões: b) aprovsltamento dos SOO excedentes, na, tritulaçlo dos veículos a, eerem ad'.(uirirtoK; c) extinção dos bondes.
W »â« n>tlr|tãrloK. por «oUejs

*.

e ônibus diesel; que dio lucro;
d) criação fle novas linhas ds
iinlley em .trajetos, onde os transpeites sáo deficitários: * ei reforço dos Unhas que servem ao»
bairres:
Ic.iraí,
São
Francisco.
Santo. Ros.i. Barreto, Bòapu,'
Cubango e Fonseca,
Revelou que cada ônibus do
SERVE oferece uma arrecadação
mensal de CrS 700 mll « qúe ,i
r.mpllaçío da linha não implicar»
«m nomeação de motoristas ou
irccadores. O número ti# veiculo*
deverá passar, brevemente, -s* 4V
psra 150.

Saldanha tem 0mA É ° REG1ME
oposição no

Ademar diz que São Paulo,
Guanabara è Paraná querem
ajudar o resto do Brasil

próprio PTB f Jl

O Deputado Saldanha Co?lho, líder do PTB na Assembléia Legislativa,, está, encon.
trando serias resistências deutro do partido à sua pretensão
de ser o candidato trabalhista
à sucessão do Governador Car.
los Lacerda.
O Vice-Governador ,Elói Du. tra-é de opinião que o .problema da sucessão na Guanabara
deve ser levantado Imediata- '
mente dentro do PTB, p íim de
evitar qualquer cisão, por pe- j
quena que seja,: dentro do pav. f
tido.
i
O CANDIDATO
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O Sr. Elói Dutra se considera
no direito de ser candidato ao
Govêmo do Estado, nj,.: eyen.
tuâlidade de não substituir o
Sr.' Carlos Lacerda no' á £ u a 1
mandato.
, ;..'
' Os deputados
federais -traba.
'Ihistas
querem para si o direito
de escolher o ôahdidàto do partido ao Governo do Estado.
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oposição
A candidatura do Deputado
Saldanha Coelho encontra uma
i poderosa oposição mesmo no
seio da bancada trabalhista na
Assembléia Legislativa do Estado. Contra a sua candidatura
estão os Deputados José Dutra,
Paulo Alberto, Edna Lott, Hércules Correia « Adalgisa Néri.

Tiradentes
terá solucãn
definitiva
A Mesa Diretora da Câmara
Federal vai mandar ao Rio os
Deputados Clóvis Mota e Paulo
Mlncaroni pajra se entenderem
com a Mesa Diretora da Assembléia Legislativa da Guanabara,
a fim de decidirem, em caráter
definitivo, aôbre a cessão do
Palácio Tiradentes ao Legislativo carioca.
Em troca, a Câmara Federal
receberia o Palácio Pedro Ernesto, em cujo local passariam
a funcionar seus serviços burocráticos c comissões de inquérito com sede no-Rio. A notícia
foi transmitida ontem ao Deput.ado José Gomes Talarico, 1."
Vice-Presidente da Assembléia
Legislativa, durante uma ligação telefônica feita pnra Brusilia.

Osvino nada
dirá sobre
sargentos
Fontes ligadas ao I Exército
informaram, ontem, ao JB, que
o General Osvino Ferreira Alves não fará qualquer declaração, nem favorável nem contraria, sobre a elegibilidade ou
não dos sargentos. Não atenderá. assim, aos interessados, que
desejavam a sua opinião.
Acentuou o mesmo informaii-'
te que essa manifestação não
é da alçada do General Osvino.
particulajmente agora qua o
caso está entregue ã Justiça.

Gen. Osvino
visita hoje
Celso Lana
O Comandante do I Exército,
General Osvino Ferreira Alves,
vai visitar, hoje, às 16 h 30m,
o Presidente do Tribunal Resional do Trabalho, Sr. Celso
Lana.
Segundo círculos ligados ao
QG do I Exército, a visita fa»
parte de um programa, estudado junto ao Ministro Almino
Afonso, de aproximação do I
Exército com os meios trabaIhistüs.

Comissões
de 9 na
Assembléia
A Assembléia Legislativa
aprovou, ontem, em. sessão extraordinária, pela manha, o
projeto de resolução une fixa
em nove o número de membros
das suas comissões técnicas.
O projeto
estabelece também a proporcionalidade da representação partidária em cada
uma das comissões.
Foram feitas, até ontem, as
seguintes indicações para constituir rs comissões: Justiça —
Célio Borja e Nina Ribeiro
(UDN). Geraldo Moreira e
Sinval Sampaio (PTB). Sinval
Palmeira (PST), Valdemar
Viana (PSP). Everardo Magalliãeâ Castro (PDC). Paulo Duoue
(PR) e José Bonifácio
PSD); Orçamento e Financas — Domingos Dângclo e
Paulo Areai (UDN), Ib Teixel-'
lia (PTB), Amando da Fonseca
(PTN), Amaral Peixoto (PSD),
Nelson Salim (PST), ' Rubem
Cardoso (PSP). João Machado
(AITR),
Nàidir
Laranjeira
iPR); Economia — Edson Gulmarâss e Mauro Magalhães
• UDNi Rubens Macedo c Velinda da Forneça (PTB), João
Xavier (PST) e Álvaro Vai»
(PDC); Educação — Ligia Lsssa Bastos e MàcDowêH (UDNl,
Adálglsa Néri e tíorácio Franco (PTB) c Ubaldo de Ollveira 'PST): Administração e Redaç.âo — Geraldo Ferraz e Car• valho Neto (UDNi. José Dutra e Edna Lctt (PTB). Gonrapa da Gama TSD) « Pedrq
Fernandes 'PSBi.
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O Governador Ademar de Barrai d'mr que o «6 jetivo dn stia conversação com o Governador
los Lacerda « a manutenção do regime, "ameaçado pela direita * pela esquerda"

Brizola promete voltar
para casa se Reforma
Agrária fôr aprovada

Car-

Nina quer
oficializar
Lacerda-65

Brasília (Sucursal) — O Deputado Leonel Brizola. iaO Deputado Nina Ribeiro inlahdo ontem na Câmara, prometeu ir para casa descan- formou que pretende apresentar
sar se os deputados votarem o 'projeto de Reforma na próxima reunião da UDN
Agrária com "a urgência què está sendo exigida ps-lo carioca um relatório à propôsta feita pelo Deputado Geraldo
,'•
povo".
"
O Sr. Leonel Brizola também, disse que 'cera de pro- Ferraz, no sentido de que o
curar outros caminhos", caso o projeto —. que já se en- partido, no Rio, oficialize irnen candidatura do
contra há três dias na Mesa da Presidência — não seja diatamente
Governador Carlos' Lacerda à
votado imediatamente.
Presidência dá República.
Dentro dos limites do Direto— até á falta absoluta de maRECONSIDERAÇÃO
rio Regional da UDN, à' candiescolar
limpeza,
terial
e'.
de
O Deputado Leonel Brizola
o funcionamento normal da tura do Governador Carlos
aproveitou o seu tempo na tri- para
aulas, e a adoção de livros Lacerda ,foi recebida com endas
. buna para reconsiderar alguns de textos com afirmações oíen- tusiasmo, não encontrando
dos, seus pontos-de-vista,'daísobre ...sivas à própria Cámniu dos qualquer •'resistência; até o more- Deputados. .
a urgência na yoiaçãp
mento,-sequer entre os elenien"fo'rmas'de
..-..,
base. Repetiu k de- .. Para reroj-çnj: suas
tos ligados ao Deputado Amadenúncias
claração de que não pode mais sobre a , infiltração comunista ral Neto. i ¦)• v ; -v .-*..-? !=,:¦
"este
conviver com
quadro que . no ensino de Brasilia, -falando
ai está: favelas, íomee oito de sua experiência como uai c",e
milhões de crianças sem es- 13 filhos matriculados em escolas".
colas locais, o Deputado Abel
Sobre o prazo de 45 dias que Rafael leu da tribuna üm treestipulara para a votação'da cho da cartilha de alfabetizaReforma. Agrária, falando em ção' largamente distribuída encomícios, disse o Sr. Leonel tre os escolares:
"O deputado mora em
Brizola:
pa—. Quando falamos em prazo láclo. O pobre mora cm ohouA Sumoc protocolou mais de
curto, não estamos coagindo a pana." E isso é um texto dado
Câmara. Procuramos, isto sim, para que crianças aprendam a 12 mil processos nos dois últlmos dias estabelecidos pela Insaproximar-nos mais das aspi- ler — frisou o deputado.
ruções do povo.
Adiante, o Sr.. Abel Rafael trução 231 para a entrega dos
Ao. longo de seu discurso, o referiu-se também ao deflclen- pedidos dc remessa de lucros
Deputado Leonel Brizola pre- te ' aproveitamento dos alunos para o estrangeiro. O prazo
ocupou-se também em. refor- nas escolas oficiais de Brasilia, terminou • anteontem.. mas os
muíar as observações qúe fizera chamando a atenção para o trabalhos se prolongaram pela
sobre a atitude dos d e m a i s grande número de reprovações madrugada de ontem. .
anuais e para as freqüentes
A seção incumbida do prodeputados que depois de tomarem posse solenemente, há 60 greves dos professores, sem o tocolo informou que "não se
dias atrás, embolsaram larga menor pretexto. Como piincl- tinha nenhuma idéia sobre o
de custos e en- pai responsável pela situação total de pedidos nem sobre o
soma de ajuda"férias
remunera- "de calamidade" do ensino em montante do dinheiro que será
tfaráin em
Brasilia, o Deputado Abel Ra- transferido para o exterior".
das" por 45 dias.
Não quis dizer — prosse- í»el citou o nome do Sr. Elia- Fonte ligada ao Gabinete do
Dir
da Sumoc
gulu — que não achava justa zar Rosa. a quem está entregue disse e tor-Executivo
que é impossível fazer um
essa ajuda. Pelo contrário, era a Fundação Educacional do levantamento
rápido desse mobastante necessária para que Distrito Federal. Para terml- vimento.
porém acrescentou
deputados pudessem se instalar nar suas acusações, o Deputado que "a remessa,
é muito menor
em Brasilia, uma Cidade artifl- do PSD mineiro' destacou o do que. se pensa".
ciai, tendo de enfrentar diver- íato de ter uma das principais
Os retardatários que íoram'
sas dificuldades.
escolas de Brasilia, a Escola,
à Sumoc tiveram que
: Pouco depois, no entanto, o Parrjue, cedido o seu edifício, ontem multas.
Deputado Brizola repetia seu semanas atrás, para uma peça pagar
' teatral.compromisso: '.'. . ,
Mas se as reformas não
— E foi para uma
séforem votadas logo, eu serei um ria. uma exibição de peça
canto?
dos que não'ficará aqui. Não Não. foi para. Uma peca de
tolerarei ficar-em meu aparta- nudismo, a Xiquc - Xi.ue; —
mento, com meu automóvel, aíirmou, provocando risos no
nesse ar refrigerado, com gTan- ' plenário.
de salário — porque é alto o
O Deputado Dirceu Cardoso
riosso salário— enquanto o po- subiu à tribuna já no fim da
vo.espera pelas reformas.
sessão para denunciar que csEm toin mais inflamado," o colas do curso ginasial estavam
São Paulo (Sucursal) — O
deputado aíirniQU também:
adotando livros amorais como O Deputado Adauto Lúcio CarEm horas, numa madi-u- texto para leitura de, seus
alu- doso foi escolhido pela Sociegada, este Congreso mudou o nos'de 14 e.15 anos. da quarta dade Rural Brasileira pára ser
regime. Então, precisamos criar série. Citou nominalmente os li- portador de uma mensagem á
condições, as mesmas de 61, pa- vros O Homem Nu e a Mulher Câmara,' -solicitando que, nos
sobre a Reforma Agrara que se votam essas, decisões rio Vizinho, ambos do escritor debates
"sejam
sobre as reformas, fi esse o ra- Fernando. Sabíno. lendo inclu- ria.
.preservados o seiiciocinio qua está lá íora — dis- sive capítulos pnr.a. o plenário. timento cristão dos¦ agricultose apontando .para a porta do
A citação' do nome de Fer- ' res do Brasil e as instituições
plenário. O povo compreende nando Sa bino provocou um democráticas''.
Em telegrama enviado ao parque precifKi. sair às ruas para aparte do Deputado José Sá:-ter as reformas de que' neces- nei. da chamada Bo.ssn Nova lamentar, a Sociedade Rural
"atitude
sita.
da UDN,
se prontificou a Brasileira elogia sua
• Seguiu-se um aparte .do defender n que
escritor, dizendo ser correta e enérgica ao abordar
Deputado Brito Velho, que êle um dos maiores valores da o problema da Reforma Agraria" e pede que transmita a
afirmou, inclusive, não ver au- nova geração de escritores.
aos deputados' em
toridáde nó orador para falar
Essa observação valeu alm- mensagem
sobre reforma agrária, 'uma
pois mas críticas do Denutado Eu- Brasilia. Assina o . telegrama o
quando tratava dela, em
rípedes Cardoso de Meneses, da Presidente da SRB, Si'. Sálvio
campanha eleitoral para sena- ala conservadora da UDN, que de Almeida Prado.
Hoje. ãs 15 horas, haverá
dor, em 195B, no Rio Grande do de algumas filas atrás gritou
especial na sede o/a
Sul. o Sr. Leonel Brizola, então para que todo o plenário da reunião
Sociedade Rural Brasileira,, a •
Governador do Estado, maníe- Câmara ouvisse:
estará,
que
presente o Sr. Arve-se em silêncio sójjre o as,'— Isso ai é que é realmente mando Falcão.
spnto.
essa Bossa Nova. E' para isso
O
ex-Ministro
da Justiça faOutro aparte, do Deputado que ela serve!
rá uma exposição sobre a ReAciauto Lúcio Cardoso, foi
No encaminhamento da vo- íorma Agrária. .
energicamente repelido pelo .Sr. tação para o requerimento de
Leonel Brizola:
convocação do Ministro Ama—. É. exatamente de demojra- ral Peixoto n Câmara, o Depútas como o senhor. Deputado tado Celso Passos (UDN — MiAdauto Cardoso, oue eu não nas Gerais) subiu à tribuna
recebo apartes — disse o orador. para denunciar que em detriCom tíol.s discursos violentos, mento de um projeto em trados Deputados Abri Rafael natação na Comissão de Orçn'PSD-Minas Gerais) e Dirceu mento da Câmara, o Sr. AuraCardoso (PSD-Espírito Santo», rál Peixoto nomeou um grupo
íoram levantadas, na sessão cie de tra balho para criar a Lèl
O chanceler Hermes
a
ontem, na Câmara, várias, irre- Orgânica do Ministério das Mi- falará sobre liberdade e L i rrina
paz
gularidacies no ensino primário nfts e Energia; sob a presiden- sessão pública anual' do PEN
e secundário oficial de Brasília, cia do Sr. Mário da Silva Pin- Ciubc. no dia 2 dè abril.
. deide denuncias sobre tíoutri- to,
Liberdade « Pa? é o tema es.
que classificou como um
nação comunista nas aulas da ''homem li ga'ò o. às emurè=.as tatutário do PEN Clube, insti.
't.uição
—
c
Caseb
o 1 ê ? i o conhecido privadas p an srruon Lucas Lointernacional de p--cri.
'
p;úo apelido de rlc.fantp. branen pes".
-iSíg tores,

Remessa de
lucros foi
encerrada

Adauto leva
mensagem de
agricultores

Her*mes vai
falar de paz
e liberdade

"'
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Após uma conversa, reservada de 20 minutos, ontem,
com o Governador Carlos Lacerda no Palácio Guanabara,
o Governador Adornar de Barros afirmou que o chamado
eixo Rio-São Paulo não será apenas entre os dois Estados,
mas do Oiapoc ao Chui,<e-quc São Paulo, Paraná e Guanabara, que contribuem còm 92% da'arrecadação'• federal,
pretendem fazer muito pelo restante do Pais.
A respeito do tema da palestra com o Sr. Carlos Lacerda, o Sr. Ademar de Barros di3se que. trataram'de assuntos
relacionados, com o abastecimento dos dois Estados e que
com o tempo voltarão a conversar, "pois o momento brasileiro exige-das autoridades coragem e espirito de sacrifício
em vista dos perigos què corre o regime democrático". «
' ;
PERIGO DA - ,
deiro fracasso, pois os seus ,orESQUERDA
ganizadores não conseguirapi
pelo menos lotar o cinema.onde
Nosso objetivo- — acres- foi
feita a reunião".
. ..
contou .o Governador paulista
Do
Guanabara, o Sr.
— é o de manter ,o -regime, AdemarPalácio
se dirigiu á um encòpameaçado tanto pela direita tro c.om o Ministro da Viação
como pela esquerda, sendo que e, após, i Confederação Naqioesta última em maior escala.
nàl.do Comércio, onde fêz ,uma
Disse mais que o Brasil vive
explicando . seu plano
cm crise de autoridade e que palestra
da' Aliança Brasileira para' o
sentiu em maior intensidade .Iprogresso.'
este problema durante a recente visita que fêz a Pernambuco,
onde "o antigo colono é o patrão de hoje, ocorrendo çm
Pernambuco uma revolta contra a mentalidade de antigamente, uma espécie de íèuda*
lisino."
'
O senhor do engenho está.
sofrendo barbaridades embora
êle tenha, em parte, culpa
do que está acontecendo no ÉsSão Paulo (Sucursal) — Contado, frisou.
versando durante 50 minutos
ALIANÇA
num programa de televisão, o
Sr. Jânio Quadros, qué agora
O Sr. Ademar de Barros, que se . considera um homem 'essa
de
se encon trava acompanhado ceritro-esqúerda, disse que
"a
dos Srs. Álvaro Assunção, Che- posição é
de quem luta: por
íe da Casa Civil, e Miguel Rea- uma democracia de princípios
le. Secretário de Justiça, che- socializautès, acima da'supei-agou ao Guanabara com meia da ortodoxia do marxismò-Jehora de atraso, sendo recebido, ninismó e do capitalismos clásna entrada do Palácio, pelo Sr. sico". ;
Lopo Coelho. •
O ex-Presidente opinou
Imediatamente introduzido ao
"sâo ,qr*
ae
Gabinete do Governador, assim as reformas de base
falou quando se. aproximou do suprema necessidade", mas qu«
ura
não entendia como é que
Sr. Carlos Lacerda:
Vim, Sr. Governador, tra- Presidente (referindo-se indiSr. João Goulart)
tar da Aliança Brasileira, para retamente ao"livre
da corrupção
o Progresso, que muitos consi- ' pode ficar
deram uma pahacéia e utopia, ou da pressão", dentro do Csmas que será uma verdade den- quema atual. Além do mais —
tro cm pouco. Venho, ainda, re- acrescentou — o qué significam
tribuir a visita que recebi de democratia e liberdade para um
V- Excia. em São Paulo, há camponês faminto?
pouco tempo atrás.
'viráAcrescentou que sua.Aliança PROBLEMA
criar indústrias e colocaO Sr. Jânio Quadros declações para operário brasileiro' e
visita
qüe
pela primeira vez íi rou considerar muito sério o
Guanabara como Governador
problema institucional brasileide Sáo Paulo. • >
"principalmente p o r q u a
Sobre o Congresso de Sólida- ro.
riedade a Cuba, o Governador atende • às necessidades de um
paulista manifestou o i ponto- pais feudal! não estando adapde-vista de que não proibiu o
à
tal acontecimento em São Pau- tado ad surto industrial e ex*
lo porque . acreditava, "como plosftp nordestina, agora pr?«
realmente' ocorreu, num- verda- sentes na vida nacional". ,. -

Jânio sé diz
anti-Marx
e anticápital

Serti ajuda internacional. J
haverá perturbações lia ;
América, diz Kubitschelv
O Senador Juscelino Kubitschek; que retornou dos Estados Unidos em companhia• dos Srs. San:Tiago Dantas
e Lincoln Gordon,' disse ontem no Rio que, se os paises
desenvolvidos da Europa e os Estados Unidos não colaborarem com os paises latino-americanos, "que aguardem,'
então, perturbações muito sérias neste Hemisfério".' , ..
Acrescentou o.Sr., Juscelino Kubitschek que o êxito
muito da decisão
da Aliança para o Progresso "depende
"programa: hão apedos paises que possam colaborar no
de.
os paises mais
nas os, Estados Unidos, mas também
'
'.'
senvolvidos da Europa". .
. ... .'.¦'.'¦_,
DECLÍNIO
Uma çoiás. é verdade — a.ürrrioxt o ex^re^Ident; •—' aqui na
Arairiau L&tlna. nós encimíramos.
com exceção do Brasil, todas k.*s
economias em declínio e neoessltando, realmente, de íim'-_-, estimulo
J\f'VO.

,

•

..

Informou em seguida a.us, na
BÚtt viagem, ao México e aos Estidos Unidos, colheu impressões
«•bre a. Aliança, que; cornadas :is
Riios observaçées. por toda 6 America Latina, "onde comsça a, butKlr ums. certa Impaciência", cier.-,m margem a um relatório qu»
fõtá concluindo, no propósito, d»
contribuir para,' a cfetlra éxscução do programa de ajuda do
Pi-csldentéi Kennedy.
INQUIETAÇÃO .,
Antes de embarcai: para o Br?.•sil, o Sr. Juecelino Kubitschek
declarou «rh Nova, Iorque que
teve de adiar a aprejsnt&ção tío
teu relatório sobre a.AUanga para
o Propresso, pela. Impossibilidade
cio exame conjunto do problema
com' o ex-Presidente ' Lleras' Caniargo. que ee"encontra enfermo.
Ai)tccipou-o Senador goiano que
os seus contatos com porsonr.llrevelao.ades., latino-americanas
'
r=m a, existência de vim estado
tle. Inquietação em relRçâo i Altanca para o Progresso.
Como homem que defendeu
a Operação Pa-n-Amerlcana, tinha,
forçosamente, que n\e empenhar
na defesa de um,movimento que
é. .sem. dúvida alguma, fruto daquela idéia. A Aliança pode e deverti sor um grande inàfcmmsnto
para o estabelecimento^ tia- uma
política pan-amuricf.nit.
DINAMIZAÇAO
Frisou o Senador braüleiro. em
Nova Iorque, que. "infelizmente
a evolução da Aliança tem sido
luutto lenta, o que nâo. de£;Javam
as. populações latino-americanas,
cue já começam a, dar sinais de
. Impaciência, tradualda. numa des«rença que é^nécess&rlo' evitar".
Para Isso — assinalou — torna-se. necessário dinamizar a AUanca, nâo apenas como instmmento d« progresso material dos
povos latino-americanos, mas em
torno da defesa do principio democrático, que ^ í o fundamento
da nossa formação política-.
APAKHAXIO CRÍTICO
Adiantou que, no seu relatório,
e:;smina omijsões, aponta falhís,
sugere soluções e íax -'um apnnhfcdo critico da suuaçto latinoamericana", Disse ainda que,
"incontestàrelm-ente. aa nações
tío
nossa Contineiue não èatfio em
condições de esperar muito tempo
por aquilo que lhes pode acelerar
c desenvolvimento: ou isso &s realizá com rapidez ou teremos ainda.
multa Inciuietaçho em, vários paisei do Hemisfério".
Afirmou o Sr. .lusceltnn Kubitj-

M

ehelc qúe sabe: «star o President*
Kennedy «mpenhado na Taalliiação da Aliança, mas que conhece.
Isualmente, "a íOrça da .opiniio
pViblica. deste pais, na conduta»
orlentaç&o do.Oovérno e.o.refleío
disso é a dificuldade na aprovação das Verbas da Aliança no Congresso, que as reduziu, ho' ano
passado,'de USS 1100' milhões para
USS 600 milhões".
NEUB03E ¦

,

, .

.

Esclareceu ó senador brasileiro
que, na illtlma entrevista qu»
concedera,, sexta-feira, a Jornallitas norte-americanas, sentiu "ciarament» .que es.lstB. verdadeira
neurose nn,tlcpmunÍ3ta nos Estados Unidos, que os leva'ema temer
todos
moVimíshtos desse tipo
oá jcàhtps".
Rebati,, com veemênciai (as
afirmações qüe ouvia, afirmando
que nosso Pais está longe, de conta.minaçP.0 comunista, no grau teo
mldo. por eles, e observei
'Bi-isll, que d»
».
maldr perigo' pan D
maneira seral para todos os paises.dá América :La,tina, n!âo-«"á
.nem'lideres
na propaganda ou -dlscui-Jós
esquerdistas, mas sim
de
na mlsérlü, na estagnação." no.subdesenvolvimento • rios padrõçs d»
v-idia, Incompatíveis com a dlgpldade humana— acentuou.
"'
DESCONFIANÇA V" .?< .»'
Observou o ex-Presldente que.
nas três viagens que tèz no último
«no ao3 E3tados Unidos, encontrou
•'um ambiente de desconfiança em.
relaçáo ao Brajil". acrescentando
"parece que -qs norte-ameriqiie
canos conhecem apenas os aspecto.; negativos de nossa vida, lgnoa-iindo por complsco os esforços »
sacrifícios' que é3tamos reallzando para romper a barreira do *ubdesenvolvimento".
Depois de afirmar que procurou
"tafastar do ¦ espirito, de todos
errônea convicção dé que marchamos para o comunismo", o senador brasileiro declarou que íé»
"*
ver que o que existe fio Brasil
ipenas um profundo .'.anseio, no
sentido de qué sejam adotadas ràpldamcnte as rMormas- essenciais
ao aeu desenvolvimento'' « qu^
aceitemos "como' íatalldatle da
época em que vivemos ás idêia«
renovadoras que alffüns setores
ainda consideram revolucionárias".
E1TUAÇAO NAO MUDOU _
"que
gempr»
Declarou' ainda
acentuou que nenhuma politlc*.
pan-amerléona pode aor feita sem
estreita colaboração do Brasil, •
ajuntoii:
Voito novamente aíiul • enrontro a me^ma. diHpoJiçíio d*
espírito: profunda desconfiança
em relação ao Brasil. O amblenfé em que se realizaram as TÜ~oclaç6es do Governo brasilíiiT*
sm Washington • uma prova
tiesfi. atmosfera.

Jornal

do Brasil,

B'.*-feira. 28-3-83,

1." Cad.

Deputado s instalam hoje em Niterói Congresso pró-Cuba
Badger
apura
nomeações
Niterói (Sucursal) — O Governador Badger Silveira instauroü, ontem, a Comissão de
inquérito que Tal apurar como
idi possivel, durante as • administfações dos Srs. Celso Peçanha e Carvalho Janotti, qu»
alguns deputados e • candidatos
derrotados no último pleito fôssem nomeados num dia e, 2*
horas depois, aposentados com
35 anos de "serviço efetivo"
-.prestado ao Governo íluminense.',. A .Comissão de Inquérito *
composta de técnicos- estaduais
»'¦ foi instaurada por decreto
preparado pela Secretaria da
Administração Geral do Estado
do Rio. Essa repartição, num
exame superficial nós atos de
.aposentadoria assinados pelos
dois ex-Governadores, suspeitou
que foram forjadas várias certidões de tempo de serviço apresentadas pelos funcionários benef .ciados.
MUITA'GENTE
Entre os "apósentados-fantasmas", figuram os trabalhistas
Edésío da Cruz (Deputado Federal.-, Antônio Cürvelò Ben.jamim, ex-deputado estadual #
atual Prefeito de Macaé, e os
Guimarães
udenistas Mário
(candidato derrotado ao Senario) « seu irmão Luís Guima'
rães,
ex-deputado estadual.
'
A relação de beneficiados, que
sobe a mais de cinqüenta, está
sendo mantida em sigilo pelo
Secretário
de Administração
Geral, que dará ao Diário'Oficiaí o privilégio dfc revelar os
nomes dos implicados.
INCRÍVEL
O caso do Deputado Federal
Edésio da Cruz Nunes chega a.
ser Incrível, segundo os técnicos de administração do Estado. O parlamentar, a.través de
dois atos, assinados com um
intervalo inferior a 15 dias,
conseguiu passar de Investigarior de Policia para o cargo de
Fiscal de Rendas, e logo a, sesuir para o de Inspetor Estatístico Fiscal, sendo aposentado
neste último.
O Deputado Edésio da Cruz
Nunes, rio entanto, tem 37 anos
de Idade, e a lei dia que o servidor só pode se aposentar depois de servir 35 anos a,o Estí--"
do. Os técnicos concluem qut
éle '-não poderia ter sido admitido no serviço público aos doii
anos de idade".
RAPIDEZ
. -Vm cargo existente na Secretarla-de Saúde e-Assisténcia, de Consultor Técnico, sarviu no Governo do Sr. Janotti
para fazer a independência
econômica de oito políticos: o
ocupante do cargo exercia as
funções por apenas' 48 horat,
»posentando-se para abrir a
vaga.
Essa modalidade usada pelo
Governador Janotti contraria
frontalmente as leis existentes,
pois qualquer funcionário para
se aposentar tem forçosamente de exercer o seu último cargo por um período de carência
nunca inferior a dois anos.
O ato de exoneração do Sr.
Saio Brand. ex-Secretário de
Finanças do Governo Miguel
Couto Filho; também íoi assinado ontem . pelo Governador
Badger Silveira. O político pessepista, que em 1959' havia sido
exonerado, a pedido, do cargo
de Inspetor Técnico de Estatistica e Finanças, retornou no
íim do ano passado.ao serviço
público, por um ato do Sr'. Janottl, que o autorizava a receber, inclusive,
vencimentos
'de.
Cr$ 3 milhões.
. atrasados
O ato do Governador deverá
ser publicado no Diário Oficial
' de hoje, com uma portaria d*
Secretaria de Finanças convidando o Sr. Saio Brand a devolver ao Tesouro parte dos
Cr$ 3 milhões, que o Governador Janotti, arbitrariamente, o
autorizou a receber.
INTERINOS
• A- Secretaria de Administração Geral já preparou também,
- -, q Governador Badg*er Silveirá deverá assinar nâs próximas
"horas,
o decreto que dispensa
cerca de dois mil interinos e
provisórios nomeados pelos exGovernadores. Esses servidores,
xeg-undo o Secretário João Gomes da Silva, foram nomeados
ilegalmente.
l«lUUIii>t).liilli>MMI<

Torna
assoalhos
refratários
a manchas
e sttjidades

Quarenta * dois deputados
da corrente nacionalista da
Câmara deverão chegar pela
manhíl » a, tarde ao Rio, em
dois aviõíis, para instalar, em
Niterói o Congresso Contintn"m de Solidariedade a Cuba,
marcado para. hoje, e resolver
*e, eom a proteção de forças
do I Exército, transferem as
reuniões plenárias para, a Guanabara.

O Governador Carlos Lacerda, ao ter conhecimento da decisão dos deputados, comunicada ao próprio Presidente Joáo
Goulart em corta subscrita por
43 deputados (oito dos quais da
UDN), Inforjnouao Presidente da Câmara dos Deputados,
Sr- Ranieri Massziln, que a Policia só permitirá a entrada, no
local da reuniãx., dos 42 deputados.
. *.

Carta ao Presidente
O Deputado Sérgio MagaIháes leu ontem, da tribuna da
Câmara, o texto da carta que o
Deputado Leonel Brizola estava encarregado de levar, à nolte, ao Presidente João Goulart.
A carta dos deputados nacionallstas denuncia ao Presidente
"o clima de intolerância" criado em torno do Congresso
pró-Cuba e refere-se à prisão
tle meia centena de pessoas, peii. Policia da Guanabara, quando se dirigiam ao Estado do Rio
para tomar parte na reunião.
O texto da carta, subscrita
por 42 deputados, inclusive os
udenistas da Bossa Nova, Celso Passos, Vital do Rego (vice-lideres da bancada), José
Aparecido, Adolfo de Oliveira,
José Sarnei, Feiro Costa, Pereira Lúcio e José Carlos Guerra. é o seguinte:
"Senhor Presidente,
um coneieeso continental'de defesa do
principio de autodeterminação
para o povo cubano está convoeado para a Cidade do Rio
de Janeiro, a começar amanhã, dia 28. O congresso apoia
e' defende uma tese que é um
¦ponto fundamental da diretiva
diplomática do nosso País e
que vem sendo, cem as díiiculdades conhecidas, aplicado ê
igualmente sustentado pelo Goyéimo de V. Ex.*.
Estamos muito interessados
em que as personalidades que
st reunirão amanhã, no Rio,
possam examinar todos os ãagulos do problema da aplicação
prática daquele principio cm
relação a Cuba «que se possa,

num clima de liberdade, deba'ter
as teses relacionadas com
a doutrina. Decidimos, assim,
como parlamentares, patrocinar o congresso, sem embargo
da liberdade de cada um de
assumir em relação à Revolução Cubana a posição que lhe
apontar a sua diretriz ideclógica ou doutrinária. Desejamos consagrar o principio e
vê-lo fortalecido, através de
um debate em nivel tão alto,
como o que se pode esperar de
¦uma assembléia
integrada por
figuras exponenciais da cultura e das atividades políticas do
nosso Continente.
V. Ex." sabe, por outra parte, o que está ocorrendo na
Guanabara, onde um clima de
intolerância se criou em, torno
do congresso, culminando com
as medidas policiais, tomadas
pelo Governador. O direito de
reuni5.0, que a Constituição
consagra, está sendo assim,
(flagrantemente desrespeitado,
tom as piores repercussões pa•ra o renome do nosso Pais e a
.própria consolidação das' instituições democráticas.
Em face disso, comunicando
a V- Ex *• nossa deliberação de
patrocinar o congresso, julgamos do nos.50 dever solicitar
garantias efetivas a. realização
do mesmo e ao direito de livre
participação nossa nas suas
reuniões. Estamos seguindo
para o Rio de Janeiro, com
•êsse objetivo e desejamos colocar, perante V. Ex.*". o proble-ma das garantias que, pela
presente, -estamos solicitando."

Deputado confiante
Falando ontem à noite de
Brasília, ao JORNAL DO BRASIL, pelo telefone, o Deputado
Sérgio Magalhães disse confiar
em que o Presidente João Goulart atenderá à solicitação de
40 deputados da Frente Parlamentar Nacionalista, no sentido de serem dadas garantias
para a realização, na Guanabara, do Congresso Continental de Solidariedade a Cuba.
O Sr. Sérgio Magalhães
dis3e
"Goulart
que, caso o Presidente
forneça as garantias para a
promoção do Congresso, diversoi deputados da FP1Í viajarão
para o Rio, para participar das
sessões plenárias, inclusive êle
próprio. Revelou que.somente
tm reunião ¦ do plenário da
FPN, poderia ser decidida a
solicitação de intervenção federal na Guanabara, em conseqüência da posição assumida
pêlo Governador Carlos Lacerda.; com relação à realização do
Congresso.
Integrantes da comissão organizadora do Congresso Con-

tinental de Solidariedade a
Cuba disseram ontem ao JORNAL DO BRASIL, que estão
dispostos a realizar as sessões
do Congresso, que
plenárias
tem início marcado para hoje,
"na
Guanabara, desde que recebam cobertura da Frente Parlamentar Nacionalista. ManlfestaTam ter esperanças de que
a solicitação de garantias feita
por 40 deputados da FPN ao
Presidente João Goulart seja
«tendida, o que permitiria a
realização do Congresso na
Guanabara.
Às 16 horas de ontem, uma
turma, da Divisão de Polícia
Política e Social empreendeu
uma diligência na sede do Partido Social Trabalhista
da
Guanabara, onde estava guar.dado todo o material relacionado ao Congresso, apreendeudo cartazes, volantes, ílãmulas
e farto material de propaganda de Cuba. Durante a dili«ència, apenas uma prisão foi
efetuada, por desacato à autoridade.

Ná Guanabara: cobertura
Afirmando que a sessão de
encerramento do Congresso Nacional de Solidariedade a Cuba
seria realizada mesmo na sede
do Sindicato dos Operários
Navais, em Niterói, às 2*1 horas
de ontem, diante dos bons resultados obtidos na reunião
inaugural, membros da- comissão organizadora dos congressos pró-Cuba revelaram, à tarde, que o Congresso Continental poderia vir a ser realizado
na Guanabara, "desde que a
comissão organizadora tivesse
cobertura parlamentar na Frente Parlamentar Nacionalista".
Caso. venha a ser' realizado
na Guanabara, hoje, amanhã e
Sábado, rie acordo com o proErama, é .possível que o Congresso Continental tenha suas
sessões plenárias na sede da
União Nacional dos Estudantes, o que, no entanto, ainda
não está confirmado.
—- Caso não haja cobertura
da FPN, disseram os integrantes da comissão — que falavam em nome desta —, o Congresso Continental deverá ser
realizado mesmo em Niterói.
PROTESTO DO PST
As 17 h 30 m chegou à sede
do PST o Dsputado Sinval
Sampaio, que afirmou terem os
policiais "cometido mais uma
arbitrariedade". Revelou que

tão logo soube da diligência, e
da prisão efetuada, entrou em
contato com o Deputado Raul
Bruninl, Presidente da Assembléia Legislativa, solicitando
medidas para que o preso fosse
libertado.
O Deputado Raul Bruninl
prometeu-lhe que às 18 horas
falaria com o Governador Carlos Lacerda-, e na ocasião solicitaria a êste que intercedesse
no sentido de ser' libertado o
elemento preso na diligência
policial.
Ao comunicar-se com o Presidente da Assembléia Legislatlva, o Deputado Sinval Sampaio informou que cinco pessoas haviam sido - presas," f azendo a correção no tempo necessário, quando maiores pormenores da diligência à sede
do PST lhe foram fornecidos.
O deputado pessetista conversou demoradamente coni
companheiros de bancada na
Assembléia Estadual no sentido
de ser coordenada uma ação de
•protesto contra a invasão da
sede do partido. Por não haver sessão plenária da Assembléia, ontem, não foi feito um
protesto formal da bancada do
PST.
O Si*. Sinval Sampaio revêlóu que solicitaria habeas-corpus em favor de Leivas Otero,
detido durante a ação policial.

Proibição no Tribunal
O Presidente do Tribunal de
Justiça da Guanabara, Desembargador Vicente Faria Coelho,
distribuiu", ontem, ao Desembai'„

gador Fernando Maximiliano.
da g.» Câmara Cível, o oficio
que lhe foi enviado pelo Coronei Gustavo Borges, Secretárl»

de Segurança do Estado, comunicando ao judiciário a proibição da realização do Congresso
de Solidariedade a Cuba,
No despacho que proferiu, ao
receber o oílcio-comunlcaçâo,
Presidente do Tribunal de Justiça declara que não há mais
dúvidas quanto à competência
do Judiciário para conhecer da
llcitude da medida impeditiv»
levada a efeito pelo Executivo,
e determinou, em seguida, sejam os promotores do congresso ouvidos sobre a proibição.
Ainda no seu despacho, o
Presidente do Tribunal de Justij-ú determinou que os autos
sejam remetidos para julga,
mento do Tribunal Pleno, após
a sua ida às mãos do relator
sorteado, o qual deverá, dentro
do prazo legal, tomar os depoimentos dos promotores do Concresso.
O plenário do Congresso de
Solidariedade a Cuba, na sessão

inaugural realizada ontem a
noite, constltuiu-se em quatro
comissões, às quais serão encaminhados os materiais do conclave.
Os deputados fluml nense»
presentes, em número de trinta,
deverão apresentar relatório na
sessão, de hoje da Assembléia
sobre as atividades do Congresso.
A sessão inaugural do Encon.
tro Nacional compareceram. todos os delegados presentes no
Rio, representando os Estados
do Espirito Santo, Bahia. Minas
Gerais, Rio Grande do Sul,
Goiás. São Paulo, Alagoas e
Guanabara e camponeses procedentes do Estado do Rio.
Hoje à noite, no Estádio Caio
Martins, realizar-se-á a sessão
de encerramento do Encontro
Nacional, tratando-se ao mesmo tempo dos problemas relacionados com a instalação do
Congresso Continental de Solidariedade a Cuba.

DPPS tle prontidão
A Divisão de Polícia Política
ê Social, que permanece em regime de prontidão rigorosa, a.
fim de prevenir agitações por
motivo da proibição do Congresso Internacional de Solidatiedade a Cuba, mantinha ontem presos os 41 elementos das
Ligas Camponesas de Capivarl
e da Associação áe Lavradores
ae Duque de Caxias detidos ao
tentar seguir para Niterói no
ônibus chapa 33-52-73.
Entre os detidos se encontra
o Presidente da Associação oos
Lavradores de Duque de Caxias; no Rio Grande do Sul, d«
nome Pedro Rodrigues da Silva, e o motorista do ônibus
chapa 33-52-73 RJ da Empresa
Fluminense de ônibus Ltda.
Trata-se de João Balbi Filho,
identificado no fichário da Policia como condenado a 5 meges de prisão pela 5.1 Vara. Criminai, como Incurso no Artigo
132 do Código Penal.
OS PRESOS
É a seguinte a relação dos
elementos presos na Praça XV:
Basilio Rangel Peçanha, Júlio
Clàudino do Nascimento, Osmar Gonçalves Moreira, Anaú
Pinto Magalhães, Sebastião
Lourenço, Antônio Daniel Gomes, Antônio de Sousa Coutlnho, Luis Bernardo, Marciano
Francisco da Silva, Manuel DoNeto, José Nolasco da
mlngos "Wilson
Natividade ReSilva,
eende, Aleíl Marreiro dos Santos, Manuel Tibúrcio da Silva,
José Dionislo dos Santos, Petronillo Rocha, José Casemlro,
Ramiro Marques de Oliveira.
Daniel da Silva, Adelino Picolo,
Otávio Félix dos Santos, Roberto Arariba, Aldcrlco Correia,
Caetano Alves Martins, José
dos Santos, Francisco José .da
'da.
Silva, Acir Soares, Laudelirió
Silva, Joaquim Antônio, Conrado Matos da Silva (lavradores). José Daniel (trocador de
ônibus), Clementino de Oli velra (operário), Joaquim Pedro
Dutra Goulart (pintor), Manuei Miranda da Silva (carpintetro), Sebastião Machado (funcionário aposentado do IAPETO, Amaro Ribeiro da Silva
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MAIORIA DE GAÚCHOS
A maioria dos detidos veio do
R i o Grande do Sul especialmente para tomar parte-no Congresso Internacional de Solidariedade a. Cuba.
Um deles, Mário Tagnin Lima, vendedor de praça em Pôr¦to Alegre, desembarcou no Rio
acompanhado de um estudante dá Escola Técnica de Contabilidade do Rio Grande do Sul.
cujo nome vem sendo mantido
em sigilo pelas autoridades policiais. Êsse estudante tem em
seu poder uma carteira de iden-idade da União Gaúcha de Estudantes com anotações e sioj-ans comunistas. Apesar do slRilo, a reportagem do JORNAL
DO BRASIL conseguiu obter
part* do seu depoimento, no
qual o estudante declarou ter
^indo à Guanabara para visitar
os principais pontos turísticos
da Cidade. Ao chegar, porém,
nesta Capitalv foi convidado pa ra participar do Congresso comunista, sendo então preso na
Praça XV, no momento em que
tentava tomar uma barca para
Niterói.
Disse ainda o estudante que,
na época em que o Sr. Leonel
Brizola era Governador üo Rio
Grande do Sul, os estudantes
obtinham, com facilidade, auxíllos financeiros até Çr$ 50O
mil para "gastar da maneira
que achassem mais convenlente". Acrescentou que o Governador Brizola sempre dava
meios aos estudantes para viajarom com destino à Guanabara, para tomar parte em atividades da UNE e outras organiZEções estudantis. O nome dêsse estudante é mantido em sigilo .para não prejudicar as diligências que estão sendo feitas
a, seu respeito. O jovem negou
ser comunista, mas confessouae admirador rie Fidel Castro e
da Revolução Cubana.

Praga

(FP-JB)

— O

Presi-

dente da Federação Sindical
Mundial, Sr. Luís Saillat, enviou mensagem de apoio e simpatia ao Congresso de solidariedade a Cuba no Rio de Janeiro.
Santiago do Chile (UPI-JB)
— O Delegado do Conselho Rcvoluclonárlo de Cuba, no Chile,
Sr. Aparicio Laurencio, acusou
o Governo do Presidente Goulart de estar fortemente infiltrado de elementos comunistas e de encobrir com o nome
de solidariedade com o regime
de Cuba a realização de uma
reunião Internacional comunista.
A Deputada e escritora soviética Vanda Vassilievskaya,
que se encontra no México na
Natalia
companhia da atriz
Barejnaya- enviou telegrama
aos dirigentes do Congresso Informando
que a Embaixada
brasileira naquele pais se negara a deferir o pedido de prósseguimento da V i a g e m pelo
Brasil, razão pela qual deixariam de.comparecer à reunião.
mexicanos
Os delegados
anunciaram que, pela mesma
razão, não puderam viajar para o Brasil.

Título para
Lacerda
causa reação
São Paulo (Sucursal) — O proisto do Vereador Wadih Hclou,
rio PDC,, que concede ao Governador Carlos Lacerda o titulo de
CldadRo Paulistano, poderá provocar forte reação do grupo qua
n£o se conforma com o fato da
a Mesa r__.o ter marcado data
para que o e:;-Gnveinador Leonel
Brizola. receba a. mesma home-.asrem.

Adauto
é o
da UDN

i'Í'"-'''ílS....!

Stí"

_H

(alfaiate), Moisés da Silva Souto (vendedor), Jovenil Francisco de Sousa (sapateiro), Félix
Escobar (comerciário), e Pedro
Rodrigues da Silva (motorista).

NOVO

SYNTEKO

Vencimentos
no exterior
vão baixar

J~*.i....- Ã' Wm ^í&Si^^.8liS%i8ã

\'#?V

Propaganda contra comunismo
Durante uma
reunião em
que íol aprovado o envio de
um telegrama de aplauso e
solidariedade ao Governador
Carlos Lacerda, pela proibição
do Congresso Internacional de
Solidariedade a Cuba, a Confederação Nacional do Comercio, por sugestão do Sr. Romeu Aldlguere, representante
da Federação do Comércio do
Ceará, aprovou a criação de
um órgão especial destinado ao
esclarecimento da opinião pública sobre os perigos do comunismo.
O Sr. Romeu Aldiguere criticou o egoísmo de muitos comerciantes; industriais e agrlcultores, "que não se preocupam com a própria sorte do
Brasil e da livre empresa",
afirmando que os comunistas
estendem suas atividades a todos os setores, havendo "comerciantes e industriais que.
na suposição de que salvarão
seus bens e suas vidas, chegam a ajudar financeiramente
os grupos que trabalham em
todo o território nacional para
que êste País se transforme,
como 'tantos outros, em mais
uma vítima do voraz colônialismo russo".
O Ministro do Trabalho, Sr.
Almlno Afonso, perguntado ao
embarcar para Brasília, ontem, se confirmava as declarações que lhe foram atribuidas, e segundo as quais renunciaria ao cargo caso o Congresso de Solidariedade a Cuba
fosse proibido na Guanabara,
respondeu, apenas:
— Não sou homem de renúncias.
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Brasília (Sucursal) — O Deputado Adauto Cardoso íol eleito
lider da bancada udenista na Câfilara, em pleito secreto realizado
ontem, no qual loram escolhidos
vlce-liderea os seguintes Depu•.ados: Oscar Correia, Manuel Taveira. Padre Godi__..o, Amaral Neto, GU Veloso, Celso Passos, Vital
rto Rego, Aroldo de Carvalho I
Correia da Coata.
A eleição <io novo lider verlficou-Se á tarde, depois de ter
eido o Sr. Bilac Pinto indicado,
por unanimidade, para Frc-idc-nte do partido, em reunião hav:da na parte da manhã — quando se proi=e_.uiu no debate- do
manifesto elaborado pela Bos.a
Nova, documsmo cult será levado
pelos settf. signatários » próxlm».
i-.onvençío udenista, a tea.i-.ar-..*
em abril, n» Capital do Paraná.

Brasília (Sucursal) •— O
Grupo de Trabalho encarregado de examinar a situação do
pessoal' brasileiro no exterior
concluiu pela absoluta necessi-'
dade de serem feitas reduções
no vencimento desses funcionãrios, muitos dos quais recebem proventos superiores »
quatro mil dólares mensais —
segundo relatório encaminhado
há dias. ao Presidente da Hepública. O trabalho sugere um
teto de 2 500, dólares mensais.
O documento, assinado pelo
Sr. A. Fonseca Pimentel, Diretor do DASP . e Presidente do
Grupo de Trabalho, informa, no
que diz respeito à remuneração paga hoje cm dia, aos
servidores brasileiros em missilo ou estudo no estrangeiro,
"há excessos e liberalidaque
des aos quais cumpre pôr çobro de imediato". Mais adiauesclarece:
te,
Remunerações
superiores a três mil dólares
não são raras, e as superiores
a 2 mil dólares podem considerar-se freqüentes.
EXEMPLO

Em Niterói foram afixados cartazes iguais aos que a Policia
apreendeu no Rio

O Sr. Pimentel dá come
exemplo disso o caso da Delegacia do Tesouro em Nova
forque, onde a situação é a sêguinte: 2 funcionários perçebem mais de 3 500 dólares; 4
percebem mais de 2 500 dólares;-11 percebem mais de dois
mil; 6 percebem mais de 1509
e somente um recebe menos d«
500 dólares.
•TETO

Política salarial e leis;
arcaicas criam as maiores
dificuldades para o País
O Ministro para a Reforma Administrativa, Sr. Amaral Peixoto, em palestra ontem pronunciada no Conselho
Nacional de Pesquisas, afirmou que a política salarial, por
ser contraditória, e a legislação vigente, por ser arcaica,
criam dificuldades principalmente à administração do
Brasil.
Declarou em seguida o Sr. Amaral'Peixoto que aguarda apenas que lhe cheguem às. mãos as conclusões dos 19
Grupos de Trabalho que criou, e que estão em plena atividade, para iniciar a Reforma da Administração.
PROBLEMAS
A Reforma Administrativa —
acentuou o Ministro Amaral
Peixoto — é a reforma básica
e deve ser feita amtes das outrás reformas.'; Pretende criar
um órgão destinado a propor as
modificações que devem ser introduzidas na administração, à
medida que as necessidades o
imponham.
Entre os problemas que reputa dos mais graves, destacou a
política salarial, a concorrência
que o Governo faz a êle mesmo,
a redação do Orçamento e a
legislação vigente.
— A política salarial errada
estabelece salários mínimos regionals, enquanto a União paga
vencimentos iguais a seu funcionalismo, em todo o territo-

rio nacional. A concorrência
entre órgãos do Governo existe
quando autarquias e sociedades
de economia mista pagam vcncimentos mais altos do que oa
ministérios, esvaziando estes, df?
•técnicos,
......
Quanto ao Orçamento, é feito
em bases fora da realidade e
apresentado muito cedo, deficiência, a seu ver, da própria
no
Constituição. Finalmente,
que se refere à legislação, afirmou que todos sabem que pertence a outra época e vem sendo superada pelos fatos. Lamentou, também, que apenas
180 alunos estejam cursando a
Escola do Serviço Público do
Brasil, e que nosso Pais só possa dispor de 200 técnicos em
administração.

Paiva Garcia diz que a
Reforma Agrária é ação
comunizante do Governo
O Presidente em exercício da Associação Comercial,
Sr. Alberto de Paiva Garcia, disse, ontem, na reunião extraordinária do Conselho Consultor da Associação, que o
"era uma estarreceanteprojeto de lei da Reforma Agrária
dora revelação da ação comunizante que vem sendo liderada pelo Governo Federal para transformar a fisionomia
democrática do Brasil".
A matéria fei apresentada detalhadamente pelo Sr.
Afranio de Carvalho, a convite dos membros do Conselho.
Durante a reunião, que foi de duas horas, êle fèz longa
"um verdadeiro
exposição sobre o projeto considerando-o
atentado à iniciativa privada e ao Direito de Propriedade,
que foram inteiramente espezinhados pelo autor da Lei".
COMPARAÇÃO
O Sr. Carvalho comparou o
¦anteprojeto "ao que se realizeu na Alemanha- Oriental, co,mo fase preparatória para a
coletivizacáo daquele satélite
russo".
Prosseguiu dizendo que o anteprojeto de Reforma Agrária
íubordina a propriedade privada ao poder autoritário do Góvêrno Central sem áo menos
oferecer gacantias para a preservação da. liberdade e da livre
iniciativa:.
O povo, disse, uma ves
aprovada esta- espúria Reforma, nada mais será do que
jsimples espectador üa ação adminiátrativa ha vidai-ural, sem
qualquer direito de participaçáo na transformação da es¦trutura agrícola do BfaisilO princípio da livre iniciativa será afogado pelo arrendamèritõ compulsório, sem ao
menos se ouvir '—a voz do preacentuou o
prietário rural
acresSr. Afranio Carvalho,
'o
anteprojeto
centando que
destrói a grande e média propriedades (mesmo as. produtivas) e faz desaparecer o regime de parceria que, bem ou
mal, vem abastecendo o Brasil.
Ressaltou, então, que o autor
do anteprojeto usou de uma
"frieza unilateral" alheando-ee
da atual realidade da estrutura agrária brasileira e transformando a- administração federal cm um grande eixo em
torno do qual passariam a gravitar cs pecuaristas nacionais,
sem direito a protestos.
Os produtores ficarão sujeitcs.fc burocracia federal que,
cemo sabemos tem um passado
cue deixa muito á desejar,
quando não dá margem a severas condenações. O campo
ficará submetido a um óríão
do Poder Central, o que, trariuzindo, «ria "sujeito â de.ma«osria, paternalismo « outres

vícios da vida . pública brasileira". A Reforma apresentada, apaga a iniciativa de órgãos
locais para criar um gigante
federal e deixa de ser democrática para ser totalitária, impositiva" .— continuou.

Propõe, afinal, um teto, ti»
500 dólares mensais,- aeim*
do qual não será dado. a nenhum servidor civil ou militar,
da administração direta ou indireta, perceber no exterior a
o.ualquer título, com exceção
apenas dos chefes de missão
diplomática e dos oficiais-gencrais de graduação máxima,
ou seja, General-de-Exército.
Almirante-de-Esquadra, e Tenente-Brigadeiro-do-Ar, quando no desempenho de funções
de adido militar ou outra de
natureza equivalente.
LEI
Afinal, propôs o Grupo de
Trabalho — e o Presidente d»
República aceitou incluir na
mensagem de aumento dos
servidores civis e militares da
União, a ser encaminhada a.
qualquer momento ao Congresso Nacional — a seguinfe emenda da redação do atíteprojeto:
Art. Nenhum servidor público civil ou militar, inclusive
autárquico ou empregado em
sociedade de economia mista,
em serviço, missão, estudo ou
função cie qualquer natureza
no exterior, poderá percebei _
dos cofres públicos, a qualquer
titulo, importância mensal superior a USS 2 500 (dois mil •
quinhentos dólares).
Parágrafo 1 — Observado o
teto ora estabelecido, o Poder
Executivo regulamentará a íixação da remuneração dos servidores no exterior à base das
respectivas atribuições, responsabilidades e representação, respeitada a hierarquia
funcional estabelecida em lei. '
Parágrafo 2 — As gratificações de representação do Delegado do Tesouro brasileiro
no exterior e do contador seccional junto ã mesma Delegacia serão fixadas pelo Poder
Executivo, ficando revogado o
Parágrafo Ünico do Artigo 4
do Decreto-Lei n. 8 542, de 2
de janeiro . de 1946, alterado
pelo Decreto-Lel n.° 9 687, d»
30 de agosto de 1946.
Parágrafo 3 — O*teto estabelecido neste artigo não se
aplica:
A) Aos chefes de missão diplomáticá;
B) Aos Almirantes-de-Esquadra, Generais-de-Exército
e Tenentes-Brigadeiros do Ar,
no desempenho de funções de
Adido Militar ou outras de natureza semelhante, não pódeudo a sua, remuneração, em
qualquer CEfso, ultrapassar a,
de.chefe de missão diplomática em exercício no local.
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ao seu -encontro, bastando para lauto
um telefonema para:

"RIO 32-6361 - 42-0193

IWM COMnNB SE SESUROS S/l

S^lf ¦ Av. 15 ás Mito, I! - Ei _thrk* • *>/«5/M* • ií J/31* Jj

Expediente
para
a inflação

JORNAL DO BRASIL
'

Diretor-Presidente :
• C. Pereira Carneiro

Josué Mortello
Machado de Assis criou num
«le seus contos — o Entre Santos, das Várias Histórias — a
íigura de um avarento que,
aflito com a doença da mulher, a quem sinceramente
ama, ajoelha-se diante da imageiri de SSo Francisco de Sales
i
parp. rogar que lhe salve ao
companheira, prometendo
«anto uma perna de cera, na
hipótese de ser por êle atendido.
Contrlto. mãos postas, suüirtijso, expôs à imagem o seu
desespero, para entrar em cheio
na promessa, quando o demonio da avareza lhe põe diante
dos olhos a moeda que terá d»
gastar para comprar a perna
de cera. E logo uma inspiralhe açode: em lugar da
ção
¦perna, oferece ao santo trezentos padre-nossos. Mais contrlto ainda, aumentou a projnessa: subiu de trezentos pav*
quinhentos. E nâo parou ai:
elívou-a para mil padre-nossos
« mil ave-marias.
"Não via esta soma escrita
— dixpor letras do alfabeto"
"mas em ainos o contista —
.
gàrismos, como se ficasse a as3im
niçiis viva, mais exata, e obrigaçáo maior, e maior também
a sedução. Mil padre-nossos.
mil ave-marias. E voltaram aí
trêmupalavras lacrimosas e os
las, as bentas chagas, — an1 000
,1os do Senhor... 1 000
1- 1 000. Os quatro algarismos .
foram crescendo tanto, que cncheram a Igreja de alto a baixo, e com eles, crescia o csfôrço do homem, e a confiança
também; a palavra saia-lhe
mais rápida, impetuosa, já falada. mil, mil, mil.:."
Lembrei-me desse episódio
da galeria machadiana. ontem
k tarde, ao ouvir, no vestibulo
do Ministério da, Fazenda, enquanto esperava o elevador, a«
conversa de um escriturário
um continuo, a propósito do
aumento de vencimentos dos
íuíicionários da União.
Queixava-se o escriturário dn
que o aumento não correspondia à sua situação aflitiva, com
. __, casa para pagar e a familia
contipara manter, quando o repetia
nuo, sem saber que
Machado de Assis, pós-se a dieer-lhe, a titulo de consolo,
num tom sério e convicto, que
reforçava a zombaria:
— Em compensação, você vai
receber quase dez mil cruzeiros,
amigo! Dez mil, veja bem! Dez
mil! Pense bem na quantidade!
E alteando a voz, num timbre
üieio à& leiloeiro:
—- Dez mil! Dez mil cruzeirôs! Dez mil! Dez mil cruzeirôs!
E aí está, senhores, um dos
benefícios da inflação. O dlnheiro dá para muito pouco,
sabemos disso perfeitamete.
Mas é preciso não esquecer que
se- recebe uma soma, fantástica!
A Imaginação, de posse da
quantidade, náo deve distrairse em procurar saber o que se
há de comprar com ela. Aí é
que está p erro, nestes duros
tempos de contenção de desjjesas. O que se deve fazer é r.epetir o número, como o continuo do Ministério da Fazenda,
enchendo bem a boca, no tom
persuasivo com que a personagem do conto envolveu a seu
modo a piedade e a compaixão
rie São Francisco de Sales: mil,
mil, mil...
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Carta
do
leitov
:;; Tura. o Sr. Aluislo Brow',1,
residente na, Rua Décío Vilares,
"a recente greve doa motoristas
dos trollej-bus velo mostrar que
2ona» Sul tinha razào
' o povo da
quando reagiu à supreisão das
Unhas de lotações, * que o Govêrnò acabou recorrendo na hora
do aperto, depois de mobilizar a
sua imprensa o até dois pslquia-t.ras — necessitados de um bom
sota —, a íim de tentar conr»ncer à população carioca da*
«icelênclas dos ônibus elétricos"..
"até o
Comenta o leitor.' que
poeta Carlos Drummond de Andrade, em seu cantinho no Cortcío da Manhã, houve por bem
criticar, a repulsa dos moradores
do Bairro Peixoto nos trollejs.
íalando talvez em nome dos aposentados, que já n&o precisam
sair às pressas de Joaquim Nabuco n.° 81 para bater o ponto
na. Divisão de Patrimônio do
AÍEC".
Prosscsuindo, diz o Sr. Aluísio
Broí'n: "Quem tem pressa e obri.
gaçSo de chegar cedo ad serviço,
n5o pode aceitar de bom grado
a aubstltuiç&o de um veiculo —
modesto, i cerco, mas eficiente
— pelos bonltôcs elétricos, dos
quais o próprio Governo só de3taea me3mo, para- efeito d» publlcldade, o Beu tamanho, o »eu
conforto, a boleta, além do ar
refrigerado, que nio possui, • d*
música, que teria.
"Em se tratando de transporte
coletivo, na minha fraca optnl&o
de pedestre, nada disso conta ou
'—
direi melhor — conta pouco:
o importante è chegar na horn.
Se o Governo se mostra tio in-.
leressado em dar transporte de
luxo ao povo, pór que nio lnausura uma linha de transatàntico» Gávea—Mauh., com enc^las
nos Portos do Leblon. Ipanema..
Copacabana, Leme, Urca, Botafogo
* Flamengo ?
"Ai, sim. a população poderia
dispor de piscinas, salões de danças. cinema, pistas para esporte,
enfim, todo o conforto necessário
ao espirito de quem vai enírentar mala um dia de trabalho.
"Ao Bairro Peixoto, que nio *
banhado pelo oceano nem pelas
iguas do Departamento do Dr.
Veiga Brito, o Governo poderia
oferecer um trem eiptesso de luxo, ou mesmo uma linha de Caravclles, que o Superintendente
de Transportes Coletivos — um
oòvonol-ávlador perdido em terra
administraria com mai3 proprledadé. Seria o seu Ministério
da Aeronáutica, ou jeu pòcketDAC.
"O
povo carioca — estou certo
seria assim multo feliz e, grato
como é. daria ao Benefactor Lacerda nsa urnas de 65 os voto*
que êle tanto persegue e qu»
liie tem sido negados slstemàttnamente rm .wcetóivos te*taa ri*
r>rMtísto.,>

pos retrógrados, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, gritam contra uma suposta infiltração de comunistas no Governo brasileiro.
Generalizam-se as acusações sem provas nem
o Ministro Hermes
indícios, como bem esclareceu
"o comunismo
Lima, admitindo-se que
pudesse
estar lias pessoas, sem se manifestar nos atos". O
subjetivismo de encomenda, utilizado por técni«os em agitação e propaganda (em tudo semelhantes aos slogans de criação comunista), procura enfraquecer os dois Governos — o norte-americano
e o brasileiro. Adversários políticos do Presidenle Kennedy, de olho nas eleições de 1964. aliaram-se a grupos econômicos contrariados, a setores ressentidos, aos profissionais do anticomunismo. Adversários políticos do Presidente Goulart,
que até hoje não lhe perdoaram o fato de haver
tomado posse com o apoio do povo, agem em uníssono com os seus equivalentes norte-americanos.
É preciso que a opinião pública seja alertada
contra essa verdadeira Aliança para o Regresso,
que quer obrigar o Brasil a voltar atrás no caminho da emancipação nacional, que quer envenenar as relações brasileiro-norte-americanas, que
.pretende provar que o Presidente Kennedy não
pode colaborar com o nosso País, inda que qúcira, e que quer ameaçar a própria estabilidade do
atual Governo. Aproveitando todo e qualquer pretexto, os elementos antinacionais, atrui e nos Estados Uijidos, querem impedir que as duas grandes democracias do Continente dialoguem de modo
amigável e criem novas—; e revolucionárias ~formas de cooperação.

Fogos cruzados
Õ Governador de Pernambuco, Sr. Miguel Arrais, está sob o fogo cruzado de reivindicações das
classes trabalhadoras e dos setores empresariais.
O Governador Arrais está há pouco tempo na
chefia do Executivo pernambucano. Ao tomar posse, fêz um discurso franco e realista que, na ocasião, tivemos a oportunidade de analisar, considerando-o muito positivo. Não tivemos, até agora,,
nenhum motivo para descrer da capacidade do Sr.
Arrais e das suas intenções. Éle ainda não teve
tempo para fazer outra coisa a não.ser cuidar da
solução de problemas urgentes, como a formação
do seu Governo, as greves e movimentos afins etc.
Por mais prementes que sejam as necessidades
dos trabalhadores, por mais respeitáveis que sejam
as reclamações dos empresários, o fato é que ninguém poderá governar o Estado de Pernambuco
se um movimento de pinças lhe tolher os atos,
inutilizar-lhe as providências, paralisar-lhe os movimentos e os gestos. O Sr. Arrais já conseguiu dar
soluções a algumas greves. Agora, está ameaçado
de ter de enfrentar um lockout (aliás proibido expressamente pela Constituição), enquanto cuida
de outras greves.
Como se isso não bastasse, determinados interêsses estão sendo mobilizados para transferir
todas essas questões, do plano econômico e social
para a área mais perturbada da política partidária
e das considerações de natureza ideológica. Há
'quem fale, até mesmo, em intervenção federal em
Pernambuco.
É o caso de perguntarmos se os que fazem isso
não têm juízo. Não é compreensível que a paixão
política, as. incompatibilidades pessoais e intransigâncias de toda a sorte acabem provocando um
conflito que só dificilmente não se alastrará ao
plano social e econômico na área mais perigosa do
Brasil. ¦

Condicionamento da
reformm dó Governo

Alberto Cine*

Inimigos comuns
A análise dos resultados da Missão San Tiaobteve
go mostra que o Governo brasileiro
norte-americano
l essencial e que o Governo
concedeu o possível, nas atuais circunstâncias.
Isso no plano financeiro e econômico. No plano
o seu diálogo
político, não só o Brasil retomou
como, tamUnidos
Estados
os
com
interrompido
e sem
de
soberania
sem
fazê-lo
bém, pôde
quebra
curvar-se a injunções de caráter político ou ideológico. É necessário assinalar que o Executivo
norte-americano reconheceu haver o Brasil atinurdo aquele estágio em que um país passa a ter
nacionais e
plena consciência dos seus objetivos
frisar
a
E
vale
que os
pena
age cm conseqüência.
da,
desincumbiram-se
representantes brasileiros
de
e
senso
objetividade
realismo,
sua missão com
proporções.
O novo diálogo apenas começou, faltando
ainda muita coisa, tanto no que se refere à semântica (as palavras, hoje em dia, parecem haver enlouquecido) e à política, para que êle seja perfeito e não deixe margem para dúvidas, de lado a
lado. Mas, enquanto isso não acontece, todos os
interesses contrariados — também de lado a lado
— desencadearam uma campanha, aqui e nos Estados Unidos, contra os novos termos do diálogo
brasileiro-norte-americano. A campanha ora é frenética, ora maliciosa. Visa a dificultar ao máximo
o entendimento entre o Presidente John..Kennedy e o Presidente João Goulart. Partindo do pressuposto (tão caro ao Doutor Goebbels, que o enunciou pela primeira vez) de que uma mentira réverdade, grupetida mil vezes transforma-se em

COISAS DA POLÍTICA

Democracia de capitais
Certos setores das classes econômicas convidam o Governo a promover a democratização do
capital das empresas sob controle do Estado. Entendemos que o movimento tem em mira tornar
acessíveis as ações de novos aumentos de capitai.
Não obstante a posição de relevo que os títulos
de algumas dessas empresas desfrutam na Bolsa
de Valores, os tomadores privados até agora não
se interessaram por uma participação mais aceníuâclâ.
Entendemos que o Estado, levado a promover
certos empreendimentos pioneiros, deve, tão logo
estes se tornem rentáveis, redistribuir pelo menos
aquela parte do capital que exceda do necessário
ao controle das empresas. Seguindo esse critério,
seria tempo, já, de o Tesouro Nacional colocar
parte das ações da Companhia Siderúrgica Nacional e da Companhia Vale do Eio Doce no mercado de valores, aproveitando as condições de que,
no momento, desfrutam as ações das empresas
mencionadas. As ações da Companhia Vale do
Pão Doce vêm sendo negociadas em Bolsa à razão
de CrS 14 500,00, ao passo que as da Companhia
Siderúrgica Nacional têm comprador a 3 mil cru7,eiros. As da primeira foram emitidas à razão de
1 000 e as da segunda a 200 cruzeiros, valor par.
O produto apurado na colocação desses títulos
bastaria para que o Governo acelerasse a conclusão de outros empreendimentos, tais como Usiminas, Cosipa, Furnas, Três MariaS. Ter-se-ia, então, um financiamento não inflacionário.
Acreditamos que uma operação desse tipo
seria conduzida com pleno êxito, da mesma forma
que hão acreditamos que alguém se interessasse,
ainda, por ações da Companhia Nacional de Alcalis ou da Fábrica Nacional de Motores. Deixamos fora a Companhia Hidrelétrica do São Francisco, que se integra, forçosamente, na holding
da Eletrobrás, é a Petrobrás, cujo caráter monopolístico não oferece atrativo ao investidor privado. Seria, no fundo, uma operação dé democratização do capital, tendo o Estado assegurado o
benefício econômico do empreendimento.

16 ão Artigo
O retorno do Sr. San preci-j. ar d as substitui- Parágrafo
141 áa Constituição.
Tiago Dantas ao Brasil çõès ministeriais promeO Sr. João Goulart, se
dereatou ime diatameni. S, tidas, muito embora
nâo
disse estar racioci*
esteja
ou
como era de esperarão seje fasê*lds
nando
assim, a propósito
sendo
presfortemente
acêrfio das especulações
reforma
áa
anunciada
a
levá-las
a
sionttdo
ca áa reforma parcial áo
parcial ão Ministério, peMinis t èrio, prometida efeito.
lo menos não deu qualpelo Presidente da Repú*
-para
quer inãicação objetiva
blica como recurso
PSD e as
O
de estar disposto a quei*
áreas
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tegral áo PSD nós quâNa linha das conjetuQue outra razão teria ãro$ áo seu Governo.
ras que se fazem em tôr- o Sr. João Goulart para
no âêsse tema, insere-se, evitar precipitação na re*
entretanto, naturalmon- forma parcial áo Minis- Conjeturas
te, a observação de que tério ?
Algumas conjeturas,
o Sr. João Goulart não
A resposta a essa per- contudo, passaram a ser
cometeria o erro de enca- aunta estaria no simples
rar a reforma como um "enunciado do princípio feitas âesâe que o Sr. San
Tiago Dantas voltou dos
problema isolado, capaz político que ¦ o levou a Estados
Unidos, permade encontrar, ão ponto- prometer a reforma. O
de-vista dos objetivos ge- objetivo imeâiato da necenâo em Brasília para
rais do Governo, uma so- substituição de dois ou uma troca áe impressões
lução desvinculada dês- três ministros e de ou- com o Presidente da Reses objetivos.
trás figuras inenores áa públika.
Dava-se. ontem, por
Antes áa viagem do aâministração seria áar
coino bastante
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Ministro áa Fazenda aos ao PSD, como partido
que
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uma
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,o Sr. João
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Presi*
o
Estaáos Unidos,
ão noevoluísse
Goulart
dente áa República evi- ção, nó Ministério, que
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de
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forca
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Go*
momento
do
da
e
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política
setores partidários direProfessor
o
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tamente interessados, ne- verno.
las, a idéia de que qualDesse ponto*áe*vista, o Hermes Lima.
E acrescentava-se a hiquer mudança nas peças Sr. João Goulart não
de ter sido afastapôtese
áo
Govérremoáeia*
a
consumaria
fundamentais
ão Sr. Abelarnome
do
o
no poáeria dar, no exte- ção ministerial sem abrir
rior, a impressão de estar mão, gratuitamente, áe áo Jurema da Pasta da
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geral do Brasil, com re- poãe contar para obter João*Mangabeira viria
Depusubstituído
—
ser
pelo
Con*
um
na
Misnegativos
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são San Tiago Dantas. gresso que sobreviverá tado Martins Rodrigues.
Tinha, portanto, a noçãú áois anos ao termo áo
A inãicação ão nome do
de que reformar o Minis- seu mandato — peZo me* Sr. Tancredo Neves para '
tèrio não era para êle nos algumas das meai* o Exterior era justificada
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mental.
te se imagina pelo co* substituto também ao Sr.
O retorno do Ministro nhecimçnto do jogo var* Paulo Pinheiro Chagas,
da Fazenda niarcou, ape- lamentar das compensa* cuja atuação na Pasta âa
nas, o encerramento áe ções, não se separa a re* Saúde estaria aquém das
uma etapa da Missão forma administrativa, aspirações presidenciais.
Dantas, cujos frutos não tida, aliás, de modo ge*
O nome ão Sr. Abelardo
podem ser colhidos, na ral, como uma delas. E a Jurema, segundo esse
administrativa
reforma
prática, áutomàtícamenporta-voz, levaria
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áe vina,
ãesvantagem
ão
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na
presi*
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ão
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como
Goulart no trato de cer- dente áo partido,
canáiãauma
a
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dar
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de
para
tos problemas
repèrà Presicussão internacionali co* pesseãistas, no Ministé* tura já âalançada
República em
mo a questão do Con- rio, uma participação dência
com sua po- 1965: a candidatura ão
gresso de Solidariedade a compatível
Sr. Juscelino Kubitschek.
e
responsabilidade
Cuba, revelam que o Pre- sição
Congresso.
no
Algumas outras conjeRepú-blica
sidente áa
turas.
continua a dar ao seu
poãem ser acresPromover agora a ré*
c o mportamento pessoal, modelação ministerial se- centaâas a essas, ora
como ao comportamento ria suprimir o percurso, reforçanáo-as, ora- anuão Governo, a mesma li- durante o qual, como lanão-as, sem que se ainha áe prudência tática compensação à sua re- tere por enquanto a linha
adotada na fase de pre- condução a Pastas perdi- de interesse estratégico a
par ação da viagem do das, o PSD ajudaria o que submeterá o Sr-, João
Ministro dá Fazenda:
Presidente da República Goulart, no momento,
Há, todavia, mais de a afastar, por exemplo, oportuno, a tantas vêzas
uma razão a indicar quê áo caminho- dá revisão anunciada reforma paro Sr. João Goulart não agrária, o obstáculo do ciai do Ministério.

Propósitos duvidosos Propósitos frustrados
O documento que define as linhas gerais da
Precisamente há uma semana analisávamos a
Aliança Brasileira para o Progresso foi apresen- posição do ex-Governador Moisés Lupion, pretentado ontem no Rio pelo Sr. Ademar de Barros, dendo escapar da cadeia pela invocação de imunina Confederação Nacional dades parlamentares de que não dispunha. Condeperante empresários,
do Comércio. "O projeto — diz o Governador de nado pela
Justiça de seu Estado como peculatário,
São Paulo — não tem objetivos regionais ou par- conseguiu do Conselho de Justiça do Paraná à contidários" e pretende "congregar a capacidade rea- cessão de habeas-corpus, que lhe permitiu ser canlizadora, a poderosa força produtora dos homens didáto nas últimas eleições para três cargos legisde empresa- do Brasil" num organismo "dinâmi- lativos diferentes, embora para nenhum deles fôsco de caráter nacional, para servir ao Brasil como se eleito, já que não conseguiu nada além de uma
um todo".
quarta suplência de deputado federal. Entre a reaA experiência recomenda ao Sr. Ademar de fiação
do pleito e a publicação de seus resultados
Barros pesar os motivos que levaram a outra oficiais entretanto,
o Supremo Tribunal Federal
Aliança para o Progresso, de iniciativa dos Esta- reformôu a decisão daquela Corte estadual, devendos Unidos, ao malogro em seu primeiro ano de do,
ó criminoso ser recolhido a um presídio
tentativa. Ê evitando que a sua Aliança adquira logo pois, o acórdão fosse publicado. Valendo-se, poque
sentido político que êle conseguirá resguardar a
das deficiências burocráticas do Supremo
idéia que apresenta também como um apelo à ge- rém,
publiTribunal,
que estavam a retardar a referida Lupion
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oficial, vinha o Sr. Moisés
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ação, na qualidade de Pl'eo Sr. Ademar de Barros se veja na contingência sidente do PSDpertinaz
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aos que
a
Justiça
longe estará das línguas ferinas que já falam em brigo da proteção queda lei, feita assegura
a
defender
dentro
para
conduzem
se
Aliança para o Progresso de Ademar. Entregá-la
o
aproveite,
o
não
povo
talvez
porque
a homens como os Professores Carvalho Pinto e todos A lição
mas poLucas Garcez. por exemplo, é um gesto com que não lhe dará jamais outra oportunidade,
se
lembrarem
não
outros
a
que parece-roas
o Governador paulista desarmaria todas as cri- derá servir
não faltfc. .
de que a. Justiça pode ta,rda.r,
ticas*

Redenção ou remorso
Tristão de Athayde
Uma viagem prosaica cos que dão bravamente um degrau a mais no cade lotação. Duas meni- a vida por um belo gesto, minho da deliqüescência
nas sozinhas. Dois tara- como so mesmo se faz no nacional. Ao que parece,
dos. Graçolas. A reação começo deia. Pois nada é porém, o abalo profundo
de dois rapazes corajosos mais melancólico, na ve- que a opinião publica de
o parado- todo q Brasil sofreu com
quê nem as conheciam, lhice, do que
vida,
a
àpêgo
xal
a
tiros
que só essa dupla tragédia é o
logo prostrados
não têm. De sinal de que mais uma
pelos bandidos armados. os moços
A opinião pública se co- outro, três adolescentes vez se comprova o sentido
move. As famílias se alar- transviados, e rnoralmen- profundo do mistério
rnam. Alguns j o r n a i s te corrompidos até a me- cristão. Não sei quem
eram os dois jovens sacriprotestam. Mas as auto- dula.
De um lado, a face lu- ficados no . Leblon.. Mas
ridades declaram que o
crime é normal nas gran- müíosa da mocidade. De sei quem era o filho de '
des cidades... Que a se- outro a face tenebrosa da Odilo Costa, filho e afiguránca é completa. To- mocidade. E no meio lhado de Ribeiro Couto:
dos podem dormir tran- uma cidade assombrada, um adolescente perfeito,
quilos. E a guerra das um País acovardado_ pe- puro, alegre, poeta. Maralagostas, a Missão San rante a audácia e o cinis- vilhosamente dotado paTiago Dantas bu as can- mo dessa juventude per- rá as letras, sem "probledidaturas para 1965 lan- dida. A procura -dos cri- mas" como dizia, em piecam tudo em conta da minosos. Mobilizando na primavera do amor,
fatalidade. As g r a n d ê s suas forças armadas pa- com o mais belo. futuro
cidades não tem apenas rà uma caçada humana diante dé si, e tudo isso,
grandes crimes. Possuem de última hora. Clatnan- como se viu,, transfiguratambém memória fratía. do por vingança e por se- do pela beleza de um gespública. Protes- to radioso de bravura, enPoucas semanas de- gurança
a displicêncontra
tando
sicáríos de
pois, porém, na calada de cia das autoridades ou frentando osidade
e morsua
uma noite de sábado, enbodes expia- rendoprópria
coheroicamente,
quanto o mais românti- procurando
desculpá-las.
mò vítima de outras vitico dos bairros se prepara tórios para
Esquecidos de que os mas. O sacrifício de uma
para dormir, outros tiros
ecoam na noite morta. E culpados somos todos nós. criança luminosa como
. prostram de novo uma Os cúmplices desses as- essa está na linha do
vida, uma vida em flor. sassinos imberbes somos mais alto mistério da ReUm adolescente heróico todos os que permitiram denção cristã. E os pais
enfrenta corajosamente e permitem que se perpe- que souberam tão extratrês assaltantes. Estes, tuem as mais monstruo- ordiàriamente compreenmanobrados à distância sas injustiças sociais, sem der o sentido profundo
por um rufião velhusco que se cuide, antes e aci- dessa morte em plena bee covarde, são ainda mais ma de tudo, com pviori- leza espiritual, particides- dade absoluta, da defesa
jovens què o menino vida
pam dessa vitória supretemido, que deu a
da infância, de uma po- ma sobre a morte e sobre
seu amor de criança. lítica social a longo pra- o mal. E oferecem sua dor
rm deles tem 16 anos. O zo, de uma efetiva e raSor
salvação dessa outra
outro, 14. Fala-se de um cional distribuição eqüi- pela
da juventude brasiface
com 12 anos de idade! Os tativa dos bens materiais, leira, a face
sombria das
algutrês juntos somam
seja possível a vitimas dos crimes de
que
para
mas dezenas de entradas prática efetiva das virtu- uma nacionalidade. Na
nas Delegacias de Poli- des morais e cívicas, sem
de qus essa pu"semente
cia. E todos egressos da. as quais toda vida civili- esperança
rissima
que volpromiscuidade, da misé- zada é impossível.
sinal
um
seja
tou
à
terra
SAM
via ou do fatídico
apenas
e'não
de
redenção
desses
o
sacrifício
Se
de tétrica memória. De
um lado, nos dois crimes. jovens heróicos fôr infe- a ferida." mortal de um
três adolftscenrtas herói- cundo, ta*«múé descido remorso.
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França denuncia acordo entre os EUA e Moscou
Harold Wilson exporá
a Kennedy 14 pontos de
um Governo trabalhista
Londres (AP-JB) — Parte
hoje para os Estados Unidos o
lider do Partido Trabalhista
britânico, Harold Wilson, para
expor ao Presidente Kennedy o
seu programa tle 14 pontos que
.se poderá constituir em orientação política da Gril-Bretanha
se o seu partido vencer as pró. xímas eleições, como esperam
muitos observadores.
No programa do lider sócia-,
lista figura um plano detalhado para fazer irente ao dcsaíio
comercial do Mercado Comum.
Preconiza o desenvolvimento do
. intercâmbio b r i tânico com a
•América Latina, o bloco comunista, o mundo do dólar e com
todos os setores da Europa em
que isso seja possível, e a neEociação de uma série de acôrdos para a redução de tarifas
alfandegárias.
DIVERGÊNCIA
Wilson parte hoje para a sua
primeira entrevista còm o Presidente norte-americano desde
que íoi eleito, no mès passado,
para exercer a direção do Partido Trabalhista. O programa
que exporá a Kennedy, no entanto, inclui pelo menos três
aspectos que divergem fortemente da politica aliada:
—. Um reconhecimento límitado da Alemanha Oriental coniunista e dos direitos da Polonia ao território alemão ocupado depois dá Segunda Guerra
Mundial.
A retirada soviética e norte-americana de uma zona centrai da Europa, neutralizada,
de armamentos controlados, e
composta por ambas as Alemanhas, Polônia, Hungria e
Tcheco-Eslováquia. As armas
nucleares seriam proscrita.s na
zona.
Admissão da China comu.
nista nas Nações Unidas em lugar dos nacionalistas do Presi.
dente Chang Kat-ChekAlguns dos 14 pontos eiiunciados por Wilson afiançariam
um entendimento britânico com
o Governo Kennedy. enquanto
outros tendem a colocar a Grã"Bretanha
em uma posição- centrista na guerra fria.
Caso os trabalhistas obte-

nhnm a vitoria nas eleições e
ponham em prática sèu progra.
ma de política internacional, lsso poderá criar um processo cie
transformação radical dos vinculos interaliados e das rivali.
dade* entre Ocidente e Oriente.
O programa de 14 pontos —
a respeito do qual se lembra o
tle outro Wilson, Presidente dos
Estados Unidos, e que contribulii para estabelecer a pauta
para a reconstrução da Europa
depois da Primeira Guerra
—, foi resultado de um
' Mundial
estudo das declarações iorniuladas pública e particularmente por Harold Wilson, imediatamente antes e depois de sua
eleição como sucessor do finado Hugh Gaitskell na liderança
dos trabalhistas britânicos.

Perdas
egípcias

Paris (AP—FP--.TB. -~ A
revista semi-oficial france.sa, Informação Militar, afirmou ontem que o.s Estados
Unidos e a URSS chegaram
a um acordo para a retirada dos foguetes norte-amerlcanos existentes na Inglaterra, Itália e Turquia, sem
consulta aos demais países
da aliança ocidental, "aparentemente", como afirma,
"para compensar a saida
rios foguetes e soldados suyiétiços de Cuba".
A revista, que reconhecidamente reflete a opinião
do Ministério da Defesa,
censura fortemente o supôsto acordo, afirmando: "Trata-se de uma singular aliança. na qual os aliados abrem
mão de importante elemento de sua segurança, sem
consultar os demais paises
empenhados ria defesa do
mundo livre, apenas para
dar uma satisfação a Kruschev."

.
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DESMENTIDO

Elementos oficiais norteamericanos sediados em Paris afirmaram, porém, que
não houve qualquer acòrdu
e que a saída dos foguetes
se deve á necessidade de
modernização das defesas
aliadas, que serão doravante
Djedah .FP-JB) — Eleva- entregues, na sua parte báse a 300 mortos e 50 feridos sica, aos submarinos atômio total cie perdas sofridas cos armados com foguetes
por uma coluna motorizada Polaris.
egípcia que tentava abrir a
A revista diz. porém:
rota entre Sanifav e Fifane "Quando
a crise cubana es(Iémen). controlada pelas
tribos das regiões de Sereit, tava em pleno desenvolviArhab e El Djebel, anunciou mento. Kruschev deu a enum comunicado oficial do tender que concordaria em
Quartel-General do Emir retirar seus engenhos àe
Ãbdallah Ben Hyssein. trans- Cuba desde que os Estados
mitido pela rádio de Meca. Unidos acabassem com suas
O referido comunicado bases de engenhos semeafirma que. depois de seve- lhantes existentes na Túrros combates, as forças reais ' quia, Itália e'Inglaterra. E
iemqriitas fizeram recuar os foi curioso o que sucedeu
egípcios, que perderam ain- depois da Conferência d>*
da SO prisioneiros, 60 cami- Nassau, onde a autonomia
-lhões, 20 carros blindados e nuclear'britânica levou sé5 tanques. A aviação apoia- rio golpe: ficou estabelecido
va a coluna e um avião fei que os engenhos Thor existentes em solo britânico saiderrubado.

no Iémen

riam. Pouco depois os Govemos turco e norteramericano divulgaram um acôrdo para a retirada dos foguetes Júpiter dos EUA instalados na Turquia. Isso foi
seguido imediatamente pela
noticia de acordo semelhan-,
te entre Roma e Washington, para o mesmo fim."
"Por
Genebra (FP-Ar-JB) —
grande que seja a
vulnerabilidade das bases A União Soviética poderia ,
concordar em que fossem
de foguetes Júpiter", afirma
controlados os foguetes e
"sua
simples prea revista,
rampas de lançamento que
sença na Europa impõe a
a Asscmbléia-Geral das Natodo agressor em potencial
o.s
ções Unidas autorizasse
'URSS a
a missão precipua rie desEslados Unidos e a
trui-los, para que èlcs não
conservar, segundo oferta
apresentada na manhã de
possam ser lançados contra
ontem ás delegações ocideno seu território. Entretanto,
tais à Conferência do Dede acordo com a nova fórmula de defesa, em que o.s sarmamento pelo represei.tante soviético Seniyon Tsasubmarinos atômicos armados de foguetes Polaris se rapkin.
O problema do número
encontram sob a exclusiva
dessas unidades poderia ser
UniEstados
dos
jurisdição
resolvido através de uma
dos, a iniciativa de recorrer discussão,
propôs Tsarapàs armas atômicas não cakin. O Embaixador norteberá mais ao adversário e
americano Charles Stelleresim a. Washington. Todajeitou a proposta por não
via, os foguetes Polaris só prever garantia alguma conpodem ser empregados eficientemente contra grandes
oencentrações humanas, ou
seja m, as cidades, o que
torna impossível a Washington assumir a decisão dc
empregá-los por maior que
seja a ameaça contra a
Turquia, Inglaterra ou
Itália."
Seul, Coréia tio Sul fAP-JB) —
"Portanto", termina a InInrormn-se de Seul «ue os principais facções militares do pais
íarmação M i 1 i t a r, "sob > o
o General
estilo
pressionando'
Presidente da.
pretexto de modernizar as Chung Hee Parte,
Junta Militar de Governo. » redefesas européias, os Esta- slstir
n oposição dos partidos ci'do
Unidos
desligaram-se
dos
Governo de Washington
vis e
seu regime militar por
estender
f
habilmente de seus comproanos. Tais facções,
mais
missos de defesa da Europi, Beèuníloquatro
as fontes, se batem por
reservando-se ao exclusivo lima resistência enérgica i» eslRôncios dos partidos civis para
direito de resolver se devea r.-lização de eleições livre s,
luta/evenrão interferir na
mesmo A custa do de.ranifin.cnto de sangue no pais e du peat.t
tual. E se levarmos em condã ajuda norte-americana..
'o
o
emhecatombe
ta a
que
entretanto
que
Afirma-se
General Párlc tenta estabelecer
prego dos engenhos Polaris
uma fórmula dc acordo capai
produziriam nos países a sedeter a crescente preshiio norrem defendidos, chegamos à. de
te-americana em favor tta muanhconclusão de que essas ar- ça do regime coreano. Fontes coreanas além de outros grupas mlmas nunca serão utilizadas lltares
se encontram exasperados
do
o
ataque
impedir
pelo que consideram hesitação do
para
General Parle em levar o pais a
inimigo comunista à Euro- tima
nueya civil, se nece.-.f>ArÍÒ,
para permanecer uo poder.
pa Ocidental."

Berlim
Derrotas
Russos aceitariam
continua
controle pela ONU de ameaçam
bases de lançamento
Macmillan em pauta
—

Militares
coreanos
resistem

_>

tra o acúmulo de projéteis
não declarados e a construcão de rampas secretas.
CRITICAS
A amplificaçáo feita pot
Tsarapkin da proposta inicialménte apresentada pelo
Chanceler soviético Andrei
Gromyko não conseguiu arrançar as conversações sôbre o desarmamento da eslagnação em que se enconiram;
V11 h c i onários ocidentais
disseram que o delegado soviético passou a maior parte do seu discurso de uma
hora criticando as propôstas ocidentais para um desarmamente geral.
Os ocidentais vinham pedindo há seis meses ã delegação soviética as informações necessárias sobre a proposta feita por Gromyko durante a última AssembléiaGeral da ONU para que autorizasse a URSS e os Estados Unidos a conservarem
certo número de foguetes
intercontinentais, f o guetes
antifoguetes e foguetes
aéreos.
A declaração soviética da
manhã de ontem não satisfez às delegações ocidentais,
reservando-se estas o direito de estudar as sugestões
que pareceram algo obscuras
durante a tradução simultânea.
O delegado norte-americano Charles Stelle e o britânico Joseph Godber declaraiam que as propostas de
Tsarapkin significavam que
o.s controladores só poderiam visitar as instalações
de foguetes que figurassem
numa lista fornecida pelo
pais que se submetera à
inspeção.
"Quem
pode saber se tal
pais enumerou todas a.s suas
rampas, uma por uma?". Indagaram Stelle e Godber.

Londres (UPI — JB) — Dcpoi.n
da violenta manifestação ocorrida há dois dias diante do Parlamento. na qual 5 000 desempregados lutaram com a polícia e t.iicjjaram a hastear uma bandeira veriiielha na porta da Casa, o Govimiu tio Premier M&çmU.-Ul enr
c.oii trava -se ontem 11» Iminência
Ue aolrer dim amarga» derrota.,
eleitorais, ,em pleito* compiementares nas" «irí-ui-isui-Çôe?* dc Rue Swanseu.
Reina a
tlierliam
maior expectativa quanto aos reo
votuçUo,
quo
sultado* dessa
òolislderãUu por multou como um
indicio do que ocorrerá nas eleiÇÕes i;erai.s, em que o Governo
eon ser vo dur poiterú c»ir,
Hú ronjeturas quanto n pu.-i.-ibilidade de o Partido Liberal, cuia
força vem crescendo, superar or
conservadores em q\nUtn.er das
repeduos localidades referidas,
lindo o seu feito de Colna Valley,
compiemenclelçótíi.
jiaá últimas
tares, quando obteve o segundo
lunar del._imdo os conserv adores
cm terceiro. Ontem houve outra
manlfcataçiio contra o Governo,
deft.su vez por parte dos proíe^sí.res. Cinco mil representante» do
magistério desfilaram diante 'do
Ministério da Educação. pro_eatando contra o Ministro dessa.
Piist-t. Edward tíoyle, quo vetou o
ttiimenio dos seus artlúrlOK.
Slssa Hérle dé distúrbios contribúl apeiítis paru pór em deütaque
o mais Bêrio problema enfrentado
o desemprego.
por Macmillan:
.Recorda-se que a Inglaterra, tem
701 9:!0 desempregados (elementos
de 11 de março), ou seja. _.l
por cento tle toda a sua força de
trabalho. 3e bem que Isso ainda
esteja lonse dos 6,1 por cento d»
noa
desempregados que existem
Estados Unidos, a. cifra é séria,
tem
conservador
pois o Governo"elimina,
totalmeno propósito tle
ts o desemprego na IniU^tcrra.
As eleições tle 1039, em Hotlierliam e Swa___".i constituíram retumbames fracassos para o Gocomo se recorda.
vérno Inglês;
Na primeira localidade o trabaobteve a catletJack.
Jonss
ihiata
ra- do representante da clrounscriçfeo de Rotlierliain eofn a vantaifem de 12 000 votos sóbre o seIPindo colocado, um conservador
— isso em um total de 45 000 sufráslos depositados nas urnas.
Awora. os trabalhistas apresentaram o nome üe Brian O'_lalloy,
eni Rotlierliam. esperando «obrepuj-ii* mais uma voz or conservadores, representados por Mloliael
Barrais. •

Washington (AP
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Fontes autorizadas informaram
ontem que o Secretário de Estado Dean Rusk e o Embaixador soviético Anatoly Dobrynin
voltarão a se reunir dentro de
uma semana, a íim de prosseguir as conversações de sondagem sobre Berlim.
Seguindo uma norma preeslubeiecida, o Departamento de ,,
Estado convocou os Embaixa- .
dores da Grã-Bretanha, França
e Alemanha Ocidental — países
diretamente Interessados n o .'
destino de Berlim —• para uma
reunião, ontem, com Llewellyn
Thompson, principal assessor'
de Rusk para as questões soviétlcas.. que o.s colocou a par da
entrevista com Dobryntn.
Nas esferas de Washington :
não causou surpresa o fato de
nada de novo ter sido apresentado na conferência entre Dobrynin 1. Rusk. Esta, que se
realizou no Departamento de
Estado, terça-feira, durou uma.
hora.
Tanto Rusk como o Embalxador soviético nada mais fiZDram senão reiterar as já co- •
nbecidas posições de seus respectlvos governos quanto a.
Berlim.
Entretanto, os circulos diplomáticos consideram lógico tal
fato. uma vez que a entrevista,
se destinou, em primeiro lugar,
a renovar as bases de negociacões após um recesso de cinco
meses. Posteriormente, serão
empreendidas conversações em
moldes mais positivos.
Um alto funcionário do Govêrno norte-americano, que não
se quis identificar, declarou
que, numa segunda entrevista,
dois fatores novos poderiam
surgir: 1) — Dobrynin talvez
apresente uma nova proposta,
ou uma versão modificada dos
planos soviéticos anteriores: 2)
— é possível que se esclareçam os motivos por que a,
União Soviética foi levada *
reiniciar a atual série de negoclações.
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informa:

Vaticano e Moscou se aproximam
Estamos seguramente informados de que
o Papa João XXIII fará importante pronunciamento, durante a. Páscoa, destinado a ter
repercussão maior do que a Ehcíclica Alater
et Magistra.
.'_-',.
,
O pronunciamento, que no.s foi adiantado
por fontes da Igreja, será de caráter político
e segundo os entendidos, deve relacionar-se
com a recente visita ao Vaticano do editorchefe do Pravda, Sr. Adjubei, genro do .Sr.
Nikita Kruschev.
O resultado imediato será o entendimento
em novos níveis entre o Vaticano e a União
Soviética.
ESTIVADORES MILIONÁRIOS
Graças àslfis defeituosas e a um govêrno que náo se anima a acabar com o Porto
de Ilhéus, este ano, calculada a safra de
cacau, os 182 estivadores daquele .porto ganharão mais de um milhão de cruzeiros
mensais. São os marajás cia classe operária.
RGN: ROTEIRO DE JANGO
O Presidente João Goulart confirmou que
irá ao Rio Grande do Norte, no próximo dia
2, a fim de dar, em Angicos, a aula de enceri-amento do curso que alfabetizou 380 adultos.em quarenta horas — aulas, pelo método
Paulo Freire.
Irá de Caravelle a Natal e lá tomara um
DC-3 que o levará a Angicos onde, ne.sle momeuto, oito tratores trabalham dia e. noite
a aula,
para dar condições ao campo. Durante
o Presidente anunciará a adoção oficial, paia
todo o Pais. do método Paulo Freire.
Dal viajará para Fernando Pedrosa —
Cidade que leva o nome do pai do Sr. Silvio
Psdrosa, Subchefe da Casa Civil.
Embora ns distâncias sejam pequenas,
todas as viagens serão feitas de avião, pois
as estradas estão aláfeãdás com as constantes
chuvas. Em Fernando Pedrosa almoçará debaixo de um secular Jequitibá, o mesmo sob o
qual almoçaram, em 1932, Getúlio Vargas e'
José Américo, depois de uma viagem de inspeção ãs zonas assoladas pela maior seca
já registrada no Nordeste. Nesta repetição do
íato histórico, existe uma diferença: nesie
momento, o Nordeste atravessa uma fase de
chuvas intensas e grande fartura.'
Depois de visitar as salinas, em Mpssoró,
o Presidente viajará para o Município de
Santa Cruz, onde acionará a chave que ligará a energia de Paulo Afonso â primeira
cidade ria-grandense do norte que, de um
.só golpe, passará do caridieiro à mõderníssima luz dc mercúrio.
O Sr. João Goulart dormirá em casa cio
Governador Aluisio Alves que — diga-se.de
esta
passagem — não mora em palácio, que
em péssimo estado de conservação.
Na sua possagem por Natal, o Presidente
Goulart será saudado por 50 mil pessoas, entre. as quais estarão todos os prefeitos rias
cidades do interior do Estado.
DE VOLTA
O Embaixador Enrique Sousa Gomes partil! para Roma, a fim de reassumir seu posto
no Vaticano. Dessa forma, o esquema para
colocar o Ministro Barros Barreto naquela
Embaixada, a fim de abrir vaga no Supremo,
está praticamente anulado. Confirma-se. assim. noticia que demos domingo último,
anunciando o desinteresse do Sr. Barros Barreto por uma compensação no exterior, em
troca de sua aposentadoria.
COMANDO
O.Almirante-Murilo Vasco do Vale, que
terminou o curso da Escola Superior dè
Guerra, foi nomeado para comandar o tjuinto Distrito Naval.

Paulo juntar-se-á a do Rio Grande do Sul,
o Bispo O. Vlcenle Scherer, que será elevado
-,
ao Cardinalato.
Na política da Igreja, considera-se a escolha rie Dom Scherer uma vitória de Dom
Jaime cie Barros Câmara, pois ambos têm
absoluta identidade de pensamento.
A propósito, foi Dom Scherer quem dehuriciou a infiltração de comunistas na administraçáo cio Governador Leonel Brizola.
NEGÓCIOS
A Empresa Palmar idos Srs. João Rui
Medeiros. Murilo Pcrcz c Djalma Boechat)
vai ser a nova representante da DKWVemag no Rio. Curioso registrar que este
grupo financeiro sempre teve seus negócios
ligados ao mundo do café.
CRISE NO FUMO
Estamos informados de que os acionistas
brasileiros da.Lopes Sá ífumosi estão inelinados a entrar com ação em juizo, para
obrigar o grupo estrangeiro que comprou o
controle acionário da empresa a cumprir o
contrato de compra, e venda.
A maioria das ações da Lopes Sá foi
comprada por dois grupos internacionais: a
Union Financière Belge des Tabac e a Ed.
Laiirens.
A Lopes Sá está vivendo terrível crise
interna.
MILITAR
. O General Peri Beviláqua fará hoje em
São Paulo, no Clube Harmonia, onde a Associação dos Diplomados da Escola Superior-de
Guerra faz um curso, conferência sob o titulo: O Direito tie Greve e a Segurança
Nacioniil,
Podemos adiantar com toda a certeza
que a palestra vai provocar discussão, pois
os conceitos do General sóbre o assunto serão emitidos com a maior franqueza e criticas com endereço certo serão feitas em forma direta.

1. Os homens do slaff do Governador
Magalhães Pinto estão atraindo o Governador Miguel Arrais para que èle seja, o Vice do
Governador mineiro, nas próximas eleições
presidenciais.
,2. Mas, o Sr. Miguel Arrais resiste, pois
deseja ser o candidato das esquerdas à substituiçáò do Sr. João Goulart.
3. Por sua vez, o Governador Ademar de
Barros, em Fortaleza, assistiu à posse do Governador Virgílio Távora e com êle pa.lestrou longamente. Acalenta a idéia de tê-lo
como seu vice. .
A. O Senador Afonso Arinos. em Paris,
procurou o Sr. Pedroso Horta e pediu-lhe
que procurasse convencer o ex-Prcsidentc
Jânio Quadros a apoiar a candidatura do
Sr. San Tiago Dantas á Presidência da República.
5. E. finalmente, podemos adiantar .qua
não interessa ao futuro político do Sr. João
Goulart' ser substituído por um presidente
petebista, pois, enquanto este exercesse a
Presidência da República, sua força ficaria
tremendamente diminuída. Já não acontecera o mesnlo se o Presidente fór um estranho aos quadros do PTB. pois. assim, manterá a liderança do PTB. partido já forte
que tende a crescer muito mais. podendo
aspirar a volta,ao Alvorada, eirí 1970."

Todas as vezes que se fala em candidato
de conciliação para o Governo da Guanabara,
vem ã baila o nome do Senador Gilberto Marinho, que tem transito livre em todos os
partidos.
CARDEAL

A Companhia rie Transpor- banos, Sr. Antônio Crespo de
tes Coletivos dn Guanabara, Vasconcelos, informou que a
aceitou como íato consumado greve dos ônibus elétricos terá
a greve dos motoristas e tro- prosseguimento até que sejji encadores dos ônibus elétricos, e contrada uma solução satlsf*vai'manter os veículos parados tórla.
durante 2(1 dias, enquanto são
Afirmou que ao primeiro mitreinados 300 novos motoristas, mito de amanhã serão, paralirecrutados cm outras reparti- sjidps os bondes da Zona.Nort»
ções estaduais, para substituir
e de Santa Teresa, se o Goos grevistas que não são mais vêrno não reconsiderar sua atifuncionários du tüdé com relação aos motorisconsiderados
CTC
tas e cobradores em greve.
— Se fôr demitido também
A Secretaria de Serviços Públicos autorizou os ônibus e loalgum empregado da Compatações da Zona Sul a trans- rihia Jardim Botânico, o meu
portar passageiros em excesso sindicato pedirá ao Poder Juenquanto perdurar a situatfio dlciário a penhora dos bens e
criada pela greve, e está dis- imóveis dessa companhia —
posta a estender essa autoriza- advertiu o lider sindical.
cão a todos os coletivos da CiAntônio Crespo d*
O Sr.
d-.ule, se fôr deflagrada amaVasconcelos foi recebido ontem,
nhã. como está prevista, a Brecm audiência especial, pelo Gove dos bondes da Zona Norte
vernador Carlos Lacerda, a
e de Santa Teresa.
quem entregou um memorial
Embora o Governador Carlos Lacerda tenha prometido, explicando os motivos da greve e pedindo a interferência do
ontem, aos grevistas, que convacaria o Presidente da . CTC Governador junto ao Coronel
para Iratar pessoalmente do Américo Fontenelc,O dirigente sindical avistouassunto, o próprio Presidente,
Fontenelc. se também- com o Ministro do
Américo
Coronel
disse ao JORNAL DO BRASIL Trabalho, Sr. Almino Afonso,
que se conservará intransigen- que lhe prometeu intervir junte cm sua posição, fazendo os to ao Governo da Guanabara
irolley-hiis esperarem pelo trei- em favor da solução amigável
namento dos novos motoristas, para o movimento.
convocados no Departamento
Em nota oficial, a CompaEstadual de Estrados de Rodanliia de Transportes Coletivos
gem, na Sursan e na Superin„ f irifi ou que, se atendesse a
tendência de Transporte.
Referindo-se aos grevistas, ' proposta do Sindicato dos Carris. pagando de Cr$ 75 mil a
disse o Coronel Fontenele:
CrS 80 mil aos motoristas dos
— files não quiseram assinar
ônibus elétricos, seria obrigada
o contrato de trabalho, pora dobrar a atual tarifa dos
tanto não são meus empregados e eu nâo tenho nada a ver Ônibus, e os 12 mil motoristas
. e cobradores de lotações c ônicom seus problemas.
bus iriam reivindicar salário
O Presidente do Sindicato de
Idêntico ao pago pelo Estado.
Trabalhadores em Çarris Ur-

A MOSCA-AZUL

CONCILIAÇÃO

.

Em primeira mão: o Brasil terá o seu
quarto Cardeal. Ao do Rio, Bahia e São

VENDA DE INDUSTRIA
O Grupo Seabra vendeu a Fábrica de
Tecidos Nova América para o Grupo Lundgreen, de Pernambuco.
BANCO E EMPRfcSA
O jovem diretor de banco e homem de
empresa; João Ribeiro Neto, que se vem destacanclo junto aos mais dinfmicos meios inctustriíiis e bancários da Guanabara, almocou ontem em Manchete com o Sr. Oscar
Bloch. Assunto principal da conversa: reforma bancária.

Cosmonautas Aerobrás
Exonerada
vetada em
Maria Clara virão ao
Rio amanhã Congresso
a pedido
O Governador Carlos Lacerda exonerou, ontem, -a pedido,
à Srta. Maria Clara Machado,
do Serviço de Teatro e -Diveruóes ria Secretaria de Educação.
A saída da Srta. Maria Ciara Machado, anunciada há
dias, vinha sendo desmentida
pelas autoridades rio Estado.

jovens! A l.a CR cíiamar a a classe de 191 I.

São Paulo (Sucursal) — Os
cosmonautas soviéticos P a v e 1
Popovich e Adrian Nicolayev
foram homenageados ontem
com coquetéis pela Escola de

Aperfeiçoamento,

d« • Oficiais,

da IV Zona Aérea, e pela Fundação Santos Dumont, e ássistiram, com indiferença; . no
Parque do Ibirapuera, à projeção de um filme sóbre o vôo
que fizeram em torno da Terrsi.
. Amanhã viajarão para o Rio,
d bordo do/ avião TU-114, que
áteirárá no Galeão.

São Paulo .Sucursal) — Por
9 votos contra 3, em sua última sessão plenária, o V Congresso Brasileiro' de Aeronáu-'
tica e Espaço rejeitou a tese
da criação da Aerobrás, com <
a estatizaçâó das empresas comerciais. •
Na mesma sessão, o Deputado
Federal Cunha Bueno, do PSD,
o levantamento das
sugeriu
necessidades do transporte aéreo brasileiro como primeiro
passo pnra a implantação da
indústria cie material aeronáutico.
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Último elemento do grupo
que matou Odilo Costa,
neto, continua foragido
Encontra-se ainda foragido, tornando-se difícil sua
captura, o último elemento do grupo que matou o jovem
Odilo Costa, neto, segundo informou ao JORNAL DO BRASIL o comissário do 7.° Distrito Policial. Sr. Borges Fortes. João Gomes, vulgo Baiaco, ausentou-se da casa de
. sua mãe, na Rua Santo Amaro, c é pouco conhecido íora
daquele local.
O comissário teve informações de que Baiaco costuma
sair do Rio sempre que comete algum delito, indo para
Caxias, onde se oculta na casa de um amigo, na Rua Nilo
Peçanha, ou para a Cidade de Lago de. Muriaé, também
no Estado do Rio.

COOPERAÇÃO

/'

.

As autoridades do 7.° D. P.,
diante disso, vão pedir a çooperação da. Polícia dos Estados de
São Paulo, Minas. Estado cio
Rio e Esdirito Santo. Mas não
esteja muiacredita que Baiaco
- ' '
to longe.
Aiiula de acordo com o que
informou o Comissário Borges
Fortes, Buiaco fêz par te, há
tempos, cie um grupo de pivetes que assaltavam nas imediações da Rua Santo Amaro, onde reside, l.endo sido preso duas
vezes. Posteriormente passou a
trabalhar,"como pintor de geladeiras, numa oficina da Rua
Humaitá.
Enquanto Isso, a Policia contlnua realizando batidas em
toda a Cidade. Cento e setenta
e quatro pessoas foram presas,
das 12 horas do dia 25 ãs 12
horas do dia 26, de acordo com
b oi e t im da Superintendência
Judiciária.
Nessas.diligências 65 foram
presas em flagrante, duas por
homicídio, 30 por lesões corporais, três por roubo, oito pór
estelionato, -27 por-furto, dois
por furto qualificado, dois por
sedução. 49 por delitos diversos,

lü por jogo do bicho, 7-por porte de armas, e 34 por vadiagem.
Com o objetivo de apontar soluções para a delinqüência juvenil no Brasil, a Associação
Cristã de Moços do Rio de Jalistro.promoverá, nos dias 1, S
e 5 de maio próximo três mesus-rectandas.. em sua sede, na
Kua da Lapa, 86,
\ • .Essas mesas-redondas serão
presididas por educadores e deIas participa râo. como exposltores e' debatedõres, psiquiatras,
médicos clínicos, assistentes sociais, juristas, magistrados, professôres. especializados, sociólogos, sacerdotes católicos, pastores protetante. jornalistas, representantes do J u i z a do de
Menores e autoridades policiais.
Os trabalhos das. três reuniões obedecerão aos seguintes
itens: Causa» da ilellnijüènci*
infanto-juvenil (psíquicas, biológica e sociais); Crítica, ao
cine nt faz atualmente para.
combater tal criminalidade <fatôr.es bons, fatores fracos, ialhas mais sensíveis); Aprova<;ão das medidas que lecomendam para maior eficiência na
luta conlra a criminalidade infanto-juvtnll.

UMA DAS MAIS FASCINANTES
AVENTURAS ROMÂNTICAS,
O A HISTÓRIA!
S'lmodo nos mares e
no exótico esplendor
do Tai+n

MARLON
BRANDO w
TREVOR HOWARD
RIGHARÜ HARRIS
NA PR-T/OiiÇAO

O GRANDE
MOTIM

?a-3^.*»&'i^_SS3í_à-' " !_w_SBÍ«»K^wí^^ws_a_B

MUT1NY0NTHEB0UNTY
Proibido
até 10 «nos.

-co-CSiraloftOO

HIMFFÍIH IrMM.IMA
V

^___^__f____W:'-: /'•^^fe^J^^Mlaf^^i^J«á.

Wvft».-_t_t

tK,_-^Í_ Ot

«•••vtkiO*

MattnCOO»

.WUtlíS _BE!R IMS MllfflW .*KSS"- mu tm
f£S£S& TECHNICOLOR*

"U^I__-Í^B_-BI^__Mmí

EXPANSÃO DA PRODUÇÃO BKW-VEMAG
Acompanhado do Dr. Lélio Piza Filho, Diretor Superintendente da
VEMAG S. A., desembarcou no Aeroporlo Internacional de Viracopòs o
Dr. Werner Henze (à esquerda), Diretor Cera] da AUTO UNION, da-Alemanha. Os ilustres viajantes deverão prosseguir no Brasil os estudos para
expansão da produção'dos veículps DKW, pela VEMAG S. A., neste «mos
m-ò-ximos anos. No clichê, flagrante do desembarque.
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Auxílio

D. Estêvão diz que Igreja é
contra o capitalismo
que deprecia personalidade

para
Odete
Atendendo a apelo transmitido pelo Serviço de Utilidade
Pública da Rádio JORNAL.DO
BRASIL e divulgado pelas coumas do JORNAL DO BRASIL, ouvintes e leitores vêm
enviando- auxilio para compra
do medicamento Aldacton, de
100 mg, para a menina Odete
internada
Ferreira Brandão,
há três anos no Hospital Jesus. A droga só é encontrada
nos Estados Unidos e seu preço é muito alto.
Do Colégio Notre Dame,. cm
Ipanema, e do Colégio N. D.
Sion, duas alunas, Regina Maria e Jacqueline, remeteram ¦ ao
Serviço' de Utilidade Pública
duas* cédulas de um dólar, prometendo que farão uma coleta
entre suas colegas de escola.
Quem quiser ajudar a aliviar
os padecimentos da menina
Odete poderá comunicar-se
com o Serviço de Utilidade Pública da Rádio JORNAL DO
BRASIL, pelo telefone 22-1519.

Sambistas
suspendem
passeata
A Escola de Samba Àcadêmicos do Salgueiro, campeã do
ano, decidiu
carnaval deste
suspender a passeata do silêncio, marcada para amanhã, em
revista norteprotesto contra a —
qut publlamericana Timt
cou artigo iusultoso contra os
—
com resambistas cariocas
ceio de que elementos estranhos transformassem o movimento em manifestação antiamericana.
Nesse sentido, os presidentes
dás Escolas de Samba resolveram enviar memoriais ao Governador da. Guanabara, aos lideres da Maioria e Minoria na
Assembléia Legislativa, ao Secretário de Turismo e ao Presidente da ABr, Sr. Herbert
Moses.
PROTESTOS

D. Estêvão Betancourt, do Mosteiro de São Bento,
comentando ontem as conclusões a que. chegou a reunião
do Movimento Operário de Ação Católica na América Latina, afirmou ao JORNAL DO BRASIL que a Igreja, doutVinãriamente, é contra o capitalismo ou qualquer sistema de inspiração capitalista, porque éle deprecia a personalidade humana...
•
Sobre a identificação da Igreja com as forças econõmicas — Conclusão também tirada na reunião do MOAC
e que seria a responsável pela dificuldade dos militantes
católicos no seu trabalho junto às massas — D. Estêvão
disse que, infelizmente, os fatos históricos do século passado deixaram uma impressão errônea a êsse respeito.
A DOUTRINA
Esta conclusão a que chegaram os militantes católicos
— disse D. Estêvão — tem
que ser analisada sob dois aspectos: o doutrinário e o histórico.
No tocante à doutrina, a
Igreja é contrária a qualquer
sistema de índole ou inspiração capitalista, porque o capitalismo não pode deixar de
acarretar injustiças e a depreciação do elemento humano. Poderíamos lembrar que
no século passado unia das
primeiras vozes que se levantaram contra a exploração cias
classes operárias, foi a do bispo alemão Keppler. Sucederam-lhe outros prelados, que
repudiaram igualmente o trabalho das crianças em fábricas, os abusos de horários, a
etc.
exigüidade de salários
Ainda recentemente, o Papa
João XXIII, na Encíclicá Mater et Maeistra, recriminava
qualquer tipo de capitalismo.
No plano doutrinário, portanto, a Igreja de modo algum
está ligada às classes que expioram os homens, pelo poder
do dinheiro.
— Na história, porém —
continuou D. Estêvão — dáse um fenômeno curioso. A
Igreja não tem propriamente
missão temporal; seu papel é
primariamente religioso, papel

èste que pode desenvolver-s»
em meio a todas as condições
sociais e temporais em que os
homens _ se encontrem. Ora,
acontece que na Idade Média.
havia cristãos que em nome
da Igreja impregnavam d»
cristianismo qualquer das atividades sociais. No. século passado, porém, quando o conflito entre operários e patrões
surgiu, infelizmente, não havia muitos leigos cristãos que
o resolvessem no sentido do
Evangelho. Quem tomou a dianteira, íoram correntes novas não cristãs, ou mesmo
Somente quando a
atéias.
Igreja verificou que as quêstoes de salário e distribuição
dos bens materiais estavam
acarrentando danos às almas.
tratou ela de intervir sériamente, nos setores da cconomente, nos setores da econo. mia e do trabalho temporal
Em conseqüência disto, a ciasse operária foi sendo mais *
mais alheada dos setores d»
Igreja, e a impressão de que
a Igreja estava associada aos
ricos e poderosos, náo corresponde às intenções de. sua
mensagem.
— Hoje, a Igreja se empenha" em'levantar o nivel cul.tural e humano de todos aquèles que estão na indigência
— concluiu D. Estêvão Betancourt.

Rei do penteado mostra
ao Rio os três estilos do
ano em cabelos curtos

O cabeleireiro austríaco Hans Kammerer, detentor d»
No memorial a' ser enviado
no Sr. Herbert Moses, os pre- taça de ouro dos Concursos Internacionais de Penteados
sidentes das Escolas de Samba eni Viena, apresentou ontem, no palco da Associação dos
pedem que a ABI seja porta- Empregados do Comércio, os três novos tipos fundamentais
d ora dos protestos oficiais das de penteados em moda na Europa, todos eles executados
Escolas de Samba contra a re- em cabelos curtos e de ondulado leve.
vista Time, exigindo uma reEnquanto seis lindas modelos brasileiras confessavam,
repnração e a refficação da
após passar pelas mãos de Hans, que Taramente antes esdito
foi
qu*
na
qual
portagem,
bem penteadas, o mestre vieriense anunciava
o dinheiro gasto pelos sambls- tiveram tão.
ano
do
de
cores
as
para as cabeças femininas: champanha,
é
proveniente
tas cariocas
"marginais e prostitutas".
•': louro dourado, tiziano, ouro velho, azul violetado e marÊ preferível não se reali- rom com mechas.claras.
zar a passeata contra o Time, KARO Ê BOM
ram apresentadas as jóias d»
Strass. especialmente confecpara que nosso, protesto não
seja interpretado como um incionadas para o mestre ausHans Kammerer disse que o
sulto aos Estados Unidos. De- preto azulado está igualmente
tríaco.
comentou
Hans Kammerer
seiamos que a revista republl- em moda na Europa, por ser
que a foto de Chica da Silva, dificilmente encontrado em ca- para o JORNAL DO BRASIL
de
com vm desmentido. Somos
belos ao natural, mas não acre- que a moda dos penteados devia continuar sendo ditada por
boa ' paz e pessoas de bem e dita que essa côr pegue na Amé"só o que
caso
não pretendemos criar
rica Latina, porque
poucos paises: Alemanha,Francom a Embaixada americana é raro agrada às mulheres".
ça, Áustria, no máximo a Itánem com o povo norte-ameriOs três penteados que èle lia e a Inglaterra, que atual—
Presidente
afirmou o
mostrou foram o Derby, dita- mente se iniciam nesse - terrecano
do Salgueiro, Sr. Oscar Va- do pela Áustria, o Telstar, pela no. Se a competição não íór
limitada — disse êle — só
Alemanha, e o Chou, pela
lençft.
a moda perderá.
França. Todos os estilos eram
sublinhados por pequenas fivelas, já que as. fitas saíram FAMÍLIA
definitivamente de moda.
Hans Kammerer. que Já venceu 50 concursos de penteado»
.MODELOS
tem duas filhas que seguem s
Hans penteou as brasileiras sua carreira. A mais moça, Eva
de 16 anos, participará dominGeórgia, Andréa, Maria Adelaide Garcia Siqueira, Janete Vila go que vem, em Viena, de um
concurso de penteados para
Nova. Neide Kastrup, e Marcoquetel. Por isso, o pai tem
Iene Fernandes. Todas elas dede estar de volta até. sábado,
cláraram que raras vezes antes
tão bem
para contemplar a obra da fipenEmbora o Ministério da In- se. sentiram
lha e decidir se pode ou não
dústria e Comérro negue o teadas.
ser apresentada.
Integrando os penteados, íofato, as indústrias de autopeos
ças continuam aumentando de
seus produtos numa média
25%. Tabelas com os novos
preços estão sendo distribuídas
*e
vareno comércio atacadista
desrepresentantes
Jista, pelos
sas indústrias.
Vários artifícios vêm sendo
usados com o objetivo de resguardar a data em que as taNiterói (Sucursal) — O Diretor do Hospital Antônio
belas serão postas em vigor,
visando, assim, a evitar o con- Pedro, Sr. Matias Gusmão da Silva, informará hoje ao
fronto com a vigência do com- Ministro da Saúde que a redução de 50 por cento, deterpromisso que os fabricantes de minada pelo Plano Nacional de Economia, nas verbas do
"o caos absoluto" no estabeleautopeças assumiram com o hospital,
poderá provocar
Governo.
cimento, inutilizando todo o trabalho que está sendo desenvolvido para recuperá-lo e transformá-lo em hospitalCIRCULARES
escola.
de autopeças
O Sr. Matias da Silva, segundo informou, revelará ao
As' empresas
se comprometeram a congelar Ministro da Saúde ter conseguido afastar a ameaça de
a
_...-.., por
.... preços,
os
...três meses,
greve
dos servidores e solicitará providências imediatas
En- a
partir do dia 13 de março. Enserem liberadas as verbas necessárias ao pagamento
numerosas
tretanto,
d
vencimentos de março, para afastar qualquer perigo
^Çulai:«
de paralisação do hospital.
e_tãÒ^hegaandoad?à!
SS*
riamente ao comércio do Rio,
Rio. Sr. Carlos Antônio da SilRECURSOS
comunicando os novos aumenva, para saber se o Governatos. Uma importante indústria
Pedro
dor Badger Silveira aprovou os
O Hospital Antôniç
de São Paulo, usando o artlfitermos do acordo que transestá mantendo em funcionacio de omitir a data, acaba da
formará o estabelecimento em
mento apenas os serviços de
enviar circular aos seus clien- Pronto-Socorro e de Maternium hospital-escola. O acordo,
tes, em que diz num determidade, que ocupam dois dos seus
qut vem sendo tentado há um
nado trecho:
Todas
as
enano e quatro meses, estabelees
nove pavimentos.
"Vimos, por meio desta, coque o Governo Federal, atrafei-máriás e salas espccializnvista
de
em
das estão fechadas i falta
municar a V. S."- que,
vés dos Ministérios da Saúda
recursos financeiros, íato que . e da Educação, contribuirá pados sucessivos aumentos que
indus1961.
custos
sofremos, nossos
se vem observando desde
r'a a manutenção do Antônio
triais elevaram-se substancialA sua dotação no Orçamento
Pedro.
onerosos
que
mente, e os preços
da União é de CrS 360 milhões
matérias-primas
e se perdurar o corte de 50r,i
pagamos pelas
(que, aliás, não recebemos), não lhe sobrará recursos, sequer, para o pagamento do
peças e utilidades gerais, forpessoal, cuja íôlha ascende a
çaram, conseqüentemente, a Crt 190 milhões.
LAMBARÍ
que ajustássemos nossos preços,
O Sr. Matias ¦ da Silva se
SecreBalneário — Piscinas —
condições de pagamento e des- avistará também com o
Sauria — Boite — Cinema
tário de Saúde do Estado cio
contos aos novos fatores."
Parques
IMPERIAL HOTEL p?rmanecerá aberto com os
preços do GRANDE
HOTEL
NA TV-RIO, HOJE, ÃS 23 HORAS
Diária» cora refeições:
.... CrS i 500,00
pessoa
pessoas .... CrS 2 800,00
Reservas-. Edifício REX
COM SENSACIONAL ENTREVISTA DE
— 5.° andsr — Sala 501 - •
Tel. 22-8554. <p

Autopeças
continuam
a aumentar

Diretor do Antônio Pedro
vai a Ministro pedir verba
para salvar o hospital

.METRO-GOLDWYN-MAYER,

_fl __BJ_____lf!iS^©fí?__§?_. ^^ÍS^^^^^Ê^^^rW^^^^^-^rW^^^^sXBlc^ml

isWmg--

dias
vinte
ficarão parados

Wk\m

IMPERIAL HOTEL

NÃO PERCA!

"A Notícia é o Espetáculo"
Flávio Cavalcanti

O MAIOR REPÓRTER DA TV BRASILEIRA

Jornal do Brasil, 5.3-fein, 23-3-03, 1.° Cad. — 9

—- Por dentro fio negócio

Argentina consegue também composição
de dívidas nos Estados Unidos e FMI
GÊNEROS E- MATÉRIAS-PRIMAS
''

CAFÉ

>¦

Nova lorfi-e íAP-trM.JB) —
O ea.fi tipo. Santo* número *
foi cotatie ontem no disponível
"•¦

•nAT at_>
JJOljAtv
r-m„,,.
COmpia
Venda

p-ç
Cr§
.Cr$

LIBRA

Compra
Venda

-

¦"

.'

.

COIÍRB
33.50 .centavos de <_6:»r. »,.'.taa-pé-0 nas operações <Se íechãmente da B6!s» de Nota O cobr» paxá entres** «tuIorque. BnÜat es tipos </ut In- .ras fechou ontem eom u_a_.Ba.ir.l-jem ousto e frete, o Santos xa de 2 «, 4 pontos, »snoo'neB-U-boi. número 3 foi-,cotado , g-cclados 22 contratos:
•
a, 32.30 centavos-de dó;ar a !l- .
^.

¦ «alô .- ..,

r*-_rir. a _-<
¦ 1TJ.XJlJlJtXO
MOKDA-S '

-

¦

Washington. (AP — FP — JB)
•— O Conselho-Dlretor do Fun'do Monetário Internacional
aprovou, ontem, a concessão de
um crédito atanâ-by i, Argentina np montante de 30 milhões de
dólares, até o mès de outubro,
época em que o novo Governo
argentino deverá assumir o poder.
Esta decisão íoi adotada durante uma reunião do Conselho-Diretor do FMI, que íoi realizada na presença do Presidente do Banco Central da Argentlna, Sr. Luiz ptero Monsegur, e do Embaixador argentino dos Estados Unidos da
América, Si-. Roberto Aleman.

-8.7.

.........

bv*-Pé"o. .
De-embro
Njg
, M.-7operações realizadis no
-8">u
Janeiro
mercado a'tírmo. o'contrato B
' assinalou uma baixa de 20 a 23
'
¦
pontos, sendo negocladoa 2 con- METAIS
-jatos. O contrato M, per nua
a. cota.-, em
sva a *«6u
*«* f«cl>ou tranqüilo, sem rea- '
Jt*.
Afinnn
*üU,UU
,,,Mtó ' d.,™,â,i
centavos-de dólar por libra-pêso
^
no, dlsponídos
metais
diverso*
475,00
. ' vel durante sa operações de leMERCADO A TERMO
a
d* Nova
s
.
e.iamentó- da B 01
¦'"
Cotacüce «m ceni*voa de dó- Iorque:
t
lar por libra-pêso. eat-caas -íi, ...

rarts:'
contrato i;

Cr5'1288,460
CrS 1332,850

áSg^í^-VíX
g^*0
' .' .
777777:77
'¦

Estanhe
¦•
¦'
Sotembro
, 33.1mvp»
LI^RE
nwe-n-o-*
¦¦,-¦¦
Prata
33.-1
Abriu ontem o mercado de
•.
,
',
c-toblo liver em condições estáTfFÍ
vais'* com as taxas do fochaTT 1*VS
UJ-A-Pk?
11Jmeiíto- anterior mantidas sem
' -. .
._'__._
álteraçío. O Banco do Brasil
._,.,
Esteve ontem a Balsa de TI- . - 13M O. Induatrial- .......
.' os demais bancos declararam
Ord. ...
tulos destituída de Importância 100 C. Branma
sacar o dólar a r$ 475,00 - a
e fraca, cujos nesócioe se fi_s- •.;}«*}•»» ..••••••—.:••
libra, a r$ 1332,830 e comprar a
140 Id.m
ram em pequena escala. As aporS -160,00 e a Crt 1238,4.0, ret20 Idem ...............
"çes da TJnl.o, as estaduais
pectlvamente. Fechou 1 n a 11 oIdem
30
ficaram estáveis,
rRd0 inalteradas.
municipais
Ttt220 Idem - Pref
As açóes de bance*
MANUAL
cotaram-se
.714 Wam
sem . alteràçio. As
S66 Idem
«cões das companhias. Meábla,
No mercado de cambio má¦
310 Idem. ....Ferro
Klbon.
Moinho Santista,
nua! o dólar-papel vigorou na
¦¦
419 Idem
Bralsleiro, Lojas American»*,
abertura a Cr$ 837,00 paro ven|
M&g*
,W 11! y * Overland (ordinárias ,
da e a- CrS 632.00 para. compra.
;
»&*gg
Vale do Rio Doce (portador).
Logo _k-,e_u.da o dólar.-papel
•
20 Idem •_; — — ;'
Paulo
AlparSão
ra,
Mine
Belgo
Pe_t.
#__ioi_ a .ser vendido a Crt
ctu
OS.
*¦*¦. Petróleo União -'prefercn- 599
8-3.00 . comprado a Cr* 640,00.
A tòra-papei regulou para ven7.777777!
^^'S
_dem
^CiS_
d0r,\C'ída x Cr» 1;813,00 _ para compra
r^.vf^«5 Toldos
100 Idem
™'
Idem
, a C,t 1783,00. No fechament- t
f«gjSgjais) estivera» 73
100 Idem
f-^y^sa-a^íp..:
M
!», tr?!Zn
0r$ ¦o48,oo T^rl^Tl
<, ¦ . ,„ •„ • Xix-*.*« -«n/i^ 10 Idenl
para yenaa t ¦ *

SITUAÇÃO FINANCEIRA
Nesssa reunião, o Sr. Mon• segur referiu-se à situação íinanceira da Argentina e às medidas de saneamento econômi-,
co a serem adotadas pelo Ministro da Economia, Sr. Eustáquio Mendez Delfino. A prósima íase da operação rea_i_ar-

íiíôo
u.»

-W.50
127.C0

'

**n
3.00
«oo
"™
vsuo
íoooo
9700
MaO

i

JorCrilC
l

'

|700
98W
;!™
iwoo

50
. , N'ov- líi.qu». 'DPI—JB) — Co- 100
-;950
.tiçó-» de moedas estrangeiras
sai' relação com c dólar corte- ¦ lotuó
amert-ai-c:
900
19000
C.-ü-eirc (mercado livre) 0,0022
10150
-.8010
800
Libra esterlina
Már-d alêmio ocidental ¦ 0,2503 ¦
•?6_o argeiitirid ...;
0,0076
50

7800
7900.
7300

7630

SoOu

A CBT foi constituída por inieiativa dos grupos Pereira
briconte do refrigerador CLIMAX) • MESBLA S.A.

DECKSB

DECRED S. Jk..
FINANCIAMENTO,

INVESTIMENTO
E CRÉDITO
Carts a* AjtoruaçSo n.«127do Sumoc - Capital CrS 100.000.000,00
RIO: TRAVESSA 00 OUVIDOR 21-A - TEIS.: 4M57J E 2J-ÜII*

As ações ordinárias da Companhia Brasileira de Tratores são registradas *
v»m sando cotadas habitualmente nas Bolsas Oficiais dê Valores de São
Paulo « do Rio de Janeiro.
• A subscrição do aumento de capital da "CBT" esta sendo feita sob a. adS. A. - Ruo Sore de Abril,'59, 9."
' ministroção da HALLES INVESTIMENTOS
andar, São Paulo. Já se aproxima de 2.000 o número de pessoas que subscreveram ações da CBT, inclusive 100% dos empregados da fabrico e dos

'¦

%¦

\m \
>Adedf.

,-í*C •-

f RÁD,0|f,
pela'

escritórios da empresa.

L

|l

ll) BRASIL 11

HALlEt INVESTIMENTOS S.A.
!tue Sele de Abril, 59 - ?.• • S.P. - Fcnss; 35-7319 e S--2S-4 - S. P.'
S-PXiiuNtANTE NO felO OE JANcIROí Av. Gonçalves Dio., 69 - conj. 3C6 - Tel. 32..S5Í

HCISA DE
Ce.-ioba ÍOISA OE
Ccrl-j C.

O Serviço de Extensão Rural
da Bahia (Ancarba), em colaboração com outras entidades,.
. esta executando um projeto;
de melhoramento da cultura do ;
sisal no Município de Cohceição do Coité, com ò objetivo de
aumentar em 100% a produção
daíibra, cultivada por 70% das
337 propriedades agrícolas ali
existentes.
Entre os resultados obtidos
no ano passado, quando se iniciou a execução do projeto,
figuram o plantio de 700. hectares de sisal em fileiras duplas,
¦¦¦¦'^V;
por 30 agricultores, a forma- bujl^a
ção de viveiro a partir dos boibilhos, por um, e o aproveita. mento do resíduo na cobertura
do solo. por dez. Esses resultados foram conseqüência da ado. ção dè práticas racionais difundidas pelos, extensionistas e até.
então desconhecidas «o Municipio.
Os técnicos têm demonstrado aós agricultores que o plantio do sisal em fileiras duplas
permite duplicar a produção,
uma vez que um hectare pode
comportar até 5 300 pés, enquanto no sistema comumente
usado o plantio não ultrapassa
300 pés por igual unidade de
área.Participam desse trabalho,
juntamente com a Ancarba. o
Instituto de Pesquisa e Experimentação Agropecuária do Les- I Sondas médias 940 kdf |
, te (Ministério da Agricultura),
ft Bolsa de Mercadorias do Es- IJ|).eis: os 7hS5m-12h30^»I»'
lado. o Banco do Brasil 'agén- 2nj55rty» Domingos: às
J2^f5mjp9!-cia de Sr-rrinha). o Banco do
Nordeste do Brasil (agencia de
Feira de Santana), a AsSoçiação Rurai. a Prefeitura Municipal. empresas privadas e lideres locais.

oo brasi-j
|nform1|
SI

COMPANHIA BRASILEUA DE .«ATORES
Av. José Pereira tope:, 250 - São Cerlos - S.P.

7

Econômica Européia repercutiu
na Imprensa alemã. O Hantlelsblatt escreve a respeito:
"O Ministro Italiano Tremmelloni, deu uma contribuição
essencial para que determinadas considerações francesas, no
sentido de um melhor contrôle de Investimentos estrangeiros, especialmente norte-americanos, recebam um tratamento mais adequado. A mais modesta, tentativa de restrição de
investimentos de capitais de
terceiros paises representaria,
sem dúvida, o princípio do fim.
da Comunidade 'Econômica EuSemelhante medida
ropéia.
ignoraria não só os sinas dos
tempos modernos, como também a sempre crescente interdependência de toda a região
atlântica."
Tremmelloni assinalou para
o seu colega que uma Uberalir
zação do intercâmbio de caplr
tais não era compatível com
medidas de controle de Invéstimentós.' Certas preocupações
com a dominação de pontos
nevrálgicos em determinados
ramos industriais por capitais
americanos só teriam razão de
ser sob o ponto-de-vista da
competição. No meio de um
mercado aberto à concorrência
não há razões de colocar perguntas sobre a origem geográfica dos capitais, e sim. 80mente, se os capitais segusm
as regras da competição. Contra tentativas de .domínio da
mercado na .CEE,.há os recur86 dosTi-àsos dos Artigos.Sô^e
" Tràtá.-rse de
tados'-' de- Roma.
'também,,
'
ós
importantes mas
\ a serem apli»
' únicos: recursos
'júlgâixiènto
de invéscados no
Marcado
timentós externos nò
:-¦';¦,Comum..'""•;:.¦ ¦--'

topos .os--.:d»sl

Informações sobre as oções da CBT poderão ser prestadas peios Corretores
Oficiais das Bolsas de Valores, especialmente abaixo mencionados.-

5

w

Lopes [fabri-

k) rentabilidade — A fábrica sa encontra em franca produção. O mercodo
pera tratores, no Brasil, i da grandes dlmensõas e nã»
vinha sendo atendido om suas noce-sldades devida à>
dificuldades dt Importação.

FIUAOA A

Prevaleceu a. opinião que as
tendências de harmonização
deviam ser favorecidas, mas
"mudanças de sistema" recomendadas deviam ser levadas
adiante com grande cautela,
levando em conta as condiçties
reinantes nos diverso* paises.
• Sobre o outro assunto em
pauta, o dos propostos contraler, de investimentos de terceiros paises na Comunidade Européia, o Ministro comunicou
o_ue seu colega francês, Glsííardt d'Estalng, pedirá à. Comissão um exame da matériaque está. sendo íelto.

Melhoria
da cultura
do sisal

n) valorização — A fá-rica ocupo hoje uma érta da 1.1.000 m2, cam uri
' edlfldo rf* 17.CC0 m2 a outras em construção. O potriminio em Imóveis a equipamentos Industriais foi adqulrido sem qualquer financiamento oficial ou do exterior.
-sie patrimônio, da elevada expressão, tenda a uma
valorização constante.

cumes-

CAPITAL ESTRANGEIRO

A proposta francesa de limitações de investimentos de terceiros países na Comunidade

As ações ordinárias da Companhia Brasileira dé Tratores
apresentam'as seguintes características especiais:

(TÍTULOS AO PORTADOR}

taxas de Imposto de Consumo
nos países da Comunidade Européia.

REPERCUSSÃO NA •
IMPRENSA ALEMÃ

"CBT",
atinge neste mês o alto .
O trator fabricado, pela
índice de nacionalização de 95.2 %. Vem sendo produzido
"CBT"
desde. 1961. É o mais possante trator fabricado
pela
no Brasil, com. 72 .HP de. potência nd barra de tração,
"Mercedes
Ben.;". A CBT produzira,
equipado com motor
• em 19ó3, 1.200 tratores. Em'futuro próximo poderá entregor
alé 25 tratores', por dia.

letrasdeCmbioIJIjIjKIj
ç'

Bonn, (IF-JB) — A ¦ Conferéncia dos Ministros das Pinanças dos paises da Comunidade Econômica Européia, que
demorou dois dias, íoi encenada ontem à tarde, em BadenBaden.
O Ministro das Finanças da
República Federal, Dâllígruen,
disse que os Ministros se ocuparam detalhadamente com as diretrizes da Comissão da CEE a
respeito da harmonização cias

A Companhia Brasileiro de Tratores, eom sede em S. Carlos, SP, astá òumentando seu capital de Cr$ 600.000.000,00 para C,$ 1.000.000.000,00,
através da «missão de 400 mil ações ordinária* novas no valor nominal
'
de ,Cr$ 1.000,00 cada uma.

inio\*\s nrpDü
« vendas .

A Sociedade Brasileira de Clència do Solo marcou para a segunda quinzena,, de Julho vindouro a reallüaçâo, em Fortaleza, do
seu 8.o Congresso Nacional.
Durante o conclave, entre outrás atividades, seus partlclpancm promoverão coletR de amo-r.iras de solo representativas do
Estado do Ceará, amostras'' qu*
üeráo posteriormente analisadas
por tftdas as instituições participahtes, visando a uniformizaçâo dos métodos analítica.. Terio
os congressistas, também,
oportunidade de conhecer e estudar in loco as diferentes pai«¦agens do Estado e suaa relações
com os solos que ali ocorrem.

Mercado Comum estuda
controle de
capital estrangeiro na GEE

Companhia Brasileira de Tratores
AUMENTO DE CAPITAL

assegure ao seu dinheiro maior renda líquida m\

Informações

Pesquisa
de solo
no Ceará

teira. Por êle, esta7nos a 7neio C07?iinho para êsse âesfecho. Note-se que
o Brasil se está prepara7ião para
venãer navios aqui co7istruiâo ao
México, cada navio representando 2
7iiilhões ãe âolaree. Mas tuão isso
irá por água abaixo, ima indústria
básica poderá se liquidar e, com ela,
qui7ize mil empregos.
É i77iprescindivel assegurar conáicões competitivas à construção navai, que não pretenáe viver apenas
em função áas encomendas do Estado. O Plano Trienal,, aliás, reserva
67 bilhões ãe cruzeiros pa7-a financ._.??.e._fo ãe 7iavíos, mas com essa
importância será fina7iciaãa ape7ias
7netaâe ãa to7iélage7ii a ser encomendada, caso prevaleçam o e7iquadramento e sitas conseqüências salaiiais.
Q Governo, através dos Mimstros ão Trabalho, ãa Fazenda e ãa
Indústria e Comércio, vem procurando relacionar salários e preços
como uma fórmula de contenção 7iatural. Ê importa7ite que não perca
ãe Dista o que poáera acontecer no
caso áa co7istrução naval, se considera seus operários como vinculados
às classes -marítimas e, se âepois os
tra7isfere para o setor dos empregados em transporte, seguináo sempre, áe passo em passo, em busca
das áreas 07iâe, por falta de coorãenação, fora m estabelecidas condições disti7itas e fora de objetivo.

AÇÜCAR- — Os estoques de varia o homem do campo á ções contra ft política de seaçúcar no Pais, em 28 de fe- fome e à morte pelo terror, leção de crédito, que está lmvereiro último, conforme
plicando em severa restrição,
levantamento íeito pelo Ins- BALANÇO DE PAGAMEN- no setor agrícola, onde os
tituto do Açúcar e do Álcool, TOS — ° balanço de pa.-ía- custos de mão-de-obra, commontavam a 13,1 milhões de mentos dos Estados Unidos bustiveis. fertilizantes, feria-,
sacos. Nos dois primeiros me- acusou, em 1962, um déficit mentas e máquinas íoram
ses do ano o Brasil exportou de 2-2 bilhões de dólares. As fortemente majorados,"a Car147 320 toneladas métricas do despesas militares e de aju- teira especializada do Banco
produto, «m sua quase tota- da econômica são apontadas a0 Brasil está admitindo um
lidade para os Estados Uni- como maiores responsáveis aumento do apenas 25% sôbre os créditos deferidos no
dos.
Pelo desequilíbrio.
ano passado. Teme-se que
-»-----.
REFORMA AGRARIA —
n _.„__ Ml.„
"ÍL
esta
O Conselho Diretor da Asso- ,,,„, te^-Sf
política- redunde num
ciaçâo Comercial do Rio de ^,^?S?£Ç5S_^áK íator de desestimulo ao ind* '"»
Janeiro ouviu, ontem, criti^$$$ }SS
~*>
cas formuladas ao projeto de necessário
um
à
dp
execução
MOTOR — A indústria de
Reforma Agrária pelo proíesde. reabilitação
e motores Cenautomóveis
sor Afrânio de Carvalho, que proerama
das principais taur0 de Can-pinas, àpfeserí
considera o projeto inaceitá- modernização
Pais.
estradas
de
do
ferro
tara hoje um motor de desevel: trata-se, disse, de doaumento sinistro, -dirigido CRÉDITO — Acentuam-se, nho e construção inteiramencontra a liberdade e que le- cm diversas áreas, as reclama- te nacionais.

%

710
10 Idem
'
EMBARQUES
:
__ .
.¦ . .,
'¦
Alvarás
'
,
p mercado de caíê disponível
430
3024 Banco Regional
fu'.Kio:iou ontem em condiç&es lio. 26 do corrente:
'estivais
nas
e sem «.iteração
1000 Letras de Câmbio,
..mènca oo Norte ...
.o.sções! Ò tipo 7 íoi mantido
..:...
' 6£í
SMropa .'..
ao preço ai.tt.lor de Crt 7CO.O0
:—
Crédile Comercial
per 10-quilos e nSo houve ven1638
¦
Total .............
oas d_clari.daõ sóbre o dlsponi250
\ ene. em lidas.-. -íe,9t
vel, Foram- despachadas -para
dias .. 98,34
22
Venc.
em
230
927
250
Dtkde 1 do.mês
embarques 164 203 sacas ce café,
Oesde 15 óe Junho ..2 422,426 300 Venc. em 60 dias .. 95,60
Fec-rou inalterado.
idem, ano p-ssa-ío ..2 229,193 500 Venc. em 118 dias .. «2,14
CKTíi
461(428 200 Vonc. em 169 dias .. 83,74
Existência
'
'
Idem,
ano passado .. 1 021,579 100 Venc. em 181 dias .. 87,_4
Por
Í0 quilos
Cota.fié.
•¦
50 Venc. em 182 dias ... 87,87¦
'
AÇÚCAR
200 Venc. em 197 dias .. 88,37
Cr» 750,-0
Tipo 1
Venc. em 200 dias .. 86,67
CrS 740,00
300
Tipo
Tipo 4 .\'.
Crt 73O.C0
Sem modificação na tabela de 1000 Venc. em 204 dias ... 86,40
CrS 720,00
Tipoá .:
preçca e em poalç&o -Irm» fun- , 300 Venc. em 210 dias .. $6,00
Crt 710,00
Tipo 5 .'.
.'.onou ainda enteea o mercado 350 Venc. em 211 dias ., 83,94
Crs 700.00
Tipo 7,
Je açúcar. Erifrada. de 1 500 2000 Venc. em 214 dias .. 35,74
Cri 650.00
Ti'--» 8 ...'
sacos do Estaco do-Rio. Saídas 500 Venc. cm 240 dias .. 84,00
1e 10 000 sacos. í.'..istência de 300 Venc. em 293 dias •.. 80,14
Estado d; Minas:
1ST 029 saces.
600 \>nc. em 300 dias .. 80,00
2000 Venc. em 306 dias .; 79,60
70,00
Cr.
Caíé comum
Cotações
Por 60 quilos 100 Venc. em 331 dias ..,7S,ôO
a
Branco Crista'.
.. 2 SOO
2 300 100 Venci em 333 dias... 76,43
C-* 130 00
"
50
Idarc fco
-.:•••-•-'
Venc. em 333 dias .-'. 76,34
ALGODÃO
150 Venc. em 339 dias .. 76,07
Estado do Klo:
'
2200 Venc. em 350 dias .. 78,00
'
Êsse mercada funcionou ainda .
so Venc. em 385 dias .. 73.67
Cri
Café comum
55,00
.-intem firme e com aa cotações ' ioo Venc. em 372 dias .. 75,20
Estado do Paranfí: intlteradas. Entradas e caldas
nio houve. Baístência de 3 137 Decred
tardes.
Crt 120,00
Cafís <S. dias
¦'Café fino'
Crt 130.C0
10000 Venc. om 182 dias .. 83,44
Cotações
Por 1» utillos 5000 Venc. em 184 dias .. 83,04
26
do
corrente:
em
..Llojeraçio
(Entrega em 120 dias)
,50Ò Venc. cm 123 dias .. 35,64
. SOO Venc. ém 302 dias .. 34,15.
Estrada dé Rodagem:
Fibra longa:
Crt
Crt 500 Venc. em 212 dla_> .. 33,37
¦¦_-.¦
500
Venc. em 233 dias .. 81,72
ft 320
Minas .
senáó — Tipo 3
S 300 a 4 400 500 Venc. em 243 dias .. 80,94
..-..
67£
Estado do P.io
Beridó — Típó 4 4 2C0 a 4 SCO 500 Venc. em 263 dias .. 79,37
2 320
500
¦P-nu-á .-.'
Venc. em 273 dias .. 78,59
993
E. Santo
Vibra Média:
.500 Venc. em 294 di83 .. 76,94
.
Venc. em 304 dias ., 76,15
500
: Leopoldina:
Sirtóes —. T:po 3'3 700 a 3 750 500 Venc. em 325 dias .. 74,51
Sertões — Tipo 4 3 650 a 3 7C0 500-Venc. em 335 filas .'. 73,73
1267
E. -Santo
r.'e_rã — Tipo .'i 3 600 a 3 650 500 Venc. em 354 dias .. 72,23
Ceará — Tipo i
3 530 a 3 6C0 500 Venc. em 264 dias .. 71,45
'. Total
11 330
.'.
500
Vonc. em 383 dias .. 6S.80
.
Fibra Curta:
124 Sj?
Fine»
DíSie 1 do mé..
Desde 15 de julho ... 1 431,155
Mr.tas — (Tipo ._)
a 3 230
¦ Idem, ano. passado .. 2 359,530
Paulista — Tipo 5 3 200 a 3 250 10000 Venc. em »7 di».« .. S3.80

(

Por outro lado, o crédito íoi
concedido em virtude do Presidente José Maria Guido ,ter
¦afirmado que continuará, à.
frente do poder, ssndo que os
Estados Unidos estão liderando
um grupo do qual fazem parte
o Japão e os paises industriais
da Europa Ocidental com a finalidade de apoiar os esforços
das autoridades monetárias piatinas.

Ó navio nacional K-põso Tavares, procedente de Manaus e
Santarém, além de outras cargas
como fardos de Juta, de late...
de pjalva, tambores côm óleo de
copaiba «amarrados de planava,
trouae para o R.o de Janeiro,
'¦ 1093 princhas- de cedro com
47 87. o.ul.03; 2 122- prancheta, ia
mesma e_i-écte, pesando 39 227
quilo.: 7T7 &___rrados com prancheias de cedro, pesando 14172
eiuilos; e ainda,4W listões e 217
;reguás','v'd'e cedro, pesindo 4 01S
quilos.
Procedente de Sentarem « Mar-a-pá, chegou também k baia de
Guanabara o cargueiro Santo
Amaro, que, além de.4092 toneladas de glpslta. trouxe mais 428
.pranchas de andiroba, com 20 4:i5
quilos; 604 amarrados com réS \i t. s <lf ¦ macacaúba, pisando
26 200 quilos; 37 amarrados de
da, mesma '*, espécie, pe, priuchaa
'.o 1555
aii-da, 142
quilos,
.„ de cedro.

100
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seta na Europa com os paises
chamados do Clube de Paris,
os quais jà aceitaram, em principio, conceder à Argentina
prazos para reembolsamento de
dividas, numa quantia de 1S5
milhões de dólares.
Depois, o Esimbank, dependéncla do Governo estadunidense, outorgará créditos de 92
milhões de dólares, dos quais
72 milhões representarão prorrogamentos de reembolsos e 20
milhões constituirão novos emjwéstimos.
ESTABILIDADE ,

Madeira
do Norte
para o Rio

100 41B Vale do Rio Doce ciai Importadora ...
H000
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Port.
'
Aços Vilares
14200
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W
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MERCADORIAS-

Depois de tanto empenho para
que aqui se i7istalasse mua i7iâústria.
de construção naval, a esta altura
de capaciâaãe já co7nprovaâa, lutase para sacrificá-la sob o peso de
certos interesses, causanáo prejuízos ao Pais. Sem que se lhe atribua
e7icomenâas suficie7ites à garantia
do uso ãe sua capaciâaãe i7istalaãa,
são encomenãaãos navios no exterior. O'que parece, a princípio, uma
reserva quanto à capaciâaãe técnica
do empree7iãi7ne7ito deixa áe ser
quanão se ãeli7ieiam perspectivas áe
que paises estrangeiros possam vir a
encomenãar 7iavios aos estaleiros
aqui implantaãos. Ai está êste problema social através ão qual se pretende qualificar o pessoal da co7istrução naval entre os 7iiarítimos,
numa larga manobra ãe envolvimento ãe todo o pessoal áa orla maritima.
Toáos os elementos ãisponiveis
revelam que a indústria ãe construção naval não suportaria os e7icargos econômicos que dai lhe adviria7n, ao passo que teríamos o quadro social ãos marítimos posto em
nova e mais ampla motãura. No entanto, é êste o caminho que se abre,
em face da decisão ãa Comissão áe
E7iqüaáramento Sindical, ão Mi7iistério do Trabalho — contr ar ia7iâo,
aliás, suas próprias âecisões anteriores — e pelo fantasma áa equiparação ãos trabalhaáores em estaleiros
aos empregaáos ão Lóiãe e ãa Cos-

Nações Unidas. Nova Iorque (UPI-JB) — A Orgânicação das Nações Unidas para a Agricultura e a Alimentação
(FAO), em seu prognóstico de produção mundial de cacau
para 1962-63, calcula que a produção será de 1108 700 tonéladas métricas.
Êsse total é inferior &os níveis de 1961-62, que íoi de
1 123 900 toneladas, e de 1960-61, que alcançou a quantidade de 1 164 800 toneladas.
MOAGEM ,
produção em 1962-63 é 30 000
-FAO toneladas mais baixo que a estl.
O Grupo de Trabalho da
se íêz em novembro
sobre o cacau, que acaba de mativa que
e o cálculo da moagem
reunir-se em Porto Espanha, passado,1963 é 15 000 toneU-Üas
Trinidad, calculou que o nivel para
mais elevado que o que se íéz
ãa moagem mundial de cacau
no ano de calendarlo.de 1963 previamente.
Entre os principais produtores
será de 1163 000 toneladas contra a estimativa reexaminada latino-americanos, as últi mas
de 1109 000 toneladas em 1962 estatísticas assinalam aumentos
na República Dominicana e no
e de 1026 400 em 1961.
O novo prognóstico calcula- México.
do pelo' Grupo para o total de
A República Dominicana produzlu 35 000 toneladas em
1960-61, tendo balrido €sse total a 33 000 em 1961-62, porem
no cálculo para 1962-63 a FAO
espera que alcançará um total
de 38 000 toneladas.
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7600

5700 Transportes Comer- 10010 Idem

Indústria de construção naval

Safra mundial de cacau
será a menor do triênio,
afirma previsão da FAO
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Frente fria vem hoje para amenizar calor e falta de água
IÀA só concederá aumento Guanabara
é exemplo
no preço do açúcar em
maio, diz Gomes Maranhão para Ceará

Hoje às 8h30m( os delegados
estrangeiros visitarão as instalações.da estação terrestre da
Jacarepaguá, a fim de verificar
o seu funcionamento. Ao meio
dia, haverá um churrasco, apôs
o que será servida uma feijqada à brasileira, incluída no nienu a pedido de vários técnicos
estrangeiros.
Dos representantes de cinco
nações que se encontram no
Brasil (Estados Unidos, França, Japão, Alemanha Ocidental e Inglaterra), 15 viajarão
amanhã para Brasília, em avião
da FAB, para voltar no mesmo
dia e seguir no dia 29 para seus
países. Os 16 restantes voltarão
às suas terras amanhã.
PERSPECTIVAS
Sobre 03 trabalhos da reunião,
afirmou o Sr. Jorge Lengruber
Emerlck, Coordenador do Projcto Relay, no Brasil:
— Com esta reunião no Rio,
mais problemas íoram discutidos o ficou a certeza de que as
comunicações através dos satélites são possíveis, fáceis e de
custo relativamente econômico.
Acrescentou ser difícil prever
quando a transmissão dc imagens para o Brasil pela TV será feita, "pois são prioritárias
as telecomunicações". Maiiiféstou a opinião de que dentro de
quatro ou cinco anos serão possivels as comunicações comeiciais através de satélites, o que
será feito com reais vantagens
sobre'o atual sistema sob todos os aspectos. ¦

Niterói' (Sucursal) -- O Governador Badger Silveira
vai nomear uma Comissão de Inquérito, para apurar denúncias feitas pelo Deputado Michel Saad, do PTB. sobre
a existência de colégios que recebem verbas oficiais de bòlsas-de-estudo para alunos-fantasmás.
O Deputado Michel Saad entrara, ha dias,, com um
requerimento à Mesa da Assembléia, pedindo ao Governador a instituição de uma Comissão de Inquérito para invéstigar os fatos'. A Assembléia Legislativa aprovou o requerimento, pedindo cm seguida ao Governador a providência
solicitada.
criação de uma Comissão ParA COMISSÃO
de Inquérito, para,
A Comissão de Inquérito des- lamentar
denúncias formutinatia a apurar as irregulari- investigar as Deputado
Peixoto
pelo
dades na concessão de bolsas- ladas
do PR, sobre a. vsnda
de-estudo será compMta de Pilho,
em apólices,
dois representantes do Govêr- de CrS 70 milhões
uma firma emno, um da Fundação do Ensino anunciadadepor
Caxias, que se enSecundário e outro do Conselho preiteira beira
da falência.
contra ã
Estadual de Educação.
Disse o parlamentar que o
As denúncias do Deputado
petebista provocaram um pro- Município de Caxias está sennunciamento do Presidente do do prejudicado pela direção da
Sindicato, dos. Proprietários de íirma IMBAR, que .pretende
Colégios-do Estado do Rio; Sr. dar o golpe das apólices, dePlínio Leite, que enviou memo- pois de ter anunciado falênrial à, Assembléia Legislativa, cia. Estavam a cargo da firma,
levantando suspeitas quanto a naquele Município, o b r a s de
veracidade das denúncias. O pavimentação de ruas, restamemorial causou protestes de belecimento da rede de abastequase todas as bancadas do cimento de água, construção de
Legislativo.
escolas e de uma Maternidade.
Na sessão de ontem, a As- A Comissão Parlamentar de
eemblcia Legislativa aprovou a Inquérito será constituída hoje.

Conjunto
russo vem
ao Brasil
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Para oferecer aos nossos estimados clientes
maiores facilidades e comodidades em suas
transações bancárias, descentralizamos nossos
serviços, instalando as agências abaixo citadas,
onde serão atendidos tão eficientemente como
na Matriz.
Agências i
São José: Rua São José n.« 28-Tel.: 31-0040
São Cristóvão.' Rua Figueira de Melo n." 359.B-Tel.: 34-7481
Tijuca: Rua Conde de Bonfim n." 767-B - Tel.: 38-5047 ¦
Ipanema: Rua Virconde de Pirajá n.- 287-A-Tel.: 47-4031
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Oj helicópteros franceses Aloitelte ll e Altitielte. 111, pilotados por oficiais du FAB, fizeram no Sur*
ru da Tiiuca. ontem, demonstrações de eficiência phi oóeruçõès de sulvumenío no mar. remoção dr.
Íoram
feridos em maça e transporte dp Jnriln de (iOO quilos. Presenciaram as demonstrações, aue
feitas portiue a FAB pretende ttiltiuirtr os dois aparelhos, o Encarregado f/c Acgõcíoí do Trança,
Sr. Jctin-Ptiiil Attglcs, itcompahhadó da esposa e lia filha; o Adido Militar. Corontl Lttllart; o/iciais
dit FAB « alguns jornalistas

Tarifas das
Frotas
vão dobrar

Motoristas querem plano
policial para proteger
táxis contra assaltantes

O Delegado Cecil Bcrer, que
sexta-feira passada sofreu enfnrte do miocárdio, está passaneio bem, segundo informou
ontem o Instituto Brasileiro de
Cardlologia, onde está' internado.
O Diretor da Divisão de Policia Política e Sócia1, segundo
seus familiares, adr.eceu por
causa das criticas que lhe têm
sido feitas ultimamente.

AVISO AOS COMPRADORES
DO CARNET DA SORTE

FAUST0-SHEAFFER'S

"B"
Plano "C", Série "B" e "A"especial
Série
e Bancário
Avisamos aos Srs. compradores do Carnet da Sorte,
dos planos e séries acima que. tendo cm vista a alterocio Brasil, o sorteio
ção Introduzida na Loteria Federal
de 1963. fica
que estava n;arcado para o dia 30 deo março
dia 5 de abril de
automaticamente transferido para
19G3, pela Lòlèriá do Estado de Minas Gerais, de ácõròo
com' a lei. Outrossiin a data do sorteio do Plano Bancario Serie "3' permanece a mesma, isto é, 30 de março
de 1003. pela Loteria Federal do Brasil.
Carta Patente n.° 177.
Rio de Janeii-o, 15 de março de 1963.
CASAS FAUSTO — ROUPAS S/A.
Dento. Fausto—Shèiffería
RUA
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ano — 40,1 em Bangu.
As praias estiveram concorridas até depois do
anoitecer, o mesmo acontecendo aos jardins e
praças. Trinta e seis criancas menores de dois
anos, vítimas de desidratação, foram atendida,
nas clinicas especiali
zadas.
Os hospitais atenderam a 42 casos de começo de insolação. As recomendações das autoridades, para evitar a desidratação e insolação, são
as mesmas de ocasiões
anteriores: evitar a praia
das li às 15 horas; usar
roupas claras e frescas;
ingerir muito líquido; irigerir alimentos leves e
com pouca gordura. As
mães devem recorrer logo a um pediatra quando
seus filhos manifestarem
sinais de diarréia e febre.

Goulart Vai presenciar
chegada da energia de
Paulo Afonso em Angicos
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Cinco hotéis Borer já
fechados
melhorou
pela Polícia do enfarte

Descentralizamos
para servir melhor

Praça
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Os dirigentes sindicais dos motoristas profissionais vão
sugerir hoje ao Secretário de Segurança, Coronel Gustavo
Borges, a criação de um Grupo de TraÍDalho para determinar medidas capazes de proteger os motoristas de táxi
dos freqüentes assaltos a que têm sido submetidos, muitos
dos quais terminam em assassinato.
O Coronel Borges apreciará um modelo de pega-ladrão,
que custa pouco e dará alarma quando os assaltantes se
aproximarem. No ano passado, os motoristas de táxi- foram
assaltados 200 vezes, sendo um deles assassinado. Recentemente, na Barra da Tijuca, outro profissional íoi fuzilado friamente porque só tinha Cr§ 300 no bolso.
O Sr. Jaime Wallace disA idéia do Grupo de Trabalho vai ser levada ao Secreta- se,-ontem, ao JORNAL DO
rio de Segurança pelo Superin- BRASIL que a classe que retendente da Policia Judiciária, presentá è contrária ao proSr. Newton Marques Cruz acom- jeta apresentado na Assemdo Diretor do Serviço bléia Legislativa pelo Depupanhado
Macetô (Asapres3 — JB)
Jaime Estélio •tado Sinval Sampaio, do PTB,
Trânsito,
do
O Vereador Valdemar Rocha de Morais, e Sr.
do Presidente do propondo que os táxis da
Acioli foi morto a tiros e gol- Sindicato dos Condutores Au- Guanabara sejam pintados de
pes de faca, na Câmara Muni- tònomos e Veículos Rodovia- amarelo, como nos Estados
cipal de Murici, por ter-se re- lios, Sr. Jaime Wallace.
Unidos, e tenham em cima um
cusádo a aprovar as contas do
letreiro luminoso para identiWallace
Jaime
Poi o Srquem íicação noturna.
Prefeito Caubi Câmara Freido
Grupo
criação
idealizou
a
tas.
Os motoristas alegam que a
Os assassinos foram o Verea- cie Trabalho capaz de formu- •raspagem da atual còr preta
de
segurança
lar
medidas
pador Fausto Cardoso, seu filho,
de todos os táxis e mais a pilíNelson Cardoso, e um homem ra os motoristas. Procurou oe rura amarela íicaiia cm cerca
Marques
Cruz
Newton
Sr.
de nome Calhciros, que se enCrS 120 mil, quantia de que
o Co- de
contrava no recinto da Cama- este resolveu informar
não dispõem. Dizem ainda que
Bcrgcs,
rcnel
Gustavo
-ninguém
pars
ra em companhia dos dois.
usaria táxi amareO Vereador Valdemar Rocha que a idéia, não fosse adotada lo para serviços de enterro ou
casamento". ,
Acioli falava da tribuna da Cá- á revelia deste último. . .
mara expondo as razões do seu
veto às contas do Prefeito,
quando foi aparteado pelo seu
colega Fausto Cardoso, que o
chamou de ladrão.

... sem preocupações

CRESCINCO- O MAIOR FUNOO
DE INVESTIMENTOS DA
AMÉRICA LATINA
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A Policia fechou, ontem, no
Rio, os hotéis Ibéria, na Çua
Prei Caneca; Panamenho, na
Rua , dos Arcos; Ladeira, nn
Avenida Gomes Freire;'Santo
Cristo, na Rua da União, e Calcaras na Avenida Mem de Sà.
A interdição e fechamento
desses hotéis íoram motivados
porque a Policia constatou que
exploravam o lenocinlo.

DO
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Vereador
assassinado
em Alagoas

Ernando Uchoa Lima, afirmou
què "apenas o Estado da Guanabara está em condições de
servir como exemplo para a
obra de democratisação da escola pública, que o País está
esperando".
O Professor Ernando Uchoa
Lima, que Íéz estágios na Sccretaria de Educação da Guanabara, frisou que "a grandeza
dessa obra educacional não reside apenas na quantidade: unia
reforma de ensino está sendo
posta em prática ali, com o aumento da escolaridade primária
para seis anos, a promoção automátíca e a organização de
turmas por idade cronológica".

Matriz:

*

A Embaixada do Brasil em
Moscou íoi autorizada, nas últimas horas, a conceder vistos
especiais a 116 integrantes do
Conjunto Coreográíico Móisseiev, da URSS.
Êsse conjunto iniciará pròximamente uma série dé apresentações pela América Latina,
começando pelo Brasil.

Universidade Rio íala
carioca com com Paris
peloRekty
nova sede
O Secretário de Educação do
Governo do Ceará, Professor

No FUNDO CRESC1NCO, você
participa segura e comodamente
dos lucros tias mais prósperas e
conceituadas empresas de todo
o Pais.
Os resultados dos investimentos em CítESCINCO, desde o seu
inicie, falam por si...
Basta dizer que quem investiu
no PtINDO CRESCINCO, há apenas três anos, já conseguiu mais
que duplicar, pelos rendimentos
distribuídos e. pela valorização
acumulada, o valor inicial de seu
investimento liquido.
Para informações completas,
sem. compromisso, sobre como
o seu dinheiro pode trabalhar
para vpcè, escreva ao. Fundo
Crescinco, Depto. 71-A, ou visite-o
em um dos seguintes endereços:
CENTRO: R. 7 de Setembro, 67-A
Tel. 23-1151 • Av. Sto Branco, 156
— Loja Vr— Edif. Av. Central —
Tel. _•!)-*.- ¦ COPACABANA.
Rua Miguel Lemos, 13-D — Tel.
34-7883 • Av. N. S.» rte Copacabana, 701 • TIJUCA: R. nesembargador Isidro, 10 — Loja "C" •
Em Niterói: Av. Amaral Peixoto, HO — Loja 12 — Tel. 2-305S.
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EM JACAREPAGUA

Badger vai mandar apurar
denúncias sobre bolsas
dadas a alunos - fantasmas

Faça o seu
dinheiro
trabalhar
por Você!

v Vy

Uma conversação telefônica
feita ontem entre o Rio e Paris, atraVés do satélite artificial
Relay, assinalou o encerramento dos trabalhos da 6.» Reunií.o
do Comitê de Estações Terrcstrês, coin o objetivo de estudar
os resultados obtidos até agora
com as comunicações realizadas
através dos satélites Telstar e
Relay.
Os participantes da reunião,
cujos trabalhos se. desenvolve- ram no Copacabana Palace,
manifestaram a opinião de que
os resultados das discussões podem ser classificados de positivos. Eram, ao todo, 31 delegados
estrangeiros e cinco brasileiros,
sob a presidência do Sr. Léonard Jaffe, Diretor dos Sistemas de Comunicações da NASA.

O Presidente do Instituto do Açúcar e do Álcool, Sr.
Gomes Maranhão, disse ontem ao JORNAL DO BRASIL
que a autarquia nào concederá aumento no preço do acúcar dentro dos próximos dez dias, e que o aumento virá,
"na melhor das hipóteses, em ílns de maio, o que já seria
uma antecipação, pois conforme o plano de saíra o au7
mento só deveria vir em junho".
.O.Deputado Frota Aguiar denunciou ontem, na Assembléia, que- ó IÀA realizou uma .exportação clandestina de
açúcar — 15 iiiil sacas — contrariando determinações do
Oovèrno Federal. Essa exportação — frisou,o parlamentar
"em bo— provocou falta de açúcar no mercado interno,
nefício dè usineiros que se locupletaram, incorrendo no
enriquecimento ilícito".
Úm funcionário do IAA ta- de maior preço do açúcar crisSe o fato exischou de incorreta a declaração tal pelas usinas.
feita ontem a um matutino po- te — frisou — é uma questão
]o Secretário do Sindicato do de fiscalização.
Segundo informações colhiComércio Varejista de Genedas junto à Cofap, o Presidenros Alimentícios, Sr. Manuel
"a ca- te da República teria despachaCarneiro Dias, de que
tência de açúcar decorre da do favoravelmente a exposição
forte elevação da procura por de motivos, apresentada pelo
parte dos consumidores, alar- Presidente do órgão, .Sr. Al, mados ante a possibilidade de berto Vítor de Magalhães, pcgreve dos empregados das cm- dindo a abertura de uincrédito especial para pagamento dos
presas refinadoras".
Explicou o funcionário que as atrasados do pessoal da Cofap
usinas : aumentaram os preços edas Coaps.
Sste crédito servirá para codo açúcar cristal ou em rama,
e.a.indústria de doces e bebi- brir os atrasados até dezemdas, que se utilizava em larga bro de 1962, sendo que a parescala daquele produto, retraiu- tir de janeiro deste ano serão
se, passando a comprar o açú- utilizadas as verbas da Sunab,
car refinado, que a despeito de no montante de 2 bilhões.
O Presidente cia Cofap, que
ser mais caro apresenta maior
rendimento. Cerca de 200 mil ainda se encontra cm Brasília,
quilos de açúcar teriam sido, tem mantido entendimentos
dessa forma, desviados para fins constantes com o General Albino Silva, no sentido de obter
industriais.
Consultado sobre esta versão, uma solução definitiva para o
OySr. Gomes Maranhão disse problema da forte, animosidade
tem. a- ver na existente. entre, a Cofap e os
que o IAA-nada
transação 'entre a usina refina- , panificadorés, quanto ao novo
dora e os industriais; oficial- preço do pão, revisto recentemente, desconhece a exigência mente.

O Governador Carlos Lacerda
hoje, às 10 h„ a sole• presidirá
nidade de inauguração dá nová, sede da Universidade do Estado da Guanabara, na Travessa
Euricles' de Matos, 17, em Laranjeiras.
Estarão presentes também o
Reitor da UEG, Professor Haroldo Lisboa da Cunha, o Secretário da Educação, professores, parlamentares e alunos.
Encerrando a cerimônia, será
inaugurada, uma Exposição sóbre a.Vida: Universitária.

DEMONSTRAÇÕES M BARRA
< ,V*Í
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O Serviço de Meteorologia anuncia para as
próximas 12 horas uma
Irente iria que vem avançando rapidamente
pelo
'do
País e que deinterior
verá chegar hoje, a Guanabara, com chuvas e
trovoadas, fazendo a temperátura baixar e amenizando a falta de água.
No Centro os edifícios
d i s t r i b u iram, ontem,
água em regime de racionamento, ante a advertência do Departamento
de Águas de que iria faltar mais água. Na Gávea,
Leblon, Ipanema e parte
de Copacabana a- situa-,
ção é mais grave, e não
há esperança de água, a
mertos que caiam grandes chuvas.
CALOR
O carioca sofreu ontem odia mais quente do

Niterói (Sucursal) — A partir de 1." de abril serão elevadas em cem por cento as tariias para transporte de veículos
nas barcos . da. Superintendeucia dos Transportes Marítimos
da Guanabara, segundo determinação da Comissão da Marinha Mercante.
Um automóvel que pagava
CrS 300- para transpor a baia
numa das barcas das Frotas
passará a pagar CrS 600 e, se
pesar mais de 1 200 quilos, pagará CrS 820. Os ônibus de turismo pagarão Crs 2 360 e os
caminhões com • até 10 toneladas, Cr§ 3 550.
NOVAS BARCAS
O Assessor-Geral das Frotas,
Sr. Celso Travassos, informou
ao JB que até o fim deste ano
o Arsenal de Marinha entregará duas.novas barcas para a linha de . carga Rio—Niterói, que
atualmente conta com quatro
unidades, das quais apenas
duas ou três são mantidas permanentemente em serviço.
Hoje, o Estaleiro Cruzeiro do
Sul receberá a lancha Vital
Brasil, construída pelo Arsenal
de Marinha, que entrará em
tráfego na linha de passageiros
Rio—Niterói no dia 2 de abril.
Tem capacidade . para transportar duas mil pessoas e desenvolve 14 nós horários. Pode
fazei a travessia cm 12 minutos.

Exército
apoia escola
no Leme
Em cprta enviada. ao Conselheiro .Humberto Bastos, do
Conselho Nacional, de Eccuõmia.o Chefe do Gabinete do
Ministro da Guerra, Coronel
Lindolfo Ferraz Filho, afirma,
que "não há de parte do Exército qualquer restrição quanto
à construção de unia escola ha
Praça Júlio de Castilho", área
pertencente ao Forte do Leme
e destinada a exercícios militares.
Esclarece o Coronel Lindolfo
Ferraz que a construção da escola naquele local não fere "o
prescrito pelo Decreto n.°
26 959, de 27 de julho de 1940
(Regulamento das Fortiflcações
Costeiras)", revelando que "hà
muitos anos os moradores vem
lutando por esta escola num
terreno que fora desapropriado
entre a Rua Gustavo Sampaio
e Avenida Atlântica".
Depois de afirmar que o prodc- terreno tem criado
prietário
"as maiores dificuldades", flçando até hoje o bairro sem
escola, o Coronel Lindolfo Ferrxz Filho explica que o Ministírio da Guerra deseja apenas
"não ultrapasse
que o prédio
o gabarito estabelecido pelo Decreto-Lei n.° 8 sei".

Natal (Correspondente) — O Presidente João Goulart
é esperado em Natal no dia 2 de abril para presenciar a
chegada da energia elétrica de Paulo Afonso à primeira
cidade do Rio Grande do Norte — Angico — no norte do
Estado.
'•¦
A chegada dà energia de Paulo Afonso significa para
o Rio Grande do Norte grandes oportunidades industriais,
para aproveitamento da mão-de-obra abundante e barata
c, ao mesmo tempo, de matérias-primas como a do algodão melhor do mundo, o Seridó, subprodutos dás salinas e
minérios do Estado.
GOVERNADOR OPINA

tantes nos' hospitais. Precisamos imediatamente industriaO Governador Aluisio Alves lizar o Nordeste e sinto-me
afirmou ao JORNAL DO BRA- verdadeiramente emocionado
SIL que, com a chegada da por estar no Governo no moenergia de Paulo Afonso, tem a mento em que chega ao Rio
certeza de que será conquista- Grande do Norte esta energia
do melhor futuro para o Rio redentora que através dela
Grande do Norte.
criará riquezas para todos, de— Será o início de melhores monstrando assim um maior
dias para as massas operárias amor, respeito e apreço pela
e camponesas que constituem vida humana. E partiremos
maioria absoluta da população para combater esta guerra civil
norté-rip-grandense, adiantou. oculta que encampa tantos priTeremos, assim, meios mais vilégios ilegítimos.
eficientes para conter a morta- ¦ Mais adiante, afirmou o Golidade infantil que representa vernador Aluisio Alves que esta
uma média de 428 em cada satisfeito em receber o Presi1 000, muito ao contrário de dente João Goulart, "principaloutras regiões superdeseuvolvi- mente porque o ilustre visltandas do Brasil, parecendo que te procurará conduzir seu Gonão fossem nossos parentes ou Vèrno a fim de.trazer, soluções
legitimas ao povo-. brasileiro,
filhos ou brasileiros.
Com a chegada da energia através de mensagens para séde Paulo Afonso tenho quase a rem apreciadas no Congresso e
certeza de' qué teremos opor- naturalmente trarão profundas
tunidades maiores para o com- mudanças de estrutura . sóciobate dos tubarões exploradores econômica para o País, trazendo povo e dai advirão cohsciên- do esperanças às populações
cias empresariais modernas e rurais e modificando suas fimais conscientes do drama do sionomias através de suas maNordeste, principalmente do drugadas frias e tristes e assim
anunciam um tempo novo que
Rio Grande do Norte. ¦
se avizinha, libertando dos priDeclarou, em seguida, saber vilégios eternos, da ignorânque existem no Nordeste 23 cia. da doença, do pauperismó
milhões de habitantes e que 15 c da fome".
milhões não vivem na faixa
A
do Estado aguarmonetária, ou seja, não co-- da população
a chegada do Presidente
nhecem a moeda brasileira, em João Goulart com entusiasmo,
menor escala o Rio Grande do cfstando programadas várias hoNorte.
mer^gens promovidas pelo s
— Sabemos — adiantou — Sindicatos Rurais,
que congreque o Nordeste.tem a média de gam 95 mil associados que des•vida
de 27 anos, e menos de filarão perante o Sr. João
um leito para cada mil habi- Goulart.

Marítimos no Ministério
do Trabalho discutem
a hierarquia com patrões
¦ Hoje, às 17 horas, no Ministério do Trabalho, na presença dos Ministros da Víação, Sr. Hélio de Almeida, e do
Trabalho, Sr. Almino Afonso, os representantes dos maritimos e os presidentes de empresas de navegação e construção- naval vão procurar uma solução para o impasse
criado sobre cláusulas do Decreto 51 663, que dispõe sobre
a hierarquia salarial dòr marítimos.
Deverá também ser debatida a extensão do Decreto aos
operários navais de empresas de reparo e construção navai de capital privado. O Ministro Hélio de Almeida, na
última reunião, havia solicitado o encaminhamento da
questão às respectivas assembléias, visando a encontrar
uma solução para os pontos de atrito.
tabelecido por . comum acordo
INTRANSIGÊNCIA
entre .marítimos e empregadoA Federação Nacional dos res,. durante a vigência do
Marítimos informou, ontem, que acordo coletivo de trabalho s
se mantém irredutível no seu ser prôximamente assinado. A
ponto-de-vista em relação ao •proposta não foi aceita.
Decreto governamental, não
aceitando a proposta recentemente formulada p elo President» da» Empresas dc Navegaçào, Sr. Paulo Ferraz e pelo
Presidente do Sindicato das.
Empresas de Construção Naval,
Sr. Artur João Donato. ¦
Sobre uma possível greve, no
dia 11 de abril, o Presidente da
Federação Nacional dos Estiva•Os excedentes ' da Üniversidores e do Pacto de Unidade e
Ação, Sr. Osvaldo Pacheco, dade do Brasil foram, ontem,
afirmou que ela ainda é:remo- às 17 horas, ao gabinete do
ta, estando na. dependência das Reitor, para solicitar matricuconversações a serem reali- las imediatas, sob alegação de
zadas.
que o Presidente da República
já liberou a verba de Cr$ 113
milhões para a Universidade.
ATRITO
O Reitor Pedro Calmon não
e foi marcada reO ponto de atrito entre pa- apareceu
Conselho Universitátrões e empregados está na união do hoje,
12 horas. Encláusula 12 do Decreto que pre- rio para isso, às
o Sr. Dermeval
yê a majoração. do salário ou quanto
pôde apreciar os
das vantagens dos marítimos Trigueiro não
enviados pelas denão só nas empresas de capita! relatórios
universidades e fáculdaestatal como nas de capital mais isoladas,
pois recebeu apedes
prviado, devendo estender-se nas 10 do total de 17.
também às empresas de reparos em construção naval.
MINISTRO VEM
Na última reunião o Sr.
Paulo Ferraz apresentou a seO Ministro da Educação, Sr.
guinte proposta: 1 — extinção Teotònio de Barros, estará hoda cláusula 12 ou: 2 — aceita- je no Rio. onde entrará em
ção da cláusula com a inclusão contato com o Sr. Dermeval
de outra que prevê a concessão Trigueiro e tomará providénde um aumento máximo de 8 cias para resolver o caso dos
a 10 por cento aos marítimos excedentes da Universidade do
de companhias privadas, quan- Brasil.
A verba de CrS 113 milhões
do se verificar aumento nas
companhias de capita! estatal foi liberada pelo Presidente da,
—
concessão rie República, mas ainda está no
ou misto: e 3
um aumento previamente es- Ministério da Fazenda.

Excedentes
querem
matrículas

Jornal do Brasil. 5,ft-fclra, 2S-3-G3, 1° Cad. — 11.
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do prêmio. Pronto.
nome e Ojtffeáenho
w a**
•'¦•¦¦S&'

O primeiro-saiu para o Sr. ÍDACY VISCÊNTE
DAS NEVES, residente à Estrada dos
Teixeiras, s/n.0, em Jacarepaguá. Comprou
süa Coca-Cola no Café e Bar Flor de Vaz
Lobo, à Av. Ministro Edgard Rbraéro, 958-B.

JÊgÊmjà^.

Coca-Cola,
qualidade"
que traz o
Já ganhoum
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[E o tefceifo para'o St, SALVADOR OUTIERREZ GOMEZ, residente à Av. Teixeira
de Castro, 59 - apart. 502, em Bonsucesso.
Comprou sua Coca-Cola no Restaurante Bal'). neário Jardim Guanabara.

O outro para ò Sargento UBIRAJARA
BERTANHA CANNES, residente à Rua das
Carmelitas,, 526-apart, 30t, eni Jacarepaguá.
Comprou sua Coca-Cola no Café e Bar Galo, j
j Rua Dias da Cruz, 100. ^^^"I^ir+v^íe^í1

Na semana de 10 o 16 de março, estes foram os feliz» ganhadores dos Volkswagens:
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Sr. Carlos César Braga Mendes
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Sr.'« Tânia Maria Leito Aquíno \

Estes também ganharam m seus Volkswagens:
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O. Olga Ribeiro Nascimento ds Mendonça

i

Mmfa» S6tis Marií Ron»9ue» Ferreira

I Sr. Yran Loti Soara»
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•' No "Já Ganhou" V. recebe o
u
0M
seu Volkswagen livre de despe1 sas,
porque os fabricantes de
Coca-Cola pagam todos os imD. Lúcia Maria Passos Vianna Santeira- postos... 6 até emplacam O Seu
¦¦-.""
carro! —
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I
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Sr. João Pinto Filho

Sr. David Brito d» Aguiar
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ATENÇÃO:
OS 3 VOLKSWAGENS
DESTA SEMANA
JÂ ESTÃO NA RUA!•••
UM DÊIES
PODE ESTAR NA SUA
PRÓXIMA COCA-COLA
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Continue exigindo o tampinha éu sua gosfostt €©ca-CoIcf parei concorrer a 3 Volkswagens' 63 p@r semana!
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12 — í.° Cad.. Jornal do Brasil, 5.a-íeira, 23-3-63

AGENDA JB
PAGAMENTO
O funcionalismo federal e do Estado começam a recebor
«us vencimentos de março * partir de 1 de abril.

RADIALISTAS
O Sindicato dos Radialistas
está convocando seus sócias
para a assmebléia-geral ds
anvwSít, às 22 horas, na sede

Sindicato doa Bancário»
para tratar Ae assunto de
mus interessei.
do

NAVIOS
São esperados hoje os seguintes navios: Leopold LD, Estrid Torm e Del Rio, do Norte; Mormacdove, do Sul.

RADIOLOGIA
A Sociedade Brasileira de
Radiologia promove dia 10, ãs
ZOh 30m, na Av. Mem de Sá,
197, uma homenagem póstu. ma ao Dr. Álvaro Alvim, cen-

tenárlo de seu nascimento..
Usará da palavra o Professor
Josi Guilherme Dias Fernandes.

IMPOSTO DE RENDA
A nova legislação do Imposto de Renda será debatida no
almôço-encontro do dia 10, no Clube de Engenharia. Engenheiros, sócios e amigos estão convidados.

EXCEPCIONAIS
A Associação de Pais •
Amigos dos Excepcionais convoca. os sócios para a, assembléia-geral de amanhã, às 21

horas, na, sede social, Ru»
Haddock Lobo, 296, para eleger a nova diretoria.

ADVOGADOS
O Sindicato dos Advogados do Estado da Guanabara comunica que a assembléia da classe marcada para hoje, no Auditório do Ministério da Educação, foi adiada, por motivo d»
força maior.

VELHOS JORNALISTAS
A Ordem dos Velhos Jor-,
nalistas reuniu-se ontem na
ABI durante um almõáo
transcorrido em ambiente de

cordialidade e boas piadas d*
Alarico Cintra, um dos mais
Idosos integrantes da Ordem.

BÔLSAS-DE-ESTUDO
Os responsáveis por candidatos a bôbas-de-estudo do
DETP que fizeram prova no dia 9 do corrente, deverão comparecer ao Setor de Bolsas, na Av. Erasmo Braga, 118, até o dia
S de abril, das 9h às 16h. Os que não comparecerem até aqueci
data perderão o direito ao beneficio • não terão direito a reclamações posteriores.

Prefeitos
contra
R. Agrária
Seiscentos participantes do
VI Congresso Nacional de Municlpios — prefeitos e vereadores — lançaram um manifesto
de repúdio á pretendida Reforma Agrária "de:, tendência
socialista" • concltaram o Govêrno a entregar'*s terras devolutas aos camponeses.
Os prefeitos e vereadores cltaram como bom subsidio para uma Reforma Agrária o 11vro Reforma Agraria, Questão
âe Consciência, escrito por
Dom Geraldo de ProençaSigaud, Arcebispo de Dlamantlna, e Dom Antônio de Castro
Mayer, Bispo de'Campos, e pelo
Professor Plínio Correia de Oliveira e o economista Luís Mendonça de Freitas.

Moça pobre
devolve jóia
rara a rica
Marlnete Guimarães de
Amorim, que ganha saláriominimo tomando conta do
toalete de senhoras no Aetoporto do Galeão, achou
ali uma jóia caríssima e
logo entregou-a ao Administrador do Aeroporto, Sr.
José Nicolino, que ontem a
devolveu ã verdadeira dona.
A Sr* M. C. Guimarães
— o sobrenome igual é coincidência — esquecera a
jóia ao viajar para o Recife,
de onde voltou ontem, quatro dias depois. Sua aflição
pela perda do objeto de alto
valor se transformou, ao
reavê-lo, em gratidão: Marinete ganhou generosa
gratificação em dinheiro,
mas fêz questão de dividi-la
com suas duas companhelras de trabalho.

HOSPITAIS VOLANTES
Os Hospltalg-Volantes das
Pioneiras Sociais atendem
gratuitamente, até amanhã,
nos locais seguintes: Praça
Barbosa Lima, Vigário Geral;
Entrada do Rio Grande, Lar-

go da Capela, Jacareppaguá;
Praça Cláudio de Sousa, frente à Estação Ricardo de Albuquerque; Rua General Rondon,. Copacabana.

NOVA ESCOLA
Amanhã a Inauguração da Escola Mario de Andrade, no.»
terrenos do antigo Jardim Zoológico. A nova unidade tem capacidade para mil alunos em dois turnos.

mr^m__&&^ÊLm_\___\

UNIVERSIDADE DA GR
A Universidade do Estado
da Guanabara promove hoje,
às 10 horas, a Sessão Magna,
da Assembléia Universitária,

em sua nova sede, Travessa
Euricles de Matos, IT, sob a.
presidência de seu Chanceler, o Governador do Estado.

MÉDICOS
O Sindicato dos Médicos do Rio de Janeiro convidou Mrs.
Margaret A. M. Cooke, membro de Instituições culturais e fllantrópicas da Inglaterra, para no dia 1, às 21h, no sallo
nobre de sua sede, Av. Churchill, 97, 10.° andar, pronunciar a
conferência sóbre o tema Socialização da Medicina na Inglaterra.

ORTOPEDIA DO MAXILAR
O Instituto de Odontologia
da PUC abriu inscrições para
os cursos do Parodontologia
Clinica e Ortopedia Funcio-

nal do Maxilar. Informações
e Inscrições na Av. Rio Branco, 125, sala 1 116.

INSTITUTO DE EDUCAÇÃO
O Diretor do Instituto de Educação convoca as alunas que
cursaram a 4.*- série ginasial em 1962 para uma reunião amanhã, no auditório, âs 9h.

FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS
O Instituto de Seleção e
Orientação Profissional da
Fundação Getúlio Vargas
promove a aula inaugural do
2." Curso de Formação de

Orientadores Profissionais, dia
2, às 10 horas, na Rua da
Candelária, 6, 3.* andar. A
aula. será ministrada pelo
Professor Lourenco Filho.

EXERCÍCIO DE TIRO
Hoje o Arsenal de Guerra do Rio realiza uma prova de tiro
com canhões 75, das 9h às 12h. Durante o exercício é considerada perigosa a área compreendida entre os meridianos que
passam pela Ponta do Marisco e pelo Pontal de Sernambetiba.

ELEIÇÃO NO PORTO
Os portuários vão ãs urnas
amanhã para. eleger a nova
diretoria que presidirá a UPB
no biênio 63/65. O horário do
pleito será de 7 às 17 horas,

devendo o eleitor comparecer
à mesa eleitoral da seção a
que pertencer munido do cartão de identidade da UPB, ou
da APRJ.

MATERIAL ESCOLAR
Termina dia 5 o prazo de recebimento de memorandos pedindo material escolar gratuito. Informações na União dos
Servidores do Estado da Guanabara, Rua Paraíba, 19.

ENGENHEIROS
O Country Club dos Engenheiros promoverá dia 16 às
18 horas, no Edificio Edson
Passos, uma reunião especial
para entrega dos cem primei-

ros titulos definitivo* de tócios proprietários da seciedade esportiva • recreativa da
classe.

VACINEM SEUS FILHOS
Termina sábado a vacinação contra o tifo e a difteria nos
postos de puericultura e distritos sanitários do Estado. O Secretário de Saúde apela aos pais para que vacinem seus filhos.

EMPLACAMENTO
O Serviço de Trânsito comímica que termina hoje o

prazo para que os proprietários emplaquem seus veículos.

AEROM0DELISMO
A Associação Brasileira de Aeromodelismo promove de 30
Se março a 7 de abril, o Torneio Internacional' de Aeromodelismo, patrocínio da Fundação Santos Dumont.

SUBDESENVOLVIMENTO
A Sociedade de Pesquisas e
Planejamento f u n d aram o
Instituto de Estudos para o
Desenvolvimento Social e
Econômico, que tem como Di-.
retor o Professor Artur Rios.
Uma de suas finalidades é
auxiliar, direta ou indiretamente, a promoção sccial e
íconõmica das populações
eubdesenvolvidas através da

formação e capacitação profissional e da assistência, técnica. As aulas começarão a
partir de 15 de abril, de 17 ãs
20 horas, na Rua Mcxico, 31,
grupo 1701. As inscrições eneerram-se dia 5 e cs cândidatos devem apre?entar duas
fotografias 3xt. carteira ds
identidade e curriculum vitae.

VULTOS BRASILEIROS
Para comemorar vultos brasileiros, o Instituto Histórico
« Geográfico Brasileiro organizou o Curso-José Bonifácio que
se realizará em sua sede, av. Augusto Severo. 3. ãs 17h. de 12
de junho a 24 de julho próximo.
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Milharei de pessoas acompanharam Conceição ao cemitério

Sepultada menor que foi
raptada e estrangulada,
e descoberta por um cão
Com acompanhamento de milhares de pessoas, entre
as quais a esposa do Superintendente de Polícia Judiciária,
íoi sepultada, ontem, no Cemitério de Inhaúma, a menina
Conceição Henriques, de dez anos, raptada, violada e estranguiada pelo ajudante de caminhão Paulo Silva, preso
às primeiras horas da madrugada de ontem, quando dormia tranqüilamente nas imediações da Ponte dos Marinheiros.
Pol o cão Muritz, da Policia Militar, quem descobriu o
corpo de Conceição, oculto dentro de um saco, na casa 39
da Bua Major Rego, distante menos de 500 metros da residência dos pais da menina. Conceição desaparecera de
casa por volta das 6 horas da última segunda-feira, sendo
a Polícia do 22.° DP informada de que um indivíduo, que
costumava oferecer balas e dinheiro a menores, pernoitava
naquela casa.
CÂMARA ARDENTE
Antes de ser levado para o
Cemitério de Inhaúma, o corpo da menina ficou em camara ardente, na sede do Grêmio
Social Paranhos, próximo à
sua residência, onde íoi visitado praticamente por toda a
população de Ramos, que nâo
escondia seu desejo de fazer
Justiça com as próprias mãos.
A sede do clube, com bandeira
a meio pau, conservava ainda
a decoração de seus bailes carnavalescos. Poi necessária a
intervenção de uma guarniçao
da Radiopatrulha para organizar e manter a ordem na fila
de populares que desejavam ver
o corpo de Conceição. Os pais
da menina, Júlio Henriques.
funcionário do Departamento
Sanitários, e Nílcia
de Esgotos
'Henriques,
tiveram de
Pereira
ser socorridos por uma ambulància, após sucessivos desmaios.
Seis caminhões da Sursan
transportaram dezenas de companheiros do pai da menina,
enquanto a Escola Carneiro
Ribeiro, onde Conceição cursava a quarta série primária, suspendia suas aulas ontem e
mandava uma representação de
alunos ao enterro. Todo o comércio das imediações da Travessa Laurinda. onde residia a
menina, manteve as portas semicerradas, em sinal de pesar.
PRISÃO
Assim que a Polícia foi informada de que o indivíduo
suspeito morava na Rua Major Rego, 31, em companhia de
Roberto Bianchi Filho, cujo pai
è detective do DESP, requisitou o cão Maritz ao canil da
Policia Militar. Os policiais,
acompanhados pelo Sr. Agenor
Gomes, tio de Conceição, dirigiram-se ã residência da menor e pediram que sua mãe
lhes entregasse algumas roupas
a ela pertencentes e ainda não
lavadas. O cão farejou as vestes e imediatamente correu em
direção da casa 39 da Rua MaJor Rego, latindo com insistência. Os policiais partiram
os ^dros das janelas, por onde
entraram e foram encontrar o
corpo de Conceição oculto dentro de um saco. Ao seu lado,
o vasilhame de leite e os pães

que saíra a comprar no dia do
seu desaparecimento. O corpo
apresentava visíveis sinais de
violência. A Perícia concluiu
que a causa mortis era asfixia,
resultante de estrangulamento.
Rapidamente os policiais localizaram Roberto Bianchi Filho, que não teve dúvidas em
apontar seu companheiro Paulo Silva como autor do crime.
Seguindo algumas indicações
fornecidas por Roberto, os detectives Miguel, Jofre, Benedito,
•Henrique e Miranda íoram encontrai- Paulo Silva dormindo
num banco próximo ã Ponte dos
Marinheiros.
CONFISSÃO
Levado para o 22." DP, Paulo Silva confessou com frieza
a autoria do crime. Disse que
conseguiu atrair a menor para
sua residência oferecendo-lhe
Cr$ 100 para que ela levasse um
bilhete que iria escrever. Coníessou, ainda, que cumpriu pena de quatro meses de prisão
expulso
por assalto, e que fora
"por causa
da Guarda Noturna
de umas complicações que teve
com três garotas". Quanto ao
crime, Paulo Silva desceu a uma
que
série de minúcias, dizendo "não
Conceição pedia apenas
êle
enquanto
faça isso comigo",
tentava estrangulá-la.
Na noite do crime, Paulo
dormiu ao lado do cadáver,
pensando que tão logo escurecesse no dia seguinte o jogaria
num terreno baldio. Alega que
chegou em casa oansado e que
dormiu antes que pudesse resolver o problema. Explicou sua
presença num banco de jardim
dizendo que estava esperando
condução para Ramos.
As autoridades do 22." DP
acreditam que o criminoso seja
responsável por outros crimes
semelhantes e estão procurando
em seus arquivos todos os casos
de desaparecimentos de menores. Segundo os policiais, Paulo
Silva está incurso nos crimes de
rapto consensual, estupro e homlcidio, não devendo ser condenado a pena inferior a 150
anos de reclusão. Por medida de
precaução íoi reforçada a vigilância do 22.° DP, para evitar
aglomerações de populares e
uma vingança dos próprios
companheiros de xadrez do criminoso.

Apelo ao Governo
inseguIndiscutivelmente, cria-se no País um clima de ^tranqüilidade,
de fontes tespeioriundas
denúncias,
de
divulgação
desconfiança
e
rança
pela
táveis, acerca da infiltração de comunistas no uoverno federal.
apontam
Essas denúncias b&o de natureza específica e pormenorizada:
nomes e fatos.
governara
A defesa apresentada pelas nossas autoridades aode povo que vagas
ecie
Reveste-se
palavras
ou
não tem sido-específica
pormenorizada.
denuncias.
das
conteúdo
do
análise
uma
a
cbàúifciájõls que parecem fugir
entre povo e
Seria da maior utilidade para o intercâmbio indispensável
nos pioc^reza
maior
Houvesse:
representantes,
que
Governo, representados e
comunista.
infiltração
nunciamentos governamentais acerca da possível
para
No intuito patriótico de tentar esclarecer essa questão, fundamental
especificas,
a nossa democracia, permitimo-nos formular algumas perguntas
na esperança de qúe sejam especificamente respondidas pelo nosso Governo.
Rocha
1. -6 verdade que os Srs. Raul Ryff, Roberto Morena, Cibilis da
Viana e Vítor Konder ocupam cargos de responsabilidade, influencia e confiança junto ao Governo e à Presidência da Republica?
os Srs.
2. Na hipótese afirmativa, pode o Governo afiançar ao povo que nao seKonder
e
Vítor
Viana
Rocha
da
Cibilis
Raul Ryff, Roberto Morena,
jam comunistas?
3. Com referência ao discutido Congresso Continental de Solidariedade
a Cuba, temos lido pronunciamentos vagos no sentido de que ao Governo
repugnam as suas teses mas que lhe ê concedida permissão para realizar-se^
em nome da liberdade de expressão d e opiniões. Se existe tal repugnância por
estejam suhscriparte do Governo, como se explica que as teses do Congresso
tas por pelo menos duas figuras Intimamente ligadas ao Governo: o Denutado Bocâyuvá Cunha, lider do partido gbvèrriistá na Câmara dos Depu tacos
e o Sr. Almino Afonso, Ministro do T rabalho?
Em nome do povo brasileiro, apelamos ao Governo para que responda, a
essas perguntas com a mesma franqueza é clareza com que as formulamos.

Movimento Democrático Brasileiro

Declarando que o crime cometido na boate Dominó
não' deve, não pode e não vai ficar impune, o Promotor
Silveira Lobo, do II Tribunal do Júri, requereu ao Juiz Osvaldo Portela fossem procedidas 12 diligências esclarecetíoras, entre as quais o interrogatório do Comandante do
Núcleo Aeroterrestre, General Santa Rosa.
Logo apó3 receber das mãos do Promotor Silveira Lobo
os autos do processo, o Juiz deferiu as diligências requeridas e determinou ao Delegado do 12.° Distrito Policial que,
no prazo de 30 dias, proceda, com o maior rigor, as inyestigações requeridas pelo Ministério Público.

Nei acusa e
advogado de
Lupion nega
O advogado ¦- Heider Vilares
Sucena, dtfenícr do Sr. Moisés Lunion. declarcu, entem.
aò JORNAL DO BRASIL qus
não tem fundamento a nova
acusação do Governador Nei
Braga, segundo a qual o seu
antecessor no Governo do Parttnà, em 10 anes de administração, havia protegido cs chamados lavradores do asfalto em
detrimento des verdadeiros homens do campo.
Enquanto o Supremo Tribunal Federal decidia publicar o
acórdão que revogou o hatoeascorpus concedido ao Sr. Moisés
Lupion, o Governador Nei Braga comunicou ao Presidente da
República a desapropriação de
20 mil alqueires de terra em
Palaüna. gleba de Piqueri, "para evitar um conflito entre os
legítimos posseiros e os pretensos titulares, que adquiriram
direitos i-ob a proteção do exGovernador Lupion".
DESMENTIDO
Desmentindo essa acusação.
o advogado Heider Vilares Sucena afirmou:
O então Governador Moisés Lupion, antes, de pôr cm
execução o Plano de Colonização que satisfez cs desejes dos
verdadeiros lavradores, determinou novaa vistorias nas glebas já medidas e demarcadas,,
para. estabelecer com precisão
a situação de cada posseiro ou
requerente de lotes.. Assim', verificeu se as áreas requeridas
estavam ou nâo sendo aproveitadas pelos peticienários.
Lembrou o advogado que o
Decreto 529. de 22 de fevereiro
de 1956, permitiu que pleiteassem lotes aciuêles que quisessem
estabelecer moradia habitual e
cultura- efetiva, mas frisou:
Com -a cautela necessária,
o entalo Governador Lupion,
através do Decreto 7 700 de
18 de novembro de 1952, tornara caducos os requerimentos
dos lavradores do asfalto, tanto que sua- iniciativa não foi
bem recebida pelos que pretendíam adquirir terras somente
para transações lucrativas.

Prisão de
Lupion já
autorizada
Brasília (Sucursal) — Em
audiência especial, o STF publicou ontem o acórdão que revigora a prisão preventiva decretada contra o es-Governador Moisés Lupion.
Hoje, o acórdão t publicado
no Diário Ca Justiça, Os advogados.de Lupion nfto embargaram, ontem, a decisão da Suprema Corte.

Bonde
Tijuca bate
recorde
O bondo Tijuca foi o que
conduziu o maior número de
passageiros no mês de fevereiro, num total de 1034 467, e o
Cascadura, embora seja sua linha de maior extensão —
21109 quilômetros — colocouse em segundo lugar, transportando, no mesmo mês, 875 704
passageiros.
A informação foi prestada
ontem pelo Serviço de Relações
Públicas da Light, que acrescentou à notícia os seguintes
esclarecimentos: em fevereiro,
os bondes de passageiros percorreram 2 042 032 quilômetros,
conduzindo 15 205 599 nas suas
43 linhas em tráfego. Trabalharam nesses serviços 2 508
motorneiros e condutores, 817
inspetores e fiscais, além de
372 funcionários com missões
diversas.

• São as seguintes as medidas solicitadas pelo Promotor
Silveira Lobo:
1) Identificação e qualificação do sargento Antônio AlTes da Silva, que foi encontrado ferido à porta do Hospital
Central do Exército.
. 2) Interrogatório do sargento Osvaldo Silva, envolvido nos acontecimentos ocorridos em novembro de 1962, nas
proximidades da boate Domino, e que culminaram com
a morte do sargento Luís, Pereira Gomes.
3) Interrogatório do sargento Cláudio Ubirajara Cabral.
4) Interrogatório do Capitão
Osvaldo P. Gomes, irmão do
sargento morto perto da boate
Dominó, e que não pode ignorar os autores da vingança
no seu irmão.
5) Interrogatório do Tèherite Hamilton Eleutério, do HCE.
que estava de serviço quando
foi atirado à porta o sargento
ferido.
6) Interrogatório da senti-

nela que estava de serviço no
HCE, no dia em que foi jogado à porta o sargento íerido.
7) Interrogatório do sargento-enfermeiro Jair Lopes
Amaral, que estava de serviço
no HCE,- no mesmo dia.
8) Interrogatório do General Santa Rosa, Comandante
do Núcleo Aeroterrestre.
9) Remessa ao Instituto d*
Criminalística dos objetos encontrados em poder do sargento que foi deixado ferido i
porta do HCE. São treze cartuchos de bala de calibre 45..
10) Interrogatório do Cel.
Hélio Quaresma sobre as declarações do l."-Tenente Fabiano Coutinho Lins.
11). Oficiar ao Comandante
do CPOR, pedindo informações
sobre a arma 13806/06 que foi
encontrada no local do crim»
e que segundo o IPM estavs.
naquela corporação
desde maio
'
de 1962.
12) Informações da entrada
e saida de viaturas do Núcleo
Aeroterrestre, no dia do crime.

Leiloeiros ganham milhões
com sinais que depositam
nos bancos particulares
Os leiloeiros públicos encarregados de fazer os leilões
Judiciais no Foro da Guanabara, segundo apurou a Comissão da Reforma da Justiça, estão ganhando milhões de cruzeiros com o depósito do sinal que recebem dos arrema.
tantes.
Êsse sinal deve ser depositado no Banco do Estado,
como manda a lei, mas os leiloeiros depositam-no em outros bancos e sempre em suas contas particulares. Com
isso ganham mais de Cr$ 20 milhões, por ano, em juros,
lucro que tiram do banco oficial.
vezes, leva anos para acontecer,
O SINAL
Efetuada a venda de um bem
Judicial, o leiloeiro recebe no
ato do leilão, do arrematante, o
sinal de 20 por cento sobre o total do lance. Deverá depositá-lo,
no prazo de três dias, no Banco
do. Estado da Guanabara, o que
não faz.
Assim, o sinal dado fica em
seu poder durante vários meses.
até que^ o Juiz da Var» onde
torre ò processo permita aos
seus proprietário» levantar o dlnheiro do leilão. Isto, muitas

pois os leiloeiros atrasam o mais
que podem sua prestação d*
contas.
A Comissão de Reforma ôa
Justiça já está informada da
manobra e, por isso, pretend»
transformar os leilões Judiciais
numa fonte de renda excluAv»
do Estado, atravé»do pagamento das despesas «in selos.
O recolhimento do dinheiro dos
sinais também será feito por
funcionários da Secretaria d»
Finanças ou do próprio Banct
do Eetado da Guanabara.

Governador inaugurou
no Méier Hospital Salgado
Filho e promete viaduto
O Governador Carlos Lacerda inaugurou, ontem, o
Hospital Salgado Filho, na Rua Arquias Cordeiro, no Méier,
450 mil. pesque atenderá a uma população aproximada de
soas. A solenidade foi presidida pelo Secretário de Saúda
da Guanabara, Sr. Raimundo Brito.
No seu discurso, o Governador afirmou que brevemente será construído no bairro um viaduto. No saguão do
Hospital, depois que o Sr. Lacerda descerrou a placa comemorativa, o Vigário da Paróquia procedeu à bênção do
local.
Secretário, Sr. Marcelo GarPOSTO DE
cia, que, "aproveitando um mau
ASSISTÊNCIA
projeto, conseguiu realizar a
O Diretor do Haspital, o Mé- obra cm seis me56s".
No finau, o Sr. Carlos Lacerdico Jurandir Borges Miguel,
disse em seu discurso, que o da disse que o bairro ganharia
chavelho Posto Assistenoial do também um viaduto e umaquele
Méier, criado em 1920 e funcio- faris. Esclareceu que de uma
Hospital é o primtero
nando como Hospital Dispcnsário, de há muito deveria ter série que o Estado está eonssido substituído pelo Hospital truindo dentro do programa
éste ano, denômique ontem foi inaugurado. In- traçado para
formou que o Hospital Salgado nado o Ano da Saúde. Diesa
as
Filho está cm 3.° lugar no aten- ainda, que a renda para era
dimento ao público, logo depois «so n s t r u, ções hospitalares do
do Sousa Aguiar e do Getúlio toda obtida com a Loteria,
Estado.
Vargas.
- O Hospital Salgado Pilho
Depois do discurso, o Sr.
Goao
possui, além de lavanderia,
Borges Miguel entregou
vernador da Guanabara um serviço de Anatomia patológicartão de prata, pela conclusfto ca, Ginecologia, Dermatologia,
Pueda obra. Falou a seguir o Se- Oftalmologia, Fisioterapia,
cretário de Saúde dizendo que ricultura, Caxdíologia, Lactário,
Club*
o Hospital levou 15,anos para Pediatria, Hldrataçáo •
ser construído, e exaltou o ex- de Mães .

AVISOS

ANTÔNIO
CARUSO
5ua família
+
convida parentes e amigos
para a missa de 1°
dia que mandará
celebrar amanhã,
sexta-feira, dia 29,
às 9h, na Igreja de
Santana. Antecipadamente agradece.

RELIGIOSOS

A SÃO JUDAS
TADEU
Agradeço a graça rccebida — Taninha.

Adhemar da
Costa Oliveira
Viúva Maria de Lourdes,
filhas, genros e netos
+ t6m o doloroso dever de
participar e convidar parentes
e amigos para a missa de 7.
dia a ser realizada depois fl«
amanhã, sábado. 30 do corrente. na Igreja de Sáo Luís Gonzaga.

MARIANNA CORRÊA NEVES
(NHAZINHA)
(MISSA DE 7." DIA)
Sua família agradece as demonstrações de solidariedade
e pesar recebidas e convida seus parentes e amigos para
a missa de 7.° dia que, por intenção de sua boníssima
manda
celebrar dia 29, sexta-feira, às 8 h 30 m, na Igreja
alma,
dc N. S-a às Conceição e Boa Morte, na Rua do Rosário, esq.
(r
de Av.-Rio Branco. Antecipadamente agradece.
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Jornal

Equador empatou com Brasil por 2 a 2 no fim
1
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_f T*^i- Oldemário
Cochabamba
(De _T*M __¦_1-_ \-_-i miin Touguinhó, enviado especial do JB) — O Brasil empatou por 2 a 2
com o Equador* ontem à tarde, em uma partida
que dominou no primeiro tempo, chegou aos 2 a 0
no segundo, para então se desinteressar e permitir
que os. equatorianos empatassem com gols aos 40
e aos 45 minutos:'
Os brasileiras, abriram o marcador aos 5 minutos, com um chute longo de Osvaldo, que se aproveitou dè uma saída em falso do goleiro Mejia, e
ampliaram aos 15 do segundo tempo, por Flávio,
Os equaque recebeu um passe em40 profundidade.
chute
um
com
minutos,
aos
diminuíram
torianòs
cruzado do extrema-direita Gando, e empataram aos
45, em uma entrada veloz do extrema-esqüerda
Larrea. ;
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ATAQUE DESCONTROLADO
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PRESSÃO BRASILEIRA

sim jôrçn * contra,, Argentina, apesar tle Jtttar
Hbjríiá* »_". correr ,1o càthpeonmo, o olo qtle brasileiro perdeu
moililicnçôeit so/_^_
Com as moitilicaçocs
contra,a -defesa argentina
lutam
Flávit
e
_crn(mdo
^^^
^^
^
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Ingresso do Icaraí no
vôlei carioca compensa
trabalho da Federação

Bangu pensa em não
vender mais Zózimo
e tentará Peixinho
O Bangu, pensando em desistir de negociar o
por causa das depasse'de Zózimo para o Botafogo,situação
financeira
clarações de Garrincha sobre a
do seu clube, entrou em entendimentos com a Fer. roviária, de Araraquara, a fim de contratar, o extrema-direita Peixinho.
O passe de Peixinho foi estipulado em CrS 8
milhões, mas o Bangu, que quer o jogador de qual• quer maneira, pois o técnico Tim considera-o como
um dos melhores na posição, env,iará um emissário
a Araraquara e tentará diminuir o preço
mentiu ontem, ao JORNAL
DO BRASIL, que os jogadores
.Outro jogador que o Bangu do Bangu estejam descontenTlm e
também vai procurar contra- tes com o trabalho de
série de casos têm
tar é o médio Sérgio, de São que uma
o
Paulo. -Êste. jogador, segundo o sido criados por eles com
Sr., Armando Ristow, Diretor treinador.
. _ a notícia de uma suposta
dé. Futebol, esteve no interèse do.Bangu no ano passado, briga entre Tim - e o zagueiro
, porém èle estava emprestado Ananias, eni Guaratingueta. é
ao Internacional, de Porto
completamente inveridica.. Eu
Alegre. Agora, èle próprio tem estive lá com a delegação e
demonstrado vontade tle se nada presenciei nem tive cotransferir para o Bangu e o nhecimento. Além disso, ammesmo emissário que irá con- bos sáo muito amigos e se resversar com a Ferroviária sò- peitam mutuamente. No mesbre Peixinho tratará também mo jornal também fala que
da transferência de Sérgio.
Bianchini — outro desgostoso
com Tim — pediu . seu passe
aguarda
enquanto
O Bangu.
Isso só me faz rir. Bilivre.
iniciar
10
dia
o próximo
para
sua excursão na Europa, está anchini ganhou a posição de
arranjar alguns titular e o técnico conta com
tentando
êle na armação da equipe.
amistosos .para testar a sua
O Bangu também não podeequipe.. O técnico Tim espera
apenas que termine o torneio ria dar-lhe passe livre, pois
Rio-São Paulo e vai convidar um intermediário ofereceu CrS
25 milhões pelo is~eu passe pao Vasco. Flamengo ou Fluminéhse, pois prefere que éste ra levá-lo ã Itália e a Ferroamistoso seja contra um time viária também está interessada, cm contratá-lo — termijá armado.
O Sr. Armando Ristow des- nou o Diretor de Futebol.

-. INTERESSE

,*

DE

SÉRGIO

Vidor Garcia.
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NOVOS
PARTICIPANTES
Além do Icaraí PC, passaram
a efetivos no ano em curso a
Hebraica e o Sampaio, conservando-se também a presença
do Sírio e Libanês, que chegou
a ameaçar reverter à categoria
'da
especial. Participarão ainda
temporada a se, iniciar os clubes: Botafogo, Tijuca, Flamengo, Fluminense, CIB, AABB,
e América.
'Mackenzie
Lamentam os dirigentes da
FMV a saida do Clube Municlpai, que. solicitou reversão de
categoria, alegando Impossibilidade de organizar uma equipe
juvenil feminina (campeonato
de participação obrigatória, a,
partir deste ano). Aproveitando o adiamento da temporada,
para atender ao Icarai, a Federação oficiou ao Municipal,
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equatoriano» tentaram contra,
atacar, mas o Brasil dominou
inteiramente o meio do campo.
Aos 15 minutos, Flávlo foi
lançado na frente, bateu os zagueiros na corrida e arrematou
para vencer Mejia- Dal para
diante, os brasileiros limitaramse a correr a bola e. aos 25 ml.
nutos, Fernando entrou em lugar de Marco Antônio.
Os equatorianos fo r a m-sf
aproveitando do relaxamento
brasileiro e tentaram se armar,
o que conseguiram aos poucos.
A . melhoria dos equatorianos,
porém, não chegou a abalar os
brasileiros, que mantinham
uma defensiva firme.
Aos 40 minutos. Gando atacou pela direita, cedeu a Falacios, recebeu a devolução t
emendou de primeira, para vencer Silas sem apelação,
O gol acordou o quadro bra-,
sileiro, que pensou em voltM' ao
ataque, mas quando faltavam
segundos para terminar o jogo
sofreu um gol inesperado de
Larrea, que entrou área a dentio para vencer Silas nova.,
mente.
Os dois times formaram Rssim: Brasil — Silas. Jorge. Wllliam, Cláudio e Piter; Hilton
Vacar! e Amauri; Osvaldo,
Marco Antônio (Fernando),
Flávio e Ari. Equador — Mcjls,
Quisano. Lacaro e Bustamante;
Patterson e Johnson; Gando.
Merizoldo, Palácios e Larrea.
O juiz foi o paraguaio La Rosa.

Paraguai 4 x Peru 1

¦.•¦'••.'"'-

O Icaraí Praia Clube deu entrada, na Secretaria da FMV, das inscrições de seus atletas juvenis
que disputarão o Campeonato Masculino de Vôleiboi, a começar em abril. O Conselho Supremo da
Federação resolveu retardar em um mês o início
da temporada oficial de 63, a fim de possibilitar
ao Icaraí a regularização dos documentos necessaria à sua presença nos" diversos campeonatos de voleibol.
,
Em conseqüência, eleva-se a doze o numero de
filiados efetivos da FMV, dois a mais do que na
temporada anterior. De conformidade com o trabalho que vem sendo desenvolvido pelo Presidente
José Calvente Aranda e sua Diretoria, o voleibol carioca está obtendo a adesão cada vez maior dos
clubes.

__m
________¦

O Brasil começou o jogo atacando multo, imprensando o time equatoriano eni seu próprio
campo e sem permitir qualquer
reação. Aos cinco minutos, Marco Antônio passou a Osvaldo,
que chutou de primeira, apesar
de estar longe do gol. e marcou
o Brasil.
para
¦
ps equatorianos ten t a r a m
promover alguns ataques, mas
não conseguiam ultrapassar a
defesa do Brasil. Aos 10 mlnutos, porém, Gando conseguiu
escapar e atirou de curta distància, fazendo com que Silas
se estirasse para, desviar a
comer.
Os brasileiros trataram de
reassumir as rédeas da partida
e pressionaram multo, obrlgan.
do a defensiva equatoriana a se
desdobrar. Aos 30 minutos, a
linha brasileira levou a bola até
a pequena área equatoriana,
mas o chute de Marco Antônio
saiu desviado.
Aos 39 minutos houve a Jogada mais incrível do Sul-Ameri.
cano, quando Flávio driblou
dois zagueiros, o goleiro, e com
o gol vazio chutou por cima- O
primeiro tempo terminou coni o
Brasil atacando sempre e o
Equador se defendendo de qualquer maneira.
O primeiro ataque do segundo
tempo íoi feito pelo Brasil, mas
fi defensiva equatoriana barrou
os passos de Marco Antônio. Os

_nn *l. i íi.
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apelando para que-vol t asse
atrás em sua decisão. Entretanto, até o momento, não deu
entrada na FMV qualquer pedido de inscrição daquele clube, parecendo confirmar-se a
desistência já solicitada. O Icaraí disporá de mais 15 dias para inscrever as atletas juvenis.
A obriga toriedade para o
Campeonato Juvenil Feminino
íoi ditada em boa hora pelo
Sr. Paulo Calvente, diretor técnico da FMV, porque possibilitara a renovação de elencos
nos clubes da Guanabara, o
que vem ocorrendo em quantidade insignificante, últimamente. Também,nos demais Estados
a renovação no setor feminino'
provai* a
quase inexiste. Como
seleção brasileira que participara dos próximos Jogos PanAmericanos será integrada, em
sua maioria, por jogadoras veteranas e sem as condições técnicas recomendáveis para um
competição de tal envergadura.
Pensa ainda o Sr. Paulo Calverite instituir, obrigatòriamente, a disputa de um Torneio Iníantil Feminino • e Masculino,
em 64, para incrementar ainda
mais o Interesse pelo voleibol,
nos diversos clubes da cidade.
Para complementar o trabalho
meritório que vem realizando,
a atual diretoria da Federação
poderá também movimentar-se
junto a agremiações que em
outros tempos pertenceram aos
seus quadros efetivos, apelando
para que voltem a participar
das competições de voleibol.
Neste caso estão a AA. Vila
Isabel, o Monte Líbano, a AA.
Tijuca, o Vasco da Gama etc.

Sormani
dá vitória
à Itália
Istambul (AP-FP-JB) — A
Itália, com um gol marcado
pelo centroavante brasileiro
Sormani, derrotou a Turquia,
ontem, por 1 a 0, classificando-se para as oitavas de final
da Taça Européia das Nações,
quando terá como adversário
a União Soviética.
O jogo foi muito equilibrado e o gol de Sormani, marcado a cinco minutos do fim.
Na primeira partida, disputada
em dezembro do ano passado,
em Bolonha, a Itália venceu
por 6 a 0.

Flu acerta
contratação
de Ubiraci
O Sr. Wilson Xavier, diretor
de futebol do Fluminense, afirmou que seu clube mandará
ainda esta semana um emissário a Piracicaba, a fim de
acertar os últimos detalhes da
compra do atacante Ubiraci.
O empréstimo de Ubiraci termina no próximo sábado, ma»,
antes disso, o Fluminense quer
tê-lo definitivamente no seu
quadro, pois gostou dc su?.s
atuações no Torneio Rio-São
Paulo r. considera-o uma boa
promessa.

O Paraguai venceu o Peru
por 4x1, jogando fácil no pri-4
meira tempo, conseguindo
gols, e se limitando apenas a se
d:ef ender no segundo, quando os
peruanos fizeram seu único
ponto.
Começando no ataque, os paraguaios abriram o escore logo
aos quatro minutos, por intérmédio de Zárate, e oito mlnutos depois aumentaram, quando o mesmo Zárate se aproveitou da tonteira geral dos peruanos para marcar.
Os peruanos se perderam lnteiramente em campo e, aos 20
minutos, o zagueiro Elias perturbou-se e perdeu para Mariínez, que chutou frente á.írerite com o goleiro Bazan e fêz o
terceiro gol.

Aos 27 minutos o extremaesquerda Cabrera cedeu a.,Zarate, que se desvenpilhou de um
zagueiro para marcar o último
gol do Paraguai.
.'No. segundo tempo o Peru
aproveitou-se do descuido.. dos
-paraguaios, pára marcar aos-27
minutosj por Gallardo, • fixando'
.
o escore em .4 a 1.
Os 2 times formaram assim:
' RARAGUAI — González, _e..cano, Osório e Insfrán; Amarilla • e, Calonga; Martínez',. Lescano, Z á*r a t e, Insfrári ¦'« Cabrera.
PERU — Bazan. Campos,
Ruiz e Elias;. Donalre., e .De. Ia
Vega; Tehemoj. Zegarra,-León,
Gallardo e Escobar.

Argentina e Bolívia
jogam o qüe pode ser
decisão antes do fim
enviado es-

La Paz (De Oldemário Touguinhó,
pecial do JB, e AP) — Argentina e Bolívia jogam
hoje uma partida decisiva, já que os bolivianos sao
lideres com 1 ponto perdido e ainda devem jogar
em
contra o Brasil, enquanto os argentinos estão com
segundo lugar, com dois pontos perdidos, junto
os paraguaios, seus próximos adversários... apenasSe vencerem, os argentinos dependerão
de si mesmos para vencer o Paraguai e se tornarem
campeões, ao passo que se perderem estarão definitivamente afastados do título. Os bolivianos estamas,
rão no páreo, qualquer que seja o resultado,
evidevem
Brasil,
é
o
adversário
seu
como
próximo
tar até mesmo o empate.
A SURPRESA

Ingleses vão deixar o
Brasil treinar durante
45minutos em Wembley
A Liga Inglesa 'de Futebol telegrafou à CBD
confirmando o jogo de sua seleção com a do Brasil, na excursão que a CBD vai fazer pela Europa,
perpara o dia 8 de maio, no estádio de Wembley,
mitindo-se, em caráter excepcional, que os brasileiros treinem 45 minutos nesse campo.
Assim mesmo, êsse treino do Brasil depende do
tempo, pois se chover êle será cancelado para não
estragar o gramado para o dia do jogo. Essa concessão quebra velha praxe britânica e só foi aberta
dada a condição de bicampeão do mundo dò futebol
brasileiro.
Para que Pclé possa entregar
uma medalha à Rainha Elizabeth. a CBD pediu desde já k
Liga Inglesa que seja providenciada a presença da Rainha no
jóao ou então fosse providenciada uma audiência da sobemna a Pclé, recebendo já garantia de que Pele poderá entregar
a medalha comemorativa ti.\ últinia Copa do Mundo, á Rainha.
A CBD. p-ra essa próxima
excursão do Brasil, convocará

—- Na
grande área
Armando Nogueira
Êsse negócio de torcedor é o diabo: o do Fluminense, por exemplo, cismou, agora, de falar mal do
mela Gonçalo, achando que èle joga bem mas é presepeiro. Devo • ter cruzado na última semana com
uns vinte tricolores — dezenove, desencam o pau no
(rapaz: joga bem, mas enfeita demais. O único dessa
vintena que justifica os floreios de Gonçalo é o reportei* Dácio Almeida, aliás, de todos, o mais autorizâdo à falar de Gonçalo porque o conhece na intl• •
mldade.
Antes de mais nada, sou dos que gostam lmensamente do futebol de Gonçalo: tem íluência na
condução da bola, é inteligente no drible e no passe
e tem um elogiável sentido de penetração. Isso de
gostar de enfeitar,.a meu ver, não é defeito —- é-virtude, sobretudo, se êle é capaz de se entender com a
bola.
O preconceito contra a filigrana vem a ser um
dos males contraídos na era Zezé Moreira cuja con•cepção quadrada e tirânica do jogo mal acostumou
a torcida do Fluminense. Por isso, é até bom que, na:
fase da libertação, o time disponha de um Gonçalo
para dar passes de calcanhar e fazer fogos de artif ício, enriquetendo o espetáculo e conquistando, também, neio agrado dos olhos o coração do torcedor.
Considero, pois, válido o estilo virtuoso de Goncalo que é, diga-se de passagem, um.dos melhores
dominadores de bola que conheço. Ao encontro dessa opinião, aliás, vem a história que me conta o repórter Dácio Almeida de que, outro dia, na concentração do Fluminense, Gonçalo apanhou uma
bola de bilhar e deu um shoio de domínio: ficou cinco minutos fazendo - embaixada nas duas coxas e,
nos
para variar, de vez em quando, dominava a bola
músculos dos braços.
Se êlé fizesse isso nó salão de sinuca e no campo
rendesse pouco, seria compreensível a intolerância
da torcida; mas, a verdade é que o rapaz tem jogado muito bem e a gente sente que èle ainda tem
mais a dar. desde que encontre condições no clube
e nos estádios para acomodar o seu temperamento
difícil. Até agora, segundo o próprio treinador Antoninho, Gonçalo não lhe tem criado o menor pro"Ao contrário, tem sido dos priblema disciplinar:
meiros a cumprir as minhas ordens" — diz o técnico.
E. para concluir a nota, uma informação simcontra
pática sóbre Gonçalo: êle já jogou três —vezes
uma, pela
o Santos F. C. e ganhou todas três
Portuguesa Santista, uma, pelo São Paulo e, agora,
pelo Fluminense.
ALÉM BA ARREBENTAÇÃO
O técnico Jorge Vieira, segundo me informa um
homem do Vasco, perdeu, praticamente, todas as bases que o sustentavam no clube:
— Ê um bom rapaz, mas enfiou uma máscara
enorme e está por um fio — conta o informante.
Por um fio está também o meu amigo haitiana,
técnico do Real-Constant, uma das atrações do futebol de praia. Mais uma derrota do Real-Constant,
e teremos Lamana crucificado na arrebentação do
Posto quatro e meio.
BATE-PRONTO
Corre por ai que o Fluminense está querendo o
goleiro Ita, do Vasco da Gama. Não tenho idéia formada sóbre o valor técnico de Ita, mas quem o conhece de treino e de jogo faz-lhe uma restrição ponderável: Ita não sabe jogar futebol, isto é, não manja do jogo, nunca chutou bola ha linha e isso é a
perdição de um goleiro.
Concordo, mas considero também perdição de
um goleiro chutar a bola de bate-pronto como faz
êsse Marcial, de Minas Gerais. Fiz essa observação,
durante o Campeonato Brasileiro, quando o vi chutando de bate-pronto no Maracanã. Achei aquilo o
fim; Cheguei até a escrever aqui uma espécie de recado a Aimoré Moreira, advertindo-o para o defeito de Marcial.
Alguém deu bola à observação? Assim fêz também Aimoré: passou um mês com Marcial, vendo o
rapaz cometer a loucura de chutar de bate-pronto e
nao cúidóu de fazer o devido reparo. Pois bem, coincldência ou não, tomamos o primeiro gol da Argende
tina, quatro
"que minutos de jogo, num bate-pronto
saiu defeituoso, bateu nas costas de
Marcial
Procópio e íoi cair, de graça, aos pés de um atacante argentino.
DE PRIMEIRA
Misterioso empresário está procurando o jogador Bianchini, do Bangu, propondo-lhe transjerência para um clube italiano: paga cinco milhões
a Bianchini e vinte milhões ao Bangu. O Bangu está
interessado no negócio mas não consegue saber ãe
que clube se trata: o intermediário, que manda recados diários a Bangu, recusa-se a dizer o nome do
clube — e o dele próprio.
Danilo Alvim, uma das melhores figuras, que
conheci no futebol — dentro e fora do campo — foi
carregado no ombro dos jogadores bolivianos, domingo. Quem conhece Danilo, de perto, está feliz com o
seu sucesso no Sul-Americano.

REABILITADOS

Os argentinos também comeOs bolivianos começaram o
titubeando, mas firmaçaram
mas
titubeando,
campeonato
com uma boà vitória
ram-se
e
acabaram
depois se firmaram
o
Brasil. Tiveram uma
sóbre
o
Paraguai,
e
Peru
o
por vencer
vitória inexpressiva sóbre a Co .
surpreendentemente
passando
lómbia, perderam para o Peru,
para a primeira colocação e ln- mas depois se reabilitaram com
um
apenas
com
ponto
victos,
os brasileiros.
perdido para o Equador.
Os argentinos repousam suas
O selecionado boliviano joga
om um rigido 4-2-4, imposto esperanças principalmente no
muito
pelo treinador brasileiro Dani- ataque, que se mostrou
lo Alvim, e vem crescendo de ativo contra os brasileiros. A
forjogo para jogo, sendo o de ho- seleção argentina deverá
je a sua prova decisiva. Os bo- : mar assim: Andrada, Martin.
llvianos formarão assim: López, Cardoso*-e Vásquez; Griguol e
Cairizo, Ramirez, Herbas e Var- Navarro: J u a r e z, Fernández
iMenoti), Rodríguez, Savoy e
pas; Camacho e Ug_rté; Garcia, Blancutt, Alcacer e Ugarte. Zárate.

PELE E MEDALHA

'28-3-63, 1.° Cad. —
fio Brasil, .'¦.«-feira,
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os jogadores dia 29, sexta-feira,
com a apresentação prevista
para o dia 2 de abril, ã tarde,
ou, se houver necessidade de
uma terceira partida Santos x
Botafogo, à noite.
Os dirigentes ingleses avisaram á CBD que aceitam qualquer juiz portuffues, francês ou
holandês para o jogo entre as
duas seleções, quando serão permitidãs três substituições: uma
do goleiro, em qualquer tempo.
e mais dois .tocadores até n 44.°
minuto cio primeiro tempo.

Pugilistas abandonam
boxe chocados com a
morte de Davey Moore
Chocados com a morte de Davey Moore, quatro
pugilistas profissionais norte-americanos anunciao boxe, deixando, inclusive,
iam que abandonariam
de cumprir o '¦ compromisso que tinham com o éxlutador e agora empresário Joe Louis para lutar na
segunda-feira passada em Los Angeles.
Apesar da ausência destes quatro pugilistas, o
programa foi realizado e esteve, mais uma vez, prestes a acabar em tragédia, pois o alemão Wilhelm
von Homberg nocauteou Pete González, que caiu,
como Davey Moore, sobre as cordas, salvando-se
graças a um acolchoado protetor que havia sido colocado.
NUNCA MAIS
LUTARÃO
Entre os pugilistas que decidiram abandonar o boxe está Morgan, amigo de infância
de Davey Moore. Os outros
três são Willie Davis, pèso-pesado, Aaron Peralta e Chuck
Telliver, médios.
Pete González, que foi. nocp.uteado ho terceiro round de
sua luta com Wilhelm von
Homber, apesar de náo terse ferido gravemente íoi proibidó de lutar, pois a Federação dc Boxe da Califórnia cassou-lhe a licença.
BOXE, COMO
DELITO GRAVE
O cadáver de Davey Moore
cheRou ontem a Sprlhgfield.
no Estado de Ohio. onde será.
sepultado sábado, no cemitério
de Ferncliíf. Até a hora do
enterro, o corpo de Davey
Moore ficará exposto na Igreja Batista de Mt.' Zion.
No Estado de Ohio, onde
Davev viveu, foram feitos vio-

lentos pronunciamento., contra
o boxe, tendo, inclusive, três
membro do Parlamento pedido
a proibição do esporte no território.
Em Maryland, quatro parlam e ii t a r c s apresentaram um
projeto de lei estadual enquadrando o boxe profissional entre os delitos graves.
ARCHIE ESCAPOU
DA MORTE
O ex-campeão mundial dos
Archie Moore.
meio-pesados,
disse que a . 10 de dezembro
de 1948 escapou de ter morte
igual à de Davey Moore —
ao cair de costas, depois de
levar uni'soco de Durelle, salvando-se apenas porque não
caiu sóbre a corda — e pediu a redução do número d»
cordss que circundam o ringue com a supressão da lníerior.
— A supressão desta corria
t necessária para se impedir
.-muitas mortes e. lesões graves
— afirmou Arehie Moore.

SANTOS VENCEU FLA POR 3 A 0 E É CAMPEÃO
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O Santo»,
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—
f. lendo Pele para dar e marcar, gol* pf, derria
rolou,o Flamengo por 3 a 0, onlem à noile, no'
Maracanã, «ouquistandò o titulo de campeãü cli»
Torneio Rio^Sãb Paulo, nuiií jogo em que soiihê
«ontçr o ímpeto do adversário no primeiro, tempo,
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MAURO EVITA O PIOR

Exame geral hoje e o
Coríntians derrotou
Botafogo com Amaro e treino amanhã definem
}
de
Garrincha
Nei dando exibição
presença
um exame, pelo
hoje
Garrincha
¦São Paulo (Sucursal) -- Contando com uma
excelente exibição de Amaro, que dominou o meio
de campo, e com a lucidez de Nei, no ataque, o Coríntians derrotou, ontem à noite, no Pacaembu, o
time do Botafogo por 3 a 2, depois de ter acabado
o primeiro tempo cm desvantagem por 2 a 1. Nei,
Os gols do Coríntians foram marcados por
Manuelzinho e Lima, enquanto Amarildo e Quarentinha, em chutes de longa distância, faziam os do
Botafogo.
pelos gols que fizera no íimo
coríntians dominou,
do primeiro tempo, começou
mas arlindo falhou
e
o

Botafogo * Coríntians come.
çáram; ontem á noite,- íij Pacaémíiu, fazendo uma partida
oauilibrada e de boa categoria.
LCáO aos 3 minutos, Nei perdeu
um sol -certo, quando recebeu,
írente a írente com o goleiro,
mas deixou a bola repicar no
gramado e bater em sua mão.
Alguns minutos depois, íoi o
Botafogo que deixou de marcar,
quando Amoroso cobrou um
comer e Amarildo cabeceou pa.
ra fora, enquanto o goleiro Arlindo ficava parado.
O Coríntians. lio entanto,
graças à excelente atuação de
' seu médio Amaro, que dominava o meio da campo e 11 íibètn
fazia bons lançamentos, comei;ou a dominar o time tio Botafogo c- a tentar o gol em manobvas. rápidas. O prêmio ao es.
forço do Coríntians veio aos 25
minutos, quando Amaro dominon a bola no meio ae campo,
deu a Bazzani, èste lançou Liiria em profundidade, o ponttiro peneirou e cruzou, entrando
Nei para marcar 1 a 0.
Rilclo saiu contundido aos 23
minutos, entrando Ivã, enquanto o time do Coríntians contiriuava dominando e tentava
ampliar a vantagem. Am a i o
continuava dando exibição e o
time paulista perdeu três " oportunidades seguidas para mar.
car. aos 34 minutos, depois que
Afái-cos deu três dribles seguidos em Ivã e cruzou. Aos 40 minutos, o Botafogo. substituiu
Amoroso por Romeu,
aps 42
j o!Botafogo empatou
minutos, quando Zagalo lancou Amarildo ,que penetrou
da
jielo meio e chutou de íora
área. íalliando o goleiro Arlintío. Dois minutos depois. Oreco deu uma série de pontapés
em Amarildo e o juiz marcou
ialta repreendendo-o severamente. Quarentinha cobrou a
falta da linha média e marcou
2 a 1, para o Botafogo, noutra
falha de Arlindo, que agarrou
a bola para soltá-la dentro.do
gol.

¦
No segundo tempo, o Corintians voltou com Aldo no gol,
substituindo.. a. Arlinciq, que
falhara nos dois gols do Botafogo. O Botafogo, animado

jogo
segundo íorçando
procurando surpreender o Corintians. O time paulista, no
entanto, conseguiu controlar o
ataque do Botafogo c, graças
a. Amaro que continuava a fazer excelente partida, ameacava empatar. Marcos, aos 8
minutos, iêz boa jogada- livrarido-se de' Ivã, mas quando chegou perto da pequena
e chutou para
área- afobou-se
'

por
passará
Dr/ Lídio Toledo, rio sítio de Bánta Cruz onde se
encontra, para teste geral de seu estado físico, nova
tomada de seu peso e da medida da circunferência
de sua coxa, o que dá a extensão da atrofia muscular. local..
O Dr. Lídio Toledo assistirá^ também, na ocasião, ao treino individual de Garrincha e, amanhã,
o jogador, cuja multa e, suspensão foram retiradas
ontem, de acordo com comunicação do Botafogo à
FCF, âpresenta-se ao clube para participar do treino de conjunto, dependendo sua escalação, a partir
tíaí, exclusivamente do técnico Marinho.
tógratos, em grande número;
o esperavam na Casa de Saúde São Geraldo.
Diz Garrincha que não suporta mais explorações com sua
família, na presente situação
*-,
_.
por que está passando.
• — Como jogador — afirma -raceito que os jornais digam o
que' quiserem- Até que- eu,',
sóú o pior do mundo, ou o que
mais queiram. Tenho experiência bastante para não me impressionar com isso. Mas, co- .
mo homem, não posso adnilljr
que minha mulher e minhas filhas sejam envolvidas pela'expioração, a mais baixa possivel. qu» já tem sido feita em
torno delas. Peço, por Isso, que
s; bote um ponto final nessa
situação, que já se prolongou
demais, inclusive porque o meu
maior desejo atual é ver ainda
minha íilha que íoi operada ,e
reafirmo que só irei visitá-la se
tiver certeza de que nenhum
jornal oü revista registrará essa
visita — terminou Garrincha.

PERTO DO FÈSO BOM

Campos — (SP-.JP.i — Com
gols de Manual e Edmüscn, o
Fluminense derrotou ontem à
noite, por 2 a o. o combinado
Americano-Municipal. numa
partida que agradou por sua
movimentação, e rendeu CrJ .
300 332.
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Santos deu
Cr$ 550 mil
de prêmio

Fluminense
venceu
cm Campos
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. Ontem Garrincha continuou
com a rotina normal de treinamentos a que se entregou
desde que está em Santa Cruz,
fazendo exercícios de peso com •
o sapato de. ferro, de. manhã,
e bate-botreinando ginástica-ba.te-.bola.
de
Ia, de tarde. O
íora.¦
chuteicom;
feito
é
Garrincha
O jogo continuava num ritporque o tênis não.lhe da' '
mo bom, quando Nei se livrou ras,
firmezapara os chutes, muicrude vários adversários e
mole
to
que é, fazendo seu. pé
zoú, numa jogada espetacular,
¦•
•'-'-'
sentir..
e
para Manuelzinho penetrar
Coríntians.
o
empatar, para
Novas -chútelras lhe íoram ,
Após este gol. o Coríntians leyadas ontem pelo próprio
Baz24
minutos.
aos
e,
cresceu
Adalberto, que conferiu seu pêzanl e Amarildo, que discu- so após o treino. Na véspera,
tiam,. íoram expulsos1 de cam- Garrincha pesara 74 kg após o
po. .O Coríntians, então, subs- treino e, permanecendo essa '
tituiu Manuelzinho por RaAdalberto tem espeíael, voltando a completar, seu proporção,
de que. após o treino dè
melo de campo, desfalcado ranças
agasalho de lá, Garcom a expulsão de Bazzani. O hoje, com
esteja com 72 quilos, o
Botafogo trocou Romeu por rincha
que significará um estado íisico
Jair:
aceitável para jogador pa-,
.Togando os dois Umes com 10 bem
há tanto tempo.' O peso
homens, a partida caiu bastan- rado
de Garrincha é de 71 quite, mas o Coríntians náo esmo- Ideal
mas "há muito tempo êle
receu e tentou outro gol.. Até los.
chega a Isso. Os exercícios ULTIMO ENCONTRO
não
que, aos 44 minutos, Nei passou fortes que tem feito desde se:
Paulistidepois
Nagel,
por
por
Amanhã cedo, quando sair, de
gunda-íeira levaram-no a apronha, para parar no bico da pe- ximar-se.
bastante de seu me- Santa Cruz rumo à Cidade,
olhar
do
.Botafogo,
área
quena
pêM, o que, segundo Adal- Garrincha encontrará mais uma
calmamente seus adversários e lhor
mais otimistas as
o Sr. José Luis^ de Mar;?-,
dar a bola para Lima marcar berto, torna acerca rie sua pre- vez
lhães Lins, antes rie se dirigir
perspectivas
o gol da vitória.
partida de domingo ao Botafogo para participar rio
A'rendada partida:'6 224 350 seíiça na Srntps.
coletivo final da semana, t\-cicruzeiros, tendo atuado como contra o
no em que ficará decidida rie
Marques,
Armando
Sr.
o
Juiz
uma vez. sua participação ou
.„• ,
da Federação Carioca de Fu- QUER VER A FILHA
não no iògo'de domingo contra
..
tebol."...
i
¦'•-.
•
,
disse ontem a o Santos.
Garrincha
O Coríntians Jogou com Aij"von- O banqueiro José Luís de Malindo (Aldo); Valmir; Eduardo, Adalberto que tem muita
Oreco e Ari; Amaro e Bazzani; tade de ver sua íilha que se galhães Lins. que tem dado asBarcos,. Manuelzinho (Rafael), r.cha na casa de saúde, mas su- sistència a Garrincha desde o
o
Nei e Lima.
perará essa vontade, muito con- inicio da crise que envolveu
a se- trariado, enquanto souber que jogador e o Botafogo, pretende
O Botafogo atuou
'Manga;comPaulisa imprensa estará a postos para que esse encontro seja o preguinte equipe:
tinha,. Nagel, Nilton' Santos e registrar esse encontro! Terça- parativo final para uma volta
Rildo. (Ivã); Airfon e ílrtson'; feira Garrincha já desceu à ci- tranqüila do jogador ao conAmoroso (Romeu, depois Jair), dade para visitar sua íilha, mas vivio de seus. companheiros, coroQuarentinha, Amarildo e Za- desistiu ao ser informado de mo se tudo íôsse coisa de
¦..
tina.
¦'
que, avisados, repórteres e ípgalo;
- ,:

O Santos pagará a cada um
de seus jogadores CrS 550 mil
— CrS 50 mil pela vitória a
CrS 500 mil pelo titulo — co- .
mo prêmio pela conquista an^
Ucipada do título do Torneio
Rio-São Paulo e pela vitória
sóbre o Flamengo, prometendo,
ainda, a mesma quantia caso o
time ganhe a Taça Brasil no
jogo de domingo contra o Botafogo.
Enquanto os dirigentes anunciavam o prêmio de Crs 550
mil, Pele que- estava perto, ouviue pediu brincando:
— ___ bom aumentarem êste
prêmio porque assim não dá
nem para pagar metade das
minhas' dívidas.
Zito, que, segundo o técnico
Lula, íoi a chave da vitória do
Santos, voltou a sentir sua
contusão no tornozelo, mas não
chega- a preocupar o médico do
clube c deverá estar recuperario até. domingo para enfrentar
o Botafogo. Lima íoi o outro
jogador do Santos que acabou
o jogo contundido, pois levou
unia forte pancada no joelho
direito. Da mesma forma que
Zito. será examinado hoje pelo
Dr. Daló, mas, a principio, não
preocupa.
Á' exceção de Mauro e Calvel. todosos jogadores do Santos achavam, no vestiário,- que
o time havia jogado muito bem.
entanto, ponderava:
Mauro, rio
—' O ' time mostra que está
muito bem fisicamente, mas
não está entrosado. Basta, porém, se entrosar por 10 mimitos que dá para
ganharmos
com tranqüilidade. E íoi o que
aconteesu.
Calvet cencordava com seu
companheiro e acrescentava:
— Tanto o time não está jopinrio bem, que ata o Pclé tem
pérriiÜd .=eus gols frente a frente cn.m o goleiro. Coisa que não
me lejnbro de ter visto antes.
Èni' meio à alegria do vesMário,, os jogadores do Santos
mo.-travam sua disposição de
vencer o Botafogo no doiViingO,
para decidir de uma vez a Taça' Brasil e poderem voltar a
São Paulo logo na segundafeira.

'.'..

grande disposição, atacando sèw
Riildamente e com lances de perico para o gol' do Santos, «•
um, aos dois e aos tvis ml nutos, através de Gérson e, duas
vezes, de Henrique..-'
Durante todo o tempo o Fia.
mengo.íoi mais sènlior do jogo.
correndo muito, o que aliás o
levou i um estado de esgòtfcmento no segundo tempo qu»
lhe foi fatal. O Santos, ao 'Sem
çontrárlo. Jogava tranqüilo.
chegar a dominar, mas ábsolutamente calmo e perfeito quari-'
do .tinha a bola nos pés. embo.
ra poucas vezes levaèse perigo
real ao gol de Mauro e, nas yè__
tes em. qujs o iêt, encoritrass»
.eempre o goleiro do Flamengo
com grandes defesas.
Tabelas de Gérson e ,Nelsinho revavam o Flamengo»,
frente, mas o rubrbnegro falha,
va nas finalizações. Também
por Espanhol b Flamengo-lev%a. va' sempre perigo ao gol-do
Santos, uma vez que Dalmo era
freqüentemente batido pei»
ponta-dlreita do Flamengo. Zito também, embora acabasse íicando em campo durante os no-'
venta minutos; não parecia no
melhor, de seu estado físico •

dé ícampo do Flamengo connegúia Impulsionar o seu atâqu».
A defesa. rdb':Santps: também
nâo se mostrava çem por cento
segura, mas d time'santista tt«ha-sorte, porque, Henrique faIHava,. muito nos chutes' a-'sol,
embora se móvlméritasse/bem'.
Aos. 22 minutos'dé jogo .sur-g-iu o' lance d», maior ¦ perigo
pára.õ Santos, quando EspaV
nhòl, depois dé uma' e&eelent*
«rrancada, mais u m k,;. chutou
comíórça «• Gilmar, nio.«onseguiu agarrar na primeira. A
bola íoia trave, alridá. com' íôrca, irias na volta' o goleiro paulista »garrou:dé.»bSía. .;
¦Uma'tabela, de Dorval V Pei*
«os 38 minutos de Jogo loiuma
da,s melhores episas do primeiro-.tempo, mas túis Carlos, sàlvou na hora e xa t á. Mas < loi
ainda- com'• o': Flamengo m;... .
ofensivo que terminou çsta eta.pa.Um bom .'chute de>'H4nrlque' agarrado*¦ por Gilmar, -aos'
41 minutos,. um potente chu-,
té de' Alíredínlio aos 45, £ü«
trave, foram
passou raspando *,''boni
da, *taos últimos lances
pa, marcando¦ a presença, atacante-do Flamengo.

Tempo de gols
No segundo tempo o panorama mudou Inteiramente. Embova êle se tivesse iniciac.o com
mais um bom ataque do Flámengo, a dar uma impressão
enganadora de que a íisionemia do primeiro tempo ia
repetlr-se: íci uma enfiada de
Gérson para Henrique, após recaber de Nsbinho, mas o cen-.
'troavante
lifto conseguiu marcar. Chutou bem e coni íôi'Ç*,"
espalmando Gilmar para corner. _*\
'• .
Depois disso, acabou, .o''Fia-,
em
campo «'
mengo. Sumiu'
era como se não existisse mais.
Mudando pouco seu ritmo :quase lento de tranqüilidade, ¦ o
Santos féz seu primeiro gol aos
tempo,Mauro
segiimlo.
no
ilêjems,
Com excelentes
principalmente,
minutos,' quando Pele- viu
9
Irc.s
hirfso
e
mnis
um
foi
Símios
vencesse
evitou que o
por
placar
inteiramente desmarCoutinho
inlervciiqõès
hous
lie
depois
Vele,
veies iitiiiprimenliitio por
cado e lhe enfioui a-bola com
perfeição absoluta. O centro'-avantèt-i
virou ifio .sr: è,!;m»i>flou:
',pí.T.a,
R's:r'ê.rÍ3S, abrindo à dohtagem: 1 a 0.
Tão senl' reservas, físicas estava o FlRmengo qüe não tev«
capacidade para; qualquer rea.ção; O Santos continuou jogarido melhor. e a defesa do Fiamengo tinha ficado mais: àbérta- com a, saída dé Murilo, pois
Joubert, ainda d« músculos
frios, permitia a penetração ¦ de

Pepe e de Pele. Murilo Saiu tos
7- minutos, com uma distensão
muscular. . •¦
Kovaménte -um trabalho ' perleito entre Coutinho' i e Pele,
com passe final deste para Dorvsl, redundou em gor do Santos. Fòl aos 22 minutos. Dorvai penetrou bem, chutou sem
; ¦_ -,...'
apelação: 2a 0.
Aos. 30. minutos. íçlé' ericerrou-a .-contagem, com tirti gol
que foi - um ti-abalho; toda seü:
Jòubprt-bobeou e p delxou/rçceber » bola inteiranient'is,'litre.
e venceu-" VartPblé
-derlei, penetrou
esperando.» saí^a d*
Mauro para apenas colocar a
pelota nó'*ingitlo opostd-^ao qúe
e daí
o, goleiro cobria: 3 -a 0;
para á írente não'•' houve mais
nada' de'-.bom.
,'¦'*' ¦';';
O Santos, ganhou poííiue irf» '
discutivelmenté mostrou-¦ muito
; mais.'cateffoi-la- » tranifüilida-de.
Quando.s» dispôs",»
'o,-fèzjogar
du- .
é praticamente'^só
' fi.
rante..21. minutos, dós 9 aos 30.
minutos do segundo tempo —
. marcou, três gols sem/sair'muiTeve em
to do seu ritmo calmo.
'
í*eié e Mefigálviõ ÓS melhores
homeíis'dessa vitória. Teve üíaã
.'defesa, secura. Batista, qiie;eatrou ém lugar de Coütirihp; nã'o
chegou a mostrar, nada.7 No
Flamengo,, o melhor- íoi. Mauro,

Quadros e juiz-.
Os quadres Jogaram assim: .Jordaií; Nélscn e Nelíinho; EiSantos —• Gilmar, Lima, Ms.ú- paiihol, -Henrique. Gérson > Alro. .Calvet e'Da)mó; Zito « írédinhó'. ¦
Mengálvio: Dorval',. Ccutitiho ¦ O. juisí. íRüip 'e inverteiicln
fBatista), Pele e Pepe'. Fia- íf.lt'9iF,.'foi'o Si. Romüalrio'Ar-;
mengo — Mauro, Murilo, (Jcu- pi Filho.' ds Féderiç&o 'Pàülis:
bert), Vanderlei, Luis Caries » ta;', Kenda: Cr$ .11 221 750,00.
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O PERIGO ESTA AO LADO
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hoje perdeu
importância
Em jogos sem a menor lm- .
portf.ncia para o torneio, Vasco
e Palmeiras, no Pacaembu, e
Olaria e Portuguesa, no Mare.canã, despèridem-se hoje ft,
noite do Fáo-5.:;,o Paulo, todos
tentando um último êxito para
diminuir suas apagadas campanhas.
Pela melhor categoria de
suas equipes, Vasco e Palmeiras realizam a partida que mais
possibilidade tem de ser interessante, enquanto no Rio o
Olaria luta por uma vitória,
já que até agora não colheu
um só resultado positivo.
O Vasco, também, não teve
uma campanha brilhante, st,
tendo vencido uma partiria nu
torneio, contra o São Paiilu,
O Palmeiras, alternando aleumas boas vitórias com derrotas
melancólicas; c pssim um time
c." niF.ior consistência e c.;'.-i,
c.Tre os que jogam hoje, cm
melhor colocação.
A Portuguesa d? Desportos,
depois de náo conseguir uin
único sucesso no inicio, conti',*
equipes paulistas, vingou-se ao
enfrentar os cariocas, empatando com o Fluminense e derrotando o Botafogo, Flamcnso
e Vasco.

avu empresário
Vasco avisa
irígò poderá
que so
embarcar para o Chi
Impossibilitado de viajar amanhã' pior não .ter
conseguido adiar süa partida de hoje de noite com
o Palmeiras, pelo Torneio Rio-São Paulo, ò'.Vasco
tentou, de todas - as maneiras, Tesolver o probleni»
de sua ida para o Chile,' comunicando",, por fim,/,íio
representante do empresário Cacildo Oseas. que; só
poderá embarcar no domingo,. dia em que, estava
••'¦'•';
marcada a sua:estréià.
Desta, maneira, \o. .Vasco'.terá de jogai* hoje
com o Palmeiras e poderá acabar de legalizar os
documentos de.alguns jogadores, enquanto, o emintermédio do
presário Cacildo Oseas responde, por
Sr. Irineu Chaves, se pode adiar a* estréia:dá•¦ equipe e se aceita que: ela viaje no domingo.
ADIAMENTO DIFÍCIL
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n regra, ¦< \ònlühãindõ,*$é n a rmsiii de «justar

'

preparativos para .> einbarqu»'

para o Chile. A delegação qu*

• O adiamento da . estréia ,do ieegue hoje' para São-Pauió";,*' *
Vasco no Chile parece sér di- seguinte: Jorse de- Castro,,'míi
ficil de ser conseguido,- pois o' dico; Jorge Vieira, técnico:'.FU.
t!me carioca-'participara de ura nüxilis.r-téenico;' Marinho, mas;
Torneio PentPCOn?l, Junto *oni sa-jista: Francisco Silva, rõuo Penarol, de'^lontevidéu,: o. Iiwro: Humberto, Marc:lo;M-.rros, Fontana'. ?,Tarí>n.háo.. Fj>-'
Colo Colo, o TJniver.ridid cie
Oatólica;
irujides. Joel, BvHo, Çarbosini.w.
Chile e o Universidad
', '
'
b?.rio'. Êsiôi Lorico.lSabará.Cé. , ..
todos chilenos/
A tf.bela rie.íte torneio Já es- lio, Vüf.dónega ,e' Bónaldo, ¦ '¦•Ja•
: ¦
tá pronta o que dificulta, lim gadortò.-"
pouco, a aceitação do pedido . O'chefe dá flel5e'aç.5'o sevA.o
rio Vasco, mas P Sr.' Irineu Sr. Agatirno Gomes; que já esChaves se propôs a ía?.er tudo tá-em Sao Paulo. O time que
para contornar o problema.- . logarâ.hoje ê -o seguinte:.-—,
Humberto,', Joel, Brito, B^arboSÀULZINHO POUPADO .
sínha e Dario; Seio' e Lorlcò;
Rábará, Célio, Viladpnega «
A delegação do Vasco segui- Ronaldo.'
ra às 8 h 30 m dé íioje psva
São Paulo, sem levar o. ponta ROCHA VAI A EMBAIXADA
«!•' lança.Saulzinho.-por con'sl!^o do Departamento ^.íédi-n
O Preridente do Vasco, ter.
cue resol.vsupoitiá-lo dr:te .ifl- .Tis; da Silva. Kpe!i>., irá h^.iero pf ri tê-lo recupersdo na es- a. S'.-,ib;-.i::f.áa. t'x União Soviétr-''?.. no Chile.
i'_'À; tcomp^TiV-ádò rio \".-O átaõínts está ben '^-'her ' 71rs.vi;'.:nts <.'*¦¦ Fiitsbai do FlKde sua conti'"po no çplrf.nV.f r- ".•: r.o. Bi-. GÍiii :t - r • Gpisnsjson.
ejquerdo e i.e josasse .é:n ?' o r-ra aceitai; à -talhes da- excui-'r?.uln poderia açravéi,-lá, íicr.n- *ão àquíle pais.
tio rítstado dos Jogos.da exO roteiro, está ssnd.fi elabocursão.
rsri.o pelo empresário Borj»
Luntz e, embora já tenha aiDELSGAÇAO E TIMK. ...
gun.s jogos acertados, t Vase.V
fó assinou contrato para fazer
O Va.sro voltará »o Ttio amanhã de manhã, para ultimar os dois'.

~<s»

o homem e a fábula

^'<'^%

O corvo espantado

77
ELEIP ERA
MAGRINHO E OS

<- 77 /"

José Carlos Oliveira
Visitar outro unindo — »_onIa o antropólogo americano Loien Eisclòy — não é apenas uni
fato imaginário. Isso pode açonIcccr aos homens. Aos animais
lambem. Muitas vezes, as fronloiras se rompem ou se inlerpenetrain: basta estar presente, nesses momentos. Eu vi um corvo
viver essa experiência. Esse cor-'
vo é meu vizinho. Nunca lhe fiz,
o menor mal, .mas. cie faz ques:
tão de se conservar no alto tias
árvores, voa muito alto c .evita .
a- humanidade. Scti mundo co• jiieca no ponto que minha fruca visão não alcança. <
Gra, certa manhã, toda a
nossa aldeia estava mergulhada
numa bruma cxtraordinàriamen,te espessa, e eu caminhava cauidosamente para a estação. Bruscamente, à altura dos meti»
olhos, apareceram duas imensas
asas negras, precedidas de líiii .
hico gigantesco, e esse aparato ,
arrojou-se como um relâmpago,
.soltando um lal grito de. terror
:qué espero nunca mais'ouvir
coisa semelhante. Êssc grilo me
impressionou durante o resto do
dia. Cheguei a me examinar no

/OUTROS MENINOS ME DELIAM QUE OS

espelho, perguntando-me o que
é. que podia haver cm mim de
tão repugnante.;.
Ac a h e i compreendendo. A
fronteira entre nossos dois iiiundos se havia rompidos/por causa
da bruma. Aquele corvo, que
imaginava estar voando cm sua
altitude habitual; vira súbitamente .um espetáculo assustador,
contrário, cm sua opinião, às
leis da natureza. Êle vira um homem andando nò ar, ho próprio
coração do mundo dos corvos,

ÍDffERSÃRlOS, MAIORES DO QUE ÈLE,

O

PISAVAM MUITO
PORQUE FICAVAM
>Ví .*•»._•.

COM RAIVA DOS DRIRLES QUE LHES DAVA"

Havia defrontado a manifesta- ¦'.
ção mais absolutamente estranha
que um corvo poderia conceber:
um homem voando...
Agora, quando me vê, lá do
alto, êle solta gritinhos, e eu reconheço nesses gritos o sinal da
incerteza que atormenta lúu espirilo cujo universo foi despedaçado. Êle não é mais, não será
nunca

,

mais

à

como

os

outros

corvos...
(Do livro Le Matin des Magiçieiis — Introdução ao realisnio fantástico — de Louis Pau.veis e Jacqucs Bcrgier, editado
pela Gallimard).
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A sagrnãa familia' <?« Veli

Meu filho Dico que vocês chamam de Pele

,, — Nunca tivte, maiores ambicões de que vive? uma vi(fa\cà!ma, tranqüila, junto do meu marido e dos meus filhos, e de repente fiquei bloqueada por todos
os lados pela fama do meu filho.
Essa' fama coloca em evidência
a família toda, o que contraria os
meus hábitos.
E Dona Celeste Árantés do
Nascimento, uma mulher simples,
humilde, magra, de 1,52 metros
de altura, que fala baixo e pausadamente e que é mãe. do fabuloso Pele, prossegue com o depoimento prestado, em Bauru, à repórter' Sílvia Donato sobre o seu
menino, que é o Rei dó Futebol;
}\y—- Àmq o Dico como amo o
Zoca e a Lucinha. O Pele, para
mim, é apenas uma figura criada, pela fama, por força do amor
qúè êle tem ao futebol, amor que
exige de nós todos da família
muito
desprendimento,
porque
eliminou o melhor que estava nos
meus sonhos, que .era ver sempre
a família reunida à mesa. Enfim,
oos; poucos vou-me conformando!
. — Dico telefona todas as semanas de Santos ou de onde quer
que se encontre, ainda que dos
mais distantes países. Grande parte do dinheiro que ganha, gasta
còm telefonemas. Quando viaja,
pelo Brasil ou pelo mundo, manda
diariamente cartas e cartões postais para todos. E quando volta
traz sempre uma porção de presentes.
— Mas o que me alegra mesmoé a presença dele. Você sabe,
não é, a gente é mãe, e gosta de
estar perto dos meninos. Mas
quando êle está em casa, mal chego a sentir a sua presença, porque
a casa fica logo cheia de gente,
de amigos, todos muito bons, é
certo, mas que me afastam do
menino.

Mal os amigos se vão e êle
que nem pôde dormir sossegado,
tem de voltar para o seu amado
futebol. Por que me queixar? Dico
faz o que gosta, é equilibrado, vive a vida qué pediu a Deus. Tinha
o Zoca, mas o Zoca também já
foi embora, o futebol também o
levou para longe de mim.
Se sou feliz ou infeliz?
Você mesma poderá julgar, embora para mim exista a certeza de
que sou uma mulher tranqüila.
Sabe, o futebol começou à tomar
conta da minha vida quando _u
tinha 14 para 15. anos e conheci o
Dondinho.

Em Três Corações, no interior de Minas, papai, que era
boiadéiro, fazia uma fõtçà damda para criar seus 11 filhos, ci.tco
rapazes e seis moças. Eu era a ca*
cuia das mulheres.
—-Quando comecei a
gostar
de Dondinho, êle era soldado do
Regimento de Cavalaria e jogjvq
futebol. Me disse que era centro*
avante. Papai foi quem não gostou muito da escolha, porque se
soldado já não gozava de boa fama em Três Corações, quanto
mais, ainda por cima, sendo jogador de futebol.
—- Com um ano de namoro,
Dondinho conseguiu quebrar a resistênçia de papai. Sabe como?
Fazendo serenatas. Papai era doidinho por modinhas, e Dondinho
tinha uma voz que era uma beleza para cantar modinhas! Nos casamos dois anos depois de ter *omeçado o namoro e ficamos morando com papai e minha -sogra.
Pois bem. Dondinho era convidado
todo tempo para jogar
pelos times
do interior de Minas e de São PauIo. E me levava consigo
p.ra
onde ia.

•'—=¦ Com um ano de casados
nasceu o nosso primeiro filho; ao
qual Dondinho deu o nome de
Edson, numa homenagem ao seu
melhor amigo de infância, que jogava ao seu lado em todos os iimes, na meia direita e se chamava
Edson. Depois nasceu Jair, que
passamos a chamar de Zoca, e,
por fim, Maria Lúcia, que a gente
chama Lucinha, mas que ela rão
gosta.

Os meninos foram cresecndo em meio aos atropelos das excursões de Dondinho. Já então tle
levava em sua companhia não sòmente eu, mas a filhar ada. Dico
sempre demonstrou inclinação para o futebol: muito criança ainda,
chorava, fazia ma-criações sem
conta, se Dondinho não lhe desse,
ao menos, a bola para levar para
o campo. E acompanhava sempre o
pai, custasse o que custasse, aos
campos de futebol. Áié qúe nos
mudamos para São Lourenço, onde
passamos pouco tempo, vindo para
Bauru.
Sim, nossa vida, a
principio, foi dura, nem sempre foi como
é agora. Nós não tínhamos grandes conhecimentos, mas sabíamos
que os meninos deveriam estudar,
completar, ao menos, o curso p:imário. E foi aos trancos e barrancos que conseguimos isso, porque
o futebol, com o poder que ex_rcia sobre todos, atrapalhava o ensino das crianças.
Dico faltava muito às aulas no Grupo Escolar Ernesto Monte. Fazia gazeta todo dia parj ir
jogar futebol. Chegava em casa
sempre tão pisado, que eu tinha
até pena de lhe castigar por não
ter ido à escola, para não machacá-lo ainda mais. Êle era magnnho
e os outros meninos me diziam que

os adversários, maiores do que éle,
o pisava(nilmuito; porque ficavam
com raiva dos dribles que ih ..s daVa. Para falar a verdade, não sei
de qnde saiu esse apelido de Pêlé.
Raramente êfeé pronunciado aqui
em casa^ Com 12 para 13 anos,
Dico passou a trabalhar numa iábrica de botas, ganhando 600 rvil
réis por mês.
— Não, nunca vi nem Dondinho nem Dico jogar. Nem procurei
jamais ouvir os jogos pelo rádio ou
vê-los pela televisão. Á Copa do
Mundo? Também não. Nem uma
nem a outra em que Dico tomou
. parte. E só vim a saber que êle havia sofrido um acidente em cam-.
po, no Chile, quando já era noite
e Dondinho, com muito jeito, me
contou o caso. Não fiquei angustiada porque sabia que êle seria
bem tratado, mas, para ser franca, só consegui dormir depois que
recebi seu telegrama dizendfi-me
que estava tudo bem.
Sou uma mãe
que paga o
tributo da glória do filho. Perdi a
liberdade de ser eu mesma tal co*
mo sou. Minha casa deve ser sempre uma casa à altura de Pslé, o
Rei do Futebol, como vocês dizem,
não a casa de meu filho Dico, e
isso quebra a minha criação. Sou
humilde por natureza e o luxo me
faz mal, me deixa sem graça. NosSa casa é boa, não resta dúvida,
mas já nos vemos obrigados a mudar para outra melhor, por forca
da fama dò Dico, talvez em Santos,
numa tentativa de estarmos sempre todos juntos, já que o outro
menino, o Zoca, também está jo-

gando lá.

Dico me dá sempre
jóias.
Tenho muitas que èle me dea. Minha filha está cursando o gmá-iio
e Dondinho trabalha como continuo na repartição regional da Se-

crèiaria de Educação, Dico não
déixq^ialtar nada em casa, preocupâ-Se muito conosco, tudo o que
ganha emprega em bons negócos,
portanto não tenho razões para
me queixar, não é verdade?
O que eu
gostaria mesmo
era de ter os meus filhos um pouco mais para mjm, minha casa
mais íntima, com a mesma tranqüilidade dos dias em que o mdaino não está em Bauru. Mjs é só
êle chegar e começa logo a romãria, todo mundo querendo vê-lo e
sinto uma distância enorme entre
o Pele e o meu Dico, por mais carinhoso que se mostre, por mais
presentes que me traga.
O futebol
já me transformou até em artista de cinema,
imagine você! Fiz o papel de mãe
de Pele no filme que fizeram sôbre a vida do menino. Trabalhei
três meses, foi uma canseira tremehda, e dividi o dinheiro que ganhei com os pobres de Bauru.
Ah, isso é invenção de
jornais e revistas. Sei que o menino
não escolheu ainda nenhuma môça para casar/pois não me esconde nada. Por mim, êle casará
quando quiser, mas só por amor,
è o que recomendo sempre. Êle me
diz sempre que só se casará quando deixar de jogar e estiver com o
futuro bem garantido.
Não, não coleciono todas
as reportagens sobre Pele, mas tenho as principais, que êle mé pede
para guardar, pois deseja mostralas aos seus filhos, se um dia js
tiver. Retrato? Por favor, peça
para o fotógrafo não tirar o meu
retrato. Não gosto muito de retrato feito assim depressa. Tome.
Leve este. É do álbum da família.
Aqui estamos todos juntos: Dico,
Zoca, Lucinha, Dondinho, duas irmãs minhas, um sobrinho e eu.
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Notas e comentários

de ontem
1900
Sm Sno Petersourgoj o Prinoipe Fernando casaria com uma
psinccsa russa t. se converteria
à religião ortodoxa, proclamando
a independência da Bulgária.
Em Viena o Imperador Francisco José decretava a perda de
direitos cia Coroa nustro-belga. à
Princesa EstDífxnla, por causa do
«eu matrimônio.
Em Copcnague, propagavase no Parlamento a idéia de rr.
jeitar o projeto de venda das
Antillias dinamarquesas.
*.' Na Câmara dos Deputados,
em Roma, o Govêi-no era Interlmpelado sóbre a redução dotendo
posto do caíé brasileiro,
respondido o Deputado Carmine
qjie o Brasil exigia a redução de
um terço nos Impostos, ao passo que o Governo Italiano só
queria conceder um sexto.
Achava-se. enfermo na Kspanha. o poeta e literato Gaspar
Nunez dc Arce. ¦
Rebentava uma revolução na
chinesa de Pekill.
província
No Panamá, tripulantes do
vapor Venezuela, matavam o General Olaivesqui e oito oficiais,
—
promovenrlo forte revoluçãodadotendo o General Pedrosa
lhes combate, aprisionando o
vapor.
Em Paris, entrava em discussão na Câmara do.-; Deputados. o projeto tia criação de
um exército colonial.
Chegava ti Chenilpo CronLance, iio Japão, uma enquadra
russa, em vista, de um pedido
de concessão de territórios leito
à China pelo Governo do Czar.

1910

¦'

MAIS BOSSA ITOVA —
Comentário do crítico
francês Jean Tronchot a
propósito do disco de
Zoot Sims Neio Beat Bos"A
sa Nova (Cplpix)':
bossa nova representa
atualmente para o jazz
uma moda, mas também
uma tentativa de' renovação, dos temas (com
um exbtismo às vezes
superficial) bu ainda um
pretexto para o aumento dos. índices de venda
dos discos dos jazzmen.
Em todo caso, é uma música bem agradável desde que tocada por um
improvisador da classe
de Zoot Sims".
Registramos os conceitos de Tronchot por serem bastante semelhantes aos que esta coluna
tem emitido sempre que
o assunto é a contribuição da bossa nova ao
jazz. Realmente, para os
músicos norte-americanos, o interesse da bossa
nova está, sobretudo, na
renovação temática. Rit>micaménte, o jazz está
cada vez fugindo mais da
marcação regular, por
mais sutil que ela seja.

*• Chegava a Moscou o Rei Pedro, da Sérvia.
Inaugurava-se em Paris o
10.* Congresso Anual da Federaç&o Internacional dos Dentistas.
Em Madri a Câmara Municipal resolvia aceitar a moção
dos
que propunha a supressão
impostos de consumo, sóbre carne; leite e azeite'.
Em Lisboa, o Sr. Monteiro
descgro. Ministro da Justiça,
do
fava que nas próximas sessõesa reliarlamcnto fosse discutida
ditadura
da
jranquista.
lísffoTeriam
Inicio em Lisboa as
listas do Centenário de Alexandre Herculano, começando com
uma romaria popular ao túmulo
do escritor, nos Jerônimos.
£7« Nova Iorque, «o tíiíi 1
fte abril, dtclárar-se-inm em
greve circa de oito mil pintores
e decoradores, pelo aumento de
salário, neqado pelos patrões.
Na LegaçSo do Brasil em La
P.iz, reallzava-se uma recepção
nos membros do Corpo Diplomatico e ãs principais lamillas da
alta sociedade daquela Capital.La
Em Buenos Aires o jornal
Prensa informava que a Chancelaria Argentina aceitava as alterações propostas pelo Barão do
Rio Branco, no protocolo sóbre
o condomínio das Ilhas do Alto
Vruguai e Iguaçu.
O jornal La Nación, de Buenoa Aires, publicava longo resumo do manifesto do Senador
Rui Barbosa sóbre os últimos
no
político*
acontecimentos
,.;.,.,
Brasil.
o Príncipe V/ou-Ung-jang.
'
em
da China, iria d Washington,
missão especial, -porá tratar das
rio , tratado.
yórmulas definitivasa China
e os
de aliança entre
Unidos.
Estados
.'i * Em Petrópolis, o Barão do
Rio Branco, Ministro das Relaeões Exteriores, oferecia em sua
í K*sldència na Westefálla, um
| Jantar ao Procurador-Geral da
: República Argentina.
Eram
concorridas, no
¦ "Recife, as. muito
realizações das cerida Semana
religiosas
manias
Santa.

1920

Seria Intensificado o comerBrasil com a
' cio de madeira a dodevastação
das
Itália, dada
florestas européias, em virtude
da guerra.
.
Em Paris, o Journal informava que. estavam entaboladas
negociações entre os Governos
francês'e brasileiro, a propósito
da tquisição por parte da Françc de alguns dos navios alemães
apreendidos nos portos,do Brasil.
Era esperado -no Rio o escritor português João de Barros.
Falecia em Canes. em conxeqüincia ãe uma pneumonia, o
Príncipe D. Luis Bourbon e BraPedro
fiança, descendente de D. de
D.
II. sendo o terceiro filho
I.uls de Orleanr- r. Bragança e
neto do Conde H'Eu.

A propósito, a orquestra que acompanha Zoot
Sims no disco Neto Çeaí
Bossa Nova é bastante
original: Spencer Sinatra (pícolo e flauta);
Phil Woods (clarineta);
Gene Quill (clarineta e
clarineta-baixo); Ronnie
Odrich (flauta, clarineta); Art Davis (baixo);
Kenny Burrel e Jim Hall
(guitarra); Sol Gubin,
Ted Sommer e Willie Rodrigues (percussão).
* * *

A VOLTA DE GOODMAN — Pela primeira
vez depois de 24 anos, o
famoso quarteto de Benny Goodman (com Lionei Hampton, Teddy

Hot escolheram os melhores músicos de 1962. Os
melhores norte-americanos, para os franceses,
são: Miles Davis (trompete), J. J. Johnson
(trombone), Jimmy Giuffre (clarinete), Cannombali Adderley (sax-alto),
John Coltrane (tenor),
Gerry Mulligan (barítond), Thelonious Monk
(piano), Wes Montgomery (guitarra), Ray Brown
(contrabaixo), Max
Roach (bateria), Milt
Jackson (vibrafone),
Jimmy Smith (órgão),
John Coltrane (sax-soprano), Gil Evans (arranjador), Count Basie
(orquestra) e o Modern
Jazz Quartet (pequeno
conjunto). Milt Jackson

Os músicos franceses
var um disco para a RCA
Victor. O quarteto de escolhidos foram os seBenny Goodman não guintes: Roger Gu.érin"
Luís Fuentes
gravava um disco des- (trompete), Maxim Sau(trombone),
1938.
de
* * *
ry (clarinete), Hubert
Foi (alto), Barney Wilen
NA
(tenor), Michel de Villers
OS MELHORES
FRANÇA — Os leitores (barítono), Martial Solai
da revista francesa Jazz (piano), Elek Bacsik

MUSICA

Souza Brasil

Wenzo Massarahi

ÊSSE congresso de pretensa solidariedade a Cuba, em
má hora autorizado pelo Govêmo, é prova evidente da
presença atuante dos comunistas na conjuntura politica brasileira. Solidariedade é termo de contornos
bem definidos na terminologia jurídica usual. Quem
ê solidário liga-se, irmanaconjuga-se,
se, associa-se,
integra-se, amolda-se. Soliâariedade ao regime- castrista se constitui, a nosso ver,
em manifestação ãe apoio
ao único estado comunista
americano, sem gue exista,
para isso, qualquer íalt nouveau que justifique procedimento dessa amplitude e
gravidade. Que Fidel e os
que o seguem são comunistas, confessos e livremente
declarados em praça pública, por eles mesmos, não
dúvida.
a menor
padece
Que o regime fiãelista pretende exportar suas idéias
e transplantar, a outras piagas, a revolução que lá implantou, também é fato que
ninguém pode negar. Solialguém,
darizar-se,
pois,
com um governo comunista
significa, face a boa, correta e exata etimologia do vocabulo, pelo menos simpatia
pelas idéias que tal regime
encarna e representa. Por
conseguinte, quem se mostrou tão escandalizado com
as declarações do Embaixador Lincoln Gordon — cujo
teor ainda não conhecemos
integralmente — deve igualmente manifestar surpresa
face a essa pretendida manifestação de apoio. Manifesiação que revela, ainda
para os mais incrédulos, presença atuante de comunistas
que, constituídos em auténtico grupo de pressão, forçaram o Governo a recuar
de sua primitiva atitude.
Não nos move nenhuma

não

comove
as feras
Los Angeles — Atraída
pela possibilidade áe triunJar na televisão, a jovem
Kay Gentry aceitou a arriscada missão de ser filmada
cantando dentro áe uma
jaula, cujo inquilino, o leão
Kharma, longe áe ser bem
comportado, como lhe haviam dito, revelou-se um
péssimo caráter e agrediu a
moca, que, por isso, teve que
amputar' uma perna.
Mal começou a cantar,
Kay sentiu, perante as 500
pessoas presentes à filmagem, que as coisas não estavam boas, a despeito da intervencão do áomador Michael Salomon, que tudo fés
para evitar o trágico final
áa cena.

Guiar carro
é o trabalho
mais pesado
ICarlsruhe — Dirigir um
carro é talvez o mais esgotador e pesado de todos os
trabalhos, de acôráo com
uma investigação realizada
pelo Instituto Cientifico de
Trânsito, da Alemanha.
Em uma cidade de transito normal — frisam os autôres da pesquisa — a tarefa áe guiar um automóvel
exige do motorista um esfórço igual oo necessário para
realizar 27 horas dr. tarefas
normais.

Os Mongóis

(guitarra), Pierre Micheé bárbaro e ela é grande)
lot (baixo), Daniel Hu
(Êle
Michel
mair (bateria),
Hausser (vibrafone), SteO filme, segundo
'objetivosos in- pugnabilidade, enfim, cophane Grappely (violi- ãisfarçáveis
de mete-se uma série de.
no), Martial Solai (arteria
ofensas à cronologia c
diretores,
dois
seus
ranjador), Jacques Dencompêndios.
aos
ãe ser
jean (orquestra), e Mar- enfático e,grandiloqüente,
smo
Como
e
ao
vi
filme, isto é, cotial Solai (pequeno conOs Mongóis
enredo,
e
cruel.
sinistro
mo
tempo,
junto). O baterista Da- Resultado: Anita Elcberg, não interessa mais ou
niel Humair foi o músico responsável 'pela
menos do que as correque obteve maior número loqüência, e Jack grandiPalünrias. coloridas empreendide votos entre todos, mas
disso,
Depois
das. pelos vikings e por
cruel.
ce,
o
o grande vencedor do rea.
restava
todos os heróis ãa já hoje
coisa
fapouca
íerendo foi o pianista
os
dois
degradaâa mitologia greE
realmente
zer.
Martial Solai — sem dúo
veum
deles
co-romana. No entanto,
diretores,
importante
vida o mais
e
Toth,
André
èste filme nos' reserva
de
terano
músico francês do moilusitaliano
uma surpresa até mesmo
um
o
outro,
mento — ganhador em
não
agradável na, seqüência
tre
desconhecido,
jitrês categorias.
zeram rigoro s a men te da batalha, no final do
nada.
filme, que foi dirigida
Os Mongóis é mais uma com um minimo de habihistórica seme- Uáaáe e um razoável iaJAZZ NO S1RIO-LIBA- produção
lhante a todas que os. es- lento artesanal.
Os Mongóis só chega
túdios italianos lançam
maior impediu-nos de as- ao mercado internacional mesmo a ser epojiéico nas
sistir ao concerto organi- com constância e método. cenas em que aparece
zado por Leonardo Lêni- Um filme de batalhas e Anita Ekberg. Ê com ela
ne no -•Clube -- Sírio-Liba
festins, ãe corpos despe- que aquele povo bárbaro,
-nes, realizado segundadaçados e corações ar- e o seu bárbaro lider, chefeira última, com a pre- âentes, ãentro do qual gam a ser enfáticos, até
sença do pianista Tenó- Jack Balance aparece co- mesmo grandiloqüentes.
rio Júnior, do tenorista mo um revoltado c um Anitona, neste como em
Hélio Marinho e outros revolucionário, em todos qualqtier outro , filme de
excelentes músicos brasi- os sentiâos, puxando as que participe, nos consleiros.
brazas das glórias alheias trange ao. nos dar a conspara sua moãesta e mal ciência ãe nossa peencarada sardinha.
quenez.
De qualquer forma,
Confesso a minha mais
não é dos piocom
este
ignorância
profunda
'dos ¦res dafilme
série de monstruorelação à história
Mongóis, mas me parece sidaães históricas pérpècique neste filme, como em traãas pela indústria
todos os outros que o pre- nematográfica da Itália.
guéni lhe ensinou") pronunciar cederam, há inverdades Se o leitor é condesceno próprio idioma português, e
Ressuscitam- dente, poderá divertir-se
o concertista se preocupa com grosseiras.
vi- um pouco; e se fôr ir-ônimatam-se
mortos,
se
a empostação, com o fraseio
invadem-se territó- co, poderá dar alguns sorvos,
, eventualmente até com o texto rios
que sempre se carac- risos de muita satisfação
na lingua original, sem por isso
terizaram por sua inex- ¦interior. .
na necessária clareza da

iiiíeliitSi
m^m^m*
mMmts&m
maciça.
de Nova Iorque para gra1- votação mais

COMENTÁRIO

do jeito
que o
mundo vai
Música

Cláudio Mello e Souza

Carneiro
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paixão contra os adeptos do
íidelismo. O que nos irrita
é que usem seus seguidores
a capa de democratas para,
sob ela, assumirem atitudes
que visam, em última anáUse, tal qual sucedeu em
Cuba, a liquidar com as
próprias instituições democráticas. Mão será negando,
de plano, a presença coiminista, nem, faricaisamente,
acusando quem partilha opinião diversa, que se defende
a democracia nem se reforcam suas instituições. Isso
será conseguido — nunca se
nos afigura demais repetir
— caso o atual Governo tenha a necessária coragem
de prosseguir com a política
de austeridade que se traçou, encarando com realismo os nossos problemas e
buscando soluções que se
amoldem à gravidade dó.
momento. Não importa que
os meios adequados para
combater a crise sejam os
mesmos há muito apregoados pelo Senhor Eugênio
discípulos.
seus
Guãin e
Também não interessa que o
Fundo Monetário Internademonstrado
cional
haja
simpatia pelas medidas ora
postas em prática. Tudo isso
e muito mais, para certas
pessoas, fatores negativos,
para nós, ao contrário, revêIa o acerto do que se está
fazendo e a seriedade de
propósitos dos nossos gover¦ nantes. O que ê preciso, ãe
uma vez por tòáas, ê persistimos nesse caminho, evitando atalhos perigosos e
contraproducentes. Manifestar, nesse momento, solidarieãade ao regime comunista cubano não se coaduna,
a 7iosso ver, com a reiterada
e indirpiada negativa dos
que não admitem a palpável, visível, inquestionável
comunista
infiltração
na
conjuntura brasileira.

A palavra e a música

Abro o rádio — uma tarde de
domingo, quente e silenciosa —
e. por engano, me encontro
com n5o sei qual emissora çomercial e com uma moça que
canta canções brasileiras, com
voz não empostada. mas graciosa. O gesto instintivo para
pensar
mudar de emissora, à procura
dicção. Neste instante, tendo
da PRA-2, pára, também inschegado à PRA-2, ouço — por
tintivamente, diante de uma
exemplo — alguns célebres lieagradável descoberta: estou
compreendendo perfeitamente a
der; com bastante esforço, conletra da canção! A desconhecisigo adivinhar que a voz solene
meiga
e expresda intérprete é
e importantíssima da intérprenem
isso
deixa
siva, mas
por
te quis ficar fiel ao alemão de
de pronunciar claramente todas
as palavras, e nos conta que o
Heine: mas quem diabo adivicompositor (na sua canção) se
nhará as palavras que ela esta
porque
queixa amargamente
mastigando e engulindo? Falta
você o esqueceu, sem nem manem geral — ao cantor lírico _
dar-lhe um cartão ilustrado
com o panorama da linda terra
ao das salas de concerto — uma
onde seu amor nasceu; c pede
das qualidades mais importan.
clarissimamente — que você
tes: o respeito _ palavra, o culnáo laça isso, que lhe escreva,
to da palavra, o prazer da panão
abandone.
o
que
lavra, o hábito da recitação
Alinal, dirá o leitor, o caso
sensata e.compreensível.. A .-pa.,
é com o compositor e com uma
você que possivelmente existe
lavra do poeta — integrante da
é
sua
mas
fantasia;
apenas na
obra do compositor — acabou
com
a
múconosco
e
também
sendo
considerada como um
A
tem
um
valor
sica.
palavra
elemento dispensável. O cantor
básico, na obra musical para
canto; caso contrário, o comesquece que o compositor, na
positor não a usaria. Na ópera,
escolha de um ou outro texto,
houve quem pretendesse dar ao
teve suas boas razões artísticas
texto poético um valor domie procurou ali um elemento
nante: Monteverdi, Gluck,
Wagner e Debussy que o dipara dar vida à sua obra nasgam. Mas, também no melocida para o canto: um elemeiir
drama verista, tão preocupado
to que, aliás, também o aproem melodias, a palavra manlimaria do público.
térn seu valor primordial: ve.
jam como Verdi e Puccini resOs professores de canto não
peitam a prosódia das palavras
ensinam prosódia;
ensiname cuidam da sua evidenciação
na cantoras de samba que, com
dramática e poética. E nem se
fala das canções para o conseu instinto espontâneo, procerto: bastaria lembrar Schununciam claro: até quando sebert e Schumann, Debussy e
ria preferível não o fizessem,
as Serestas de Vila-Lõbos.
tão bobas são certas letras que
Mas o nosso cantor lírico nem
sabe (não sabe, porque ninelas nos ensinam a respeitar.

RELIGIÃO

RODÍ7JO

Martins Alonso

A. Dias

Promessas extravagantes
Não deixou de íicar emocionado riuem viu aquela
fotografia
nos
publicada
iornais, do homem subindo
as escadarias da Penha, de
joelhos e levando na mão
uma vela msis alta do que
êle. Era o cumprimento de
uma promessa à Nossa Senhora. Vencera várias batalhas e não podia faltar ao
compromisso
assumido de
atribuir e agradecer à Santissima Virgem as suas vitórias.
Mas, que batalhas eram
essas cujos trluníos, entendia o homem, lhe teriam sldo assegurados pela Virgem? A luta contra eníermidade grave, a conquista
de um título cientifico, o
sucesso num concurso literário, o prêmio de viagem?
Não, nada do que se poderá
imaginar e que Justifique a
Idéia de Intervenção divina.
O penitente alcançara vários prêmios nos concursos
de fantasias carnavalescas.
Gastara uma pequena Tortuna na caracterização do
Cid, ei campeador. Aqueles
tecidos finíssimos ou bordados a fios de ouro e prata,
aquelas lentejoulas caríssimar, quem sabe importadas,
'
os efeitos das luzes, todos
aqueles adereços que custaram tanto dinheiro não au-

mentavam multo sua confiança na
conquista
dos
prêmios. Devia haver outras
fantasias
mais
valiosas,
mais atraentes, mais artlstlcas.
Então, o caminho para a
vitória seria uma promessa:
subir as escadas, roçando os
Joelhos nos degraus de pedra, com a vela nas mãos.
E, assim, o personagem de
Dom Rodrigo de Bivar. sem
a fantasia, porque a prudéncia do vigário impediu,
cumpriu
fielmente o que
prometera, pois grande íôra o sucesso da sua presença no carnaval.
Sem dúvida, essa é uma
triste celebridade. Contudo,
não há nada demais em
exibir-se um cidadão em.
competições dessa natureza.
O que causa espécie é o seu
desejo de vencer por meio
de uma graça divina.
Entre nós, e neste tempo
em que se procura vulgarlzar as coisas sagradas até
profanando-as, é muito comum íazerem-se promessas
as mais extravagantes, quase todas elas sem a menor
revestidas
m a s
piedade,
sempre de uma publicidade
ostensiva. Tem maior proveito uma sincera oração de
ação de graças. Não no caso de triunfo carnavalesco,
mas sempre que o Poder Divino nos ampara e nos socorre cm nossas legitimas
dificuldades è aflições espi-
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O fiRANltE MOT1N — Müt»»
rn.-.selo, CopacabMia f Tljuc». • Prod. «merlcana, rm dftrãs — Dr»ma nn Taiti, cm 1737: um» «vol:
ta. mim n»vlo ln/tlèR « um »i-(lenif roniíince entre um» n&tlT» •
tim marinheiro — Dir.: Lewl» Mlléstone — Corri: Marlott Brando,
Trevor Howard, Bichar Hiirrla, Tarito (a, nativa) — —imp- •'» 10 • üiwi
21li
17h 45m
Hor.:-14h30m
Matinal às ÍOh, aos domingos •,
—
MGM.
, .,
lerlados
AK1KO UM tlOMA — K«ll!\ •
Prod. Italiana. Comédia romàntlcr: uma Jovem JaponSaa apalio-.
na-se por um m-dente romano. —
Com Aklko \V»kaba-"5rashl, Plevro
Brlre, MVrlAa Merilnl, Meramn
Carotentito. Livre. lLB.1.
(illlTO 1)0 CORAÇÃO — Aiteca, Bvunl-Copacabana, PaS-lpa-:
nema, BrlUnla, Rlcamn-, Balado.
HlRlenópoli* — Prod. «merlcan»,.
em core* — Di-nma palcoamoroso:
uma médlc* vè cassado «eu cllplo-.
ma, depois de ser «cu.<»da-«i« morte por piedade — Dir.,: Hotaér.t
Stevens — Cnm: Stuan Hayward,;
Peter Finch, Dlane Cilenlo — Imp.*
Hor.: Hh — l«h —:
atí 1S anos —-221»
— No r. Hlsli-.
líh — 20h «
—
17h — líh t 21hJ
nópolls: lãh
— MGM'.
'
OS MONGrtlS — Pla,7R. rais--.
sandu, Kio Palace, Paris Palace «
Astóila. Prod. Italiana em cóves.
Drama épico: a luta dos polon»-'
ses contra as hordas de- monsól»
«o ano de. 1240. Dir. André d»,
Toth. Com Jacte Palance, Anita,
Ekbersf. Antonells, Ltialdl. Franco
Silva. Imp: até 14 anos. Horário:
14 h — -16 li — 13 h — 20 h «.
M h. (Condor).
GiGOX — Palácio — Prortli-çílo americana, em côvft* — Oomédia dramática: boêmio simula.
buã própria morte, para testar on
amlsoA — Dir.: Gene Kelly — Com
Jackle Cllea.=.on. Katherln» Ka-th
Imp. até 10 anos —'¦ Hor.: H.h
llih — 18h — 20h e 22h — Fm.

A colcha, uma tradição
Nada toca, tão profuhdamente, os sentimentos
de um pai do que as coisas que dizem respeito
aos seus filhos.
Minha mãe tem feito
para todos os filhos e netos que casam uma colcha de croché.
Admirei sempre, além
da arte com que faz os
complicados d e s e n h os
destes trabalhos, a paciência com que, já em tão
avançada idade, continua
executando tarefa que,
além de exaustiva, requer
muita força de vontade,,
pois cada uma destas
rendas leva meses, e-até
anos para ser feita.
Ontem, ela as fazia para os filhos. Hoje, são para os netos que ela as faz.
Basta aparecer a perspectiva de casamento na
família, para que mamãe
inicie, desde logo, o que
será o seu presente de
núpeias.
Desnecessário seria
acentuar que, pela força
da tradição, é èste o presente mais comentado
nos casamentos e o de
maior valor estimativo
para quantos o recebem.
Muitos anos já são passados que o mano mais

velho casou, e desde
aquele dia quantos novelos de linha e quantas
horas de iazer já foram
gastas por ela na confecção das colchas que tem
feito para presentear.
Minha mãe inicia agora nova colcha. E eu, que
já parecia estar habituado a vê-la executando o
que se tornara^ com o
passar do tempo, uma
tradição da família, quase rotineira, sinto desta
vez emoção nova, bem diferente das que já experimentei. Será ela causada por ver que mamãe,
às vésperas dos seus oitenta anos de idade, ainda encontra ânimo para
dar início a mais um dos
seus tradicionais presentes de casamento? Não, o
que explica desta maneira nova de ver e sentir,
em seus mínimos detalhes, a beleza desta tradição, é que a neta, para
quem a avó inicia a colcha, é minha filha!
Que Deus lhe dê saúde
e a preserve até poder fazer colchas para os bisnetos que casem, são os desejos deste filho agradecido.
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Um contista
dente a janeiro-fevereiro já
Breno Acióli publicou pela
está nas bancas. Matéria de
José Olimpio o seu quinto
Stephen Spender (Os Molivro de ficção:. Os Calademos e os ContemporáVentos. De estilo áspero,
ncos), João Uchôa Cavaiíôrça narrativa pungente,
cânti (Conto), Luis Orlando
semimaginação,
de
poder
Carneiro (O Jazz e a Intepre nos pareceu Breno Aciógração Racial), Walmir
li um primitivo; mas um priAyala- (A Crise do Teatro)
inteiramente
não
mitivo
e outros. Também em eirdesligado de influências lioculação, com atraso,
influências
Essas
terárias.
Leide
fevereiro
de
número
linna
estão mais presentes
tura. Colaboração de Eliezer
onde
gua usada pelo autor,
Demenezes, Hildon Rocha,
clássicos
ressáibos
alguns
Jorge Medauar, Afonso Rosão observados: as elipses
mano de Santana, José
integrantes
conjunções
das
Edson Gomes, e outros.-,.
da
acentuado
e o emprego
FICHÁRIO — Nota imporcrase tiram por vezes a esnarrativa.
a Difusão Européia
tante:
da
pontanejdade
do Livro prepara o lançaBreno Acióli persegue um
mento das obras completas
estilo próprio, e essa fusão
de Oswald de Andrade * A
de elementos eruditos com
cxde
ou
Universitária
Editorial
expressões regionais,
coloquial
Buenos Aires completa cinum
de
pressões
co anos dé atividades; é
brasileiro, já se tornou cauma das grandes editoras do
.racteristica pessoal. Embora
Continente. * No dia 29, às
não nos. pareça displicente,
troAcióli
17h 30m, no auditório do
por vezes Breno
mal
PEN Clube, conferência do
construções
em
peça
prof. Mário Nati: Encontro
feitas, forçadas e confusas.
a
da Filosofia Grega com a
seu
o
íica
poder,
tudo
De
* último,
Cultura Romana.
sua forca, de captar um amAgir
Livraria
da
Despreolançamento
clima.
biente, um
Editora: Questões Abertas,
cupado também na maneira
dé Thomas Merton, tradução
de estruturar seus trabalho»,
dás Religiosas, do Priorado
uma
com
Breno Acióli joga
da Virgem de Petrópolis. * A
se
cronologia narrativa que
Melso Soe. Anônima
Editora
aproxima mais da liberdade
O Caminho da Redo
e
publicou
novela
da
conceptiva
volução Brasileira, de Moniz
seus
contos
Alguns
romance.
, Bandeira.. * No dia 5 de
são mesmo verdadeiros esabril, conferência do AlmiSua
prebocos de romances.
rante Olavo Dantas sobre A
feréncia pelo episódico, peObra áe- Virgílio Várzea, ho
Ias situações dramáticas inStudium Maria Eugênia, Av.
vezes,
precipitam
cisivas, por
1048. *. Foi
Copacabana,
com
narrativo
o desenrolar
na Itália, umacolançada,
aconde
acúmulo excessivo
letânea de contos de Matecimentos. Por outro lado a
chado de; Assis, Raconti ái
sua fixação sexual prejudica
Rio de Janeiro. * Samuel
dos
personagens,
criação
a
autor de Contos do
Rawet,
tanto,
que surgem, assim, um
Imigrante (1956), terá hôvo
Acióli
Breno
padronizados.
livro de contos publicado,
é sem dúvida um ficcionist.a,
Diálogo, pela Editora GRD.
à sua maneira, com a sua
* A Editora Nacional anunmarca, seja com defeitos ou
cia mais um livro de Floresisso
Por
preferiqualidades.
tan Fernandes, A Sociologia
mos chamá-lo de primitivo
numa Era de Revolução
to— um talento ainda não
'
Social.
'
talmente cultivado, uma expressão ainda em apuro oü
amadurecendo dentro dos
próprios recursos. Os CataVentos é mais um livro de
Breno Acióli, onde constatamos a mesmo morbidez, o
mesmo mundo, por vezes romantizado, dos demais livros. Dunas (1955), seu único romance publicado até
agora, confirma, em tese, o
que ficou dito acima: o autor se sente mais livre num
gênero de maior amplitude
narrativa.
INFLUÊNCIA FRANCESA
— A Livraria José Olimpio
Editora publicou, em sua
95% dos 63 mrl leilores de Visão
Coleção Documentos Brasipertencem à classe A masculino
leiros, a Bibliographie Breodufla. Analise os dados da _ua
"médio"
e compare a penetração
silienne, de Anatole Louis
de outras publicações nessa caGarraux, que viveu muitos
mada e o preço do página por
anos no Brasil e teve uma
exemplar. Em Visão você fola
livraria em São Paulo.
diretamente ao homem adulto da
Acompanha o volume um
classe A (que decide compras),
bom estudo de Francisco de
por um custo muito menor que o
de quaiquer outro veiculo.
Assis Barbosa, Alguns Aspectos da Influência FranAn uncn em
cesa no Brasil, que também
foi publicado em separata
pela mesma editora.
REVISTAS — Cadernos
Brasileiros agora é bimestrai. O número cprrespon-

classe

como
chegar lá,
gastando
menos

i/isão

A GREVK OO SEXO — Sé»
Luis. Produçéo americana em côres. Comédia romântica: eníermorar
meira americana resolve
numa Aldeia Italiana » provoca
ciúmes nas mulheres. Dir. J.e*n,
Nejíüieicó'; Com Maurice Chevaliei-, Angle Dlchlneon. Koel-Noél,'
S.vlva Kosclna.- Gabrielt Fermtl.
Imp. atí 18 anos. Hor.: 1.1 h 20 ia.
13 h .10 m — 17 h 40 m —
,19 h 50 m — 23 h. (United).
'--¦
O AVIÃO FOGUF.TE Xrl,1
—
ProRex, Leblon ,e América
riuçfto americana. . em cftvei —
Hex. Leblon. América, Santa 'Ali-Drama amoroso çm târno A* perlgosós testes de aviação norte-,
americana. Dir. Bichard D.. Donner. Com Charles Bronso, Brael'
Dexter. James Círefiory. Llsabeth
Husli. David Mr.Lean. Mary Tyler
Moore. Livre. Hor.: lll h 20 m —
15 h 30 m' — 17 fc 40 m — ll h'
30 111 — 22 h. (United).
OS MENDIGOS — rath*. Veneza, Art-Palácio
Copacabana,
Riviera, Art-Palácio Tijuca, ArtPalácio Méler, Paia Todos, Mauá.
rroduçáo nacjonal. Comédia «entlmental sftbre um crupo d» mendlfcos no Elo — DlíeçSo Flfvto
Mlgliaccio. Com Vanja Orlco, Rui
Guerra. Fábio
Sabás,.
Osvaldo
Loureiro. Livre. Hor. 14 h — 15 '—
hi
40 m — 17 h 20 m — li h
—
20 h 40 ra
22 li 20 m.
(«atéllte). . .
REPULSES: .'.-'
1V.VNHO*, O VINGADOR HO
REI — ópera. Sto Pedro. Keprisa
americana em cores. Di-ama épioo baseado no romance d«
*lr
Walter- Scott. Com, Pober.t. Taylor,
Elizabeth Taylor, .Joan. Fontiln»,
Geoi-fie Sanders, Emlyn' Williams.'
(MGM).
DIVORCIO A ITALIANA . —
Cineac. Reprise. Comédia aicillami. ÍDIr. Piet.ro
Germi.
Coni:
Marcello Mastrolannl, Danlela Roca.- Imp. at* IS anos. A partir .
das 10 horas. (L. _.).
AS NEVES DE Kll.lMAN.IARO
Copacabana, Madri.
Iteprife
americana em còrês.l."As nventuias românticas de um escritor.
Com GreRory Pe.ck, Susan Ha!'war.d, Ava Gardner. Imp. at* 14
anos. Hor.: 13 h 20 m — 15. h
30 m — 17 h 40 m — 1» h 30 m
22 h. (Foxi.
AINDA EM CAR'1'AZ: •;
O HOMEM «UE ROUBOU A
COPA DO mundo — Regência
Comédia nacional — Direção:
Vitor Lica. Com: Ronald OoliavGrande Otr.lo, Renata Fronzi. —
Livre. (H. R.).
CASINHA PEQUENINA — Maracanã, Cachambi, Mello»{Bons.,
Roma. Presidente, Pirajá, Pollteama e Madureira- — Comédia rnmãntlca — Produçfto naciopM jtffi
cores — Dir. Glauco Laurellis —
Com Mazzaròpl, Genl Prado eRo*-berto Duval — Prolb. até 14' ário 1
Horário: 14 h — 16 h —. IS h
20 h e 22 li — [Pan Filmes).
t O PANORAMA VISTO J>A
PONTE — Brunl Flamengo .^:, .
Drama — Produçio americana —
Dir. Sidney Liimêt — Com líaf
Valíone, Jean Sorel t Carol LaWrence —, Troib.. Até 18 unos. —'
Hor.: 14 h — llh - 18 h rr
20 li e 22 h. — (Paramount). ¦
TílftS CABRAS DE LAMPIÃO,
M».lo. Giwi-aci. Glória (Merlti)!'
S.. Bento (Niterói) — Produçáo
nacional, em cotes — Drimá
nordestino- nos- tempo» do -canKaço — Direção da Aurélio Tei—
Cor»
xelia
Espe r anto.'Aurélio
Milton Ribeiro,
.Tal-xelra, Graclnda Freire, Miguel
Torres, Catulo rie Paula — Irhp."
at* 18 ano» — Hoi-.: 14 h — 1* h
18 h — 20 h • 22 h —(Copacabana Filmes). .
MORANGOS SILVESTRE* r —
'
Alvorada — Produção sueca ; —
Drama — Dir. Inçmar Bírcman.
Com Victor CJortron • _\lhí
Anderson — Proibido at* 10 anos
Hor.: 14 h. — 15 h 40 ni-1
17 h 20 m — 19 h — 20 _ 40 1)1.
m22 h 20 m — (Satélite).
O ESCUDO NKGRO — Icarai
Reprise americana em côr** —
Drama de aventuras medieval» —,
Dir. Rudolph Mate. Com: Tony..
Curtis, Janet Leleh, David Farrar.
Livre. Hor.: 14 h — IS h — U "n
20 h — 22 h. (Universal).' "'
O ASSASSINO — Fióridá" ~Produçio Italiana — Drama pásalonal — Dlreçáo de Ello Pati-1 —!
Com: Marcello Mastrolannl. CrJ.*tina Gajonl e Michellne Presi» —
Imp. até lft anos — ILB).'
SANGUE DE APACHE —
Vitória, Miramar, Carioca. Rl»n.
e Santa Aline — Drama do nest».—
Prod. americana, i»m corei. Dir. Arnold Lavr-n ¦— Com Chunt Connor» t Kamala Divi — Imp. t.i*
10 anos — Hor.: 1* h — 1« h —.
15 h — 20 h e 32 h \United).-¦
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TEATRO
Bárbara Heliodora

Roleta paulista
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"sabedoria
O último trabalho de Pe- dios caseiros e a
tudo
enquadra
dro Bloch é caracterizado popular", que
uma
dentro
de
perspectiva
íundamental
íalha
uma
por
que,- mais do que qualquer mesquinha e miope. deterA constatação de
outra, impede a obra de
atingir qualquer estatu- minadas manifestações de
ra aceitável, e que é a sua um profundo problema soa repseudo-seriedade: o autor ciai como se estivesse
o
é
que
causas
suas
de
velar
a
considera
possibilidade
tratar de um tema tão sério mais ofende em Roleta Pauo baraquanto seja a desagregação lista. A facilidade,
da familla na sociedade con- teamento da temática, a
temporànea, e a resultante apresentação da delinqüéndelinqüência juvenil, porém cia juvenil como alguma
não tem o alcance dramáti- coisa què se resolve apenas
co necessário para fazê-lo. proibindo a certas mulheres
Concilia então a atual voga o jogo do blriba e o —hábito
sindos temas ditos fortes com dos tranqüilizantes
caucomo
apontados
tomas
suas naturais tendências pará à sentimentallzação e sua sas— são o que mais indídividida
popularidade (bilheteria ai- cam a preocupação
ta) de autor melodramático entre a bilheteria e o protanta concessão,
porém ameno, escrevendo blema. Com
dois atos que são por demais nem se enfrenta o problema
fazer teacaricatos para serem real- e nem se chega a
rfiente dramáticos e que são tro.
As facilidades do texto
fartamente salpicados de
infelizmente, cuidadosão,
piadas fáceis e bons sentipela
mentos, duas coisas que li- samente sublinhadas
direção de Fábio Sabag, quf
tíe
seriedade
com
a
cuidam
torna tudo ainda mais óbqualquer temática.
vio, ainda mais comercial:
chega
Roleta Paulista não
há um só meio-tom em
a*S6t uma peça, são dois atos não o esrjetáculo. O cenário
todo
formados pelo que acreditaMiguel Hochmann) é
mos dever ser chamado de (de
desperdiçanmal
planejado,
uma
cada
cenas de efeito,
área central
na
espaço
do
delas cuidadosamente ma- e reduzindo as áreas latenipúlada para levar o pú- rais a cubículos intransitáblico, ná última fala, a paA interpretação é pésroxismos de admiração, en- veis.
com Renata Fronzi
sima,
tusiasmo moral ou diverti- regredindo multo de seus
mérito iridulgente. Saindo últimos trabalhos, tornando
de sua fórmula normal de a mãe em questão ainda
dois atos de comédia e um mais obtusa do que o autor
melodrama lacrimogêneo, a fêz. Maria Pompeu contiPedro Bloch demonstra es- nua inteiramente
impertar sentindo influência (ou meável a qualquer emoção
ao menos necessidade de in- e Miriam Pérsia está ligeifluência) de Kêlson Rodrl- ramente menos mal na filha
gues (há uma cena que é normal cujo egocentrismo é
Bvijo no Asfalto puro), e en- chocante. Paulo Padilha e
vereda por caminhos que superficial e composto no
não domina, passando a pai, e Mário Petraglla e Max
em
construir bem pior do que Augusto
rivalizam-se
de hábito,.ficando destruído exageros gratuitos de malo. eixo dramático da obra dade e bondade exteriores.
que, não sendo épica, deixa Germano Filho não sabe o
de cumprir suas mais prima- que íazer com os acacianlsrias obrigações aristotélicas mos do psicanalista e Moade "principio, melo e fim", cir Deriquem grita bastante
abandonando em meio inú- em sua única cena, à guisa
meros problemas lançados, de emoção.
'
Inclusive o de Luís (o filho
Não se pode dizer que nao
transviado que dá o titulo aconteçam coisas no palco
aó espetáculo), que de ini- do Teatro do Rio: todo o
cio é o centro da trama, po- quadro de possíveis anomarem mais tarde é relegado a lias ou corrupções que se
um segundo plano no qual possam abater sobre uma
seu problema é deixado pai- íamília-problema foi incluirando no ar. Da mesma do, numa confusão agitada
fôrma um acaclano psicana- e gratuita. A cena final da
Ijsita, que à princípio sugere peca sugere um pouco que
ser importante, repentina- não era possível terminá-la
mente é alijado da ação, só de forma satisfatória, seja
sendo lembrado de novo teatral, seja temàticamennuma cena na qual o autor te. Temos a impressão de
leva o público a crer que a que talvez houvesse um terPsicanálise é um sucedâneo ceiro ato em vista, felizinsatisfatório para os reme- mente eliminado.
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5 conselhos
para a

_l

dona-de-casa
— Para limpar vidros
e vidraças, nada melhor
que varsol embebido em
pano velho,
— Laranjas e limões
ressecados, ficam novos,
se passados em água morna durante cerca de uma
hora e meia.
— Você sabia que o
alho combate o reumatismo e abate a pressão
arterial?
— O talharim fresco
conserva-se bem na gèladeira embrulhado em
plástico.
— Para passar enjôo:
esprema um limão e tome-o com coragem, sem
sal nem açúcar...
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O confortável estilo judoka

Harry Laus

Pintura brasileira
em coleções mineiras

M

Gilda
Cluttcágnier
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ARTES

¦Na
primeira quinzena de abril
x Reitoria da Universidade de
Minas Gerais abrirá ao público
de Belo Horizonte sua sala de
exposições com a mostra intitulada Pintura Brasileira em Coleções Mineiras, reunindo cerca
de' cem telas.
Pela primeira vez se reúnem,
em urna única mostra, as melhores obras de arte plctórica
existentes em Belo Hozironte, e
«eu elevado número vem _ demonstrar como as artes plásticas vêm tendo rápido desenvolvimento nesse Estado.
Todas as telas que serão mostràdaa jamais foram anteriormente expostas, inclusive as de
Guignard, sendo os seguintes os
artistas que estarão representados em Pintura Brasileira em
Coleções Mineiras: Alberto da
Veiga Guignard, 10 telas; Aldo
Malagoli, 2 telas; Ariadna A.
Freire, 2 telas e 1 biombo; Clóvis Graciano, 2 telas; Djanira
Mota Silva, 1 tela; Emiliano Di
Cavalcanti, 8 telas; Inimá de
Paula, 7 telas; Leonello Berti, 3
telas; Lólo Pérsio, 1 tela; Manuel Santiago, 2 telas; Emeric
ajarcler, 10 telas; Maria Leontina, 1 tela; Milton Dacosta, 5
telas; José Panccttí, 9 telas;
Pedro Correia de Araújo, 4 teIas; Cândido Portinari, 4 telas:
Carlos Scliar, 6 telas e Tikashi
Fukushima, 1 tela.
Para a organização da presente mostra, a qual reúne os
mais destacados artistas naclon,ais que tiveram papel de relevo nas artes plásticas do Pais
a partir da Semana da An»
Moderna, em 1922. a Reitoria
contou com o apoio e a ajuda
dos seguintes colecionadores:
Adriano Carvalho, Alberto Freire, Antônio Joaquim de Alveida, Edward Nogueira Filho. Édson Moreira, Flávio Gutlérrez,
Francisco Longo, Convento dos
Dominicanos, Geraldo Andrada,
Gilberto Faria, Joé Joaquim
Carneiro de M e n d o n ç a, João
Napoleão Andrade, Jacques do
Prado Brandão, Mário Silésio,
Osvaldo Dantes, Paulo Pinheiro
Chagas, Raul Pacheco Assunção,. Roberto Lacerda, Rodrigo
Tam Renault, Samuel Koogan,
Santiago Americano Freire, Silvio de Vasconcelos e Wilson
Frade.
DUAS DAMAS E UM VALETE
Somente agora nos chega ãs
mãos a noticia da nova e:;posição da galeria IBEU, aberta
riesde o dia 20. Ê uma Interês«ante reunião de três desenhistas: Tizians. Bonazzola, Regina
Silveira e René Barbai:.. A orriem citada corresponde à, imT.ressSo que cada prtista nos
deixou. Vale a pena subir ao se-
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gundo andar do número 600 da
Av. Copacabana, para ver o desenho de Tiziana, Regina Silveira, gaúcha de quem nunca
ouvíramos falar, produz bastante efeito com seis desenhos em
que conjuga técnica de pintura
e gravura, inclusive com aplicação de gaúche.
DISCIPLINA DE ESTÉTICA
Mário Barata esta ministrando na Escola Nacional de BelasArtes Interessante programa da
disciplina de Estética, dividido
em dois semestres. O primeiro
constara de matéria teórica e
o segundo! de abordagem a um
problema ou aspecto da estética, com introdução em um més
e trabalho prático de pesquisa,
a ser elaborado pelos alunos no
restante do tempo. As aulas são
dadas ãs quintas-feiras, das 17
às 17h 50m.
INAUGURAÇÃO DE HOJE
O Museu de Arte Moderna
Inaugura hoje, as 18 horas, uma
Exposição de Arte e Técnica da
Tcheco-Eslováquia, r e u n i n do
grande quantidade de fotos e
maquetas de objetos dc escritorio, consultório dentário, materlal fotográfico etc. Por essa
mostra poderemos ver o aproveltamento do Industrial Design naquele pais.
A Sociedade Brasileira de Be'las-Artes continua mantendo
para os seus associados um
curso gratuito de modelo vivo
com pintura t. desenho, que
Junciona todos os dias menos
aos sábados, das 17 às 20 horas.
A SBBA (em sua sede na Rua
Araújo Porto Alegre, 70, 2.". esquina dá Kua México.

(Exclusivo da Socila para o JB)
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É a moda inspirada nos
trajes usados no j u d ô,
vinda diretamente do
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Oriente, e com passagem
de sucesso por Nova lorque. Chega até nós em
boa época — neste perío-
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Vamos arrumar
os livros?
Zunzunzum
Noutro dia, um cidadão nor- •
destino ofereceu seu olho a
Ray Charles, através do
JORNAL DO BRASIL. Agora surge outro candidato à
doação, alegando que um
olho* a menos não Me faria
a mínima falta. Êle é Ivã
Cabral, funcionário da Companhia Siderúrgica Nacional.
Geórgia Quental candidatase a um novo título, desta
vez sem bossa de passarela
ela guer ser a primeira'aama do México.
Iaci Monteiro da Silva gosta
de Medicina de verdade. Fêz
vestibular para á Faculdade
Nacional de Medicina e Faculdade de Ciências Medicas, passando em ambas em
primeiríssimo lugar. Agora
é só escolher.
Maria Elisa Flores Bezerra
e Colbert, comunicam o 7iascimento de seu prime ir o
pimpolho: Ricardo, bonitinho como sua jovem mamãe.
Paulo Manuel Protássio está
fazendo movimento. A Consemp vai de vento em popa
e agora mesmo vai começar
uma série de palestras sobre
Problemas Psicológicos da
Direção do Pessoal.
Na semana passada, o Teatro de Arena da Guanabara
ofereceu à imprensa espe-^
cializada, um Drury's Cordiai, quando da apresentação das obras de sua nova
casa de espetáculos, na Avenida Chile esquina com Largo da Carioca.
Alegria de broto começa com
X em Belo Horizonte. Na
Cidade há um bar gostosissimo chamado Xodó, e lá na
BR3, um outro, o Xud. O
primeiro é no. gênero Bob's
e o outro no estilo do Bem.
Num dos próximos números
da revista Elle, que daqui a
pouco chegará em nossas
bancas, tem uma garota na
capa, vestida à Ia mode, cont
costume de tweed, chapéu,
com jeito de Santos Dumont
e mais... uma flor na boca
Mas não é' rosa nem cravo.
Ê uma bleuette.
O curso de Jornalismo da
Faculdade Nacional de Filosofia está passando por reforma de base. Vai começar
a funcionar um centro de
treinamento para futuros
profissionais, conv máquinas
de escrever, redação própria
e um jornal todo feito por
estudantes;

É ótimo ter uma porção de livros. Arrumados.
Classificados. Mas nestes
apartamentos de hoje...
Tão pequeninos,.tão
cheios de falta de lugar... E os livros viram
.problemas. Onde colocalos? Como arrumá-los?
Apresentamos quatro
idéias diferentes e originais, para você resolver a
equação-livro. São fáceis
de execução, podendo ser
feitas por um bom marceneiro:
Se você dispõe apenas
dè uma parede na saIa: aproveite-a ao máximo. Prateleiras desencontradas, de acôrdo com a sua necessi• dade. Na parte de baixo um barzinho, uma
secretária e a vitrola.
A televisão fica encaixada em cima.
Se você gosta das coisas mais sérias: faça
estante sóbria,
uma
com prateleiras simétricas e armàriozinhos
embutidos para guardar as pastas e documentos, os fichários
e os livros preciosos.
Se sua estante fôr em
seu quarto: estante de
mo ç a, bonitinha e
cheia de bossas. Três
prateleiras simétricas
e outras três um pouco desencontradas. Você colocará nela pequenas xícaras, flores,
lembranças
bonecos,
de viagem. Em cima,
muitos quadros.
Se a estante fòr para
a casa de campo: cera
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do de meia estação, no
qual é difícil escolher um
modelo que não seja verão ou inverno demais.
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O estilo Judoka é orighial, confortável e de
corte simplíssimo. Alguns
modelos. para as minhas
queridas leitoras:
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PARA SAIR:
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Vestido executado em
popelina rosa-melão. Botõezinhos em rolotê enrolado, formando meia
flor em cada lado.
PARA DORMIR:

•
HB. i
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Camisola

chinesa
(que pode muito bem ser
usada com um elegante
— Golinha aiquimono)
ta, mangas e cortes laie-

,
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rais característicos do cslilo. Bo.tÕézhihos à brandebourg. Pode ser executada em seda sintética.

OPA
... viajando olojjfa « de»proocupadamenle! O íascí-'
nio do folclore... a pariu
pa dai írodiçuas nislóri.
cos... cidades, verdadeiro»
Contos de Fadat... eil oU
guns dos muitos oTrativos
que o oguordam no Velho
Continente! Especialmente
quando suai férias têm inf»
cio na Maravilhosa Cop».
fthaguel Isso aconteça quart*
do vocô viaja nos luxuosos
"Royal Viking"
latos OC-8
da SAS, qu« ligam Brasil «
Copenhaguft num punhado
dè horas íelizês. Peçoco
seu agente de viagens osfo-'
lhetos SAS.Trovet Planner
"Conheço a Europa" s
"Hospitaleira Escandinávia"

PARA RECEBER:
Judoka
¦ miniri
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nica em popelina branca
—
laterais.
aberturas
reverCinto
Mangas 3/4.
sível, preto e branco. Calças em popelina negra.
PARA DORMIR:
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um pequeno armário
embaixo, forrado de tijolinho. Gavetas estreitas para miudezas.
Livros e coisas rústicas
arrumados em perfeita
combinação: pote com
pedrinhas, quadro com
borboletas, caixa com
insetos. Para compor o
ambiente,
cadeirinha
rústica e lampião com
aro de bronze.

tú-

corsário:

.

Além da camisola chinesa, vai também esta sugestão de pijama. Mangas
curtas, ligeiramente achinesadas. Calças de boca
sino. Você poderá idealizá-lo com o mesmo tecido
indicado para a càmlsòla.

sinto-se Atualizado, pêfcorrendo o mundo com a
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Cante com
a Rádio JB
letras daa músicas que eerSo transmitidas pela Rádio
JORNAL DO BRASIL, hoje,

Charmaiue
Lew Pollack e Erno Rape*
I wender wliy you keep me wal[Uns
Charmalne, my Charmaiue
I VFOndcr -ivhen bluebirds are ma[Ung
1VI11 you come back agatn?
I wondcr i( I keep on pr&yintr
WU our drcams be the same''
I wondcr if you ever tlilnk of me,
[too,
Cru-miaine'- walting, Just walfor
you
(ting

O. Machado
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• PAREÔ — Às 20h lQm —
1 -IOI» metros — CrS 200 000,00
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1—1
"
2—2
3
3—4

Eclton, A,. Ramos ....
S8
Novclty, rido correia
58
Questus, A. Ricardo ..
53
Ncsplel, J. A. Silva ..
58
Pato Donald, D. Moreno
53
M-HJoil, M. Andrade
53
4—fi Oorgel, O, Machado ..
53
7 Don Castilhos, A. Leite 3 58
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Poraqui

Ciiarmalne, my Charmalne
come on back again?
U I keep on pr-jinc
drcams be the same?
lf you ever tlilnk of me,
ttoo,
am awaltlng my Charmalne for
trou.

WIU you
I ivonder
Will our
I ivonder

Piano a quatro
mãos
Armando Cavalcanti e
Vitor Freire
1.» parte
Eu, voo»
Qua tempo bom, feliz
-TS.
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Amor de dois guris
Casario, um velho e bom eolar
Dó ré ml fá, sol,
Nój dois tocando ft. quatro mSoj
2.» parte
Bu, você
Namoro de quintal
"Casaráol" — diziam nossos pais
Tempo bem no amor de dois guris
Hoje no plano
Só eu chorando ern dò
Nossas juras, onde * que estáoT
II o plano a quatro máo_?
Tempo hom, amor da dois guris
Hoje no plano, só eu só
Tio infeliz
Tocando tm dó...

Amor
Jacques Larue. Sunny Skylar,
Elchard Lópea Méndez e
Gabílel Rufa
Amor, amor, amor,
This word »o sweefc that I repeat
fmeans I adore you
Amor, amor) amor,
Would you deny this heart that
[I have placed before you,
I ean't -ind another word wlth
tmcànlng so clear,
My llps try to whisper sweeter
[thlngs ln your ear
But somehow or other nothing
[sounda quite so dear,
As this «o/t caressing word I
[know
Amor, amor, my love
IVhen you'ro away there ls no
[day and nlghts are lonely
Amor, amor, my love
Make life divlne say you'U he mi[ne and love me only
Mine, and love me only
Amor, amor.

Silêncio
Túlio Paiva
1.» parte
Silêncio, atencío
O samba Já tem outra maioaçáo
(Sa ba da ba da tem tem)
a.» parte — bis
O pandeiro J4 nilo faz, o que fazia
Vloláo só é na base da harmonia
Slhtnclo, atençliol
Forque o samba Já tem outra
[marcação
A roda do mundo
Sempre vai girando
Vai girando «em parar
Tudo nessa vida se renova,
A boss» velha deu lugar à bossa
[nova
SUên.lo, escuta com multa aten[çSo
O samba Já tem outra mareaçáo
(eegue a, 1* parte)
O samba Já tem outra mercacSo
£1 essa, é a nova marcação.

I'm in the moocl
for love
MoHugh e Fields
Vm ln the mood for love
Slmply because you're ncar me
Funny, but wlicn you're near me
-•m ln tlio mood for love
Heaven is ln your eyes
J.right as the stars we*re under
Oh, is lt any nonder
I'm In the mood for love
Why stop to thlnk of vihcatlier
This little dream might fade?
. (bis)
We*ve put our hearts together
Now we are one, I'm not afraid
If. there'i a cloud above
lf lt should rata we'U let it
Bnt for tonlRht, íorgct lt
Vm ln the mood for love.

Botões de
laranjeiras
Pedro Caetano
1.» parte — bis
Maria Madalena dos Ansóle Perei[ra
Teu beijo tem aroma de botfio de
[laranjeira
Mas a Pretória n_o e brincadeira
Maria Madalena dos Anzóis Perei[ra.
2.» parte
Em plena liberdade eu la passo a
[passo
Quando os teus olhos verdes mo
[atiraram o laço
Agora estou na forca do qualquer
,-J Madalena
[maneira
Maria
dos Anzóis Perei[ra.
(aegue a 1.» parte)
3.* parte
Eu fui te dando corda de.pr.oE quando[cupado
dei por ela Já estava
(amarrado
B quem levou vantagem com a
,,
[brincadeira?
Maria Madalena dos Anzóis Pereiira.

Tutta Ia genle
Blonkstelner, Fldenco e Gigante
Anche se tutta la gente
Dlce che tu non hai niente
Anche se próprio nessuno potrà
[mal caplre
Che cos'* che lo solo
Amo e redo ln to
Quando tu ml sorrldl piano piano
Sei fellce perchè.
Tu sal cha tutta. Ia gente
liei nostro amor non sa niente
Tm aal soltanto che quando io
TI tengo strctta pnol sognar
Puoi provare la felicita
Quando io ti sussurro: "T'_mo,
IVamo"
Sei fellce lo so.
E «e tu sol fellce perchè
NpI tuo mondo non vedi che me
Qucsío è 11 nostro scjrrcto che tu
Uai tcuuto da sempre con te, per
[me
Anchn se tutta la. gente
I)cl nostro amur non sa niente
Anche so próprio nessuno potrí
[.mai Cap ire
Che cos'è che io solo
Amo e vedo in te
Quando tu mi soiridi piano piano
Sct íeUce, ló so.

está melhor
Em rápida conversa com
a reportagem do JORNAL
DO BRASIL, O jóquei Odálio Machado que conta para
a reunião noturna de hoje,
com montarias de Gorgel
na primeira carreira, e Poraqui na quinta píbva, destacou a segunda como a
melhor, tendo afirmado:
— A batida está boa para hoje, e se facilitarem,
vou levar o Poraqui ao vencedor. O filho de John Haig
está muito bem, aprontou
com espantosa facilidade
tendo assinalado 50" para
os 800 metros, já venceu comigo, dai minhas esperanças que êle apague a má
impressão deixada em sua
última atuação, quando na
direção de Daniel Neto correu muito pouco.
PRINCIPAIS
ADVERSÁRIOS
E prosseguiu falando do

defensor do stud Paulistinha:
—- Os adversários são pràtlcamente os mesmos, e destaco Estro e Quickstep que
na última chegaram discutindo as principais colocações com Bellamour que foi
o vencedor os principais adversários de meu pilotado.

Vale lembrar na boca do guichê
Se Eclton largar, vai endurecer
no final. Na última o Antônio Ramos conseguiu partir.
Questus melhorou muito. Está
bem colocado na carreira, sendo o
principal nome.
Don Castilho está muito comentado nos bastidores. Dizem
que melhorou, e vai aborrecer oa
pap-es da prova.
Lord Rhum é o nome do retróspecto. Se vale isto nesta carreira,
deve vencer a prova.
Faro, como sempre, è um bom
placo. Anda bem o pupilo de Cosmo Morgado.
Passo Hápldo vai enfrentar 03
1 500 metros. Se conseguir bracear
na dianteira, vai vencer.
Garoto da Vila correu multo em
sua carreira de reaparecimento.
Melhorou, e desta feita é o nom*
da prova. Deve vencer.
Desertito é multo ligeiro. É muito bem apontado no placê.
Shirt volta muito bom cm turma boa para seus recursos. Vai
correr multo.
Corrida com interesse, acreditacnos que dificilmente a égua Suzukl será derrotada.
Sororoca melhorou. Nio ficando
longe, é multo bem apontada na
placé.
Opolalr correu multo contra,
Dauphlne. fi a principal adversária
de Suzuki.
Poraqui aprontou par» pasBar
por cima. Estaria melhor em uma
pista pesada, porém mesmo na

raia leve, vai correr muito desta
feita.
Estro chegou embolado na Ultlma. Confirmando aquela atuaç&o,
é dos principais nomes da competiçáo.
Argall vai correr bastante em
sua turma. Gosta da distância,
sendo forte adversário.
TaJ-El-Arab está colocado em
turma multo fraca. Deve vencer
a prova,
Klbamba continua com o pesatí.lo chamado A. Saldanha. Se fôr
bem corrida, vai aperttar o favorito, Na última seu piloto Inventou.
Agripina correu bastante na últlma. Confirmando, i um bom
placé na prova.
Hurltngham cm sou último oomnromlsso quando enfrentou Trapézlo, dava sete quilos de hondlcap a tste competidor. Desta feita
leva quatro quilos a seu favor,
dai...
Capablanca volta muito bem. í!
da cocheira do Alexandre que anda com a bola branca, dal...
A melhor indicação da sétima
carreira, é a dupla doze.
Sadu baixou de turma. Está bem,
e deve vencer a última prova.
Zé Catlmba corre multo na raia
de areia leve. Com um percurso
bom, é adversário de respeito.
Challenge corre multo na raia
de areia leve. Acreditamos que
cumpra tuna boa atuaçáo.
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Poraqui tem chance de vencer a
hoje, pois, atravessa uma fase muito
reira, e se uapronto foi dos melhores.
El-Arab e Sadu, são outros nomes de
grama de logo mais na Gávea.

S.nUREO — 1 000 METROS
Crystal Park, traz para êste compromissó um apronto de 37"4/5
com sobras. A turma é fraca para
suas forcas. Garoto da Vila, suíge como seu grande rival, pois,
correu multo na última e melhorou bastante de lá para cá. FaIam multo ainda em Shlít. que
tem trabalho para passar por cir
ma, Nos outros náo acreditamos.
Nossa fórmula * Crystal Park com
Garoto da Vila.
*.* PAREÔ — 1 ÍO. METROS
Opolalr, vai correr bastante na

quinta carreira de
bòa em sua carCristal Park, Tajevidência no pro-

maior evidência na competição.
VersátU e Bagre, sáo os cândidatos a dupla e entre .les, vai sair
o escoltante do número um.
Nossa Indicaçáo é TaJ-El-Arab,
eom Bagre, que volta com a corda
toda. Azares, Endlable e Versátil.

noite de hoje. Sua forma é melhor poBsivel, e sendo assim, vamos indicá-la para a ponta. Dupia com Edith, que na distância
tem chance das maiores. Suzuki
e Sororoca, podem ameaçar a nossa fórmula.

7.o PAREÔ — 1 200 METROS
Trapézlo, ¦ venceu ôste páreo na
semana passada, com peso pluma. Agora, dá aos rivais vantagem na carga, e sendo assim, náo
acreditamos que possa repetir.
Capablanca, que vai defender o
número do favorito, vai levar o
nosso voto para a ponta, Na dupia, vamos apontar Hurlingham,
que vai aliviado no peso. Bar-LeDuc é o melhor azar aqui,

5.» PAREÔ — 1 500 METROS
Poraqul.tem o melhor apronto
da prova, cremos na sua vitória
logo mais. Montado por Odállo
Machado, passou os 800 metros ém
S0" cravados, muito fácil, mostrando grande estado.
Estro, Araalfl e Quickstep, sáo
os adversários do pupilo de W.
Costa. Vamos indicar para a formaçáo da dupla, Estro, que na última náo contou com uma direçáo feliz.
«.• PAREÔ — 1 000 METROS
Nesta prova de velocidade, surBe TaJ-El-Arab, como o nome de

v-"--_>«--;

I.» PAREÔ — 1 300 METROS
Sadu é o nome de maior evldênc!a na última corrida da noite
de hoje. Vamos com éle para n.
ponta. Duplo, com Challenge, que
pode inclusive derrotar o nosso
escolhido, tal a forma que atrnvessa no momento. Placé viável na
competioáo, é Phoebus, que gosta
muito da distância.

—
58
33
58
53
58
5»
33
58
58
58
«8
53
38
58
58
58

—

53
50
56
58
58
58
58
54
53
56
58
56
58
58
56
38

4.» PAREÔ — As 21h45m —
1200 metros — Cr$ 200 000,00
1—1
"
2
2—3

N

Quinta carreira tem atrativos de sobra
I.» PAREÔ — 1 200 METROS
Eclton. Questus e Gorgel, sáo os
nomes de maior projecáo desta
prova Inicial da noturna. Questus,
parece ser o melhor dos três, pela
última, quando perdeu uma oarrelra sem nome. Eclton, aparece como
eeu maior rival e vamos apontalo para a dupla.
Gorgel, que corre o dobro na
leve, como o melhor placé úa carreira.
2* PAREÔ — 1 300 METROS
Carreira de difícil prognostico,
pois, esta é a pior turma da Gárea. Neste deserto de valores, vamos apontar Lord Rhum, que volta firme. Faro, Bafafá e Passo Rápldo, sáo os maiores rivais do número um. Nosso palpite, é Lord
Rhum com Passo Rápido,

2.» PAREÔ — As 20h-!0m
1 500 metros — CrS 200 000,00
1—1 Lord Rhum, J. Santos
.2 Mocassin, F. G. Silva .
Maypòp, J. Cindido .
Mono A_udo, n. corr.
2—3 Paro. S. M; Cruz ....
Monslour Tamar, V.
11
Meireles
Linguado, M. Henrique
Zum Fo-, B. Santos ..
3—9 Bitíafá, M. Andrade ..
10 Zó Preguiça, n. correrá
12
II Tlçao, J. Veiga
12 Tote (•), L. Dominguès
4-13 Passo RApldo, J. Portllho
14 Bisonho, J. Qulntanl10
lha
" És Nlio ís, A. M. Ca.
minha
" Don Alex, não correrá 13
(•) Ex-Alceu
..3." PAREÔ — As 21hl0m
t uni) metros — Crf 200 000,00
1—1 Crystal Park, J. M.
Santos
" Goléa, F. Estôve6 .... 10
Onzenárla, não correrá 13
La Catlra, G. Sancho
2—4 Garoto d«. Vila, Adálten Santos
Babucha, não correrá
Opua, nilo correrá ...
Tote (•). nio correrá
11
3—8 Shiít. M. Silva
3ood Eyes, A. Azevedo 12
10 O.K., M. Andrade ...
11 Minha Rainha, Juplrael Graça
4-12 Desertito, M. Henrlque
13 Barra Seca, J. A. Silva
14 Pinkle, J. Barros
15 My King, J. Machado
(*) Ex-Alceu

UMA PROVA DURA
E finalizou falando das
possibilidades de Gorgel:
— O filho de Crateus volta muito bem de estado,
trabalhou para êste compromisso os 1000 metros em
67" com facilidade, porém
considero a carreira um pouco dura para êle. Destaco
como seus mais sérios competidores, os cavalos Eclton
e Questus. O primeiro tem
um problema na partida,
enquanto que o segundo anda tinindo sendo o verdadeiro dono do páreo.

Programa de hoje
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3—6
4—9
10
11

Suzuki, M. Andrade .
58
Sldarta, J. Veiga .... 10 38
Renllda, F. Pereira F.«
58
Opolalr, J. Fagundes
58
Hybrltla, J, Sousa ....
58
Secretinha, A. G. SUva
38
Sororoca, F. Estéves .
53
58
Novacap, J. Cândido .
54
Fagulha, náo correrá .
Edith, A. M. Caminha,
58
Graclette, A, Reis ....
58
Quinettc, I. Oliveira .
58

5.» PAREÔ — As 22h 15m
1 500 metros — Cr$ 200 000,00
1—1 Quickstep, F. Mala ..
Lambáo, A, M. Camlnha
Jardlnclra, J. Fagundes
.•
2—4 Estro, D. P. Silva ....
Andorl, C. R. Carvalho
Dark Pcarl, A. Barroso
3—7 Amalíl, C. Morgado ..
Argall, J. Santos ....
Manga» F. Pereira F.°
4-10 Poraqui, O. Machado .
11 Fidêhcio, não correrá 10
12 Arnica, A. Santos ....

—
38
58
56
58
58
36
58
58
58
33
58
56

6.» PAREÔ — As 22h45m —
I (100 metros — CrJ 180 000,00 —
(BETTING)
1—1 TaJ-El-Arab, J. Sousa 11 58
2 Trigullho, A. M. Caminha
58

.

3 Jln.-o,

S,

Reis

1.' PAREÔ — As 23hl5m —
1200 metros — CrS 180 000,00 —
(UETT1NC)
1—1 Trapòzlo, J. Silva ....
53
" Capablunca,
M. Silva
56
Boa pinta, náo correrá,
54
2—3 Hurllngham,
M, Andrado
58
Blg Fool, F. ConcsiçSo
54
TiiJ-El-Arab, n. corr.
54
3—6 Zé Curi-oou, J. Tlnoco
5S
__aka Mayaka, n. cor.
56
Tristonho, P. Lima ..
54
4—9 Bar-Le-Duc, J. Sousa
56
10 Eücllablé, náo correrá
_.
11 Diferencial, J. Machado
54
" E_trude-, J. M. Santos
56
S.° PAREÔ — As 23h45m —
1 300 metros — CrÇ 180 000,00 —
(BETTING)
1—1 Sadu, A. Ricardo ....
Junglo Crlcr, F. Concelçío
Xlba, J. Silva
2—4 Challenge, J. Machado
Zé Catlmba, J. Tlnoco 10
Harum-Al-Rachld, náo
correrá
3—7 Firstrato, A. M. Caminha
Poruugo,. excluído ...
Salnt Emilion, n. corr
4-10 Phoebus, P. Lima ....
11 Don Metralha, O. RIcardo
12 Trapaceiro, A. Ramos

Nossos
palpites
para hoje
Questus — Eciton —
Gorgel
Lord Rhum — Bafaíá — Passo Rápido
Crystal Park — Ga*
roto da Vila —
Shift
Opolair — Edith —
Suzuki
Poraqui — Estro —
Ainalfi
Taj-El-Arab — Ba*
gre — Versátil
Capablanca — Hurlii-g-iam — Bar-LeDuc
Sadu — Challenge
— Phoebus

•

Etiene tirou prova para o Clássico
Etiene, preparando-se para correr o clássico de domingo, trabalhou 1000 metros eni 65", com rara facilidade, mostrando que anda realmente em forma magnífica. A seguir, outros trabalhos e aprontos para a corrida de domingo na Gávea.

CADETE ORION
Cadete Orlon (J. Sousa) leva
a melhor sóbre um companheiro
em 86" 1/5 para os 1300. Laddlo
(J. Silva) reaparece com algumas
melhoras. Seu último floreio ao
lado de Clove (F. Pereira TA íoi
de 92" 1/5 para os 1400, chegaram agarrados.
MICKEY

Cunha) os 1 400 em 90" 2/5, agradando bastante. Black Orion (J.
Sousa) ao lado de Red Gavlon (M.
Silva) os 1400 cm 03", aquele vinha multo fácil ao lado deste.
Bom Tom (M. Silv») e Bailarlco (J. Silva) a milha em 104" 1/3,
chegaram «garrados. Cariri (R.
Mala) os 120O em 78" 3/5, muito
apurado no início e esmorecen*
do um pouco no final.
GORGORANO

Bilie Dove (J. Barros) os 1300
em 90", náo gostamos. Pata Choca (P. Tavares) melhora para 85",
correndo bem no arremate final. Mlckey (J. Martins) trabalha magniílcamente e traz para
os cronômetros a marca de 94",
para os 1400, com multa facilidade • pelo miolo da rala.

Gorgorano (J. Sousa) o quilometro cm 64" 1/5, com muita facllidade e Pitanga (F. Pereira F,)
aumenta para 64" 3/5, da mesma
forma. Heli (I. Sousa) ao lado
de Hartim (J. G. Silva) Iguala a
marca porém este chega multo
fácil ao seu lado.

TORPEDITO

DICTIS

Qulnáu (J. G. Silva) náo deu
confiança ao Gepeta (F, Esteves)
em 77" para a distância, cliegando com vários corpos na frente
deste. Champs Elysées (J. Silva)
nSo dá vantagem e chega agarrado com Jolle Êtoile em 64" 3/5
o
para
Melhorou
quilômetro.
multo com êste ílorolo para o últlmo que foi 66" 2/5, com poucas
-obras. Flamanto (J. Marinho)
os 1200 em 79" 3/5, algo alertado no final. Lord Paris (O. Machado) ao lado de Lady BrasiHa (A. O. Silva) melhora para
77" 3/3, aquele vinha multo íác!l ao lado desta. Estibordoí O.
Moura) aumenta para 80", muito a vontade. Torpedito (P. Llma) melhora para 77" 2/3, agradando bastante.

DICT1S (J. Sousa), o quilõmetro cm 65", agradando. MONTEMARUI (P. Tavares) melhora para 63" 2/5, com multa facilidade,
mas na grama. IT'S FUNNY (A.
Barroso), ao lado de RETIL1NEO
(F. Estéves) aumenta para 06",
vencendo êste por vários corpos
(areia).

CÔRTB
Corte (A. G. Silva) os 1300 em
83" 2/5. com sobras ao lado de
um companheiro Cristina M. (J.
Corrêa) ao contrário de seus ültimos trabalhos, esta semana Horeou um carrelráo de 1300 em
91" 3/5.
Sprlngflere (F. Pereira
F.) os 1300 cm 83"3/5, a galope largo, multo cuidado com êste,
* um forte concorrente. Bartoü
(O. Mn.hndo) os 1400 cm 89" 3/5,
com sobras Boyfriend (J. Pedro)
os 1200 em 77" 3/5, a moda da
casa. Lncky Luciano (O. Rlcardo) 1200 cm 80", saindo muita
devagar e somente apurou ná
reta ílnal e chega com facilidade
ao vencedor. Belonave (. -loura)
melhora para 77" 2/5, um pouco
apurado no final,
FÜJl-YAMA
FuJl-Yama (A. Ricardo) di um
carrelráo de milha em 107". (semana paçsada). Da'_ Oriente (A.
Hodecker)
melhora para
106",
com poiiias reservas. Estol (H.

ARGOT
ARGOT (S. Guedes), ao lado
de ARABESCO (I. Oliveira), os
1300 em 86" 2/3 (êste vinha muito íácli).
CAMINITO (J. Martins) melhora puva 85", um pouco alertado no final. PAHGO (P.
Lima) baixa para 81" 3/3, saindo
correndo e chegando da mesma
forma.
HARTIM (J. O. Silva)
náo se preocupa com HELL, (I.
Sousa) e assinala para o quUÓmetro o tempo de 64" 3/5, eobrando ao lado deste. SHIBO (P.
Lima) aumenta para 67", muito
fc vontade.
AVIANO
AVIANO
ConeelçSo),
(F.
os
1400 em 95" 2/3, com alguma* resorvas. SHINO <J. Martins) melhora para 93", um pouco apurodo no ílnal. CLIGRfi (P. Coelho) os 1200 finais em 82" 3/5,
saindo de mais para mais, chega tora facilidade ao vencedor.
BAURU (A. Ramos), a milha em
106", com poucas sobras.
CUKAÇAU
CURAÇAU (Mi Silva), os 1200
cm 77", á moda da casa. CADMO
<A. G. Silva), como sempre, trabnllm para roubar, deixando sempro saudades; esta semana, fio*
reou os 1 400 em 91", a puro ga*
lope, COMANCHERA (J. Cr. Silva) dá vantagem a AURE
(M, SilTn) e chega agarrada com
ela,
em 07" 2/5. de galope ¦ largo, sem

preocupação de tempo. CAMI (J.
Sousa) melhora para 84", correudo bem no finai.
OTIJIA
OTXJ1A (lad.) cs 1300 em 83".
eom eobras. GRAVURE (J. Correla) ílnali-a o quUOmetro em
66", com multa facilidade.

f

1. ".'*

_Í__H __^_*_-^-P___^_P •' ?Mi*____r

*

V**"

V'

*^?--*^ - ~* "--i-T7j*ff0y-?R*^**.___^

ETIENBETIENH (A. Santo»), o quUômetro em 63", com facilidade, ao
lado de uma companheira. PEAKL
HARBOR (D. Moreno) aumenta
para 66" e chega multo arromatada; esta nio oe emprega quando trabalha sozinha, mas, em
carreira é outra coisa.
BOINA
REAL (A. Barroso) 09 ISOO em
77", oom sobras. PYLORE (J. A.
Silva), semana passada, na grama, tem um floreio de 1200 em
76", com algumas reservas. SAVOIR FAIRE (O. Machado), semana passada, ao lado de EXCHANGE (J. Negrello), 03 1200
em 77" 3/5; êste vinha bem melhor que a potranca, tanto que,
esta semana, éle deu um carrelráo, sem preocupação de tempo.
POCAHONTAS (J. Silva) chega
agarrado com DEMORA (A. Santos), em 63" 3/3 para o qullômetro.
QUINOLJNA (A. Ricardo)
aumenta para í4"2/5, com grande faculdade e pela cerca externa todo o percurso, diafa (L.
Uns) aumenta para 63" 2/5, agradando. ROSE TATOO (J. Sousa),
ao lado de PAVLONA (D. Neto),
aumenta para 60" 2/3; chegaram
agarradas, mas correndo multo
no final. DIXIELAND (M. Silva)
baixa para 06"; náo gostamos.
IARA (J. Negrello) melhora para
64" 3/3, chegando com multa facuidado ao disco dè sentença.
DOMITILIA (J. Correia), em pai-elha, com QUERLON (P. Lima),
o quilômetro em 65"; êste vinha
sobrando ao lado da égua.
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SOIREE
SOIREK (J. Sousa) 01 1200 em
77" 2/5, agradando bastante eeu
trabalho. BRENHA (C. Morgado),
na grama e ao lado de MISTY (R.
Freitas F.°), tem uma passada de
62" 3/s para o quilômetro; aquela vinha sobrando. frroiLE BLANCHE (J. Sousa), os 1200 em 79",
multo k vontade. ORETAMA (D.
P. SUva) dá iun carrelráo de 82"
HEURE
igual
distância.
para
GRISE (D. Neto) melhora para
77" 3/3, com algumas reservas.
ILFOV
BALMAZ (A. Santos) e MUSLO
(J. Vieira), cs 1200 em 76" 3/5:
êste vinha bem melhor. ILFOV
(P. Lima) íloreou, na grama, o
quilômetro em 63". correndo bem
no final. XAMETE (O. Machado)
di um carrelráo de 83" 2/5 para
03 1200. RAIO (C. R. Carvalho),
os 1300 em 76" 2/5, correndo bem,
«. igualmente, ZÉ ARANHA (J.
Tinoco), que aumenta para 80"
r náo 6 de confirmar a forma
em que trabalha.

CIA. DE
CIGARROS
SOUZA CRUZ

o requinte de ontem para uma -elite de hoje
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58
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Eiidta-lo, í. Veiga ...
Espuma do Ouro, A.
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36
54
Klba.mb», A. Saldanha
30
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33
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56
11 Agrlplna, A. Ricardo
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4-12 Pepo Lesai, A. .Ramos
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13 Cliestorllold, C. Paranhos
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A popularidade de
Mázola, no íütéboJ italiano, pode ser sentida no
filme O Golpe dos Ki.pt*
nos Desconhecidos, quando o Rago e erradíssimo
Vèpt; descreve, para a Policia, um lance do jogo
Milão-_.o__.ia.
A

exposição de foi o*
jornalismo de L 11 i g i
Mamprim, Ronaldo Moruis e G è o r g e Torolc
(atualmente no Museu
de Arte de São Paulo)
deverá ser exibida em
Nova Iorque. A. convite.

Pouca

gente sabe que
o famoso vilão mexicano
Pedro Armendariz é inteiramente careca.
Heron Domingues se*
rá o narrador de Garrinrha, Alegria do Povo.
Ainda, sóbre êsse filme:
êle, é classificado, pelos
seus produtores, 1:01110 o
primeiro exemplar do cinema verdade — aquele
que dispensa a clássica
advertência de que qualquer semelhança, c o m
pessoas vivas ou mortas
será mera coincidência.

está esperando a baixa.
Muita gente eslá esperan(lo a alta.

cando a freqüência, sele*
cionada, d a s principais
boates de Copacabana.

• Enquanto isso, as
já*
hricas diminuíram, sensi*
vel mente, a produção. A
VW, por exemplo, só fa*
brica o necessário para
não ler prejuízo com a
paralisação da linha de
montagem. Muitos d o s
seus operários especiali*
zados estão trabalhando
em outros setores da já*
brica. Como, por exempio, na construção de no*
vos prédios.

•

O carioca, quando as
c b 11 v a s chegarem, vai
aderir às capas curtas,
aquelas que o Jacques
Charrier costuma usar
cm seus filmes. Mas há
um inconveniente: ficará
com as canelas inteiramente molhadas. Quer dizer — as capas são elegantes fira xuxu, mas não
protegem ninguém
da -chuva. Os coletes, também, voltarão.

• De repente, durante a
entrevista coletiva de Popó e Nicola, em São Paulo, o assunto passou da
astronáutica para o luteboi. E, como sempre, um
repórter mais afoito fêz a
clássica pergunta —• "O

O Castelinho começa
a virar Posto 4: já há piramides humanas e ttqtteIas brincadeiras de pegar
o cara e atirá-lo dentro
da água. *E lem mais: os
famosos jardins da D.
Helba estão morrendo
porque não há ninguém
que cuide deles, nem que
vigie para que os rapazes
motorizados n ã o coloquem. suas possantes máquinas em cima do gramado.

que os senbores acham
de uma troca de Pele por
tim Gagárin, com todos
os seus segredos espaciais?'' Resposta:
— Nós levaríamos desvantagem. Os cosmonautas não têm segredos que
não possam ser revelados
ou estudados, racionalmente. Ao contrário de

Pclé.
O mercado tle automóveis nacionais contimu parado. Muita gente

•

O fechamento dos inferuinhos eslá prejudi*

o
PRESENTE
DE POTI
por Walmir Ãyala

&

— Hoje

s*tt

n distrlbui.ío

lnfaiUI. jura. os nosso» «mlguinh leitores
d.iicm

da cómjj"_i;é___. Ss.r.l

. ro_i

como cá, a discussão eterna. Uma ponte
ou um túnel? Parece qiie
entre a Inglaterra e a
Franca, através do Canal
da Mancha, vai ser construído um túnel. A ponte

exigiria 160 pilares, criando obstáculos inadiiiiis*
siveis à passagem de navíoíb pelo Canal.
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• Afinal, Garrincha
ga*
nha 011 não ganha menos
que Amarildo? Entrevia*
lado na TV, o Sr, Otávio
Pinto Guimarães, diretor
de esportes do Botafogo,
não soube explicar direi,
lo a historia dos reajustes
salariais e dos contratos > ÍÈS_wÍ&'-i*• -• '¦'¦• ¦
dos dois jogadores.
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Barroso, solista do Corpo de Baile
do T e a I r a Municipal,
projetou-se na televisão
graças uo seu talento*
Bonita, sensível, ecléli*
ca, de movimentos leves,
Marléné domina o bai In*
•':¦

•

¦ ¦__i_*__.",:>'?,,>-r"'

do com muita graça. Ks*
tá 110 apogeu, do seu espleiülor artístico e já fi*
gura entre os principais
elementos do ballet na*
eional.

•

O cenarista (ou cenógrafo, sei lá), arquiteto,
ator, diretor, figurinisla,
juiz de escola tle samba,
vampiro, decorador, jornalista, colunista, alienado cronista e agora poeta
Napoleão Muniz Freire
está entusiasmado com a
peça Desde os Tempos de
Eva, que estréia no Meia
Noite do Copa, dia 3.
Apesar dc ser 110 Meia
Noite, a estréia é às 21
horas.

• Faz um uno
que a
Lòok publicou, nos prin*
cipais jornais americanos, um. anúncio em que
gozava a Life, dando, in*
clusive, a sua e as lira*
gens dos concorrem cs. As
estatísticas n ã o mudarum, alé hoje.
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Historinha

CORRESPONDÊNCIA

Lá,

do Brasil, 5.*-fèlra, 20-3-03, Cad. H — 5

dt

livrou

< i-olshondorus. Nâo

.starso conosco.
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Tudo estava muito lindo, mas Poti ainda tinha uma surpresa para a Sereiazinha. Disse:
Êste é o melhor presente que lhe trazemos.
Estendeu a caveira. A sereiazinha hesitou.
Depois estendeu as duas mãozinhas côr de camélia. Saci convidou:
Olhe aqui — e apontou o buraco do olho
da caveira.
Uma borboleta — espantou-se a sereia —
e que lindo recinto.
Sabe quem é? — era Poti quem
perguntava — É a bruxa dos espinheiros.
Aí a sereia levou um susto e quase deixou
a caveira cair nágua. Os peixes por sua vez,
ouvindo isto, debandaram apavorados, pois todos
conheciam as maldades daquela bruxa. Poti
explicou:
Não se assuste. Ela não
pode sair daí. É
sua prisioneira.
A pobre hruxa se debatia em sua prisão,
nada acostumada com aquela forma realmente
bonita que tinha agora. Inutilmente. Tão cedo
não se libertaria daquela condição.
Então Saci e Poti se despediram da Sereiazinha. Cada uma ganhou uma pérola còr-de-
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rosa de presente, e prometiam voltar muitas vêzes. Recomendaram que ela tivesse cuidado com
aquela caveira, que nunca tirasse o véu
que côbria as entradas da ossamenta,
pois a bruxa
quando se libertasse seria cem vezes pior do que
antes. Esta seria, desde então, a responsabilidadè da sereiazinha. Ela atraíra com sua beleza e
bondade osortilégio da bruxa. Agora teria
que
zelar para que êste sortilégio não se libertasse.
Ela colocou a caveira numa reentrància da
pedra, onde a água borrifava suavemente, onde
havia sempre uma agradável aragem, onde a luz
do sol era filtrada em verde contra as conchas
e algas incrustadas com limo e espuma. De tal
íorma era agradável tudo que a bruxa-borboleta
se colocou à janela de sua prisão, olhando, è se
esquecendo, se esquecendo de tudo...
Poti e Saci muito longe abanavam
para a
Sereiazinha agora mais íeliz do que nunca. E o
rio voltava ao tranqüilo trabalho de sua velhice
gloriosa. Assim chegamos ao fim de mais esta
história, e que os pássaros da tarde nos tragam
mais uma notícia. E os pássaros da tarde traçaram no céu uma estranha mensagem: o caso
da bruxa que se esqueceu... é o
que veremos
amanhã.
A seguir: A BRUXA QUE SE ESQUECEU
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SALVADOR, RECIFE E
FORTALEZA PELOS NOVOS JATOS CARAVELLE
DA CRUZEIRO DO SUL.
DIARIAMENTE
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assim nasceu o comunismo

por Isaac Deutschei

Emigrados em seguida ao fracasso
da tentativa revolucionária de 1905,
Lênine (47 anos) e
depois Trolsky (37
anos) voltaram à
Rússia após os aconlecimeiitos de fevereiro de 1917, quando greves iusurrêcionais, sucedendo
a derrotas militares
sofridas pela Rússia
imperial, provocaram a abdicação do
Czar. Os Sovieles
tornaram a formarsc.
Áo Governo burguês de coalizão di-.
rígido pelo Principe Lvov, sucedeu o
Governo — cambaleanle — de Kerensky (o homem dos
socialistas), surgido
com os conflitos de
j u 1 li o, durante os
quais Lênine fugiu
e Trolsky foi preso
mais unia vez.
Após 15 anos de
querclas ideológicas,
L ê n i n c e Trolsky
adotam agora a mesma linha política.
Trolsky aceita o róluio de. bolchevique,
Ele é Presidente tio
Sovicle de Pclrogrado, que detém localmcnle o Poder
de Jato. Mas, no Sovielc, os bolclieviques representam,
unia escassa minoria diante dos meucheviques c dos socialislas. Lênine e
Trolsky estão de pieno acordo quanto às
chances c à urgência de uma insurreição, mas divergem
quanto à tática a
ser adotada. Dois
homens dentro do
P a r L i d o Bolelievique, Zinoviev e
Kámenev, são adversários convictos
da insurreição.
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Lênine joi um revolucionário tranqüilo-
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Àlexei Mnxhnovich (lorhy presidiu o Grupo ãa
í iria Nova (Nnvaia GiznJ, partido tle. intelectuais
que subiu ao Poder com a vitória da Revolução

Enquanto o grande dèbate sobre a oportunidarie da insurreição armada
continuasse a dividir o
Comitê Central, era naturalmente de todo impossível ão partido tomar
uma iniciativa. Em fins
de setembro. Kerensky
abriu o pré-Parlamérito,
:n ô v o organismo em
substituirão à Assembléia
eleita. Os bolcbeviques
deveriam decidir sc participariain dele on não,
mas era preciso primeiro
resolver se apelariam on
não para a insurreição.
Nesse, debate, Trolsky
ç. Stalin — era a primeira vez que toma Vam posição juntos — estavam .
de acordo quanto à necessidade de boicotar o
pré-Parla ment o, enquan-'
lo lvamcncv manifestavase a favor da participacão. Os delegados bolebeviques, qüc baviam cbcgado de todo o país para
a abertura do pré-Parlamento. votaram em sua
maioria pela participação.
Lênine insistiu para
que eles revissem sua alitilde'. Escreveu em nina
carta ao Comitê Central:
"Trotsky apoiou o boicote — bravo, camarada
Trolsky! O boicote foi reprlido pelo grupo dos
delegados bolcheviqucs.
Isso não altera nada: nós
continuamos a favor dp
boicote."
O incidenie revelava
i|iif o partido ainda não
eslava moralmente pre-

parado para assumir a nev, Trotsky, Stalin, Sodireção de uma insurrei- kolnikov e Bubnoy —•
encarregado de dirigir o
ção.
T r o t s k y, entretan- curso da ação revolucioto, trabalhava nos prepa- nária. Mas, no dia seguiurativos para a grande cx- le, Zinoviev e Kaméhev
plosão. Procedia com ta- apelaram às instâncias inmanha sutileza psicológi- íeriores da organização
ca e tinia jines.se tática contra a decisão do ;Cotão perfeita que a amigos mitê. Contrai e a atitude
c inimigos passava des- do partido voltou a ser
percebido o seu objetivo, de hesitação.
muito embora agisse in- v A 18 de outubro -de
teiramcnle às claras. Ele 1917 duas perguntas éinnão tentava impor aos baraçosas foram feitas a
acontecimentos um cs- Trotsky, no Soviete; uma
quema pré-fabricado. In- a propósito dos rumores
clinaya . esses aeonteci- que corriam sobre uma
e próxima insurreição, a
mentos, respeilando
aproveitando a f o r m a outra sóbre a ordem que
original em que se apre- êle havia dado aos arsesentavam, orientava - o s nais para a entrega de arno' sentido da insurrei- mas à Guarda Vermelha.
S ü a resposta foi uma
ção.
obra-prima de. camufladuA nove de outubro,
ranle uma sessão do Exe- gem diplomática.
-•¦—As decisões do Soculivo do Sovicle. foi
criado o Comitê Militar* vicie de Pctrogrado são
Revolucionário". Êsse Co- todas publicadas — disse
riiite. que deveria tornar- êle. acentuando que. o
se o órgão supremo da Parlamento revolucionainsurreição, parecia não rio não poderia tomar
ter outro papel tio mo- qualquer decisão sem que
mento senão o de assu- os operários tivessem comir, em nome do Sovicle, nhecimento dela.
— Declaro em nome
a responsabilidade da dedo Sovicle: não decidiíesa de Pctrogrado.
No dia seguinte ocor- mos nebnuma ação armareu a histórica ses-ão a da —- afirmou Trotsky.
rpic assistiu Lênine e na
Tomando-se a sua dequal, depois de grave (lis- èlaráção ao pé da letra
cussão, os chefes do par- era verdade que o Sovietido votaram por 10 con- le não havia decidido natra dois a favor da insur- da de semelhante. Em
reição. Durante essa ses- sua qualidade de Presisão foi eleito o primeiro dente do Sovicle só lhe
hnrerm político, o l'olil- cabia prestar contas dos
Imro — integrado por Cê- trabalhos do Sovicle, é
- não eslava absoninf. Zinoviev.
Ivamè- claro

Jutamenle na obrigação
de fazer nina confissão
pública e de revelar uma
decisão confidencial tomada por uriia Assem- ,
bléia privada, tal como o
Comitê Centra? do Partido Bolcbeviquc.
Admitiu que. li a vi a
mandado entregar fuzis
à Guarda Vermelha, mas
buscou para escudar-se
um precedente bèrà vivo
na lembrança dé todos:
o Soviete menebevique
havia feito o mesmo.
0 Soviete de Petrogardo — acrescentou em
tom de desafio— cputinuará a organizar e a armar as milícias obreiras.
Devemos estar, preparados para, a qualquer momento, enfrentar u ma
ofensiva da contra-revolueão.
Com muita habilidade
êle punha ênfase no aspecto puramente defensivo da atividade dos inde
cuidando
surretos,
deixar na sombra seu aspecto ofensivo.
Kamcncv e r g ú ç u-se
imediatamente para afirmar sua inteira solidariedade a Trotsky, e Zinoviçv teve idêntico prominciamcnto cm c a r t a
que" dirigiu ao redatorchefe dc Rahocliyi Pitt.
(A Voz dos Trabtdliadores).
Os dois adversários da
insurrei e ã o esperavám assim manter o
partido em uma atitude,
estritamente defensiva c
levá-lo a renunciar à so-

bicão extrema ao cabo de
um desVio progressivo.
Logo após êsse incidenle, Trolsky teve com Lênine uma entrevista secreta, que parece- baver
sido a única que tiveram
no decorrer dessas semanas. Êle conjeturava: não
faria Lênine um juízo
errado de suas declarações e de seu acordo aparente com Zinoviev e Karncnev? Era da maior importância desfazer um
.'è-v cn t u ai mal-entcndido dessa espécie.
Mas, pelo menos no
que dizia respeito a êste.
ponto, seus temores eram'
infundados. Lênine acabava de escrever ao Co-,
"A manomitê, Central:
bra de Kanicncv na sessão do Soviete de Petrogracio é por demais ingênua. Êle se declara plena-'
mente de acordo com
Trolsky. Mas será difícil
compreender que Trptsky não podia e nem devia dizer mais do que
disse na presença de inimigos?"
"Durante nossa entrevisla — deveria escrever
Trotsky — Lênine mosIrou-se mais calmo c mais
confiante, ou melhor, menos propenso a inquietarse. Mesmo assim, às vê'/.c>. sacudia a cabeça e
perguntava: E se agirem
primeiro que. nós? Sc nos
pegarem desprevenidos?
Demonstrei-lhe q u c, a
partir daquela etapa, tudo se desenrolaria quase
i|iic

aiiloiiiàlieaniPiile.

! Lênine, entretanto, via
razões para se afligir. Para êle a indulgência do
Comitê Central em relacão a Zineviev e Kamenev era um sinal de sua
irresolução no tocante à
insurreição.
' Já se achava quase
concluída a fase preparatórla dessa insurreição
quando o Soviete, a 21 de
outubro, deu instruções
à tropa para só exceular
as ordens oficiais que
contassem com o vislo do
Comitê Militar Revolu. cionário ou de seus comissários. Ao m e s m p
tempo, Trotsky colocava
a Guarda Vermelha c as
organizações civis cm cslado de alerta. A 22 de
outubro tomou a palavra
em mil comício-monstro,
realizado em Narodnyi
Dom (Casa do Povo).
— A multidão em volta de mim — relata Sukanov — pouco faltava
para entrar em verikideiro transe. Trotsky pedia
aos assistentes que repetissem depois dele os têrmos de um juramento:
Què vosso voto seja uni,
compromisso de. toda a
vossa vontade, de lodo o
vosso poder de sacrifício,
o compromisso de apoiar
o Soviete que assume o
pesado encargo de conduzir a revolução à vitória
e de dar ao povo pão, ler-

ra e paz. A multidão
imensa levantava a mão
e repetia o juramento.
0 caráter teatral das
aparições de Trotsky c a
nobreza quase poética de
seus discursos serviram
também, além de suas táticas de combale maliciosamente inspiradas, para
dcs.orientar os líderes antibolchcviques. Estes já
sc baviam ¦ habituado aos
cintilantes fogos de artifício da sua eloqüência e
não foram capazes de
perceber que as cargas de
festim se tinham agora
substituído por canhonaços para valer.
Trotsky, pensavam êleü
fe não somente eles), era
falador demais para poder ser o chefe de uma
i n su r _r e i ç- ã o vitoriosa. Mas a verdade é
que as palavras, nessa revolução, as sonoras exorlações idealistas de grandc efeito eram mais efieazes que.os regimentos e
as divisões.. .
A 23 dc outubro, o Cómitê. Militar Revolucionário tinha cm mãos um
plano de operações delaIhado. Era simples mais
cuidadosamente concebido. Previa a rápida
ocupação, por forças de,
inteira confiança, de todos os pontos estratégico?
de. Pctrogrado.
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CADERNO
APA RTA MENTOS,

Compra e venda: PRÉDIOS
E TERRENOS
PARTE

INSEPARÁVEL

DO

CENTRO

BENTO LISBOA, 89 — Vendo p[ apl. de capital ou reuda — saleta. sala, banheiro e
vende-se o de n.» 1004 tia kit.
In.', na Av; Rio BranRim Santana, 138, com «ala, co, 151, a/loja 210. Telefonei
doli
cozinha,
ba 22-7249 — 52-3300 — FLANIquartos,
nheiro etc, v.izlo. limpo i VE~DAS.
"ÍT.»""
para entres* Imediata. Pre _,,,.,,,.
CATETE ,
200""— Sua Ult.tço: CrS 3 300 000,00.
Tratarmâ
orjort
ma °P°lt
tle
comprar um
telelone
Píl23-8788.
com
Z.
mi
Marques Pereira. Chave* com ap. pequeno sep., Sul, 43 coz,,
S.,
banh,
qto'.
o pol-telro Daniel Pinto, ou fito.
área.
c\
tq,
reverâlvcl,
_______ José;
Knr.r.
Deu.
Escritura lmeAPARTAMENTO, vazíó", c/ 2 dlata. Tela. 22-7249, 52-3300.
quartos, sala, jardim de In- Av. Rio Branco, 131,. f/loja
verno, dependências de em- 210 — PLANIVENDAS.
pregada, vende-se. Rua Anare Cavalcanti, 136, ap. n.°

XPARTAMENTOr no Centro

— Salas di
Ã^VENDA
irente
e conjuntos novos
desde 3 000 fin. Pc.
Tiradenle_s. Tel. 53-0833.
apartamento
conjugado.
Vendo vazio. Rua Conde LaJ«,: InformacCes tel. 42-7538.
BÃIRRÔ"d_ FÁTIMA-—Ven'oo, primeira
loc, ap,, salaquarto, coz. * banh., irente
500 mil de
P/praça.
sinal,
«aldo comb. Tel. 42-0644."air.
CENTRO —~V-ndeV.se
de sala e quarto conj. ti.,
hanh., em prédio novo —
2 000 com 40% — TelefoneJtq-8642.
.
,
~~Vende-se
CENTRO.
casa
em
óllmo
terreno a
grande,
-rentes,
com 600 m., quase

I
ii

JORNAL DO BRASIL

JORNAL
FLAMENGO - Aps. de 2 qts.
sala, demais depend. apenas
2 por andar. Todos de frente. Sobre pilolis. Preco desde Cr$ 3750000,00. Prestações de 45000,00. —
Venha ver no local alé às
22 horas, na Rua Clarice Indio.do Brasil, 23, esq. Batão de Itambi. Construção de
Aço Engenharia Ltda. — Av.
Rio Branco 156, grupo 801.
Tel. 52-8774._ _ (P

CATETE —,Para morar bem,
eno melhor lugar, entre Caleie e Bento Lisboa — Rua
Pedro Américo, 143. Dois
quarlos e sala, ou quarlo e •FLAMENGO— Vendo ap. dusala separados. Ambos com ple_. Vicente. 52-3603.
FLAMENGO-— Vendemos
de
quarto e banheiro para em- ap. na Kua 1 Buarqiie
se*., 1
Macedo, 46.
pregada,-A cinco minutos do parado, banheiro e qt.coziocupado sem contraCenlro, perto do Largo do nha,
to. Sinal de Cr$ 1 000 000,00
Machado. Excelente planta, e Cr$ 1500 000,00 a combifinanciaAceitamos
de 30 100,00 e sinal a par- nar.
mento de Caixa — IMOLEMOS
BILIARIA
lir de 200 mil. Construção Av. Nilo Peçanha, 20,LTDA.
sala
de CLEIMAN & IRMÃO ENG. 702. Tels. 22-2483 e 42-9500.

Rio de Janeiro— Quinta-feira, 23 de março de 196.3
BOTAFOGO — Vendo ap.; ia-1
la_e_2 qts. Vicente. 52-3663,
BOTAFOOO —"Vende-se nòvo ap., sala, quarto conjugado, banheiro, cozinha. Ver na
Praia de Botafogo. 430, apar
tamento 1 107. Chaves com o'
22-3202.
porteiro,; Tratar-.tel,
"Vendo~
—
BOTAFOGO
ap'.
conj., vazio, Ed. Rajah, ap.
1230. Chave port. Infs. pelo
tel__ 42-420S._
BOTAFOGO. Leblon. J.""Bot;
e Laranjeiras. Vendo reslds.
pi fino gosto. Ruas cstrlt.
residenciais. Bases: 16 a 40
milhões. Inf. 45-6324.

ATLÂNTICA, 1 218 — 380 m2 I.EMT2 — CV entrada it. IPANEMA — Vendemos 1
superluxo, 1 por andar, gran (Ir.* 1 400 000,00 o restau- apartamento de luxo inlde salio, 4 quarlos enormes, te a combinar em 3 anos,
rualãvel, um por andar s;
2 quartos de caip. etc. 35 mllhões, com parte em 3 anos Ap. cj quarto de emprega- pilotis, na Rua Prudente
Ver no local com o porteiro. da, quarto' * sala separada, de Morais, lado impar. —
banheiro, cozinha de ter- Entrega imediata, 2 salões
.»• " *V18 horas. Tratar
tels.
37-4Í.07 e 57-6402. Dis- dade, andar alio.. Ver c|• o|* quartos, 2'banheiros, toipensamos_ corretores.^
porteiro.. — Rua Oiistavo-lette, copa, cozinha, deps.
BARATA RIBEIRO, 379. ap. Sampaio, 598. Inf. SIBKAI, e garagem. Cr? 32 800 000
704, 2 quartos, sala, banheiro, 22-9892.
(Plà vista., Visitas a combi.
dep. de emp., coz. 6 600 mil.
,0
K % passo» da nar — IMOBILIÁRIA LE50Ç1 de sinal.
rest. em„
10 LEME'.—
anos. Traiar diretamente na P''"'* — VendemosVm_J*ni:-l2í._inW°«,,.:ni* -í«»
''•.v W°
de 2lí._?*nn*>„~6_._.,!l
Rua Siqueira Campos n.« 43,|íicos
apartamentos
j_.
-,42-9506
sala 723.__
3
2
ba-Hefones 22-2483
salas,
qiiartos,
BAIRRO PEIXOTO" — Venoo nheiros, co.inha e depen- jl________• _ __ _
_(P
—ÈEBLON — Vende-se o ãp.
ap. vazio para entrega lme- dência
de empregada
dlata,
de quarto,
varanda, CrS 475 000,00 de entrada «! 301 da Av. Bartolomeú Mitre.
cozinha pequena com fogão,
ile Cr| 95 000,00 «SO. de il.. qt. snp. Visita,das
banheiro com aquecedor, ar- prestações
«'.?»' " »s 20. horas.
márlo embutido, de frente. por mês. Construção por ?-*¦»_„°
r«l.:-42-.83_5.__,
Chaves
com C. Mattos
— administração. Veja no loImobiliária — Av. Prado Ju- cal (com entrada pela Av. LEBLON — Rua Bartolonior, 135, sala 214. Telefone: N. S.* de/Copacabana, 14), meu Mitre, n* 792 — Ven.7-5845.
diariamente até às 22 ho- dem-se as últimas unidaCOPACABANA — Vende-neò ras, ou na Imobiliária No- des de apartamentos quaiim «««à-ía;"0- M'i da R. Barata. Ribei- va York. At. Rio Branco.se prontos, de %' quartos, 1
131, 14.* andar — Telefone sala e dependências com--'-U-. .i»; -2 milhões em 2 anos. Tele- 31-0060. CKECI n.« 3. (V pletas. Entrada de
ganhar rapi- tones aa-ian* • 22-0445 - POSTÕ S — Vendo terreno de CrS 980 OOO.OO e prestações
Barroso.
de Cr? 65 000,00. Preço Xixo
COPACABANA — ;'Vendò o 10x12. _Ne_e___3__-4675__ _
sem reajustamento . escrlap. 301 da Rua Déclo Vilatura. pública em tabelião,
res 280, frente, de sala. 2
Predial
banheiro,
cozinha.
'de Aquarela — Rua
quartos,
Área e dep. empreg. Visitas
Setembro, n.* S8
Sete
das 9 As 12 horas. Vazio.
trúpo'406; Teli 52-_3612. _
Tratar tel; 42-3283.
LEBLÓnT—• Vencfo ap. sala e
quarto ««parados, coz.i ban.
Enlr. em 60 dias. Tratar na
At. Rio Branco, 151 s/li. 210
22-7249 — 32-3300 — FLANIVENDAS.
NO
MELHOR
PONTO
DA
AVENIDA ATAULVO DE PAIVA, INO LEBLON —.Vende-se.
em edifício' n6vo, excelente
apartamento sem ainda ser

BOTAFOGO — Rua Volunlários da Pátria n.° 229 —
Edifício Denise. Sala e quarto separados, cozinha e dependências completas inclu

PARTE

. nlTIUAC
ULIICIMJ

DO

llrlIDADFVTJUCA
UmUAUC. „„,,„,, ,

JORNAL
Vendemos' tx-

residência de 2 pa- ^a São Francisco Xavier, celente
vimentos,
Heitor
na At.
m^t & rÔc,.114.o
Beltrão. 26, terreno 10 J x
XIII ap, 101
90. Em inicio de construção, 26,50, ocupada sem contraSEU . ÍMÒAVALIÁMOS
to. Duas salas, 3 quartos,
VEL sem compromisso. — vendo ótimos apartamentos 'banheiro, cozinha, depenIMOB. INTERNACIONAL. de Sala, 2 e
e earagem. CrS ..',
C0m|dências
3
'Deis.
qUartOS,
22_-1441_e_32-«737. (P .
i
. - 000 000,00 à vista. IMOj'í
,
dependências
completas
de
biliaria
lemos ltoá.
CASAS DE VERANEIO"— Vena
dr.CrSfe^Sí_S.PÍf.Í.Í^
empregada,
partir
dem-se. ótimas, »c/ praia
000,00, com apenasj?__ii__- <r
própria e cais para barcos, 1200300000,00de entrada."
TIJUCA — Conde de Bonílm
— Vendo eklmo terreno com '
CrS
lugar maravilhoso, Rua Pres-

27.00 m de frente,, área. di •
imediata. •
cilianoda Silva, 140- Barra Uma incorporação de Adolfo —•1 200Ver m3.JuntoentiCRa
ao n. 1 210...-T?
e.
Jor9e
Ocasião
nnlea.
Tel.
ou
46-4698,
de-jScnecntma"
da Tijuca
'
LJur,kif- de manhã ou k noite. 47-S432
, . ,*
absoluta
WmnV
c/
Santos!wicz'
horas,
das
19
— 2 quartos e 2 sa<
pois
TIJUCA
empreendi(P traduzida nos
Ias, com apenas 100 mil de
mentos
realizados
pelos inCOMPRO com urgência, caenlrada
sa ou apartàmeno vazio. Ticorporadores, Venha conhe-.. .. e 25. mil mensais.
.

„,,
cer a relação de obras en- Ne9°c,° excePcl0"al! Vende:..

.,„- „,„,„,..sive
garagem, um negocio:rc, 93. a vi.-u 2 mu__i._ e
........ ,•.!;«... para aplicar e

INSEPARÁVEL

•.rompo-milirA
A VENDA Marechal
wslty 33 ap. 304.irente sl. 2| IU»J*-rt

Jucá, Grajaú ou Vila. Tratar
Sr. Vidal, tel. 43-8463.
CONDE DE BONFIM. —
Vendemos aps. ipj entreea
em 90 dias. Sala, 3 dormitórios, banh. compl., coz.
área de serviço e dep. completa. Aps.- tipo casa. —
Preco de CrS' 3 400 000 e
somente 1 400 000 de sinal
e o restante totalmente linanciado em 4 anos. Tratar na Av. Rio Branco 151
slloja 210. 22-7249 e .... Praça Sáeh- Pena. Base CrS
Propostas tel.
52-3300 — PLANIVENDAS 10 000 000,00.
43-9251, das 14 is 17 horas.
Sr. Haroldo.
TIJUCA — Barão dc Mes'
quita. 180. Ap.: sala Ri-ai)-

(regues. Atendemos no local!™ Para ini^10 daf ?!»«
damente. Prestações men
"6
até as 22 horas ou na Av.ífl™VPfameí°_^ri&'
-r- Edifício Vansais a partir de 23 mil e si
POSTO
do,EDIFlCf
Nilo Peçanha, 26 -12.» and " fente,~
—
nal de 90 mil. Um empreen
Rua Conselheiro
couver
m?uderno.Ief.'°.mais
- s/ 1 212. Tels.: 52-6320!SIFF0í1'
dimento com a garantia do
Lafaiete, 4, entre Francisco
32 7281 (píficio da Tijuca, sobre pilotis
nome CHOZIL ENGENHARIA S; COPACABANA"- Vendemos Otaviano e Joaquim Nabuco.
tijuca -'compro ap. com^ esquina é em centro de
FREIRE.
A. — Informações no local na.Rua Siqueira Campos n.° A venda apartamentos no3 quartos. 2 saias, perto da jerreno ajardinado — FA-'
Rr_L?rA.^lc^lo:ZÍ1C0M- lT,DA" 41 obras já rea- FLAMENGO — Vazio, (!'
Rua
Correia Dutra 56, «d. 32, 4."
CHADA EM PASTILHAS'. PIS-,,
2 vos, laterais e indevassáveis.
. os^Tmaf t.ía2r.:_.62mo'jlizadas' '"corporação, plane- fmdfi-'. Vendemos ótimo r_. até as 22 horas, ou na Ruaji68,"apartamenlo'de'sala,
-quartos,
sn
de
frente,
tendo
varanda,
Alcindo
Guanabara
n.°
25
CENTRO - Av. Pres. VarSí
CINA - GARAGEM - 2 sa:
cozinha, banheiro A mais alta categoria. Salão,
jamento é vendas com a ga ,1a. doü quartos, cozinha, srea
— Vendo otlmo ap.
sala, 2
ÊSTE É 0 PONTO! Na Praça
502 - Tels.: 32-6592;sociai. qUarto e banheiro pa- 3 quartos (1 com Cofre "Figr.
qts.. dep.. vazio; Junto Av. R. rantia de GUEDES & CASELLA|_™
Ias — 2 quartos — Copa_™v_r S£i ?__
Branco, tel. 32-7742.
Pena.
Rua
Santo
AfonSaenz
'Edlííclõ~_tTr-:
e
42-4820.
Júlio
Bogoricin
"parado,
banheiro
,leem
chet"),
banheiro
social
fl}C0mRodrigo
Silva
LTDA.
Rua
cozjnna
fa empregada e área de serCENTRO —
.
j wmW»- Entres» em c^,.,-,.. ,.e dependências
.habitado c! doli bons quar- , ,, ,
$]*¦$$$$% ?_&*?* g_ CRECI
J__, ,._,___,
de
- 1.a Re-j viço com tanque. Obra na côr (louca de IA grandei?"."*um.ÃUu
Av 13-de Maio. Vendo ap. de
otíma^i-so, .143. . Apartamentos
««
n.°
95
n.Ww^j,
p"sm.o«
criados.
Telefone:
e
de
imeses.
8.L,0
andar.
serviço
.
_
Preço
.
cr$
ipletas
Irente, vazio, saleta, 2 salas, -,'„,_
já
, ;
excelente banheiro sona Predial,
diretamente
. .Inha,
tr.r
¦banh. e kit. Esc. cons. e mbquarto ._ banhen-o de ampla sala, 2 ou 3 quartos'^«^^.«Xada^.ê^lÍConstrução da TEKTON En...orRe lm«. »» *«*;¦*_,
52-8862 — Informações no>sao
laje. Sinal de 420 mil copa-cozinha e quarto com eui.
'varo Alvim 21, 11.", sala 1 102 9_[ãp. _____Jp!4.a
radia. Tel. 32-7742
emprecada, área com tanque
dependências completas, /jtant_ em .«o meses.. Ver ««genharia S/A„ incorporação
CENTRO -Vendem-se aps I lÒCal, até 8S 22 hOfaS. JÚIJO— T.I. 42-7839.de empregada. todo pintado, a óleo. Tratar
SPSSo^cisais. * prestações mensais de 30 dependências
"plafoniers".
na. rtuí da Quitanda, 30. .2."
»p,
tipo casa, novos, c/2 quartos, |.„
.
frjr_-i ¦ _ _>r IFLAMENGO — Compro «p
ap. 808,,. Tratar ™ :
,l„cal,
banheiros sociais. e gara-i«ocaií
2
52-28S9,
—
-(3
Pin-.....
sala,
coz.
andar! sala 209,-Tel.
e
grandes quartos, .ba-;mil. Informações no local até Lustres e
, yendas do C0NSÓRCI0 BRAdep. Grandes DOgOriCin
'Imobiliária hao. Pedro
IKtU n.° -J
,
quartos, 2 salas, à vista
,
n
"
4s
d"s
8
áreas x/tanques. Financiados
Fc,MnriM
.'
„-..
nheiro
completo,
-co/..,
área:
,
/n;2 OOO 000,00. 3." mês'2 C0O 000,
i.s-":j|i_E|oio DE IMÓVEIS S/A
. s n.-:;_
gem.,— Prestações mensais!av. río Branco._ iox.
<v50Çw cm 5 anos. Eimesam-; 1.
Quarto e banh. empre- aS 22 horaS OU C0m a CON tura.toda a.óleo. Tudo su- \T
KeOI30
ano 3 ÕOÕ 000,00, mensal Cr>
T<í
«p vazios. Só c/o proprie t a, ¦i;v_~v;~ ;-,—¦.;_..;
ICO 0CO.00.- restante a combi- gada — Obra adiantada — pii
Ué,:rn
0 1>|9 perior. Garagem.; Reserva de
..io Sr. Lim.,. Ver ía A.-An. CATETE -™» ~
Informe-se ainda hoje' no
Kua NeXICO nn.
telefone Preco base: CrS 3 900 000,00, L'L — p,,.
NO,
l309
W™
Í
d!eSL%,7!n«r. Haroldo Mala,
"Hall" ^^^^M^^^^'^
ei
desocupado
Mendonça.' 180.
]% 000,00. Prédio de finO TIJUCA —Edifício Xavier de|próprio local, na Rua íbi«
água para 3 meses.
Tels;;,42D5312
ll-l
com
saleta,
.,
..
m
em
reforma,
—
.
,,
~—'¦
.tura.
VeVR. Sen.
Sal?, lou 2 qtos. sep. j FLAMENGO
$$88%^% Síolte
,e
KSrSm^r — Zona bancaria —
ejacabamenlO SODre pilOtlS Brito. Praça
i-h,r»iRO
idep. compl. e mavav. terra--faieU-o — Vendo ap. c| «.-, ?. após a entrega. (Preço fi-!42-4574 — JuIlO BogOílCin social todo em mármore — Tini. três quartos.' earasem ci
Xavier de Bri-i'uruna n.° 97, esquina de
,
„ .
Vende-se .prédio vazio, na R. co. Mais inf. na Avenida Rlò
rtímuíí dependências. Ver
-._í„.».i
compl.. coz..
banh.
qt'os.;
T„in,
—
noivenoa
J^aiar
sem
reajuste.)
de rtrnani lo, 30-34. A melhor
com
o
exclusiva
tr<t*r
da_Candelarla, em terreno de Branco, 35.1. s/loja 210. Te- Área ò! tanque e banheiro cle:*°
proprietário,
ultraluxo,
e1
Elevadores
OlisCRECI n.° 95 l.a Re
praça Morais e Silva ou pelos tet
fi.40„2.,_0.
Ci FKEDIAL
local, dlkrlamente. das 8 as
50?;
financiados!lefones 22-7240 — 52-3300 -empr.
Entr. 120 dias. Tra-1diretamente
•_,!;_,
io noras, exceto aos _omm Lima. e Silva. Av. Nilo Pe- residencial do bairro. Ven-; lefones 22-7898 e 32-9743.
em 3 anéis. Venda exclusiva: PLANIVENDAS.
do
mais1
outras
especificações
tar Av. Rio Branco n.» 151.ÍPAULO AFONSO — Rua
(P
WALDEMAR DONATO - Rua
—22-7249. 52-3300ÍCarlos Carvalho,' 34. *I\IA*
pos.
— . Ap.
2 qíiartosi s/lj. 210
"
"'
'
155, grupos 423/5. dem-se magníficos aparfa-j
1 de Setembro, 124. 8." andar. CATETE
—'PLAMIVENDA3, ; 113
— (C. Vermelha). —COPACABANA — Av. Pra- apurado gosto. Pronia entre,(r
GÁVEA - J. BOT. çanha,
Tel. 43-8000 — (CRECI — dop., área, —11." andar. Va— 42-3293 e 22-5353 do Jr. 145-306, qto. sala, sa— 42-"5444 —
zlo.
4
300.
46
2337.
22-0187
Telefones
-frente ¦TIJUCA — Rua
13 de OlituCartr n. 5).
FLAMENGO-7- Vendo ap. 2 — (Obs.: Favor deixar te-!leta, banh. compl. cozinha, ga. Preços, desde Cr$ ... ALTO DA BOA VISTA - Vende
mentos;
todos
'bro,
373-379 — Vendo rasa»
CASTELO — Belo ap. ou es- CATETE — Negócio Garandn por 12 milhBes íinanclapara facilitar as in-!Ver das 9 às 11 h, — lj si- 10 000 000,00; com 50% dos em 3 anos, hoa residência, 4M^S^6;69fò''v(P. Sala, 3 quartos, 2 banheiros:^ t « 2 quartos, saia. copa.
sala, depend., ga lefone
critério, ;_;_> andar, peças de!
quartos,
banh. compl.; dep. dn
formações),
(Pinai
rest.
financ.
ÓTIMA
.
,
¦
d'G'vta
n.
v
an
irente
uron-i
coz.,
irente.
V.
ap.
frente, c| vista pj Aeroporto; tido! Excelentes apartamen
pron
MUDA
Ver daíi 14 as 17,
i
ragem. Entrega 12 meses — BOTAFOGO — Vendemos!J'TDA — que vende OTI- de entrada e o restante a[_g_^||^
— Vazio a limpo. CrS fi ml- -.
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Velho, 4 .100 m2, com nascen- BOTAFOGO — Vendo ap.: sa- emp. Preço dc CrS ...... rifif nr
na R. -Pastor».¦ 1.» 3 n. _48 _ 11.• andar. Tels. ia, banheiro, cozinha e dep.
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-prenda, a^c^tartdprmltó-^._7_"V?í_Ü
gr,U; ^".9UM.
na Rua Imperatriz Leopoldl- |AV816 „p. 401. Sr.
PLANIVENDAS.
|0i0
75 e escolha 'Mesquita
n
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entrada bastante facilitada e
CrS 30 000,00 por mês —
Ver no local diariamente até
as 22 horas ou na ImobiliáNova York — Av. Rio
ria
residen-|v^S^s7ia.p.rnT°3
estritamente
t..nc:o,,:,. qua^SWtf
Branco, 131-14.°. Telefone
CRECI N.° 3. (P
3J-0060.
"cTeníuc/à'"do 'inquti'i_ó'.':to, bela planta. Planejamen
[to de empregada. Sinal de
prestações men-.
mil, edif. sobre

jòr

** ™
iEÍÍSgíffA-O CRISTÓVÃO - m^m^^M^é^mm ccmhfano_'e ^â-'™?^?^0™**

construção e vendas da

ía^T^iúa^to^bânhéiío01" co- 32-6592 e 42-4820. Infor-

BOTAFOGO — Rua Farani,
38-50 - Vendemos aps. ÍJSS.S ^^Mm

2 e 3.quartos, 2 banheiroslí1-; anda?; ver plantas e
e dependências completas.!m — h.» andar. Teie.oArmários embutidos em to-"l-làovín.iúíjU^aos '.iol
dos os quarlos, garagem, lo-j^íjf™ 3(até às 14 h(\?*k
jas e sobrelojas. Preços atcppíS^ANÀ^B - zona-; sul

rio comprido - ve.i-,;oezembro,,.««f—-^^íTiMã _ Rua Professor 6a-

e 34 000,00 mensais. Cor-JLÉBLON
retores no local, das 9 às 22(g l$0^$$9' 4" IP AN.
horas. Informações: De Paoli S.A. Comércio e Indústria,
Rua México, 119, gr. 1808.

Tel- 31-0060. PONTO! Magníficos apârfá- SSS5Si'
S"'' Vv

Tel.: 42-0820.

T"'hZ ^^^"^anâ^iuarfos, dependências com-

(P

a garantia dé
Ltda..InforAço
Engenharia
dem-se ótimas, c/ -praia
maçòes ho loca! até às 22h.
TU. -R. COMP.
própria e cais para barcos,
ou na Av. Rio'Branco 156,
lugar maravilhoso, Rua Pres
as 22 ho- (Ed, Av. Central. Grupo 801.
"„
iocai,'até
_{ffi_.£sfr
ciliano da Silva, 140- Barra1b^S^_if^.^tí.1^í-^i^«i
da Tijuca ou 46-4698

plelas e garagem. EstritaPres-

VRCA
134000,00 e sinal de CrSBOTAF. ._ Vendem-se
^m^^Mm^ío
de Iguateml 184. .... 103. -;220
000,00. InCOrpOracãO e|B°TAF0c;o

os

ver e£ra^rn_R°adò Mon- Veja hoje! Rua Paissandu n. "lexi, »iinhel1'. e klt- 'ZVV"¦"'
TO-wgsTsE «bt---coniugado^'á 2P2- Emani lima e Siva.jg0»1»»»de IT-<ivels Uda-,£?¦

praia

área' com ianque, armáitoí
embutidos, pilotis, garagem,
rRua
"Rúa"p"roí-_-o.
ijôlio de festas. Prestações
Barão tíê iiapagV-1tijuca —

de kim íssí q^s- ^^«^^-i^èt^Y- 3i-oo6n- lú^fm^F^ã

de bõtafogo - co p a c a bana — Rua pois das 19 horas, c/Santos

¦ BOTAFOGO — Rua Conde de
(P Irajá,
de 386 a 394— EsI

LEME -^ COPAC.

emprejrada e área de ser-j malta. Ampla Sala, 2 quar
GLÓRIA - S. TER. cão da construtora
cana-1 los ou sala e quarto separa
«lá. Rua. Barão ri. Icarai fos, mUÍtO amplOS — TodOS

*lék
Grii-o-^O*"™^^^^
banheiros sociais e^depen-fe ^ - ^#
WmS^lí ^m$^m$mkmm SSSiS tV-o-bS™
Sfí'0

pregada. Pertinho da Praça te«w ^^.^

com dependências completas
para empregada. Excelente

Saehz Pena, Uma planta ex-fe^S^?^.11'^
celente e única no ba;irro,fe.tÍ4,-o^^m«í?è.«

250 mil de sinal e presta- ft^à 1-J? „_,££?.
-lõ_^o.b^..'^

ções mensais de 45 mil
quita, 48 — vendemos os,Apenas dois apartamentos

36 300,00.

LOnsirilCaO

de M_T_03; c Anita Gelbert;

nS^u

------

JO & FILHOS e i n co r porá cão,' 2.-.-3407.

:planejamento e vendas com rmt. Heiion povo», i.!?/.-.
. a garantia de GUEDES & CA- S!Lo aP. !d.;_.i-Ti
SELLA LTDA. - lnformações|e^^OJ^-^^.|^•
rfrio local alé as 22 horas, ou.AND>". CJtAJAjf
ç.;],na Rua Rodrigo Silva n.° 18, YlLA ISABEL
I[Júlio Bogoricin — CRECI

(r

~2:''— 3." Cad., .Tornai do Brasil, .."-ícl.a, 28-3-03

Tt.nm.NOS EM AC ART EDIFÍCIO AUGUSTUS —
JAnDIMIOLAniA — Var.la, luxo. VenCasas no- ATENÇÃO!
— Aps. de sala.l CASCADURA. — R. t «queira NOVA IGUAÇU
' "'"' * '
ÃJ'KNÇAO... GRAJAÚ! - VILA ISABEL, vendo aps. s.,íA" VENDA
— Lotes resi- do: quarto, sala, corlnhs, bacom água, luz e ruas cal- Ultimas unidades à ven» . nW. den""'•"
rninr
área Daltro, prédio cl 2 .oja» t 2 vas, no centro, Junto á Av AMERICA ,
emp. P. 4. mil
OrS
área.
Entrada
de
mais residencial 2 q.. qto.
nhelro,
Xfcí Rua
com
Peçanha.
—
c|
Nilo
mllhóes
Jardim,
c«
çadas, escola e todo cn- dai Kua Washington Luis
m«»«'«
deliciais e comerciais.
Pl
»_¦_,__,
Em-lua.. \ ;¦ tanque,
Inf.
42-3235.
i„ní.,.
Lff_»
d!
íln.
de
....
constiuçao
430
000,00,,
120
CrS
prestações
Valadares
,c|
, r-mb. T..„ sala, quarto, coz,, banh., Arca Prestações dc CrS 2 450,00
dn Rio, na Prof.
eút«
mércio. — Entrada 40 000 esquina
da Rua Rocha
2 qts. e de- li* a serem entregues em tar R.'
Rua Carlina ri:
Ver
si.
27
000,00.
ap.
VENDO
Taqueadas.
c|
18,
tanque
etc.
Rego,
da
,Leopoldina
apenas
51,
n.
passos
cruzeiros, facilitada pnr 2 Cardoso, a 500 metros da
mais.' CrS 4' nillliOcs. Teleío- 5 meses. Ver e iratar com 301. Tel. 30-9044 — Caetano. água, Iuk etc. Entrada de Cr) 2 600,00; 3 500,00 e 6 500,00 119, c| III, ap. 101. Acha-se
corretor
Praça Malvlno Reis — Tc- iie_2_7-8147.
vezes
com
uma
—
Av.
15
de
Novembro. PonA Cia. qúe aberta ._0 Ganha Pouco. _
_.
_
o proprietário diariamente CASA — Eng. NOVO. V. 2 000 360 000,00. restante em pres- sem juros
na
Av.
Automóvel to altamente residencial —
nifls ainda poucos apartaplaca
cnm exclusividade OLARIA — R.
Leopoídlnã
4 140, entrada. 2 qts., sala. Rest. taci.es. Tratar com o porprle- vendeu
Suburbana
Av.
na
e
sala
Clube, ao lado da fábrica Construçfio Iniciada, aps.
mentos dc:
quarto
Araú- todos os teremos desso lo- Rego, v. bonito ap. vazio
e
lac. e fine, 44 mens. 38-3340 • tárlo, na Rua Clara de
b a nheiro e
de telhas Acari, todos os de 3 e 2 quartos, 3 r. 1
sc-nn-ra-dns,
¦
Jo,_.H40, em Andrade Araújo, tcamento tem agora vái-los um» casa grd. vazia'em RaL IN S — Exclusivamente APARTAMENTO —. Vendo" na 42-1337,
'
sábados dns 12 às 18 horas. salas.
cozinha e arca com tanque
oasa
madeira
.
1
de
em
Banheiros em <-õr,
—
mos
um
ranaferir.
Predoura
Av. Miranda. lotes parat
— NILÓPOLIS
Edifício sobre pilotis — para quem pr Apartamen- Rua 24 de Maio n. 203, ap. CENTRAL, a 40 minutos
Tel. 30-4002. JOSEUNO. com boxe.
— Vendo terreno 17x30, na cos antigos. Traiar dentro Olaria, terreno 8 x 30, 200 000
Cozinha, qto.
bom negócio.
Erestaçio Ia
101, cl sta., saia. quarto o Vendo' terrenos.
mél,
4
Ver
Entradi
ent.
990,
4
andares.
p|
Tupi.
esquina
R.
a pebas
demais
do Ioteamento nn escritoVA2I LOBO — Casa d* laje, de empregada e
tos de 2 quarlos, sala e coz., banheiro, área e «ara- cr.» íaoo.oo. Cia. S.A.C. — R. Tamolòs
Imob. Nicarágua, 173, 1."
da de CrÇ 20. 000,00 c CrS dependências'. — Todos de gem. Novo. vazio,
7 ciuartos etc. quintal mu- dependências. Freço a parentrega Rtia dos Andradas. 90. 7.0. CrJ 350 mll. Tratar na Av. Rio rio em frente ã Escola — na tel.; 3(__-401__. __—__
Branco,- 128, 14.», s| 1414 —
—
rado. Entrada 650 mil
22 000,00 pnr mes. Venha frente.
Tra- tir de 2 810 000,0.0. Sinal de
Diariamente — Ônibus 47
Piscina. — Preço imediata. Ver no local.
-NOENHÕ NOVO — Vendo Tel. 22-1678.
—" Venden>-_e S
tar na Av. Mt.ns. Fel-.x, 452, 270 000 e
um
fechar
mesmo
Sinal 50 Aceito auto, parte pagamento aps. Inicio de conslruçio. 1
Tiradentes—Jardim OLARIAprestações xaèixCrS 1600 000,00.
soo.
— V. aps. vazios Praça
Estação de TraiA ' Sr. sais
em
apartamentos
lom negócio, para renda, mil,
{íoje
de 20 500,00. Obra por
de 15 mil. Pra- APARTAMENTOS - REA' sala, 3 quartos, banheiro, co- 2PIEDADE
America,
agora
também ótimos
prests.
Ollvar;
lugar
térreos,
s.,
p
qs.,
Esfinal de construção,
de empregada
e
deps.
para
zlnha
—
moradia ou revenda.
1
c|
ótima
administração
da
CIA.
entrega,
Vendem-se
lotações
Bonsucesso—Jarde
LENGO
zo certo
carro. C. 300, rest. a combiVENDE-SE
urgente
terreno PREDIAL BRASILEIRA 4 mese«, tendo
Imecrltura em tabelião
de grande sala, 2 quartos etc entrada de 300 mll, n» Rua nar. Tel. 26-1212.
Rua Oito
dim América. Com pontos entrega em
otimament»
localizado,
Vista n. 10B__
VI— localização.
Bola
salas,
separa'
de
quarto
—
diRtii. Venha mesmo!
IsaVila
Dezembro, 642
1.» locaçáo, financ. a lon— Vendo casa com finais dentro do terreno.
Ia Kosmos, Tratar com pro- Vendas e informações com
copa-cozl
ENGENHO DE DENTRO — PIEDADE
banheiro,
PREDIAL AQUARELA, na boi. (Apear no n..' 648, R.
a CORRETORA
Infs. 31-0804 e 31-0994 dos,
BRASIprlet„rlo, R. Imblqçq, 248.
go prazo. Tratar Av. Santa
i_a R. Gustavo sala, 2 quartos, com óótlmo
e demais
varanda
nha,
Rua 7 dc Setembro n. 88 São Francisco Xavier). In- Cruz. 241, a qualquer hora Vond. casa c/
900
000,00,
Sinal
de
terreno.
—
2
sls.,
VENDO 1 casa. a qts,,: aala; LEIRA DE IMÓVEIS, na
ATENÇÃO
Praça' do Car
Rledol, 322,
Jard.,
2
sala
bons
um
de.
e
grupo 40G. Telefone:
e
dep.
Tratar cj mo, vende-se ótimo ap. de
coz. e banh., ter. 10x30 em Av. Rio Branco, 135. 9.*
formações no local, diária- ATÉNÇA*Õ! — A 800 ME- 2 qtos., coz., banh. compl. e saldo a combinar. 'Av.
"52-3-12.
comple
no
Informações
Cen sala, 2 quartos, banh.li. em quartos, banheiro
SHo Mateus, R.Dolore.. Fel.n- andar. Telefones 42-2686 it
mente das 8 às Choras; TROS DO BONDE, ONI- quintal. Entr. 1000 000 t o Joal Goulart. Ed.
côr, cozinha, area com en- to. copa-cozinha e demais
to. 111. Preço SOO mll, c| 300 42-7017 ou no
Jncal das 9 .às 22 horas. (P Vendas ORIEL — ELIZEU BUS, LOTAÇÃO — VEN- saldo em 5 anos Ver e trat. trai, a. 817. Tel. 22-4767.
local da
direito a vaga
"ANDARAI — Dois lotes de DE ALMEIDA. — Av. Rio
de
serviço.
Enr.roda dep. com
Org. DANIEL FERREIRA, R. PIEDADE — V. casa 1 200 trada
mll dè entrada.
obra, diariamente, das
_
DEMOS TERRENOS SEM 7 Setembro, 88, 2.", Telefo- de entrada, 1 s., 2 q., nego- 600 000.00 _ o restante
i*m para
carr
o,
de
guarda
nn
Açfto)
as
e
8."
andar,
22 horas, inclusive doterreno (Direito
riu ENTRADA, SEM JUROS
Branco, 131,
ne2_32_-3C38_
na prestações iguais ao alu.uel acabamento de fino gosto,
cio direto com o prop.
Rua Santo Agostinho, entre po 802. — Tels. 22-6205 ¦
mlngos
e
feriados.
.
(I*
c, ENGENHO DÈ DENTRO. Rui Rua Amorlm n. 30. c| 16.
Ver na Rua Flaminia 471 <
os ns. 52 e 86 (fim da Rua Í2-09ÍI8. — (Cart. CRECI EM 100 PRESTAÇÕES,
preço de rara oportunidá
PETRÓPOLIS, Vale do Bonescola
ginásio, Goiás, 105 «105-A. Vénde-sa PILARES .— Rua Sousa Trei tratar na Estrada Vicente de de, de CrS 2 650 000,00 a RAMOS — Vende-se últlPaula Brito) do Espólio dc
pública,
— Casas e lotes • sucesso — Vendo casa d» lu________.(? bom comércio,
___, _____
lude
casa .com 2 moradias, ta. n. 77. Vendemos i»p.. de Carvalho, l 570.
em
lotações di uma
mo
ap.
prédio
Antônio do Alto Júnior, se- n."_ 16).
650 000,00 com 50% faci
xo. — _Inf._52-.183.
vende. '23-5407.
Proprietário, sala. quarto-, cozinha,
16x12.
ba- AQUI — V. dá Penha, ap
acabamento,
para
rio vendidos cm lelláo do lei- LINS — Ò último, Ru» Pe- retos para a Cidade, pode 'terreno
"dnii.
6 meses ii 50% xuoso
2 frentes, 2o andai-, 3. qts., litados.em
Vendo casa c| 2 TERESÓPOLIS
Vendo
loelro ÁLVARO CHAVES, na dro Calazás. 26, ap. 201. íte. construir-e morar, sito a 15 Rua Pará. 262, e| 4 — Praça nhelro e Area com entras,
entrega, com ótimos
pronta
anos
após
em
8
financiados
coz;,"banh
tansi..
na praia terrenos, 14' *m.antes da eiem
construção,
terça-feira, 2 dc abril de 1983, vazio, de 2 qts.,
— da Bandeira.
de 430 000,00, o restante íl- 2 sls.. cqpa-coz., área c|
e
decozinha,
pavs.,
aala,
de
Cascadura.
minutos
quartos,
dade, nova estrada, CrS
— Travessa nanclado. Ver no local e de- oue, var., vaga pl carro. Ent, a entrega dai chaves.
ns 16 e 16,30 horas, no local. compl., d.p. de empreg;, area.
empregada. — Cr$ .4 mllh6es. T£l. 23-3407. 400 000.00__ Tel
tanque. Ver das 14 as 17 Jacarepaguá. Ver e tratar, ENCANTADO —
900 mll, mais 400 facilitados Mais informações com Al pendências de
Avaliados cm OrS 200 000,00
Vendem-se talhes pelo tel. 22-0711.
Tel. 29-9849 Bernardo. 95
Ver. Ru» Cardoso de Mo- VILA GENI Cr$ 2 400 000,00 TERESÓPOLIS ___43-4402.
16
37ú.ro.
a
mês.
Prest.
20
n.*
cada um. Mal» informações dom. das 10 às 12 h. Tratar diariamente.
pl
Uranos
Kua
— Venda-.}-na
bino
—
Vendem-se ape.
casa com salão. 4 quartos, 2
Org. Orlando Manfredo, Hua e ã noite até 21 horas. (P aps. ou bloco com 4 aps., PIEDADE Ia. locaçáo. 2 fren- Ver c! J. M. Padilha. Ave- 1474, sala 211. Tel.: 30-3788 rais. 524. Tel. 30-6954.
f_elj£one_22.-3__32J
reno. bem situado. Taníbém
pav. Tel, 23-5407^
Baráo de- Iguateml. 184, s| 103
com sala, 2 quartos, coz., prontos, andar, salão, 2
nlda Brás de Pina, 1 485-D. —
—
en'.AND AR Aí
P/
aceito
RAMÒB
pronta
carro
—
como
tes. 3 p|
Nota os apartamentos
pagamento.
Vendemos
qts.
Tel: 48-6778.'¦;.Provisório;'¦¦;'
banheiro e área com tan- ad..., banh.
Inf;_47-6467. .
... •
em côr, dep. dc L. Blcüo.
Nu- trega. ap. 402 da R. N. S.
na Rua Leopoldo. 136, os _._NS""v~SCÒNCELOS — Ven60 emp. compl. Ent.. 1 000 000 APARTAMENTOS — Vila .da ficam na—Rua Noemiá
em
JEntregam-se
-^ Vendemos
— 102-e 202. das Graças, 484. Ci$ íinanTERESÓPOLIS
102
—
—
563
nes,
últimos apartamentos com do ap. 2 qtos., 500 sinal. TraPRAIA.
ARARUAMA
2 850 00..-0, -3c/' 40Ç.
Sue.
ias. Tratar com Sr. Ber- rest. íacll. 60 nieses. — Rua Penha, R. Maestro Hcnr. Voseparados, tar das 12 h às 13 h 30 m.
anos. 54-3389, Orande oportunidade. Terre- poí 2 500 mll • 1 950. mll, o»
ciados em
gaia e quarto
nardo na Rua Campos Sa- Joaquim Martins n. 393. Te- geler, 153, prontos p| morar.
nas de 600 m2, a partir tie nps. 203 e 204 d» Rua- Angus— Para até 10 .íora., c/ Izae.
sala e 2 quartos, c, na co- Evirlrtó.d«.-Vàlifa.i3-.-'-.il'-7P3;
à
últimos
c| habite-se,
e lefone. 28-3432.
Já.
34-9647
tels.
c.
4,
111.
les,
•____
OPORTUNIDADE
Cr»
325 mensais.em SO mo tn Amsral Telxoto, 294, aritlbertura, de salão e 2 <|uar- LINS DE VASCONCELOS —
— Vende-se uma .venda, 30% entr; rest. 50me- moradia. — 30 minutos de TERRENOS — Vendo 4 de ses. 1 Visita
Rim PáragUâçu, no Alto,
horas
li
às
13
das
PIEDADE'
54-1737,
grátis. _tnf. tele ga
— Temos em construção
íôrça,
luz,
_gu«,
ses.
c.
tos e 2 quartos e salão, e Rua Constando Alves n. 100
12j;30,
Mauá,
com sala »• quarto separado»,
Praça
Entrega
da
rua.
ônibus
e das 17 horas em diante. casa frente de
fone 58-8422. Diva»
'área
de qtos. sala e.deps. pl entr.
piso • fundações; p, grande
banheiro,
kltchnet.
3'quartos, e dependências (ponto final— do lotoçáo Lins
1
sala,
força,
e
luz
com
3
e
vazia,
com
quistos.
vendemos
o
Vende-se
Preço CrS 1400 000, ARARUAMA — PRAIA — com tanque, edlficio
ENGENHO DÉ DENTRO banh. coz. varanda Indepen- _>m 4 .meses. Venda» e infs.
• completas para empreitada — LaKOai
pronto,
x 30 e 12 x 34, galoao.
12
de
—
lotes
—
frente,
de'
370
31-0957.
401,
R.
Nicarágua.
financiados.
—Junto
últlOPIL
apartamento
— Vendem-se as duas
a esta be. sôbr» pilotis. perto da Praça
CASAS
Obra em final de consdente. No mesmo terreno lOx
Cr$3 200.00 sem
com. sair-, dois quartos, coVILA DA PENHA — Casa 3 Ia lagoa e à Rodovia Ama- è da reta. Ver no local e ti-*mas casas de vila com óti 40, nos fundos, 3 casas com l.o, a| 202, Penha. Telefones prestações
trução. Corretores no local zinha, banheiro, área e deentrada. Telefone 43-0229. qts., s., coz.,
30-3294_e 42-7264.
banh.. ' copa, ral Peixoto, c|
tar na Daviaa S/A. Rua. 'da
tendo,
cozinha,
banheianln,
acomodações
mas
Vendas
de
quarto,
play-ground,
exclusivas
para
Av. Brás
pendências completas
— RUA
lux, gar., ter., sra. '30-3062
e sem Assembléia.' 93,' 2.° andar. —
Própria
crianças
IMÓVEIS empregada. Parte financiada
jardim e quintal na Rua ro. Local de conduçio. Vendo BRÁS DE PINA
p|
ÍEGIMAIt
Tel.: 52-5310.
Entrego OLARIA, vendo ótima casa, de Pina. 849. Tel.
para ANGICOS, 5-A.
Djalma Dutra, 326 (proil- tudo baratlsslmo. Ver
você. Terrenos
LTDA. — Rua 7 de Setem- em 5 anos — Ver no local,
Rua vazia, casa de laje, frente 3 qts. sala, coz. banh. copa, VÍLA DA PENHA — V. ter. perigo para
crer. A' vista ou a
:02
.
ma do Largo dos Pilares) Dr. Luis Masson. prazo.
com 600 m2, a partir de
bro ,88, sala 701. — Tele- chaves'por íavor no ap.
3CO
1
000,
nos
fundos,
72.
Trator
área
10x30,
res.,
varanda,
com
pr.
—
gr.
n.
Ent.
na Rua México
esta rua começa no n. 6 517 na Rua Assis Carneiro, H0-A de rua. Pç. I 500
1325,00 em 80 meses. Fi- ATENÇÃO —~ Jardim
(P e tratar
fone 22-0857.
Vista
— cj terraço, fino aeabamento. fac. Trat Av. Bris de Pina,
14S. jobreloja 201.
da Av. Suburbana. Preços Largo da Piedade. Sr. Ag-sti; 700 e s| 20 000 pl mês
nanclamòs sua casa de ve- Alegre, os
3 500 000. Estudam-se condi- 84S. Ttl. 30-3C62.
ATENÇÃO f—"vendo, em rua ÓTIMA CASA:
proprietários dêst»
sala
3
à.
vista
milhão
qts.".
1.000
ou
300
mil
1
1
100
mil
e
T.
Rtia
detalhes, bairro, que tiverem terreno
de
— Prédio pl raneio.
nho.
de pagamento.
Maiores
ções
PENHA
residencial no Grajaú, Junto lande, cop. cozinha, armaDA.
VILA
entrada de 450 mil e 500 PIEDADE — R. Goiás, 688 — Ver no local acima é tra- Uranos. 1 233, s. 203, Ramos, renda. 5 aps.'» 2 lojas pl CrS plantas., informações para para vender, tenho dois f(en Traça Edmundo Riso, aps. rio embutido, abrigo carro,
todos de írente. edifício sômll e prestações 14 458,80 e Vendo aps. de 1 < 2 qts., si,, tarjei. ~a_25_g_— MAX. OLARIA — Grande nego- 13 mllhíes c] CrS 2 milhBes visitas grátis, com _>«ei. — guese... c| ent. de 400 000. ou
arborizado,
quintal
bre pilotis, c| garagem, com- jardim, duas
17 795,60. Ver no local das coz., banh. compl., area com BONSUCESSO— Vendo casa cio — Vendem-se
ótimos entr. i c CrS 80 mll mensais,
Tels. 22-1225,, 22-7683 e . k vista. 700 000, tenho um p|
Teleíoírentes.
terreno
sala.
c| ent.
p'ostos de hall, ampla
na Est. do Qultungo, 803. — 22-1224 ou na Av. Calóge comprar uma casa.
9 âs 14 horas com o Sr. Nil- tanque e 2 entrs. c/ entr. a
varanda, ótimo quarto, mais ne 45-3731. _____
000 000, quem tiver, tratar
Rego,
Leopoldina
400
mll,
em
de
R.
parte
Tratar
do, para fechar negocio e partir
__ na Rua
daja «
— Cae- ras, 15, 6.* andaiv
i.tyi quarto reversível, banhei- VENDEM-SÊ casas em' consParatinga', 337, cj
em
Ver
saldo
comb.
90
dias.
Rest.
mil
de
Tel.
prest.
SOO
s|
30-8644
301.
18,
.sinal,
dar sinal no escritório, na das 14 às 17. dom. das 10 ás Tel. 42-0644
&£$&£$& tano.
ro, copa c cozinha, área com truçáó na Rua Pelotas n. 55
ARARUAMA — PRAIA — Lima neste bairro, todos
os
_
Rua Senador Dantas, 3S, 12. Tratar Org. Orlando Mantanque, banheiro de empre- casa V, com living e 3 dormi
-_
— A Última — perto do Colégio Brasil e VÉNDE-SK ou troca-s» por Lotes de 600 m2, 80 prest, dias p| manha.
—
Sinal somente 50 000. torios,_tel. 43-0367.
4." andar, grupo 31. Tel.: fredo. R. Barío de Iguatemi, BONSUCESSO
105
pada.
final
—"Vend.
do
infs. ICARAÍ
ó't. casãT"ponto
1 325. Melhores
fronte, de 4
junto
automóvel, tris terrenos. sç- de
na... promessa 50 000. presta184, s/ 103. Tel. 48-6778. Pro- Vendo,salas, copa, coz.,quartos,
22-8336.
banh. Comodidades. Sala. Taran- parados, centro de Caxias. — AIdêa Imóveis,Rua Se qts., 3 silas, 4 500 à vista. 11duas
vlsorlo.
peouenas parcelas. Preço de
compl., dep. de empreg.. Jar- da, 2 e 3 bons quartos, ha- Tratar, n», Rua Imperatriz nador Dantas, 117, sala 506 qdos p| vendedor. 38-3340 ¦
ENCANTADO — Vendo
1400 000. Tratar pelo telefo— Rua Colúmbla. dim e vai-;, em
— Largo da
terreno de nheiro
completo, copa-eo- Leopoldina 8, sala 304. Pra- -T-__Teleíone_52-33 27. (P 42-1337.
terr. R. Paraná, 994. Preço QUINTINO
ne 26-0281 ou 46-7603, com ATENÇÃO!
*
Taquara — Vendem-se lo- ABOLIÇÃO — Otlmo neg. p/ barato. T. R. Uranos, 1213, 64. Vendo casa de 2 qts., 2 8x30. Ver K. Jullo Ribeiro, zinha, área de serviços e ça Tlradentes,
Anita Gelbert.
aps!
-^Srs. . Pro" ICARAÍ — Ótimos
banh.
compl.
em
ATENÇÃO
sls.,
coz.,
3
Orlando
2
e
356.
Tratar
na
Org.
3
aps.
de
quarminutos do bonde, renda,
— Ramos.
empre- VENDE-SE terreno c/ írende frçnte, grande livinj, ,.
'
APARTAMENTOS na Rua tes a 5
ter d« 8x51 Ver no local Tra- Manfredo,
Barão
de déps. completas pl
3 quartos etc, sala 203
de
Rua
de
tos,
1
casa
prietários
Apartamen bons
me
no
Estr.
Rio—Petróe
lotações,
a
Condições 40% em tt para
copa-co.Inha
—
e
Manfredo,
Tácito
jjada.
Itabaiana, 293. Ampla sa- ônibus
tar
Org.
Orlando
LOTES
Esmeem
Rus
qts.,
Tel.
constr.,
184,
sala
103.
Boa
Iguateml.
loja.
e uma
com 2 500 m2. Km 13 tos e Casas mal alugadas
24' nieses e 60% financia polis,frente ao bar do Alemío Aproveite a ocasião no en banheiro, deps. de empredeps. lhor local de Jacarepaguá, ótimo estado. Inf c/Guima- rlz. J. ao n.° 191, c|20 x 13,50. Rua Barão de Iguateml, 184, 48-6778. Provisório.
Ia. 2 bons quarlos,
em
com Ia
terrenos
muitos
as
já
após
¦
Provisório.
48-6773.
1
financiada;
CrS
500,
7
anos
s|
103.
Telem
—•
g.
dos
no
p.
e
de
subsolo
serviço
Tra sejo de resolver a sua si- cada, garagem
completas de
raes.J-2-7313.
— Caxias.
— Preço: 800. o m2
outras árvores
5, lote 25 e R. n.° 28, QUINTINO - Vendem.s'ap_r- CASA modesta
um reajustamen tar tel.: 30-8419. ________
empregada, copa, cozinha, ranjeiras e
ATENÇÃO — Encantado — R. n.°
Pode ocupar logo. Perto do chaves,
tuação,. para atualizar os pilotis, play-ground, salão
diariamente na R.
e prest. lote 31, Cri ' 400 e 350, E. p. tamento a ser entregue dento.
Ver
000,00
de
entr.
Início dc cons- frutíferas. SEM ENTRADA
C/450
desde CrS
—
RETI
garaffem.
PAÜLINA
VILA
dos
A
CrJ
— Tratar
Teles.
seus imóveis, sem despesas. de festas. Preço
vista
financiada; inf. Sr. Atina- tro de 6 meses. Cozinha e ba- Vliar
—
JUROS.
E
SEM
R.
Vendo
na
cada
uma
Tratar
83.,
15
700
de
Drumond
750 000.00. — Prestações
—¦ Vendo casa Assim como aqueles
trução. Sinal CrS 250 mil
qué esdiariamente nn Largo da duas casa's, c/sala, 1 * 2 qts., slo, na Rua 23 n. 30, esq. da nhelro em côr, 2 quartos, sa- 40 000,00 e mais 3 paga Uranos 1474, s| 211. Tel.: RO FELIZ
men
mensais
25
000,00. —
desde
(facilitados),
prest.
de campo, toda moblllada tejam em inventários, quede copa-coz..- banh. s quintal. Rua 5. Esta começa no 1112 Ia. jardim inverno e dep. em- mentos mensais de CrS ..
Barraca
71a. construção de E. GAR(P com Z
sal dc CrS 35 mil. Visite o Taquara, na
Tratar na
vender,
completa. Rua Cp- 20 000,00 (ou a combinar). 30-3788.
grande sala, rendo
procure a
qts.,
In- Ver na Trav. Paraná. 147, c/ da Rua Plraquara.
preffad»
Terrenos.
de
Vendas
— Vende-se na
local diariamente,
até às
com- MONSERRATE IMÓVEIS ZON. BOECKEL is CIA.
o Sr. José, das 9 às 17 horas. H ._Cándl_to_Benic_o,_314.___ lumbla. 215/225, onde come- O restante deverá ser pagu OLARIA
envldraçada, banh.
'Cameleira
LTDA. Rua
21 horas. Detalhes e infor form^5e^J_cl__23:-3384^_JP Tratar Org. Daniel Ferreira, MÊIÈR — Exclusivamente ça o lotação Mauá^-Qulntlno.
35
Comendador
Rua Firmino
pleto, cozinha, cl geladeira LTDA., que ela1 resolverá a
tel. em prestações de CrS ..
inações, d i r c t amente na
e
tratar
e
Ver
local
Apartamento
sala,
no
pelo
R. 7 de Setembro, 88, 2». Te- para
de
um
a gás, jardim, entra- venda. Querendo Tender ou Queirós n. 49, junto ã
quem
procura
fogão
6
300,00
isso
de
alu
(vale
— Informações nn
S/A — ENG.
lefone 32-3638.
MARCO
E
cozinha,
praia.
com
banheiro,
_
Apartamen- 42-0814. Sr. Aldo. Financiahom negócio.
terreno
auto;
comprar
imóvel
da
qualquer
para
em 5_anos.__ '_ guel). Informações diária- quarto,
ARQUITETURA — Rua
etc. Preço': I 000 m2, moradia p| em- nãop erca tempd,' venha já local diariamente até 22
tos de 2 quartos, sala e de- mento
inclusive
aos
do área de serviço
'— h. Vendas-exclusivas:
— Vend. casa va- mente,
Gonçalves Dias, 85, 2.* an
com
mundo de Melo, bonde na pendências. Todos de fren- QUINTÍNO
1 350 000,00 â vista e mais pregado.. Água e luz, na à Rua. Álvaro Alvim, 37
-nas
mingos,
seguintes
tlar. Telefone,32-3238. (P
ELIAS BICHARA — Av.
deps. te. Piscina. Preço 1 fiOOOOO zla. reformada, ci 2 sls., 23
saia,
2 qts.
10 prestações s|. juros de Rua Tupinambá, lote. 12. S| 711. Tel. 2JI-6436.
porta,
e
agencias da SOLAR:
compl.
cm
banh.
coz.,
qts..
50fr, cruzeiros. — Sinal 50 mil,
mensais. Tratar Condução na porta.
área 200
m2, entr.
Om- CABO FRIO — Vènde-se. de Rio Branco, 151, sloja 203
GR A JÃ O — Vendemos
áreas. Entr. 1 200 000,00,' pl a Caxias, na Pça. da Emari 50 000,00
1474, s| 211 bus: Caxias e Belfort Ro- írente para a praia, ampla, — Tcls..'22-8110 e'52-.92ii.
rest. a combinar. Tratar e| prests. de lá mil — Prazo comb. Saldo 7 anos. Detalhes cipação n." 1Ò6.
magníficos
apartamentos
sob. e em na Rua Uranos,
P
Fecanha,
Nilo
ótima
Av.
certo de entrega,
de sala, 2 ou 3 quartos, ha
Cicero.
Tel.:
Ol-R. DANIEL FERREIRA, R. São João de Merltl, na Av.
30-3788, Sr. Al- xo. Ver no local com o Sr. recém-construlda e mobília.
—
155, 6.°, s| 608. Tels. 47-72G4 localização. Rua Oito de 7 de Setembro. 88, 2.". Tels.
nheiro, cozinha, dependeu
terrenos
120
Onofre. Tratar telefone. . da casa, em Sio Pedro d'Al- NITEHÕÍ
X.
346
das
Graças
n.°
S.
Ci-uíí
José
_
cia completa de emprega
Dezembro, 642 — Vila Isa- 32-3638 e. 42-0975.
ou 30-3294.
_^_
[V dela, a 15 minutos de Cabo mll financiados
- Vendem-se aps. 29-5891.
casas CÒRDOVIL —"Próx. Av. Bra- OLARIA
da, garagem. Prédio resi
bel. (Apear no n." C48,, R. QUINTINO — Vendo
— Jorge Frio CrS 3 000 000,00. Financ. 23-8210 Ramal J8
APARTAMENTO VAZIO.
Tel. 26-6604.
sil. Rua Canina, 650. .Vendo de luxo., em final de cons- VILA DA PENHA
....
-salas,
—
FRANCISCO
DE
varanS.
SACO
—
2
InXavier).
c/2
Vendo
Dias
Franfcisco
quartos,
denciai de somente 4 an
da
Cruz.
Rua
São
leiloeiro público.auc/tsa em terr. de 10x44, c| 3 trução para entrega em 30 Pessoa,
V. ap. 2 quartos, sal a. etc. R.
COMPRO —
2 qts., sala, coz., banheiro formações no locai, diária- da, jar., coz. c/gás da Light,
dares. Sinal de CrS ......
pelo Juiz da 4a. Va- antigos, edifíciosVilas, prédios
qts., _ sls., copa-coz., banh.., dias, aps. cl sala, varanda torizado órfãos,
Inf.
c/GuiGeneral
650
000
Rondon.
Entr.
Nede
aps.
érea
banh.
e
dep.
empreg.
varanda,
quintal.
em
venderá
de
325 000.00 c prestações i
mente, das 8 às 22 horas.
JACAREPAGUA — Largo serv., entrada de 1000 000,00
banheiro leiláo, dia 4 de abril de 1963, góclo imediato. Tel. 48-6778. maráes,_22-7913.
cruzeiros, p/a comb. Saldo -7 compl. Ver no- local. Tratai; 2' •_• 3 quartos,
Vendas ORIEL — ELIZEU anos. Ver na
partir dc CrS 37 500,00 por do Campinho, Rua JerôniRua Duarte Tel- Org. Orlando Maníredo,.Rua completo em côr, copa-co- às 18 hs., em írente ao mes COMPRO ap. grande, dou ca- TERRENO DE P-RAIA no vamais 500 mil isentados e o
— Av. Rio
ALMEIOA
184,
sala
Bai-o
de
mês. Obra por AdministraDE
Iguateml,
xelra, 317 e 323. Tratar Org,
mo Pinto, 76. Começa na saldo pres. 30 mil si Juros.
zinha com azulejos em cor mo, o ótimo- lote de terreno, sa de vila e aps. pequenos: de lor de 1 300 000,00, troco por
ção. Ver no local, na Rua Rua Ana Teles. Vende-se
Trat. na Rua Frederico Branco, 131, 8.' andar, çru- Daniel Ferreira. Rua Sete de 103. Tel. 48-6778. Provisório.
Kombi. Rua Cinco de Julho,
na Av entrada. Tel. 46-1769.
— até o teto, área de serviço tendo 10 ,x 30, sito
—
20, s| 206. TcleíO' po 802. Telefones: 22-G205 e Setembro, 83, 2». Telefones CIRCULAR DA PENHA
Grajaú, 206 ou na ImobiMéier
n.
de
acabamento
ar- Oliveira Belo, junto e antes PRIBURtíO — Sans Soucl — 490, loja 1 — Santa Rosa
nova,
Vendo terreno de esquina, 2 e deps. p| empregada,
49-5217.
liaria Nova York . — Av casa
42-0998. (Cart. CRECI n.» 32-3638 e 42-0975.
n. 998, pertencente Vendo belo terr. 1 800 m2 — Niterói — Meire.
do
prédio
sancas, florões,
luxo
com
e
embutidos
gara— Com apenas frentes, 144,00 m. Area de .. mários
— 16.)
—
Rio Branco, 131, 14.' and.
(I*
TelJosé
RIACHUELO
CENTRAL
Maria
ATENÇÃO
»o
espólio
de
900 000. 42-7581 e MurI 5005.
'terrenos
Barírl,
três quartos, cozinha,
em
dl MADUREIRA — Vendo otl- 1 300 mil ent. vendo magnifl- 2 600 m2. Ver Junto ao n. gem. Ver na Rua
Vendemos
Tel.:_31-0060. CRECI n.° 3. sala,
xeli-a. Mala Informações na
banheiro em cores t área
156. Tratar com Albino — Rua Álvaro Alvim, 21, 11.°, LUXUOSA casa vazia vendo
bairros, indUà-Tiaic. e ma casa de autos e baixos e| ca residência, (2 qts., 2 salas, 163 da Rua Bento Cardoso
PRO..—
—
GRAJAÜ — Vendemos oti- de serviço com tanque. Ver versos
Irapuá.
Tel.
47-8452
com
si
211
—
Vide com varanda, 3 sais, 3 qts. APARTAMENTOS
residenciais. Maiores detalhes
s| lltfl! Tel. 22-5521.
duas salas, três quar- coz., banh. comp., dep. emp. Cinco mllhóes. _____ Rua Uranos, 1474,
mos apartamentos de sala e tratar
2 banh.
sociais. TOS - ILHA DO GOVERno local com o ria Rua Frederico Méler, 20, jardim,
Tel.: 30-3788 das > às 20 anúncios detalhados no Jor- grd. coz.,
4 Ent. independente c| 2 pav.
etc.
Preço
tos, garagem
—
.fiVende-se
NADOR
dep.
emp.
arm.
emb.
<
saleta, 2 ou 3
pintttquartos
(-"• nal do Comércio.
proprietário até às 17 ho- Si 206. Tel. 49-5217.
milhões devido ter inquilino em étima vila. Aceito pro- CONFORTÁVEL reside nela horas.
ra a óleo etc. Preço 10 ml' nanciado. Sala, 2 quarlos,
dependências completas de ras ou na Rua do México,
2
c| 1 500 000,00 de entrada, per- posta à vista. Ver R. Barbo- vazia, em Bons., em centro PENHA — Apartamentos'
Ihoe...
Int.
43-8463,
armário
social,
66, c| 8. Telefone de ter. 6 mllhóes, c| 5.% de
banheiro
empregada c de serviço
98, sala 206. Tel. 42-2117,
to da estaç&o. Tratai-. R..MI- sa da Silva.
dep. empreg.
ent. R. Uranos, 497, s| 1 — quartos, sala,localizados.'
30-7075 — Paulo Milton. ,
Sinal de CrS 872 000,00 fa- Sr. Sousa. Sinal de 1 mlia- ALOI V. Cosmos — Vendo MESMO ALUGADO, pos embutido, dependências de
nistro Edgar Romero. 320-B
ótlmamente
-r—
Lira — Bonsucesso.
—
aps,
e
apart.
em
so
vender
o
seu.
empregada
2
3
e
Vendo
3
2
«asas,
de
garagem,
dois
cilitados cm 30 dias e as lhão e
—
RIACHUELO
quartos.
apenas
pl
Rua Amoraim
do da sombra,
MADUREIRA
prestações de 33 mil
compl.,. c/ CASAS, cl „
_eii.,.-U- tempo recorde'. 37-6523: — Construção de.l... ;Ver-ji*
2 ot..,. si. lemos
prestações dc CrS 34 800,00.
21-25. terreno no 48, 25x50 qtos. (fedes*, dep.. mll
,.V. (Andar. -Pagamento sem rea- e 1 var,, no-mesmQ,
me»,
relt.
à
vltta.
Pça
Carmo.
19
e
1
500
do
(P
rest.
iustamento
na
Penha
p/
mll,
.vazio.
andai
2110
conforme
5,
Colina,
Até
esquina
21 Ji. VIEIRA SOBRI. Ruà da
Negócio excepcional porque
Vondo. 46-2537. Monteiro.
mêSi Imob. Cremllda, NHO.
Lobo', V. Penha. etc..-i*>tlmcs mcI.to da
28-3432
obra:' Financia- 40 p
os apartamentos estão alu- JACAREPAGUA (área 34x
(Corretor, de Imó da Rua Cambàúba ao laMÉIER — Boca do Mato; ter. SAO FRANCISCO XAVIER'—Inegócios a partir^de 2-0 nilVImonto
130, ent. CrS 200 mil, saldo
total 75' meses. Tra- Av. B. de Pina, «37, telefo- veis. CRECI 68).
comer"
centro
do
antigo
do
irados sem contrato. Ver na
c| planta aprovada. p|
10x17.
o
ne
30-319-,
menos
ano
36 000,00, s|
Ap.. pronto, 2 qts., sala. am- de entr., nrest.
tar diariamente na R. ConClube GuaRua Leopoldo, 54ü, diária- prest. de Cr$
CrS 1 250 mil. c| Cri 300 entr.
em côr. aluguel. Venha sem compro- ele de Agrolongo n. 1 034 — ACARI — Vendem-se ter- MIGUEL PEREIP.A — VILA ciai do Jóquei
—
banheiro
..
—
.
Rui Pl* cozinha,
na
-Corretora
mensal-,
mensais, na Rua
vendas
Inf.
e
nabara.
Vendem-se
dua:
MATILDE
mente das 9 às 12 horas. juros. Tratar c| Sr. Rui.
Suburbae CrS 16 mll11n''_i„_s_Tk'"_ia°í_i_'_
a
entrRda-, _____ mlsso
Esquina R. Quito..'
mMg
g„$
renos em ruas calçadas c/ áreas dé terreno! desmembra
Maranhio, 290, lote 20. Tra em 6 anos. Outros em cons- na. Rua José Maurício, 101,
Av. Presidente Vargas, S2U,
Tratar no INSTITUTO Tels.: 42-455G e 42-2658, na
PRAÇA DO CARMO — Rua água e luz. Entr. de 60 000, dos com 5 840 metros ciua18. s|
40
Rego,
-J,
ni.
Baronesa,
do
a
Rua
tar
R.
Leopoldina
'805.
212
¦_Tel. 23-5614.
si
BRASILEIRO
DE
IMOtrtiçSo, Rua Ceará, 57. Sr.
Santos, 271,
dos
_
Gonçalves
de 10 000. Tratar na drádos. Tratar pelo "telefone
301 _ Tel. 30-9644, Caetano.
'V.
CAXIAS — Apenas 450 000. próx. Av. B. Pina. Vendo ca- prest.
JAIME_ou TEODORO.
VEIS, na.Rua México, 148, n. 1215.
X SAO LOURÉÍJ101, 33-5568. com o Sr. França ou PAQÜETA
José
Maurício,
4
Rua
k
vista e
150
000
—
coz.
MARECHAL HERMES —
sendo
—
si,',',
fins
de
2
seTroco
1
e
de
31." andar. Tels. 32-5555 — JACAREPAGUA — Terreno.
qts.,'
sns
para
XAVIER
ÇO
SÃO FRÀNCÍSCÕ
•'
casas de 2 quartos, sala etc. Cobertura. Vendo: si., 2 qts., saldo em. alugueis de t 500 banh. compl. Var., jard.. la- sala 308. — Penha. Imo- Sr'. Mário.
mana casa com 3 qts.. 2 sa42-3347 c 22-8397. ___ (V V. junto Largo Taquara. 20 x
ORLANDO Ias etc, tnt'9. LOur., ou qúeORGANIZAÇÃO
mensais. Vendo 3 residências je e tacos c| ter. Ver das 14 biliária Leopoldinense,
Boa construção.' Tudo 8 ml- dep., terraço 50 m2.
60. retangular. Inf. 42-1337.
garagem.
-Corretores
GRÃ. AU — Compro casa com
—
financiada.
de i-o aluaar em Governador "ou
ÍIEDO
com,
com
âs
12.
Independentes,
Ihões,
10
laje.
parte
das
de
ás 17 dom.
Ã-¥BAl:._-._d-_í».'Xu_ÜÍ»r;:S.
Linha Auxiliar — ^F
Teleto500.
cl
—
Caixa,
JACAREPAGUA,
Aceito
Praça
Seca.
Rua
Itabira,
ANCHIT.TAamquatro quartos, garagem
'_>°"|_ *•
Guimar&es, 22-7913.
Paquetá. até CrS 15 000,00 —
e_J2__0851_, Roque. água encanada, quarto e sala Tratar Org. Orlando Mánlre- Vendem-se 6 lotes juntos ou
svande prédio c. 2 res. de 2 antiga Manuel Vieira lote de
yg$l .í.w.^il-" Tel,: 49-9137. Arnaldo. '_
pia etc. Teh 47-4075.
copa-coz., banh
¦ —. Vend. salas vazias nés 30-0252
amplos,
do. Bua Baráo de Iguateml, separados, frente da Est...boa Íe™i1.1A.,-',»1.3:-?i,
wc- enda. Ent. terreno
localizado
do lado MÈÍER
Imóveis
¦ GRAJAÚ' — .Vend. ót. ap. 2 q. s. .co:..
A 15 MÍNU- gde. área. Entrcito vazias: Ver 184,'s! 103, Tel.: 48-6778. — água. pela melhor oferta -.Provisório. A v a 11 a iM,.i.
TERRENOS
de
a
Entrs.
partli"
DO DENDS - Vene
ooups.
ESTRADA
35
000. Vazia. impar a 30 metrcs depois ia
1 200. 70 de
— TOS I)E CASCADURA — no ponto
Si.átls, sj compromisso. Acel do ótimo terreno. Vicente—¦
ônibus Provisório.
íinal do
Tratar" tels.: 52-8716
qts., sala. 1 500 sinal. 300 (ac. Aceita-Ke ot. Cn-). Meneses prédio n. 93. Vendemos otl'. 330 000 e-prests. de 13 000
vilas, casas e
to ,p| vender 'alug.
Araruama—Ca„t_j), PENHA. — Vendem-se 1 lina 22-0490.
e 33 mensal... 3B-33_40 ej42-1337. n_-_-____i_t___2__-_)12' Valmir. mo terreno medindo 23.00 x Ver na R. Constança Barbo- Lotes residenciais e comer- (Parque
52-3663.
-¦
óu em
Praça Araruama. 18, com residência é 4 apartamentos, APENAS 200 mll' ent. Vendo aps., itaesmo
Alíredo,
— V. css"a. Rua
GRAJAÜ — Oportunidade JACAREPAGUA —"üítlmo _ 50,00. Preço-350 000,00 c' en- sa. 152, c/ Sr. Sr.'na s/ 402. ciais, na reirião mais mo- na
GUIMARÃES
Incorp. Tamb.m çompra-j
'lotes,
Vendas
El- tudo novo. Preço 9 000, enEdgard.
o
'
Sr.
17
horas,
9
às
das
frente
ótimos
Ap. cobertura c| 237 m2 melhor lote de vila conclui- trada de' 2C0 OOO.OO e 150 000.
vimentada de Jacarepaguá, Dourado, Av. B. de Pina, 59.
de rua
Halá n. 37, ci sala. 2 qts.
Trat. Org. DANIEL FERREI4 000. Tratar R. Càn- com 9x30.. Pavuna. Junto à RÍQ DAS OSTRAS — etc;', e terr. Rua Cleto Camtrada
e
no
local
Ver
da
financiados.
a
minutos
A
—
pé
da no Ioteamento da R. Pa(obra iniciada). 2 salões
2.».
poucos
Penha'. Telefone 30_-5172.
dido Beniclo 1585, .Jacaré- estação. Ver Rua Juno, 160, Vendo magnífica residen pelo 120x54), -Guimaráes. ,(E.
na Pre- RA, R. 7 Setembro, 88,
linha do bonde, urbaniza CÕRDOVÍL — Vendo terreSala de estar ou escritório reira Prazfto. esq. Pinto Te- tratar diretamente
Tel • l_ 32-3638.
.¦
.
cia moblllada, ullramodcr Dendê. 795. Tel. 22-7913.'•
poguá
tel. 30-7075,, Paulo Milton..
3 ou 4 quartos c_| arm'. lss. 170, ent. 80, prest. s!J. dial S&o Jorge Ltda...na Rua
cil- no
excelente
moderna,
-.
—
ção
localizado
cl
— Vendem-se óti ATENÇÃO — IRAJA' —: Ven- na. Tel. 52-1954.
bem
sala
CACHAMBI
plano,
MÊÍER
(P. ILHA DO GOVERNADOR —
133, loja C. Álvaro Alvim 21, 11. .
e 300 m2. Ofertas tel. 52-6020 PENHA
2 ou 3 banh. sociais — 2 Maria Freitas,
— ma. podendo construir
fi42-7859.
Tel.
em
1
102.
oportunidade!
Estaé
sua
x
41
apartamentos
do
2
casas
em
terr.
S
mos
Mad.'
SEPETIBA — .Praia
das R. Ebro, vendo terreno,' 150
— Vendas em 100 ramal 214. Edegar, h." comervarandns-copa e cozinha
CENTRAL — Vendemos ótimos aps. em morar
nal de construção, p/ en- c| 2 qts., aala. coz., oanh. Caldas.
— Ter- ATENÇÃO —
Vendem-se 2 lo- de ent. e 1'50 fln. Inf. teleDep. empregada — La- JACAREPAGUA
Apenas 250 000 k vtsta e o início de construção, còm prestações, sem entrada e ciai.
em 60 dias. Edlficio etc. Peq. entrada e" prest. tes na .Rua Nunes, 13, 14 e fone 42-3285. Andrade.
trega
j
sem
renos
sem
entrada
e
vanderia, terraço c| 75 a 87
saldo.de 400 000 em íorma de sala, 2 quartos,
frente de 39 100.00. Ver ha R. Ju- 15;
banheiro sem juros. Informações e CORDOVIL — Casas va- sôbré pilotis, com
Venperto da praia ep onto ILHA GOVERNADOR.
ni2,. garagem etc. — CrS juros, a 15 minutos de Cas- aluguéis 10 000. Vendo 4 am- completo, cozinha,
queri n. 223'— Tratar telefoe vendas com Sr. Armando, zias de laje, 1 e.2 quartos para
Acaba
terreno
di
belo
ruas.
perto
duas
plano
quarto
final do ônibus. Preço de
rie 49-5217,
800 mil de entrada, parte cadura, com várias linhas pias residências, laje,' com 1 VV. C.
Rua Silva Rabelo, 27, sala de frente rua. P. 1 000 cado Iate — 1800 a vista. Inf.
mento de fino gosto, aps.
p| empregada e área
APARTAMENTO — MEIER - ocasião e parte facilitada, 42-3285. ___ __
301, 2.? andar, Méier. Visi- d» uma facilitadas
n combinar — Rest. prest. de ônibus, lotações e bon- e 2 quartos, sala, var., Jar.,
___
______
_— Ver de sala, 1 e 2 quartos, ba- Vendo.com 2
et tanque. Prédio moderno,
áreas
banh.
e
copa-coz.,
tel.
25-5800.
a
grds.
cidade
e
suhúrde
2
salas.
—
—
para
qts.,
Tara fadc CrS 90 mil
tas ao local diariamente na Rua Tenente PalestriJ__\"DO GOVERNADOR1
Entrego todas vazias. Ver sôbre pilotis, com ELEVAnhelro em cór, copa-cozl- copa-coz.. banh., dep.
emNegócio
honesto e
*oferiae
casa
nova,
domingos
milia de tratamento. Tra- bios.
ótima
inclusive
Vendo
TERRENO .GRATIÇ.na Barra
ni n. 320 e tratar com Sr, nha, área de aervlço, gaEstação
de
m
da
e
500
a
DOR,
garariihoje.
área,
entrada
play-grounud
rnm
valnfb
.rnn
«M>rti
preg.j grande
.^iiiruaçao «.erta. U|pavuna_
sala, fatar na obra (inclusive do- com
quarto,
p._R B_ Comendador gem. Apenas 18 mil men, dos no horário de 8 h 30 m Felipe ou Max — Telefone ragem. Preço de rara opor- 1 000 000, facilitada e prest. da Tljuca, com uma peque- brepllotls
entregue Guerra, na
Tratar
mingos) das 8 às 12 ou das ioteamento será
e o restante em randa, bom quintal.
e 14 h 30 m. Encontro no 22-2552J_
Rua Ribeiro, 640,
tunldade, 50 %' à vista e 35 800,00. Trat. na R. Fie- na entrada
578, ,7.
Rua
Abélla,
calçadas, água com o Sr. Otávio. El-Doura- sais. VA VER AINDA, HO escritório.
o|
Tornesem
prop.
lfi às 20 horas. R. Çhirupl, com ruas
Juros.
._
— Ven- 50% financiados em cinco derico Méier- n. 20, aala 208 prestações
França,
DÊ
Tenente
CAXIAS
DUQUE
Rua
•IE:
se sóclo-proprletárlo de arls- Guanabara.
150.
Tel. 48-5217.
— Compro lote riem-se duas cns:\s. Avenida
(Junto I'c. Malvlno encanada,.esgotos etc. In- do. Av. B. de Pina, 59. Pe- 45, esquina da Rua Honó- TERRENO
anos. Prestações desde CrÇ
clube,
ganhando;
Reisl qu na PREDIAL formações e vendas AV. nha. Tel. 30-5172.'
resid. Méler, V.'Isabel etc. Paulicéia — 2 200 000,00 e Jar- 20 000,00 mensais. Ver dia- CAVALCANTE—.V. terr. in- tocrátlco
rio. — CORRETORES AS- —
um terAv.
Ernâni
CarCampos
da
Central,
—
—
49-5807.
Sub.
ATENÇÃO,
dustrlal, 28x40, pr. 1 500 mll ainda, gratuitamente
dim Paraíso
770 000,00
PAULO AFONSO, R. Car—
Rüa
Aimoré,
na
Av.
Almte.
local. Tel.
¦
mesmo
riaménte
SOCIADOS
reno no
S49.
Pina,
Brás
«.uind»
Av.
fac.
Av,
50._
de
entrada.
Tratar
los Carvalho. 34, s/lj. 113. dosb,- 77. 1,° andai-, Casca- vende-se em Coelho da RoR.
TERRENO,
esquina
na
Albino,
com
801.
TelefoTratar
37-2929.
90,
269.
s|
Barroso.
—
da
AvenlNão te- cha. a 150 metros
Tel. 30-3062.
(C. Vermelha)
táo e Caetano Silva, 316 m2. Plínio Casado. 5, sala 124.
42-3293 dura. Atenção:
— Casa gran- AÇOUGUÉ — Melhor S.' Crlscala
Uranos, 1 474,
Rua
(P Vendo. — 49-3614.
da Presidente Dutra. 4 casas nes 32-6750 e 42-0425.
22-6187 c 22-5353.
'no
CASA VAZIA — H. Gurgel - VASSOURAS
HIGIENÓPOLIS — Rua Jofcé
(P mos corretores na ponte de de 1; 2 e 3
centro, ótima, vende- itóvío. F*ria 2 500 só baleio
(P c| 2
cozinha,
de,
211. Telefone 30-3788.
quartos,
Cascadura.
_(P
de
luxo,
c|
3
Roberto,
casa
qts., sala, coz.. banh. se urgente. Negócio de ra- Pode dobrar. Náo tem em—
LARGO DO MARACANÃ —
banheiro, água e luz. V*r ns
—
CASAS — Vendo, moTRÊS
25.
varanda, terr. 9 x
peq
dep. cintireg'.. garagem, PRAIA DE BOTAFOGO
, A r ti Rua Aparecida n. 509. Preço
Vendo casa medindo 9.50 x JACAREPAGUA
destas. Av. Suburbana, 9 051. qts.,CrS 7 milhões. o| 50ci ent., Deixe
aluguel t entrada, prest. de 25 mll s rissima ocasiáo. Informações pregado. E' 1 dono só. Assim
de
pagar
p|
34,30 x 35,95. Rua Sao Fran- grande, vendo. Inf. 52-9183. CrS 2 500 000,00 com 50% de
pelo tel.. 23-4863, c/ Cláudio. como este, outras mais. l\\n\
10.50x37.__— 49-3614. _
rest. 3 anos Tratar R. Leopol- mude-se Imediatamente, ven. Juros. Rua Meneses Brum n
cisco Xavier n. .-2.. Tratai RUA MARANGA. 899. V. ca- entrada e o saldo 40 mil men
ZONA INDUSTRIAL -, Veri- S. Januário, 23, sob., com
VENDÈ-SÈ caia : grande em dina R6go. 18, s| 301. 30-9644 <ie-.se. na. Ruá Marquês de 860. Trat. 49-5217.
na Praça da República n. sa 3 q., dep. 15x40. 2 1|2 ml- sais. sem juros,
— Palva._ _
óu
vendo
com
104,
sp.
106.
o
Olinda
'_
— Vende-sei flnál de do terreno com 3 galpóes
terreno de 21x45. Rua TorCaetano.
CASA
95-A. com o Sr. Mansür. — Ihões. ótimo negócio. Mot. separados,
.... AÇOLGUE — Vende-se na.
bacom
entrada
cozinha,
Preço 50 milhões. Tel.
sala,
quarto;
res Sobrinho, tel.' 43-0367.
Telefone 23-6162.
JARDIM AMERICA — Duas nhelro e Jardlm de inverno. acabamento. Ent. 800, trat. c| 67-2088.
viagem — 42-5641. _______ partir de 150 mll. Vendas,
. Rua 24 de Maio, .985. TraCárVicente
Estr.
o
000
000
3
próprio.
Cachambl,
duas
VENDO
1
em.
casa,
lojas.
preço
Av.
Nilo
Imóveis.
VILA ISABEL — Av. 35 de TERRENOS EM JACARÉ Dirceu
— Vendo casa, sais, valho, 73, cj 3 — Vaz Lobo'._,¦_ VENDE-SE
1 terreno na tar no local còm o Sr. Nide 2 qts., «ala em um só facilitado. Aldêa Imóveis. R. PENHA
sala 205,
em
calSetembro, 181, em frente à PAGUA — Lotes residen Peçanha, 151,
terreno, ene. e prest. a com- Senador Dantas. 117 si 506. quarto, coz. e banh., ru* lo- IRAJA.— Vende-s» um ter- Praia do Caldas, em Sepe- cola.
_.
Ver
no
de
8x30.
ter.
A.A. Vila Isabel. Farto co- ciais e comerciais juntos a Nóva_Iguaçu. ;__
cada,
binar. Em Jacarepaguá um Tel. 52-3327.
c| 30m de tlba. Preço 200 mll, entr. 90. ÃÇOUGUE — Vende-se, Ru*
Vend.
BENTO"rIBE-RO —
cal. Rua Grussaí, 672. Tratar reno de esquina os
mércio c condução à potta
lados pl Tratar R. Cardoso Martins, Graça Melo, 285, Cavalcanti,
terreno de 15 ic 50. F. para LOJA ÉM OLARIA
frente p| ambos
"ua- centenas de casas. Prontos otlma casa.vazia, c| si., qt.,
30
750
•
30-5145.
Entr.
p/tel.
Ap. de sala, quarto,
o asfalto. TI na Rua Arqui _j
¦ ¦
e morar.
construir
3 mllhóes e melo. Tratar Ru» 31 — Realengo.
para
vende 1300 quilos de cam»
,
arca c| tanque.
Cordeiro. 316. s. 501. Méiér. Vendem-se em construção mll por mês.
nheiro, cozinha, área
de Venda em pequena presta- coz., banh..
Ministro Edgar Romero 320-B.
por semana, faz contrato nftEntr. 400 000,00, pl a comb.
2 ótimas lojas para entre- PENHA, Ramos,. Bonsucesso
cacom
serviço com tanque. Cons- ção mensal. Sem entrada e Saldo
terreno
VENDE-SB
vo.de 5 anos., Tratar no local.
dois
q.
— Casas, aps., mesmo, ocupa. IRAJA, corripro casa
prest. 7 900,00. Ver c|
sas. Rua Saçu, 424. Quintino ga em 20 meses, pagamentrução de Ia. e por admi- sem juros. Ver diãriamen- propr.
V.
Irajá,
%.,
dependtncla
em
DANIEL
Trat.
Org.
— Vende-se, tem
30 meses dos. Compramos, vendemos,
em
facilitados
tos
ARMA2ÍEM
vista
Bbcaluva.
à
nistração, CrÇ 87 500,00 de te no Largo do Campinho, FERREIRA, R. 7 Setembro,
avaliamos sem despesa. Cha- Carvalho, Madurelra,
moradia, bom locai, contr. a
novo, 8 sem juros. Ver na R. Noe- mar Roque, tels, 30-0252 • ou * prazo. Tratar Rua GaVENDE-SE edifício
entrada, com CrS 80 650,00 9, sobrado,
Inclusive
aos 88,2.". Tels. 32-3638 e 42-0975.
estoque, -na
Bom
começar.
A-B
lojas
553,
Nunes,
mia
bi-iel Lisboa. 12, Viana»
aps. Juntos ou separados. En(P BENTO RIBEIRO — Vendem52-0851.
— Rua Gomes Serpa.n. 437, 2a.
por niês. Ver no local até domingos^
ZORAIDE
EDIFÍCIO
trego 2 vazios. Tratar no lo- — Tratar com Albion. Rua
as 22 horas ou na ImobiIRAJA, tenho bom , negócio
Divisória, 364,
—
na
Rua
—
se
lotes
Piedade."
loja
Ter.
CARMO
—
PO
PRAÇA
Olímpica
(VárPraça
Tel.
— Vendo lote 314
cal com o proprietário. Rua Uranos, 1474, s| 211
e Na
imóvel
Água. luz etc. 20._ de en— Venliaria Nova York, Av. Rio TANQUE
13x50, p. CrS 850 mll, na R. para vend* d» «.
„ea), vendemos em cons- AÇOUGUE industrial
Venàncio Ribeiro, 445, Enge- 30-3788.
•
da Rua Belo Vale, 1 milhfio trada, facilitados, saldo tt_____(? Ilirla, Junto e depois do n. terreno, laça-nos . uma visiBranco, 131, 14." andar — com
6 milhões,
nho
de Dentro. Próximo à
aparts. com do movimento
ótimos
Rua
trução,
parte íinanc. Teleíone nanclado até em 100 meses
compromisso.
ta
sem
linha TI- 17. Tratar Rtia Leopoldina
10 milhões,, seríim
da
no
Telefone 31-0060. CRECI 3 53-5087.
vender
LOTES
pode
Ouro.
Chave
de
inde
Viana.
Lisboa, 12,
ampla sala, jardim
______ sem Juros. — Tratar com o
ve 'para 2 ou 3 sócios, entr.
radentes—Olaria. Tel. 29-7221. Rego, 18, _i 301, 30-9644 — Gabriel
separado,
(P TROCA-SE terreno. Recreio 8r. Luís. das 8 às 12 horas,
verno,
quarto
a combinar. 6r.
d"e Caetano.
LANÇAMENTO
NOVO
IRAJA — Vendé-se magní- banheiro, cozinha, tanque e condições Vde. do Rio BranVENDE-SE
apartamento
de dos Bandeirantes; esquina, h no enderêçoacimfl.
Agenor. R.
venda de apartamentos cm
2 quartos, sala com 18 n.2, uma quadra, da praia, com
fico terreno com casa, no etc! Todos de frente! Edi có 377-A, 2.°. «/ 8. Niterói.
— V .nele2
1
sala,
quartos,
construção,
—
cozinha, banheiro, dependén- 717 m2. por apartamento Co- BENTO" RIBEIRO
ALÔ! NÚCLEO DA PENHA
centro comercial, medindo ficio com elevador, condocias de emprestada, anuiriaí pacabana, Postos 5 ou fi, com .e um terreno med. 10.77. H.
— Vende-se
na
Vendo cosa nova, vazlu, i:ra cozinha, banheiro e dep. em16 x 40. Preço
minio pequeno! — S i ri à 1 AÇOUGUE
—
embutido, slntcko. pensionas. 2 quartos e demais dependeu- Marina 311. Preço 8 000000.00.
2 qts., 1 500 cj 600, CrS Í0 pregada, garagem e te.r.ço,,
CrS 4500 000.00. Tratar na CrS 47 600,00, prestações de Av. Gomes Freire n. 745
Reserve
cem
diversões.
Rua Visconde Santa Isabel, cias. Acertando diferença. — CAMPO" GRANDE"— Jorge
BBÕclo
p. mès, Imob. Cremllda, Av para
M-tlvèiK-üti-_'n
9G,
n.*
a
o
resto
Freitas,
sinal
Rua
Maria
um
pequeno
610. ap. .104. Preço CrS 4 600 Tintar te! -'1-34.2
Pessoa, leiloeiro publico, aulocal
Inf.
no
30-31M
tel.
B.fleJPlna 837,
CrS 17 850,00!
— Ciuupo
combinar. Av. Nossa Senhos. 301, Madureira, das 9 às (inc. domingos) ou no Rio AREAL c' bomba
corizacio pelo Juiz da Primeimll. Tratar com Sr. Séi.lo -,_,__„_T_:_--,-~: ¦'
Ven*
ALÔ! — Pca. do Carmo — ra da Penha, 325 — AtendeGrande, c! residência.
— Telefone 32-5488. TERRENOS Jacarepaguá, — ra Vara de OríSos, vendera
12 horas.
—
com SA FREIRE — IMÓ- do ou troco por camlnllSo'Jos*
_ ,,_
, , _. Ivendo, na R. Flaminia, pr_. se todo <1Ui!
,...—r._,D>-i — -,'¦¦-.,.¦ Ruas Ja calçadas, acua, luz, em ler.üo dia 2 de abril de
¦_
J Re- n° bonde. ter. industrial. 12
iVIasmfi- lprcst. u 000.00 s! entrada. —
VILA ISABEL
VEIS — 42-3812. (Av. Rio tratar Sr. Alberto ou
CRECI
n ° 95
Ml
-KL-I II.
7J - I.1
—
1963. bs 16 horas em frente ao
Vende-se
oti-30-1492, atí ás 8 h ou
0 re,t. OLARIA
Cl.s
_,
mlm(_0_
4„
co edifício com piscina e'__iil, Av. Ernâni Cardoso, 72, mesmo, o
1602).
151,
tel',
sala
Branco,
otiprédio residencial
p. mês s. Juros. Imob mo apartamento cm edifi- das Bandeiras c/ Presiden- saia, qto. coz. banh. .
18 h em diante.
(PJ20
play-ground de 1 000 m2 — sala 308, tel. 20-9249.
edlficado em terreno de .O".!.!.-..
EDIFÍCIO PETRUS"— tílAv. B, de Pina cio com elevador e pilotis,
mo quintal, sinal CrJ
Cremllda,
Situação
Si VILA VALQUEIRE
Vendo x 50,00, ílto na Rua Baicuruj
privilegiada.
30-3196.
137,
Umas'unidades à venda — AÇOUGUE — Vende-se c| petel.
ha
escri000,00.
150
acabamento de fino gosto;
parle
Vende-se no menal de CrS 50 000,00 e pres- lotes a partir de Cr. 780 000,00 in. BC6. pertencente ao E-po-jME-ER
— Penha — Ven- ap. com sala, 2 bons quartura, saldo prest. mensal Rua' Washington Luís, 580, quena moradia, na Rua dos
15 000 com 20';;, de entrada e o res lio _le Amaro Celestino e mt-llhor ponto do Méler, ao lado ATENÇÃO
tações
mensais
de
495. Rocha Mldo terreno de 10x50. próprio tos,
de CrÇ 15 000,00 s| juros. a 500 metros da A7. 15 de Diamantes n."
banheiro,
copa-cozl
cruzeiros. Apartamentos c/ tante a combinar. Ver na Run tros. Mais Informações na It. do Cine Imperator. uma ca
rançla.
-\
ou
indúsIncorporaçto
sa
antiga,
psm
em
terreno
21,. 11.?, «ala
para
Ver Av. Automóvel Clube, Novembro. Ponto altamencom
nha,
área
de
serviço
dois amplos quartos, espa-: das Dallas n,° 111 (diarlamen- Álvaro Alvim.22-5521
—
Telefone:
— Vide incorporação. Mais informa trla, rua calçada.
Vende-se, com
1 101. Tel.'
te).
941-F. Tratar cl Rül. Tels. te residencial, construção AÃSiA-TéM
tanque, e demais dep. lado
30-1949.
Nunes.
cosa sala e demais depenVer
e tratar
estoque.
dc
no
Jorou
sem
com
José,
23-4953,
anúncios detalhados
ções
iniciada. Aps. de um e dois
42-4556 * 42-2658.
— Penha
dèncias
c garagem. TO-jfPikJfRAF
203 —
Clr- da sombra, ótima vista c
ATENÇÃO!
pois das 16 horas.
nal do Comercio.
sala, banheiro em na Av. Joáo Ribeiro,
-casas no- com
quartos,
ã
direito
—
DOS DE FRENTE. Depósi--\_______t-_
garagehi.
3
Pilares.
Vendo
—
cular
PAVUNA
Vendem-se casas, côr,
4
caVendo
CAMPINHO
boxe,
cozinha,
com
—
AfADURElRA
Vendo
casa
vas. Renda de 54 000. Entre- Freço 3.500 000,00 com ...
— Vende-se com
tos no Banco Moreira Sa- ATE' MADUREIRA — Possui sas juntas em terr. de 10 x
com a entrada de Cri 350 mll
de empregada e de- ARMARINHO
II. En- eam-se vazias. Entrada para 850 OOO.OO financiados em
Tadeu
les. (Agencia São Cristo- J»"10., £_•' Rreclsa de dl 40. cl 2 qts.. sala. coz.. ba- Rua Oliva Mala, 89, c|
Rua
Cr* 400 000,00, Cri 450 000,00, quarto
todo estoque.
trada CrS 350 000,00; 120 pres- carro. Tel.: 30-1949. Nunes.
*ía venda!... Faça
Fac:
mais dependências. Preço a Kosclusko n. 58. Bairro aa
Inhelro? Nio
550
000,00,
500
000,00,
CrS
Entrego uma vazia. tações CrS 15 000.00 s|
12 000,00 por mês e o resCrS
vão). Informações e reger l"1"»'"'
nheiro.
¦ Praça
Juros.
PENHA — Em frente ao DisCrS 1726 000,00. Fátima. Tratar no local.
.. - ,,
i„
i. i.
..-i
,i_ uma hipoteca do mesmo...
possibilidades Ver e tratar Rua Fllomena ÃPA-tTAMENTOS —
.
tante a combinar em 1 ano. co. Rua Cajá, 1 408, Ponto fi- CrJ 600 000,00. CrS «50 000,00, partir de
. vas no local: Rua Oito çle so._o_o.em 2 dias. S. VIEIRA Aceito oferta
»., coz. Ver na Rua Bariri, 318, ap.
c| 3
Rua
etc. Em Vllar dos Teles ca- Sinal 150 000,00 e presta- __T__NÇAO — Real. bar —"féDezembro, 642, ate as 22|_ _u,a Senador Dantas, 39, de boa renda. Ver na
Pouco. do Carmo, área deqts..
nal do lotaçáo Ramos-^-Gro sa
serv. e ga00 á. vista. ções mensais de 16 900,00 —
de Araú.o n. 1 067 Nunes. 1 050. O Ganha
2 banhs..
000
CrS
250
Andrade
por
—Ely-U.o
1
com
Ent.
milhlo.
Qult.
405.
Bem
horas ou na ORIEL
22-4337, das —*-T-af. tel. 49-5217. __v MARECHAL HEKMES — Ven^ ragem. Iniciais 300 c 20
fia 600.
andar. Tel.
juntinho ao Ola- tão. Vendo 4 residências
por
1 e 2 salas, de- Tratar com o Rei das'Casar, Obra por administração da féria 600. Ent. 300 — os 2 .c|
7cu de Almeida, Av. Rio; ___________ horas.
— Junto à Av. de-se casa c| 2 quartos, sala. mis. Av. Brás de Pina, 914 ria Atlético Clube. Maiores 1 e 2 quartos.Preço
Rua Judít. Guerra, n. 4 CIA. PREDIAL BRASILEI- mor.
Av.
350 000 k na
Tf.
Geremárlo
mais deps.
Branco,
131,
.."
andar, MENÇÃO, Magalhães CASCADURA
informações
com
Albino
Teleíone
varanda
i
depend.
Carvalho.
—
205,
—
sj
Pavuna.
2
Vendo
Ernâni Cardoso
RA. Vendas e informações Dantas. 18,. JPA. ¦ .
vista c o saldo em alueuéls
grupo 802. Tel. 42-0S98 nu Bastos! Terreno 100 000,00 casas, amplas e vazias. Ter. 36-0461.
AVENIDA BRASIL — Ter. de na Rua Uranos, 1474, s| 211 de 18 500 mensais. Entr. va—
- En^ho das_UlTemos bares
ATENÇÃO
2;.-6.0,..
30-3788.
(Pj
' . zias.
(Cart. a CRECI ic entrada. Rua Liberato 10x50. Entr. 1 000 000.00. sal- MEIER — Vendo casa na R 12 x 42. R. Assupa. 57, p| Cl',. Tel.-_
Sr. PILARES
-um o. •_"¦;_-_,_,
i.-ill com
vei no
nu local
.ias. Ver
ur, JlIlVl-l- em Jacavép. Féria 400. a'
^K^-^V^
p..A- _.„ Lai-n-n rins pi.BUil.iKA
M.*--6).
ÍP Bittencourt
3,5 milhões. Tratar Rua Leo- OLARIA - Vendç-sc o ú1- Manuel. Vendas B-Dourado. »»J;
e
Estrada do 60 meses, s/J tiros. Ver Rua Coração de Mala, - 23-540
Tr. Av.
Branco.
135,.?.,
Ent.
a
comb.
há.Avi
Rio
!
imilháo.
_°.
^
gggííSrS.
386.
Tratar
OiR.
Da- NOVA
VÊÍirDO casa de 2 pavs, Ur- \Riin Branca junto ao 711. Cajuru.
de Pina, o9. penha..ciíll e __0
IGUAÇU- —" Vendo poldina Répo. 18, si 301, tel. Ilimo np. em construção de Av. B
j-onto fín_ d0 ônl- andan — Tels. 42-_6SG e Geremárlo Dantas. 139._
Peneira. .Rua 7 de Se-ij_-Pa"-,om i eco m2.'tendo vá- 30-9644
Caetano.
T? . 30____ííRente. Neves. 32-1675. Tratar 42-9231. das 16 às 18 niol
bus
Engenho da
Rainha—; 'diariamente
42-7017 ouno local da obra XcoUGUE -- vende-se, metembro. 88, 2. . Tels. 32-_63_.,.__, mèlas-âsuas de. moradia ATENÇÃO — Para renda ou frente. Acabamento de luVILA ISABEL — Vcndò-sr.vn- IATENÇÃO!-— Nova Iruaçu. _ 42-0975.
xo, entresa cm 20 meses. PENHA - A 200 m. da Rira Castelo. Vendo as 3 últimas
das S às 22 h. ihoi do bairro, contrato nó— Vendo
Iservlndo para ürsnla ou ou- revenda. Espetacular conjun- Ap. cnm sala, 3 bons
na
zio ap. novo, torto dc frente, Vehdè-se, p.óxlmo da èstaçftò, nitficÃ-DURÃ
6 mil com pevo, oluscuel
e
íe- •
quar-;dos Romeiros¦¦ 22 esq. Av Brás res dínclas com 1 e 2 quar-h "^S1,E
ic «"""».
dominros
Tratar na Av t0_ ~rai.de loja e ap. vazios e
e,
As últimas.Ltro negócio.
banheiro
com sancas, 2 quartos. Bala,\S_ Rua jaú. 407 — 4 casas
tos. sala. var.. ccz
Vende
moradia. Vende
—;G. Amaral Peixoto, 298, sala mS[s sejS ótimas casas, todas tos, banheiro cm côr co-:?u»A1mor..
por
de
Bananal.
140
P.ua'Barío
l
h'm "ocentm co- etc. Entr. vazias. Preços CrS íi?0---?:
vin!íde
banheiro, arca c dependén- novas, teto de laje. sala, .uai'-IVen_n __
.,
1
400
_s. Tratar Est.
iia VnTinli-i
.rea ue
ilr scivi
servi4 quartos, sala, 4, Tsova Iguaçu,
.nu
_
— Vendemos! semana,
de iaje, centro de Caxias. R p.i-111/.uui.i.
mercial-, ótima resid. com sa-,7,0 000.00, com 230 000 de en-;PETRÓPOLIS
cias de empresada, na Run:to
396-C.
cozinha, banheiro. igUk,t_S_
fe_C„rva!lio
!_.,_,.,
área. Ver no Io-^óva" IGUAÇU Vendo boa calçada e conduçio na porta, co com tanque e depen-.'ia~Y"quaito"kmplos.
depencozinha trada e o saldo em aluguéis'no Edifcio Ducftl, na""Ãv!"islí-Sí-íína Av. 151
|a e quarto amplos, c-zlnha|t?_d„"é".-^Tüdo'tó"«íügv(«á|'íi5'"ÍÍ_l-cTF-_U-_l/
Mendes Tavares. 35. sp. 202;|jUz e Area. Preço 5 100 mil:. .fd-v. 1.
17 dom.
"õ-a.
"do""1
Ver Av. Itatiaia. 222. telefone idencias para empregada e » copa Reparados, demai. de-;de 10 000. Ver no local, com de' Novembro n.o 613. .antiga!AÇOUGUE.- Centro de Caxla*
com entrada de 3 milhões
com 600 mll de entrada e o;.." »ri..-..__./na
-.^SÜnSÍ?3'«?.
vazia, o Sr. Abel, Rua Santa Rita Farmácia Central); defronte vende mais de mil quilos por
Sarto? 20-7075 — Paulo Milton. |v..ra pura carro na (rara- pendências.
Entrego
o restante financiado em 3 saldo 40 mll mensais, «tn IU;|_undo Maníredo. Rua
Baráo .Spa" coV.inha banhei?» com-'
vender ur600!Duráo, 251. Vendas El -Doura -ao Obelisco, apartamentos deisemana, preciso
1 200 000. com
— V. da Penha. V. ca-!Rem, condições
de
ftno$í Prego ..rtse 4 milhões — ros ou vendo separadas comede Isuatemi.
pajra- Apenas
184. sala 103.|pietò; área de serviço. áRtia ACJUI
sa nova, vazia, garaícm. 2 mento das mais facilitadas'"111 de entr- e 11ec'- Prest. deido. Av. B. de. Pina, 59. Penha.1» quartos. Fala e dependén- Isente. Ver e t. R. Joaquim
Tratar no local.
150 mil dc cntr. Motivo via-[Tel. .3--77Ô Provisório,
n-feno
com fartiua. luz etc. Tei;
38 — «. 11
Macedo,
c/o|Tel.
Lopes
de
12
Ver
hoje,
no
local,
"—
\).n_
mil.
á
de
30-5172.
completas
En.
1200.
1
sala.
b.,
coz.
partir
'_!. m
i__x_._ 40'c
40fft(ê'as
qts.
ali.u5,
apenas
VENDO terreno 14x45. Base gem. Vendas c Dirceu Imó- CASCADURA
com
Vendo apar- medindo
. TreT- ItOCHA MIRANDA^—leias
Benjamim.
Vendas
por 30
Geraldo _
—^>- -'¦
Casa í* 142 m11 cruzeiros por adml ^-Caxias.
veis — Av. Nilo Peçanha. 151, tamentos de írente, com dois ço k vista ClS SOO 000.00 e a Tel. 30-3062
chaves e o restante finan-,Do_n.__do_ Av B de pln&
! 12 O0Q 000,00. Tel. 33-7286.
tel.;AR3IAZÉM
no
local
Tratar
_
__
nlstraçáo.
Vendo, Com
vazia, Bua Paulo Viana 54.
NovajRtiaçu,
após a pcl_h... Tel. 30-3172.
8 anos
CrS
1200 000,00, com AQUI— V da Penha. V—]_,„..._._
iVILA ISABEL — Ruá .Torres sala 20...
cm
ciado
quartos, sala, coz., copa, br.- prazo
Vendo
v*n0° ci
cj B6 qts.. 2 sls.: cOz..j2625 ou na Davipa S/A. Rua grande estoque. Serve para
da Coragem
_oi_ci.ni
Ri tia
— Ricardo—iVen- nhelro compl.. com 'ÍOO mil 50% rte entrada t o re.íante ter. 10x30.
10x30. TC.
,1-. «u-ives Ver niCRAMOS.
.-.-.-.
.,-_,_v
ATENÇÃO
Ven102.
Z.*.'^1..
n.
..
Iulalv'|p_irj_cuiar
25,
ap.
e.?trerÚ.
Í3,
Assembléia,
-*
R. André Pinto. .O.jbanh. comp) . e outra, nos lds>a
[Homem
de Pina. 849
.«?.£ 4TS„ti- NUou organização.
idgmoJi aps, do sala. 2 quar- do urg. 2 casas frente, outras de cntr. Ver na Rua Cerquei- a lonpo prazo s/ juros. Tratiir Trat. Av. B. —Geraldo.
0Dra "„a __-Ua boêmia _„"
Veudo ou troco pl iprifj-m ter.-dê :^0x30. Ver no lo-|__i_L-i1f-:____.hos, cozihhz, banheiro,
de- de Íundos, _. ter. t. murado, j-» Daltro, 986. das 14 ás 1 rom n proprietário. Ar. Ntlo Tel. 30-3062
A"i?*rrr<;':~"lotimo rttKÒcio. Ver e tratar
nes 11." do3 e tratar com,tar. R. Sacactura Cabral.333.|cal.
Tratar
Oiy.
Orlando
Peçanha.
38..
Trat.jdom.
l.o
comercial.
das
10ãs
12.Tj'a.tar
luz,
áRiia,
e
na
Tiendêncisí <Ib empregada
A«^V.
p.
Rua ürarios. n/IRAMOS - Casa _-.vh_o.pilMintt-do.-K Baráo d. UuaAlbino na -Ui
com.tcuu
uixao.
^^'cSÍÍÍkTir-l
li área.., eonj entrada da CrS prop. Apcna.s 1 730 000,00 a Org. Orlando Manfredo, Rua NOVA IGUAÇU - ^f^"-:|
.aU
___ 30-3788. Crff 2 500 OOO.OO k vista. Hu» temi. 184. s| 103. Tel. 45-6778 cachoeiras, desde 5 000 mJ «chado, n." 1 ..10-A, Estação
__Um
Claralba. 336.!Barâo de Isuatemi. 184. tala cl 173 000 m2. 10 minuios da ITratar Av
3 500 ooo.oo, Dctalhe-t
oflo combinar. — '103.
-T- e - «ív__« i - Ferreira
vi
tlt
Orntfi
eÁrl n
16 500 mensal^. Tel. 22-3344'Bento Ribeiro.
Provisório.
134..
Sargento T*->-i.-b.i. . n.
(r
Tel. 4B-6775. Provisório, estaçáo. Vicente, 52-3653.
'tel.- 22.0711. ,
"Tel. 30-3062 — Gcr&ltio.
EG.

UNS -B.DO MATO

JACAREPAGUA

RAMOS EM FRENTE A ESTAÇÃO.1 Perlo de lodo comercio e condução. Vendemos
excelente, apartamentos' de
sala, 2 ou 3 salas e dependênclas completas. — Desde. 23 000,00 mensais., Sinal de 120 000,00 Veja, ho
je! Oportunidades para pou
cosi Rua Professor Lace, 40,
20 metros da Rua Uranos,
Vendas exclusivas Ernâni Lima e Silva. Av. Nilo Peçanha 155, grupos 423/5. Teleíones 42-5444 • 42-7225
(P RAMAL DÉ
.J2-6691, .
MANGARATIBA

a dez .panos de Cachambl;

ATENÇÃO! — Últimos apartamentos no LINS — Méier,
nas mesmas condições de
lançamento em 100 meses
Sala, 1 e 2 quartos, dep.
completas. Editicio sôbre pilotis, 2 elevadores, garagem,
play-ground. Obra iniciada.
Preco fixo. Escritura imediata - RUA H-E-R-A-C-L-lT-0 G-R-AÇ-A 15, esq. R.
Lins de Vasconcelos. Informações diariamente no local até as 21 horas ou na
CONSTRUTORA JOMAR LTDA.
Rüa da Assembléia, 11, gr.
(P
1103. Tel. 31-0775.

DIVERSOS

(r

NITERÓI

CASA. DEVERANÉIO-Veiídem-se ótimas, c/ praia Apartamento — ciariprópria e cais para barcos,
lugar maravilhoso, Rua Prescilianoda Silva,-140- Barra
da Tijuca ou 46-4698, depois das 19 horas, c/ Santos
'(P

!____.___. _____.-— (í

ILHAS

AUX. . R. DOURO

APARTAMENTOS pronta entrega, preço antigo à vista
ou financiado, todos de frente, conv elevador,' garagem,
play-ground, pilotis e terraço. Ver e tratar com o zelador. Rua Iguapé, 16 •—
Largo de Cascadura — Tel.:
29-9112.

INDÚSTRIAS E
Ç. COMERCIAIS

MÉIER - ESPETACULAR - 0
melhor apartamento à venda
no Méier! — Dois quartos,
ampla sala, área, cozinha,
quarto e dependências completas para empregada. Piscina, salão de festas, playground e garagem. 90 mil
de sinal e 20 mil mensais,
Rua Capitão Resende, 408
— Incorporação, planeja'
mento e vendas com a ga
rantia do nome CHOZIL EN
GENHARIA S.A. - Rua Al- LEOPOLDINA
cindo Guanabara n.° 25, gr.
502. Telefones: 32-6592 e
42-4820 — Informações no
local. — Júlio Bogoricin

PETRÓPOLIS TERESÓPOLIS

PARADA DE LUCAS - Vendo
1 casa grande, ielo de Ia
je, confortável, ponto p/ ne
gócio ou colégio, com resi
dencia, a lOOmda AvehidailNnADMA! Vdn- €í,sa fte Dutra. Lotação à porta'.—
Preço 2 500 000,00-com
700 000,00 de entr. ou a
combinar. Ver«tratar na R.
Professor França Amaral n.°
152. Jardim América.

*__r

v.nTo°rí__.sco"m _$___*-. ™ If•,<:a,• íT^;I,n^vn

Jornal do Brasil, 5.**-fei_a, 28-3-63, 3.° Cad. — 3
ATÇNÇAO — Vende-se um CAIP-RA — Meier, bem no MJNCHONTTE — Centro,
LOJA — Leblon. F_ssa-«e. —
Bar no Ens. de Dentro, féria centro, féria 1000 em cliope Vende-se uma, pequena, de
Tol. 36-5425.
,
de 600 mil. Preço 4 000 mil, da Brahma • - saigadinhos, luxo, com ou sem imóvel.
LOJA — Centro, vazia 6x20.
, oi 1 500 mtl. Tr. Av. Gere- aluguel barato, por 3 SOO dos O dono não podendo estar
Inf.
Cruz
Vermelha.
Praça
mnrlo Dantas, 189 — Jacaré- compradores e tratar, no Fé47-5204.
__i.
.páguit.
nl_. Rua Álvaro Alvim, 21, à testa do negócio vende
LAROÒ DÕ MACHADO —
por preço excepcional. Ver
ARMARINHO em Vila Isabel, 7.° and., Clnclindla, c| Mavnzinovas,
Duas
lojlnlui»,
¦
¦
7
ele
Setembro,
montagem de luxo, contrato galhUes ou Cardoso.
as. vendo na Rua das Laran8, loja. I. Tratar depois
li anos. aluguel 13. Inf. na CAFÉ — Zonã'Sul. féria 1 000 Srimr.ro,
103. Tel.: 31-2851, ei
Jclras,
Bua Mayrlnk Veiga, 11, a. nüo paga aluguel e ainda re- pelo telefone 23-3613, com
Luis Babo.
905. com Rodrigues.
cebe 8 000. Preço base 9 000, Sr. Frcddy.
Av. Petrópolis. .479
LOJA — 1.» locnçflo. Rlaclni-»
O mais moderno de Caxias
ARMARINHO — Vende-ae. com 2 800 dos compradores. LOJA — Vendo de sapatana
lo. Vend. R. 24 de Maio, 316,
Constru(.âo ace|erada
Tvsitar no local, R. 2 de Fe- Tratar no Fénlx, Rua Álvaro conserto, contrato novo, loloja. A. Preço ocasião. Trai.
verelro, 214, 1. O, Sr. Jo.ié, Alvim. 21, 7." andar, Olnehin- Ja nova. com residência, ren
Org. DANIEL FERREIRA, R.
LOJAS . SOBRE-LOJAS . SALAS COMERCIAIS •
E'. de Dentro.dia, c| Magalhães Ou Cardoso. dendo, bom ponto em Rocha
7 Setembro, 88. 2.°. Tolefonef,
ÁREAS INDUSTRIAIS. Ven- CAFÉ — S-o ÓrlstóvSÕ, ftt-ia Miranda. Ver e tratar lia IX.
no melhor ponto da cicJade a 30 m. do Banco
32-3038 e 42-0075.
na Avenida das 900. Vende-se com prédio na Tacaratu n. 183. ¦
dó- • uma,
100 meses para pagar
LOJA — ESTACIO —""Rua.
Bandeiras, pronta para cons- base de 3 _dü dos comprado- ..IERCEÁIí-ÍÀ — Vende-se c[
do
Brasil
e
em
frente
à
estação
Rodoviária.
Pessoa de Barros, 34, de fronerulr, com 3 500 m2, e outra res. Tratar no Fénlx, Rua Al- 7 anos, al. 12 m. Rua SUte para a rua. com porta de
com 23 000 m2, com desvio varo Alvim, 21, 7.° andar, Cl- volra Martins n. 115 — Ca
Condições Excepcionais • Excelente aplicação
Com ou sem entrada
aço e urna área de 52 _n2.
da, Central, por preço bara- nelandla, com Magalhães ou tete.
Ver no local c tratar na CItl__imo, servindo para lotea- Cardoso.
'
,
— Vende-se .em
de capital na fabulosa cidade que mais cresce
RAL Ltda., Rua México, 21,
mento. Tratar na Rua Uru- CAFÉ — SSo Cristóvão (sem MERCEARIA
na Rua Caintermediárias
Sem
17.o andar. — Tels. 22-6034.f<
sualana, 33, sala 09. Telefo- comida), féria 1 000, na base ponto comercial,
parcelas
no E. do Rio.
rollna Machado, n, 1 498, em
52-2340. Base CrS 2 600J)00,00.
nea 28-2372 e 23-2927.
"lojas
da cachaça e peixe frito, ho- irente à Estaçáo de Bento
—
CASCADURA- —"Vendo
ApÕÚGUE
Vende-se, mo rário com. Por 3 000 dos comAMPLOS APARTAMENTOS - TODOS, DE FRENTEPREÇO
FIXO
na
Rua
Cerqueira
Daltro
n."
tivo outros negócios. Nâo pa pradores. Tratar no Fénlx, R. Ribeiro.
— Vende-se um
986-A • B. com moradia á'«
sa- aluguel. Facillta-se. Ave Álvaro Alvim, 21, 7.", c| Ma- NILÓPOLIS
SALA, UM E DOIS QUARTOS E COMPLETAS
bar, inst. novas. Ent. 400, mosala, cor,.,
nida Suburbana, 7 743.
banheiro
quarto,
galhães' ou Card.030.
tivo doença, R. Antônio José
etc. Ver das 14 As 17 horas,
Restam poutas unidades
BAR-RESTAURANTE — Vdo. CASAS COMERCIAIS. Açou- Bittencourt,
DEPENDÊNCIAS.
741.
dom. das 10 as 12. Tratar- na
c/ moradia,
grande movi- gues, armarinho, bares, pa—
Org.
Orlando Mantredo, Rua
açouVende-se
mento, 900 mil, ont. 1 300. darias, 1| ferragens, p. RAso- NITERÓI
BarSo de Iguatemi. 184,. sala
mil
Sr. Agenor.
R. Vde,
Rio Una, caipiras otc, qualquer gue novo quo vendemês,1.3 toda
103.
Tel.
48-6778. Provisório,
de
cume
por
Branco 377-A, 2.°. s, S. — ramo.
e vendas, quiles
Compras
/ncorporoyáo do grupo; Francisco -Srandòo Baeta. . José C/u./o . Alfredo Brandão
Niterói.
- A. Garcia
ajuda-se na compra. Tr. Rua no balcão. Rua SSo Lourenço
Baetas
centro.
2-2845.
tel.
—
323,
NOVA IGUAÇU — .TuiUo
BAR E CAIPIRINHA — Co- da Conceição, 103, s| 310.
ARMARINHO,
Válter.
¦
PAPELARIA,
à Praça Jardim
pacabana. Férias Crí
Cabuçu,
2.000 000,00.
Caipirinha
i. vista — BRINQUEDOS ETC. Feria CrS
loja com 3G ni2. construíno CRJ 220 000,00
Conitruçõo
a
cargo
de:
Climério
V.
de
Oliveira
A
Cia.
Ltda.
otiestoque,
bom
Catete. com féria Cr$
430
000,00,
CataVendo 1 bar. R. Sta.
da.numa
área
de
936
m2 —
1300 000,00. Caipirinha Copa- rina, 602. Mesquita, urgen- mo ponto. Ver e tratar na
2 frentes.
Preço à vista
cabane, féria Cr? 1300 000,00. te, motivo viagem.
Av. Gotullo Moura, 1 771, NI'No
Cr$
l
600
000,00.
Telefone
Caipirinha Ipanema, féria CrJ CAFÉ' — Na Bar&o do Bom lopolls. Aceito imovei bem
local: Av. Petrópolis, 1479
30-2J45. Sr. Cariya.dihó. .
1200 000,00. Caipirinha, Co- Retiro,
Informações e Vendas:
perto de garagem o localizado.
Informações
Vendas: No R|o:
pacabana, féria Cr$
VENDEM-SE 2 lojas, uma
R> Méxic0f ,,9 , &, _,m ^ -.., ^^
outras Indústrias, boa mora- PAVUNA — Vendo avmari«
1 MO 000.00. Caipirinha, Co- dia,
com
bar e mercearia, a oucôntr. 7 anos, alug. 10 nho, com todo estoque, alutra está
pacabana, féria Crí 700 000,00 mil. Tudo preço hoje 7 000, guel 10 200. ponto chave na
vazia. Vendem-s»
com bom' ap.; desocupado. —
—
ou separadas. Aluguel
Juntas
2 900. Empresta-se algum Estação. Preço: 1300 000
Caipirinha . em Copacabana,
000.00. contrato 7 anos. Ver
—
no.
local,
9,
Tratar
Facilito
Tiradentes,
a'entr,
féria CrJ 1 «00 000,00. com cho para
c tratar Av. Suburbana n.°
408, cl Geraldo. Tele- Largo da Pavuna, I. A.
491-B. Nfio tratar pelo tepe da Brahma: e, muitos ou- sala
PASSO porta na Rua Sete
tros que a Confidente vende fone 32-6937.
leíonc^
e nao falha no auxilio finan CAFÉ- — Vende-se em Bo- dé Setembro. 190, com cinco
— VENDO terreno cl 2 óttmas^
ILHA
DO
GOVERNADOR
no
Tratar
contrato.
eelro aos seus compradores. ¦ tafogo. casa de 900 mil de fé- anos de
J. Guanabara — Vend. ter. casas, na Ilha do Governador
Agora também na Av. Nossa ria, mas pode fazer um mi- local.
área de 553 m_. R. MonTel. 37-2929.
Senhora de Copacabana, 690, IhSo. Preço hoje 8 000, com PEDREIRA — Vende-se uma
senhor Magaldi, Junto e antes VENDO 2 lojas
7.» andar. Antônio Queirós ou 3 300. Empresta-se algum p| com instalação para produzir i
situadas na
—
Facilita-se
anos
n."
88.
5
Tlrsdentes
Osvaldo
Praça
a entrada.
100 a 130 metros cúbicos diá-|
Trat. Org. DANIEL FERREI- Barra da Tijuca. Alugadas
Dentro de Campo Grande — Estado da Guanabara
BARBEARIA — Vende-se na 9, 4.o andar. Tel. 32-6937, c| rios, com uma área de 42 000.1
com
contratos
de 5 anos.
RA, R. 7 Setembro, 88, 2.°.
Zons Sul, única no local, Gélson.
Preço CrS 70 000 000,00. O in-1
Mais1 informações telefone:
É INCRÍVEL! — O único loteamento à Tenda com todas as ruas já pronTels. 32-3638 c 42-0975.
todo edlflcado, com 5 anos, CAFÉ E. BAR c! contrato 5 teressado procurar o proprieMAGNÍFICA
COBERTURA
37-0273,
tas,
Sr.
Pedro.
Í.P
asfaltadas,
arborizadas,
água
e
luz
definitiva
em
da
Lieht
postes
ótima oportunidade p| a só- anos, féria 300 000,00, alug. tárlo na Rua Domingos . de
SEM ENTRADA E SEM JUROS
— MELHOR
ILHA DO GOVERNADOR —
cios. Tel. 38-1421
COMERCIAL
15 000,00, c| um apartatnento Barros, 223, Maria da Graça,
—
Casa
c]
_
COCOTA'
Boate-restaurante
quarConstrução e posse imediata — Na melhor localização, muita condução à
BARBEARIA — Passa-se com jrande, vazio, 2 000 000,00, c| G.B.. k noite até às 9 horas.
1 to... sala, preço 2 600 000 —
PONTO DE COPACABANA
bom contrato, grande loja e 50»;,, Av. Automóvel Clube, POSTO DE GASOLINA c/
Passo contrato de boatB
porta — Todo comércio — Hospital do Estado, escolas primárias, riiiásios
Outra no Tauá. 2 q.. sala.
.
moradia, área dando p| qual- n, 1769.
e
normal.
Tratar
diariamente
em
Campo
Grande, na estaçáo, lado direito'
Preço 3 800 000,00, outra na em instalação por motivo
a.uer negócio. Aluguel 7 mil COPACABANA — Vendo bír. garagem, c/ capacidade pl
de quem Tai da Cidade, na Rua Barcelos Domingos n.° 42, na- ban-aca
sala.
4
500
Ribeira,
4
000
1;
300
Vencie
150
mil
carros.
qts.,
N. S.a de Copacabana esquina de 2 aps. na Pitangueiras. Pre- de viagem. Tratar com o
na R. Gonzaga Bastos n. . Tel. 57-2086. Rua Hilário de
amarela de terrenos. — Mais informações com:
de gas. Negócio de ocasiãs.:
279. V. Isabel. Ver a qual- Gouveia n. 66, saia 316.
co 2 800 000. 3 terrenos, CrS Sr. Arnaldo, na Av. RáFigueiredo Magalhães
Rua
tiuor_hqra.
Tratar
Netto,
Jorge
c/
—
resj
Vendo
000.00. Tratar na
Rua inha Elizabetli, 85-C, das
;.)00
COPACABANA
•
3,*,
301.
bar E CA__'T-m'bóm poi> taurante. Tel. 57-2036. Rua Rosário, 155;
g,
do Monjolo n. 175. Tel. Gov. 9 às 11 e das 15 às 17 hs.
to de Copacabana. Vende-se, Hilário de Gouveia, ¦___, sj 316 PADARIA c| forno francês,
Grupo
de
8
(oito)
boas
salas
.06 ou 22-5643. c! Botelho.
Rua da Quitanda, 20, sala 101 - TelS.: 31-0994 e 31-0801
Diariamente, Base. 5 mi7 000 000,00 & vista, restante a
— CARLMBOS — cont. 9 anos. Aluguel 15 mil.
(P
Terraço em toda a extensão
combinar. Informações c| Sr. CANETAS
— Sócio — Caxias. • Vendas 2 500 mil. Preço ..
;RUA VISCONDE DE PIRAJÁ' lhões.
Vendo
Martins
I— Loja de 24 m2, frente, vaAv. Gomes Freire Tel. Petrópolis 5547.
18 000 mil, entr. 6 000 mil. —
'625-B.
Izia, 7 500. mil. 37-6523, até àa
da fachada
n
aceito sócio. Nego— hoje caipirinha
E BARES, cl cho- Também
jVSNDO
!21 horas.
cío
oportuno.
Tratar
c]
Jorge
BAR — Vende-se um peque- CAIPIRA
!
defronte
i
Est.
Campo Granf. 600 a Neto —Rua
saigadinhos,
e
pe
Rosário, 155, 3.°
no. bom movimento e bom 1500. Centro e bairros, com
, de. Tel.:, 46-7337;
Vista para o mar
Caipira. Leblon. sô em pé, féria 1500 em salSOBRELO-TA — 160 m2. Ven"cmpr.sa
' copt-!-to, 'preço 'razoável.
|
R Henrique. Av. Ernani Cardo- and., 81301;
i VÊKDE-S3
com dol3
de-se por 9 600 000 (metade do
garliijhos e chope da Brahma, aluguel pequeno.
Curuzu. 82. .'
PADARIA NOVA — ótima
¦ seu Justo valor), porém á viscaminhões;
c/depóaito.
so. 4, nò bar. Cascadura^
Tel.
Entrega em julho de 1964.
O melhor negócio de todos os tempos. Entrada
BAR c| minutas — Vendo, CAIPIRAS. • bares, padarias, féria, só balcão — Cont. 9
ta. Rua do Riachuelo, 245 —
122-9464. Jacy.
troco ou aceito soclo, que lanchonetes, alguns de hor. anos. Al. 20. Forno sup. v.
muito facilitada. Av. Pres. Vargas, 446 —
Porteiro.
.VENDE-SE um bãfnk esquipossa tomar conta. Esta casa com. c| chope da Brahma — Vendo c| grande facilidade,
s/l 603 — PEREIRA.
!na da Rua Italn n. 940. com
Plantas
e demais detalhes:
Pequena, com proesta mal trabalhada, só en Centro e todos os bairros, en- mot. saida e:;t. Ver e trat.
: Automóvel Clube. — Coelho
tregue a empregados. R. Can trada desde 800 mil a'8 mi- Silva Cardoso. 229, Bangu,
ILHA DO GOVERNADOR. - duto de boa aceitaNeto.
Caipira, Centro, íéria 2 300. Chope da Brahma,
dido Benicio, 1708. Praça lhões. Empréstimo Pl ajuda PADARIA nova para abrir c!
VENDO mercearia na AveniUma oportunidade excepcioSeca.
saigadinhos, cm edifício, só em pé. Entrada
de compra. Org. Rio Bran- estoque e farinha. — Granda, Ministro Edgar Romero
ção, vende-se. Cartas
—
BARBEARIA — Vende-se ótl- co Ltda., Av. Rio Branco, 81, de ponto. "Vende-se, com LoPres.
Vargas,
446,
sala
facilitada.
Av.
1603
n.
577, boa copa. Motivo de
nal
para você morar numa
mb sálSo. — Rua dos InvA- sala, 1111-A, c| Sr. Roma.
pe3. Tel. 29-2216.
viagem.
Departamento
PEREIRA.
de
Avulsos
lidos. 164.
CAFÉ' E BAR — Vendo em PADARIAS — Tenho divercasa! Rua Magno Martins n.° para o n.° 9 042, na
] VENDE-SE bar e restaurante,
BAR — Adicionais — F. um Copac. e Ipanema, ótima fé- sas para vender com férias
único
no
local,
com
boa
renCaipira em Braás de Pina, féria 900, instalamilhão — moradia — Jacaré- ria, contrato longo. Tratar de 900 mil até 3 milhões.
Av. Rio Branco, 131. 14.° andar 128, perto da praia da Fre- portaria dêste Jornal.
da, Instalações novas. Tratar
paguá, — Infs. c| Lima. P.ua na Rua Hilário de Gouveia, Inf. Rua Mayrlnk Veiga, 11,
na. Rua Visconde d« Inhaúções modernas, contrato novo, aluguel barato,
a. 902, com Rodrigues.
66. b' 516. Tel. 37-2086.
Joáo Vicente n. 657 — OsTel. 31-0060 — CRECI 3.
guesia. Sala, 2 quartos, jarma. 58, 7.° andar, salas 704J3,
vende-se com pequena entrada. Av. Pres. Varvaldo Cruz — fundos.
CAFÉ E BAR — Vende-se. em POSTÒ3 e garagens tenho
pessoalmente.
— PEREIRA.
603
446,
s/l
dim na frente e quintal. Va—
cora
férias
de
2
500
mil
até
Bela,
Rua
gas,
CristóvSo.
BAR
SSo
NO
LARGO VAZ
VENDE-SE armazém a bar.
6 500 mil. Inf. Rua Mayrlnk
I.OBO — F. 500 — Só bebi849.
Tratar no local na R'jr Saint
randa e dependências comdas — Infs. c| Lima. — 'R. CAIPIRA E BAR na Tijuca. Veiga, 11. s. 902. com RodrlCaipira, Botafogo, féria 600. Só em pé, tudo
Hllalre n. 123 — Borisüò-saò
João Vicente. 657 — fundos Contr. 6 anos, com grande gues. Financia-se.
diempresta-se
a
entrada,
Farta condução à por- Casa bem montada, bom
Facillta-se
novo.
VENDE-SE
-¦Osvaldo Crua.
botequim
na
um
pletas,
—
—
P.
14
COMPRO
PADARIA
sobrado, vazio. F. 1 400.
Rua dos Onl:;. 33-B. Rocha
movimento, ar condicionheiro para ajuda da compra. Av. Pres. Varrecente-1
português
E..R — Vende-s». fazendo milhões entrada a combinar • Grupo
;Miranda. Bom contrato e boa
ta.
0
melhor
de
sítios
Aguarde
lançamento
dia
31
de
março
ponto da Ilha, nado. ótimo negócio. Vin—
Para
ajuda
mente checado ao Brasil,
PEREIRA.
!._m negócio, não dá comida em prestações.
gas, 446, S/1603
íéria. Ver e tratar com
o plantados com laranjeiras,- tangerineiras, limoeiros,
na ftua Luc.s Rodrigues, 3. de compra tratar no E. |procura padaria nas ImediaColégios, parque de estácio- te milhões.
Teofilo Otoni 123, ,çoes da Praça Saens Peiia ou
| proprietário.
~— mangueiras etc. Muita água, condução à porta. Preço
Çticêa. Facllita-se parte do ATLAS.Dr.R. Orlando,
Tel. 6650. Niterói. — OrCaipira, Botafogo, féria 900. Só em pé, com
Henrique ir., Uruguai,
VÊNDÈ"SÈ um açcugue
compra
para
P.-ãamento. Tratar no local.
namento etc. -- Sinal de lando.
cruzeiros
84
sem
a
de
300
mil
em
~R. ou Simões.
—
prestações
"BARBEARIA —
partir
Motivo
Vargas,
446
de
doença:
Pres.
Rua
MeAv.
imediata, com 30íí do po?:. k
pequena entrada.
Vende-se,
engaba. 137-A — Ccrüovll.
vista e o rest. em 5 anos.
"depSo. iuros. Infs. e reservas: Corretor AURELINO J. LINS, 180 mil e 28 mil mensais.
s/1603 — PEREIRA.
BarSo de Mesquita n. 365. — CAFÉ E BAR em Madcreira,
' 000,00 sem Juros. Indispensável teVENDO boa freguesia
Rua Majia Freitas, 73, 2.° andar, sala 301 — MaduPreçojs entrada_a combinar. féria 2 200.' Preco 21 Temos
contrato
longo
e
Planejamento, construção e
de
9.
nha
Entrada
Pompeu
cru__.
R.
possua
Loureiro,
44. Ma- veira. (CRECI n.° 36J.
BAR — Pa3sa-se. aluguel ant. outros com menores férias. forno circular que se preste
Caipira, Bonsucesso, féria 1.600. Grande casa.
nuol.
tle esq. Rua Azevedo Lima, 26 Emprestamos para" ajuda da para. o fabrico de pães e3pe—
vendas com a garantia do
Av.
Pres.
Vargas,
do
VENDO
ui»
sitio
Vendo
750
aiFAZENDA
facilitada.
muita
próx.
entrada
VENDE-SE oficina de radio e
— Rio Comprido.
compra. Maiores detalhes no ciais, com cap. de desmantelevisfio, Rúa Elisa do Albu- queires, bem situada, pas.os Est. da Guanabara, 2 alquci- nome CONCIL — Rua Mexi446, s/1603 — PEREIRA.
CrS
401)
000,00
res
matas.
Teleiomi
.BAR E CAFÉ em Bonsucesso, Esc. Atlas. Rua Teofilo Oto- cho. mínima., de 50 sacos
de
terras.
e
aguadas,
querque, 15-A — Todos os 22-8309.
í. 800 mil, R. Uranos, 497, ni 123, 2.o pav. Orlando, diários. Sr. Jcsé, 42-0798 e
(as terras desapropriadas) —
Santos.
Henrique ou Simões
sala 1.
27-9146.
— Vende-s? R. Fonseca Teles n. 29, ap. co n.° 148, gr. 905. Tels.:
Caipira e bar, Penha, féria 1.600. Chope da
JACAREPAGUA'
VENDO
bar
caipira todo nô- um sítio com 8 000 m2, con; 402 —* Hcrmano.
--.45 000:
CAIPIRA no Centro, féria de QUITANDA — Vendo cl moBrahma. Contrato 7 anos, aluguel 10 mil. Fa' BAR Caipira. í. 1 700, hora- 900.
42-5312 e 42-4574 — In- Sinal
vo, primeiro dono, féria
contr. 5 anos, alug. 17, radia m| viagem, na Aveiurio comercial, chope Brahma
água, ótlmamente arbo- LOJAS.
—
446
Pres.
Vargas,
Av.
a
entrada.
400
000,00.
Motivo
viagem. — luz,
-.15 000'
féria feita sô chope e salga- da Automóvel Clube n. 1765#lita-se
Esven.
Mensal
na
rizado,
com
íaclcontrato,
entrada
piscina,
formações no local. Júlio 8oRua Dr. Leal, 338. Eng. de trada Moringuava n.
""lltada
dinhos. Preço 9, c| 4. Empres- A — Tomás Coelho.
S/l 603 — PEREIRA
f. 731. a ATENÇÃO! — Vendo loja
pelo Café Indígena. R. tlmos.ppra
•_
Dentro, na praça.
ajuda de compra.
rua
das
na
Ta—
do
Largo
—
dá
5
minutos
da 'Assembléia, 79,
quase
pronta,
MERCEARIA
CRECI n.° 95
Venha hoje
¦
Tratar Rua... Teofilo. Qymi QUITANDA
VENDO barato café « har, na quara. Tratar na -Buti Teó- Laranjeiras n. .466. defronte goricin
BAR-e café — Vende-se cõm h.o 123, . 2.o pav. Orlando, Vende-se. —' Estr. Vicente de
Cantiiíâ,'.Centro, féria 900. Não paga nada.";
Rua Caclqui, Sli — Traçarão otoni, 58 — 2." andar da Rua General GlfcéWo". — 1.a Região.
Carvalho,' 73--A. O melhor
(P
mesmo.
grande moradia. Rua. Barão Henrique ou Simões.
Vargas,
Av.
Pres.
lucro.
de
margem
do
Carmo.
tel,
26-0281
Tratar
Grande,
ou.
tel.
ou pelos telefones 23~:)S4_ e
do. bairro. Balcão frlgodo Bom Retiro, 307.
46-7603, cj Lourdes.
CAIPIRAS em Copacabana, ponto
VENDE-SE uma padaria: em 57-1204. .
446 s/1603 — PEREIRA.
—
rifico. Aluguel 5 000. ContraRUA
RIACHUELO,
161
—
Botafogo,
Flamengo,
Catete,
BAR
aps.
Vendo.
CrS
3
Últimos
500 OOO".
Petrópolis. bem
montada, SITIO Austin, com casa mo- CENTRO — Ed. At. Cen'Féria
600 000. Contrato novo. Ipanema e Leblon. temos di- to novo.
multa freguesia, contrato 5 desta, 7 000 mi. Preço CrS .. trai — Vende-se ou aluga- Excelentes lojas em edi'
fício
moderno,
versos, bons contratos, alu- QUITANDA — Vende-se na
do
Caipira e bar, Centro, íéria 1.200, entrada
venda.
perto
Tel. 52-4760, Sr. jQ3é.
à
anos, aluguel barato. Tra- 800 000,00 ou carro. Telefonar se 1 ótima s/loja. Trat. Av.
razoáveis, com entrada Rua Guaraúna. 136-B. V. de
CENTRO, ponto de
tar na Rua Marquês cie 47-8760,
3.200, emnresta-se dinheiro para ajuda da comBARES CAIPIRAS no Centro guêis
freguezla.
000 000.00. Em- Carvalho, ótima
Alm. Barroso, 97, s| 1106 — valorização. Preço a grande
—
Abrante_ n.° 43. Flamengo,
. nos subúrbios, férias de 400 a partir de 2 ajudo,
PEREIRA.
partir Santana,
603
163/5,'
446,
s/l
— Vende-se com vá- Tel.: 22-8326.
Pres.
Vargas,
da com- Facillta-se o pagamento. Trapra.Av.
p|
das 12 às 14 horas, com o SITIO
de CrÇ 3 300 000,00 com
mil até 3 milhões. Inf. na pregamos
rias benfeitorias, próximo 4
no tar cl a Imob. S. Jerònimo,
Maiores detalhes
Sr. Gaspar.
—
Rua Mayrlnk Veiga, 11, sala pra.
facilidade
de
SOBREna
COPACABANA
ou
grande
pagaTeofilo
Lida.
toda
condução.
Tratar:
tel.
Rua
Esc.
Atlas
na Av. Brás de Pina, 573. C.
902. com Rodrigues.
Caipira. Méier — Féria 1.300. com pequena enVENDO coníeitarla. mera, ca- 42-7338 — Paulo
LOJAS — Vendo no me- mento.. Ver no local ou na |
Otoni 123. 2.° pav.. com Or- Penha, pi cima Posto Na..o,a u_
=_.„-_
v=... ...o^.
de cei.,
esq., cl-j tel..
Inst. ..u>
novas.
_ «Ul»
trada. Av. Pres. Vargas, 446, s/1.603 — PEBAR. — Vende-se na Rua lando,_Henrique óu Simões. cional.
de Imobiliária Nova Tork. Av.
ue
comercial
lhor ponto
90
ITAOCA
pomo comercia»
flnft
(inn'inor
—
'iw,uuu:/.,.n.(í;i,!,n,1
a
a
W110&
Ver
na
7íua
Barão
Bom
t>U!1 Fi,rUei- Rio Branco, 131, 14.°. Tel.
do
BarSo do. Bom Retiro. 1 991, CAIPIRAS ÍS BARES — Te-"
REIRA.
— Frente para moder•?
Retiro
481.
|m'í
ponto final do ônibus 100. mos no Méier. Cascadura, QUITANDA— EM MARECHAL
jPa£,
."V„.
Jdc 31-0060. CRECI n.° 3. (P
esquina
Magalhães,
Moradia — Entr.
HERMES
119,
México.
Ver_e¦ tratar no"— local.
Niterói-F-il-ur>.<!I,o
-J"* rodovia
y-nv,
WmisTi-l .1 —¦
Madureira. Penha, R a mos. 400 — Infs.cl Lima, na R.uaj
-jlriiitni rias lvir-|Av. N. S. de Copacabana
Caipira. Centro, féria 1.400. só em pé. em -riir, , terreno
_ JNDUíslIvlAL
a aU "V"!11?*
BAR CAIPIRA
Centro. Ho- Olaria. Bonsucesso, om todo João
S0' ,n
PSWHÍ
— fundes
15
Vendo
de
x
60,
*>--._
637
Vicente.
902/3.
E\TREG\
EM
DEZEM«•""Ç"*
SÃO CRISTÓVÃO-Vende-se
rário com., féria. 350 mil, o Estado da Guanabara, com
gr.
ficio. O caipira mais bonito do Centro. Av.
cas. cem 17 ônibus diários 1 £2 Vlri*
.
ótimo local. Cruzada =S. ci
Osvaldo Cruz.
Se cas
— Áreas planas ou com BRO DE 63. Tratar na Av,°
tudo em pé, odif. Entr. de entradas a partir de CrJ 500
Pres. Vargas, 446, s/1603 — PEREIRA.
[\\V^my^^^ST°fo^
."1.500 mil: inst. mod. c| Ri- mil. Empresta,
Branco; 131 - 14 ou aluga-se uma loja nova,
mas para aju. QUITANDA c| moradia, em
Tel.
32-1324
*|Feva'çõèsrco-ta":|Rio
S das
*
beirlnho,. Senador Dantas, 14 da da compra. Maiores deta- V. Lobo. F. 210 mil. al. 3
31-0060 R,
por diversos rios e nas-fnâar.T=ls...
movimento,
de
Grande
p_rn«S«
í. «»B
Ramos. _M,.__.
dentei.
Caipira e bar, Centro, féria 1.950.
16.o. E| 1602.
lhes no Escritório ATLAS, na mil. cont. 7 anos. Vdo. urg.
grande
ponlo
aos
12
52-4903.
inclusive
«
A partir de 285 000
500 mil. T| p| tel
margem de lucro, com pequena entrada. Av.
BAR CAIPIRA — SSo Cris- Rua Teofilo Otoni n.o 123. c[ p;
ESC. - CONSVLT. em 48 prestações.
Local í»nj|"P« (ate as 14 horas) servindo para banco, casa
TERRENO
tóvSo. Férias 650 mil, aberto Orlando, Simões, ou Hen- 30-2565.
(i
Pres. Vargas, 446, s/1.603 — PEREIRA.
com muitas!— CRECI 3.
—
rique.
Vendo
urgen— Vende- privilegiado
QUITANDA
há 3 dias, tudo em pó, entr.
INTEIRO
ANDAR
— Passo vazia, contrato de cereais e acessórios para
INDUSTRIAL
2 500 mil. Com Silva, R. Se- CAIPIRA no Centro, féria 650. te. R. Barros Barreto. 117 —
se. 1 salão grande e 4 salas. moradias e várias casas co-|LOJA
Caipira e bar, Centro, íéria 3.600. Grande casa.
A Tista. Tamanho total 180 merciais. Diversos sítios em e aluguel barato, com arma¦nador Dantas, 14. 16,°, sl. 1602. Inst. novas, edif. Ent. 2 300, Bonsucesso.
Vendo em Bonsucesso, r.
serve para qualquer ra- automóvel etc. Tratar no lom2. Av. Almirante Barroso, 2, franca produção. Informa- ções,
Facilita-se a, entrada. Av. Pres. Vargas, 446,
QUITANDA E MERCEARIA
BAR CAIPIRA — Laranjeiras. nSo abre aos domingos. Rua —
calçada, medindo 11x50. —
ro. Av. João Ribeiro, a 30 m
—
17.°
andar.
Vende-se na Rua Sousa
Rio
das
9
às
cões
vendas:
Av.
cal,
e
Férias 900 mil, tudo em pé. Acre, 35, si 904, c! Araújo. _Y
—
Tratar
PEREIRA.
quinta-feira,
do Largo dos Pilares.
S/1603
Ver na Rua Guilherme
Contr. e edif. novos. Entr. CAIPIRA cl chope, féria 1 000. Cerqueira n.o 40 — Piedade.
CENTRO — Vendo uma Branco. 120, grupo 1220
Rua Castro Alves, 93, Méier, 16 horas, Rua
Bela n.° 597. Frota, 523. Aceito oferta.
3. 300 mil. C| Silva, R. Sena- Ent; facilitada, nada de refel- QUITANDA — Vende-se", preInicio Tels.: 32-9211 e 52-5172. (P 29-5522
sala comercial em
em
casa,
só
féria
1.300,
Centro,
Caipira,
grande
dorJDainas,_l41_l6,°,_sa!a 1602. çOes, R. Acre, 55, sl 904, com ço barato, aluguel 6 000. Rua
de construção, na Rua do
SSo Clemente, 172.
BAR CAIPIRA — Copacabana. Araújo.
pé, em edifício. Facilita-se a entrada. Av.
Acre, esq. de Miguel Cou—
Férias 1 300 mil, contr. e edif. CAIPIRA, féria 550.r_nt. Í'Í0Õ. QUITANDA E MERCEARIA c|
446,
s/1603
PEREIRA.
Vargas,
Pres.
to. Tratar pelo ter
novos, inst. mod. Com Silva náo paga alug., cont. novo, balcSo-frigoriíico.
telefone,
52-4903 — CRECI 3.
(P
ou Ribeirinho, Senador Dan- R. Acre, 53, sl 904,_c[_AraiiJo. grande moradia, feria 400 mil,
400.
Hora— Vendo .um grulucro
Centro,
Cantina,
CENTRO
garantido
tas.. 14. ,16.°. sala 1002;
'..
CAIPIRA Madureira, fl 900, ent.. 900 .mil. Pode vender bepo de salas na Cinelandla
rio comercial. Av. Pres. Varias, 446, sala 1603
BAR CAIPIRA —Leblon; fé- ent. facilitada, outro em Os- bidai. R. Cisne Faria, 276-B.
CrS 700 000,00 de entrada —
— PEREIRA.
rias 1 500 mil, chope da Brah- valdo Cruz. f| 600. ent. 2 ml- Maria da Graça,
Tei. 57-2036.
j
ma. tudo cm pé, casa esq; — lhões. Tratar.c' Henrique.Av. QUITANDA "o.—"V.~~R. Dr:' nFcen-;
avenida
Entr. a combinar c/ Silva. R. Ernani Cardoso n. 4, no Bai canor, 132,
jedifício
morad„.c| de 7
bom
«.parta—
tem
Penha,
féria
550,
na
Caipira
salas
Vendo
ITRAL
Juntas
Senador Dantas, 14. 16.", sala Cascadura.
anos, al. 4 000. _,
ie separadas, lado da com1602.
mento, alr.guel de tudo 20 mil. apenas 1.200 de
CAFÉ E BAR —-¦¦ Vende-se; QUITANDA com moradia, pebra. Tel.: -12-3_83, Andrade
CAFÉ' — Em Bon3Uci__õ~~ Rua Fratiz Liszt, 526, Jardim | queno aluguel, contrato lonentrada. Av. Pres. Vargas, 446, s/1603 — PEVENDE-SE apartamento em
P_rto ¦ de empresas, ca.-,a só América.
REIRA.
go. vendo no Méier. Telefone
edií. comevcial pava cônsul
na copa e umas minutas — CABELEIREIRO — Ven 27-1743.
tório, escritório etc. A vem
, Contr novo, f. SOO.
Preço
barato, precisando QUITANDA e mercearia venda Copacabana n. 1 066^010
Caipira, Centro, horário comercial, apenas c/
hoje 7 000. c' 3 000 ou o qüe de-se
—
de-se
c'
bebidas,
na
Rua
movimento,
Tel. 36-2247.
bom
reforma,
se tratar Fmpresta-se -alíum
1.200 de entrada. Av. Pres. Vargas, 416, sala
Miguel Ângelo, 479, Maria da
—
pava a entr. Tel. 32-6957, c' Rúa — Cardoso de Morais, Graça.
— PEREIRA.
SÍTIOS
1603
_____
Ramos.
338
GilsomSALÃO
£
CABELEIREIROS,
no
CHÁCARAS
CAIPIRAS E BÃ*RES ci chope CAIP-R.- no Centro, aluguei Leblon. Passa-se bom. conCaipira. Centro, horário comercial, apenas 1.200
da B.. salg.. ferias 400 até 2 Ce 15 0CC.C0. Contraio de
FAZENDAS
trato.
Boa,
clientela.
Inform.
CtS
níllhòes. Centro e Z. Sul e ?nos. Tudo em pé. Preço
de entrada. Av. Pres.. Vargas, 446, sala 1603.
34-2454, cl João
José.
"CABEL-IIREIHO.
INortc. Vendem-se. facilita-se. I. MO 000,00 cem 40íi. EmARARUAMA — ótimos loPEREIRA.
SALÃO DE
Só c! Acacio ou Paiva. R. S. prestamos. para ajuda cora. —
tes de praia, prontos para
.Vende-se ou arrenda-se.
i Januário. 28. sob.
pra. Trs.tar no Esc. Atlas, R.
construção. A partir de
2.0 par., Tratar pessoalmente com NoCaipira, Tijuca, féria 1.400, só em pé. Chope
CAIPIRAS — S. Cristóvão, Teofilo Otor.i, 123,
CrS 100 000,00 em 80 pres.
Henrique ou rival. Rua Afonso Pena n.°
com Orlando,
da Brahma. Facilita-se, empresta-se dinhE!?o
Benfica, c|. ferias'a de 400 a Simões.
mensais. Informatações
66-B — Tijuca.
—
1 100. Facillta-se
446
ent., com
Vargas,
Pres.
compra.
Av.
p/ajuda da
cões e vendas na Rua do
A.caclo ou Paiva. R. s. Ja- CAMISARIA — Vendo con TINTURARIA — Vende-se,
—
PEREIRA.
s/1603
Carmo, n.° 6, grupo 1108,
trato 7 anos, aluguel 10 000 com grande facilidade e bom
nuario, 28, sob.
tel. 31-0909.
cruzeiros. Ver e tratar na R. centrato. Rua 24 de Maio,
(P
¦!
CAIPIRA — Caju. f. 1 100. P. Gurupl.
—
Rocha.
.
186-A. Praça Malvl- 230
Caipira. Grajaú, féria 950., sem comida, só
CAMPO GRANDE — Sítios de
7 500, lucro 350. Vendo, faci\
TIJUCA — Vendo freguesia
1 500 a 4 SOO m2, todos planlito. Outros: Tijuca, Estado. no Reis. Sr. George.
446,
Vargas,
Av.
Pres.
facilita-se.
_r/
saigadinhos,
NOVO — Vend de pSo. Rua Baráo de Mestados. com árvores frutíferas
Bonsucesso, P. da Bandeira ENGENHO
—
PEREIRA.
s/l
603
e água corrente, a partir de
ete.ifll Acacio ou Paiva. R, S na R. Barão de Bom Retiro quita, 147. Falar com o Sr.
400 mil cruzeiros c prestações
n. 46, perto da estaçáo, ca' Francisco.
Januário, 28, sob.
fé e bar com refeições ligel' TINTURARIA — Vende-se ..
de 5 100,00. Tratar Rua da
Cantina, Centro, féria 600. Lucro garantido liConceição, 105, 19.°, sala 1906.
CAIPIRA — Catçte, féria 800 ras. Tem moradia. Tratar c 2 200 000,00. Parte financiaQUido 200, apenas 700 de entrada. Av. Pres.
Tels. 43-4112 e_23-9480:_
proprietário a
qualquer da. Contrato de cinco anos
.por 2 000 dos compradores e
—
PEREIRA.
(P
Vargas,
446.
sala
1603
«om contrato novo, de um hora.
aluguel- 15 000,00. Rim CarFAZENDA iplaha'. 76-A. para
_>
dono só. Preço base de 6 000 FARMÁCIA PEQUENA
Alu- lho Alvim n. 333 — L. H
Kado. Urgente. 16 milhões.
Tratar no Fénix, Rua Álvaro Kl\el 5 0C0. 4 anos de contrato. — Tijuca.
Tel. 20-7673.
Alvim. 21, 7.o, Oinelândia, c! Tratar das 9 às 12: Rua Cia-irRGENTE _ passo ,,oa
ou
FRIBURGO — Vendo
-Imundo de Melo, 402 ;'ie- loja. instalada no melhor
. Magalhães ou Cardoso.
alugo sitio. Tel.: 57-0132, das
CAFÉ — Tijucarféria 1300 dade.
diante^
14 horas em
ponto do Eng. Novo. para
garantindo 400 de lucro li- FARMÁCIA em ótimo ponto
RIO—TERESÓPOLIS — Ven„„„ ,
, ..re. casa com instalações ve- e c/ aluçúel barato, féria t|ualt|iier ramo. 23-00:24.
do
sítios próprios p_ra grancasa
lhas. contrato novo, grande de 1200 000. arms. de 1.» e vÈNDÉ-sEtüfiente. -rc^uèlla Com apenas 100 000 de sinal, uma
j_3, di_t_ntes l hora do Rio,
deS'l"j de, sala,
moradia, por 2 400 dos com- nonto de bondes. Telefone:
ônibus
c trem à porta.
c|
sendo
cozinha
e
banheiro,
quarto,
pradores. Tratar no Fénix, :_P:e_,_l'__-1''-_jih'°'
"em ?nira.0_â?ucent-olU"
CrS 4 000 mensais, s| entrada.
™e
flua Álvaro Alvim, 21. 7.» an- FARMÁCIA! —" Vende-se
Tratar na R. Alcindo Guavende-se óuma' cíiüt-nda i o restante do pagamento a combinar. — •nabara
• dar,
Cinelandla c| Magalhães bem ponto. Pequena eiítra- mercoa.i-, t.m moradia:eon-,.Maiores
gr. 1 701, Cldetalhes em nosso escritório: Pra- nelíauiia.n. 25.
ou Cardoso.
da. re.'.'tDWte lacilitüdo. Tele- trato S anos. aluguel d _00. m.
Tels.: 52-2842 e
.
„,„
_,__..
22-6991.
Rua Ana Quintão. toa-A — i ca
com
Sr.
Pereira.
Tiradentes,
9,
s.
312,
CAFÉ — Grajaú, féria.:600 fone 22-2781.
*"
fp
com moradia, contrato novo e FARMÁCIA — Vsnde-se.Pre- Piedade_— tratar _no_local.
SITIOS — CHÁCARAS —
"bares
aluguel de 9 000. 6 anos de ço de ocasião, ver e tratar VENDEM-SE cafés e
Vendemos sítios e chácaras
contrato, telefone. Tratar no Rua Pache.o da Rocha, 260, nos melhores bairros ou no
na Estrada do Contorno,
Fenlx, basta que os compra- Bento Ribeiro.
Centro, nas Laranjeiras ou!j
próximo ao asfalto, mediudores tenham 1100. Rua Al- FARMÁCIA — Vendo uma c| no Méier. em Sáo Cristóvão
do: 15 x 40. 30 _: .0, 30 s
varo Alvim, 21, 7.° andar, Ci- bom movimento, facilito. — ou em Bonsucesso, contratos
100, GO x 240 etc, todos
. nelandla, com Magalhães ou Aceito . carro como parte do bons e bons lucros, casas peda
'Informações
Cardoso.
planos, a 50 minutos
pagamento. Motivo, da 7eruia quenas ou grandes e c| chope
Praça Mauá, sobre asfalto
CAFÉ — Engenho Novo. fé- por ter outra. Traiar paio tel. da Brahma. Empresta-se alno local,
No
melhor ponto comercial, passa-se com ruas abertas, ágna
ria 900. S anos de contrato, 30-7884 — Com Souza.
gum para a entr. Praça Tiradentes n.° 9, 4.°, c| Gilson ou
ótima moradia, apenas dois FARMÁCIAS
e
nascente em abundância
diariamente, até às 22 horas
E DROGA- cl Amorim.
empregados. — Preço base de
contrato novo.
luz; ônibus, trens e lota
7 000. rom 2 000 dos compra- RIAS — Vendo. Férias VENDE-SE um botequim;
loteamen
o
cortando
i
I
ções
.
mi
i
_.
.
r
nn
r,r-r,n
dores e tratar no Fénii. Rua mensais 12 milhões, 6 mi- com residência. Crí4.0 000.00,1
Tratai* pelo telefOlie 29-3703, a paillli"/,, ótimas terras p' plan
Álvaro Alvim, 21, 7.» andar, lhões diversas com férias em frente i. estação de Cos-I
Unrãn
» .ri.r.n
Todo o
Cinelandla, c| Magalhães ou de 3 milhões, outras menoMatrlzídas
9 horas, diretamente conVo proprietário; Srcio^no
locai, e' rèàiCardoso.
res. MINERVIXO. ESPE- S? fí2M0-Ea*áoURioda
^jménte
dentro, da Cidade;
CAFÉ — CoracSo do Méier, OIALIZADO. 14 às 17 h — v_sNirÈrà~TS7eTi--xí?-7Sr-i
Ver para crer, muita genrent.ro comercial, horário co- 2:2-8801. Av. Rio BrancoJtro de SSo JoSo de M.rlti
mercial, féria 960, cont. novo. 108. sala (i0_.
te construindo t morando
Féria 280. só vende Cí.ido do
bias instalações. Tratar no
no local. Faça sua casa dc
cana e cachaça. R. fl. Lãfénix. Rua Álvaro Alvim. 2), LANCHONETTB NO CENTRO ra n. 93.
linda
campo próxima de
7.° andar. Clnelftndla, ci lia- i— Horário comercial; ièi\& 3 VENDE-SÊ _^
um
caíé e bãr.
praia, A partir de CrS j
milhõ-S. Preco 20 000 000.00
.^oíháçs ou_jCardO--o.
"—
1 500,00 mensais, sem enentr. S 000 000.00. Tratar com por a pe=__o?. não entender tio
Méier, -_riã"7_Õ. Jorge Neto —
CAIPIRA
irada,
sem
Rosário, ramo. Entrada 400 000. Rua
juros,
posse
com. quase novo. feclir.nrio 155. 3° an d., »1 Rut,
Mana do Carmo, 26-B. Pra301.
imediat:i e construção lirs 11 h. deis empresados, por
Ca elo CrtTmofundo
local,
No
R.
BARÃO
MESQUITA,
538.
a
cons.
já
I
Facilitamos
vre.
MERCEARIA
com;_tfvêis
e
7. OCO do., compradores. Travende-se uma boa mercea-jnaram várias indústrias (malharia, cartonaçcm. piásta.r no Fénl-T, Rn» Álvaro Al- finos — No melhor ponto do
jtrucão. Contrato pelo dec,
rim. 21. 7." andar, Clnelán- Lemt. Freguesia excebr.t». — l?a»_rUn» loâ]alOU *' tic03' dePõsito ftpar. elétricos). Trata-se de 1/2 sub- lei â8. Condução para vifi-.. fi:0 er.nco. 131 • i4e »"_.r «-> tei: ji.coea..;..
baratissimo. contracIír. c' Mac-ilhãe.- qu Cardoso. Aluguel
bem «rejado c/ janelas do.s 3 lados. Fé direito] sita.*.«-local sem <JwP««
to longo. Motivo Tlagcm. VBNPE-3E fábrica de cera,
»>CDrt?..!í
*
g°'°
C.-3ELEIREIRO — _'. 1 OOltlíí. ótima oportunidade. Ver na praçe; exclusivas
ds grande 12'=0 m. Financio ou troco por carro ou _p. Z. Sul.;~
i 2 T ¦? ¦
loja. c1 2 portas. Vdo. urg. xt', Rua Guat_.ro Sampaio 652-A faturamento. Fundo
IPara. pagto. à vista i milhõea. Ver urpcntP, rie 9 à.r* 11 h. I1?3 Ku3 Jjsconrte rtc xnft-i-,
.30 mil. c! entr. Í50 mil « Telcf on**» 37-ò07f>, rom Ecí- ciai rcali-íoo. Trarar comera. 1*5 — » 4»_. lei i
tele-'
uma
mundo.
prest. 15 mil. Tel. 30-2.ifi_.
fon» õo.«i-.
i
Inform, 43-67391. ç, BroDrietário.
43-S0Í6.
(Fj

HiB-ioPALACIO MANON.

LOTES PARA CONSTRUIR

COPACABANA

ANTÔNIO NONATO VIEIRA & CIA. LTDA.

Fábrica de
biscoitos

Imobiliária Nova York S. Â.

Sítios - Nova Iguaçu

Lanchonete
Churrasqueto

Quarto e Sala
Se-pa-ra-dos

Construa em seu lerreno

|Loja- Madureira

Salão 300 m2 - Vendo
Fprça ligada 17 HP

(Av. 28 de Setembro, 181, VILA ISABEL)

Sala, quarto, banheiro, cozinha e
área de serviço
com tanque
Construção
da EMPRESA
CONSTRUTORA
0RI0N S.A.

87.500, de entrada
20.6505 por mês

IMOBILIÁRIA

é&y

NOVA YORK %

3.° Cad., Jornal do Brasil, 5.a-_eira, 28-3-63

ALUGUEL
CENTRO .•?..,¦,.

ALUO O gde. ap. írc. conj.
30 000 o taxas. lt. Beato LISboa n. 104, ap. 004.
ALUGA-SE em'"not_r_nm7""ivr
amplo quarto com ou
eein
moveis, boa comida, elevador
telefono,
«gua
corrente, a
pe_Lsoa de tcdo rtvpolto. Hua
Machado do Assis, 20. Telefono 43-11177.
ALUCIAM-SE vagas tt . moças.
_'| lavar • cozinhar. 23-9233.
Ciitcto.

AlAiaÕ-Vagas ã moça..."— R,
Riachuelo, 221, ap.-. 817, __
ÃWtó7_-S8"v'ii'a"para"rãpâí,
com, nwvcl t rotipn do cama,
s partir de 3 000,00. Ladeira
do Barroso, 13B. Centro. _',(.0
A_iUaA-!-"-_cii'fia liã. fettft
Monte, 37. com 4 quartos, sala . e dependências. Aluguel
43 000.00. Vér , no local, cltis
9 á*_ M horas.
..,'',.,
ALÜGÀ-SÍ- quarto - it rapaz Atenção — Flamengo, vagn
trabalhe fora. 8 000,00. Una p/ rapaz, c/ ouu/ ref. (quarto ]>l 2). el tel. E..lr..m-_e
dqJRliichuelo, 414j ap._504.
Rua Marquês'do Piiraníi,
ALÜGAil-S-. quarto e banh. refs.
iig.__02._
73.
lndepéndcnto. — Ladeira do
cl
ALUGA-SE-ap.,-moblllado
169,
np,
101,
«obreBarroâo,
telefone,
l
l «.,
.
loja.
ÀLUGAM-S-."Va~ç"ás"» rapas?»
dêem
reforênsolteiros, quer
cia-. Avenida Marechal Piorlano n. 13, sobrado.
aluga-SE aala mobiliada, a
2 rapazes, Praça Cruz Vermelriá, 0,_4_j aiidar, ap. 23.
ÃLÜtíObTvoía casa"'db"fam.
„. rapaz eduo. trab. íora. Rita

c|
coz.,
q.,
banh. K. Silveira Martins n.»
137, ap. 507. Tratar Predlul
Canadense, H. Álvaro Alvim,
21, 12,°, sr. 1 206. TeL 22-7808
Ã-UOO vaga a moça, mob.,
eaíe, r. de cama. 4 500.00. —
Amb. familiar; R. Pedro Américo, 276. Tel. 25-0939, Cvtete.
ALUGA-SE~ ap."emi<t,». lõc.',
al sl, e qto, sep»., 2 banhs.,
área, tanque, co?;. Sen. Vergueiro, 230/908. Base: .14 000
Tel.: 42-2442.
"casal.
ÁLÜGÒ ótfmo quarto
Rua Dois de Dezembro, 40,
ap._302 — FlameiiBo.
APARTAMENTO • —" A.üáo -ie
na Rua-Soares Cabral, 48-201,
2 quartos, sala, dependeucia::, cl móveis e telefone —
TtataH:ítelaV:'45-3911.ei23.63l7
ALUGA~SÉ
quarto pequeno,
sonhora- ou senhor trabalhe
fora, ap.- familiar.-Senador
¦¦--.
Vergueiro, 230, apj 302.'
ALUGO ap. Rua Pedro Américo, ísi, ap. 1001. Qt., aala
CrS
separado, Área cl tanque,
'<
30 ÕÇOi-^TOitaryUl;:
"i"m"*qií*írtoS2W3S\
e vaALUGA-SE
a para rapazes' ds família.
'olerone:
43-8301. _• "pi „__
"moça
ALUG'Ã*""SÊ l-.vaga
que trab.. for». Casa de tado' Qatotc
mllla. R
',.' n. 33a.
TeL: 23-0..23.
*vana " "pf
móe.as
ALUGA-SE
com refelçfies, Tel.:_45-0749.
ALUGA-SE-vaga.'. R. Marquês
Paraní. 128, ap,_202.
ALUGA-S--" ciuartcfpai-"" casal
som filhos ou rapa:, que trabalhc fora, Rlla Santo Ama20, ap. 53. Catete.
VAGAS
ALUGAM -SE
para
Rua do Catete. 142.
homens,
'
andar.
__
ALUGA-SE um quarto a" moça que trabalhe fora, Praia
ap. 312,
do Flamengo, 72,
bloco. "apartaCAT-ET-.*"— Aluga-tó
mento 611 da Rua do Catete.
27* (entrada, pôr Artur 8ernurdcs), com quarto e sala
separados e dependências;
Choves pa portaria c liiforSeguros
Cia.
na
mações
Unido dos íroptl.túrlos. Rua
da Qultaltda., OTÍ'IoJft,)i:; _,
CASA ANTIGA — Àíiiga-se
por 03 mil e taxas a da Rua
ou
Alice n. 119. Tel. 52-3095
3G-3304.
•
FLAMENGO — Alugo quarto
a dois rapazes. Marquês Pivraná,_73. ap._ 102.__;___
FLAMENGO-— Aluga-se ap
conjugado na Rua Ferreira
Viana n. ?(.. Chaves na por:
taria. Aluguel de CrS
.10 000,00. Tratar Lg. CarioTel.
804.
«_!_____!
s.
_3,
LARANJEIRAS —'"Vaga em
ap. familiar, vi moça que
trata, fora.- c/ refeições completns.Jó 000_— 4Í-874£.
LAR ANJB-RA-f —. Al ügíí-sr 1
aparatmento de luso, mobiliado, todo atapetado. armarios embutidos com serviços
do escultura, 3 salas, 3 quartoft. banheiro social em cor,
tollete, boí« com duchas, c|
6gUa quente no banheiro e
n» cozinha, dependenci». da
empregada e garagem, plntu.
ra » óleo. Tratar co;n o pro
prletário n» Rua das LsrànJelro.. n. 236. ap. 301. Alugu«l_mensal Crtigj__ 000,00._y

AVENIDA COPACABANA, 683. TEMPORADA — Aluga-se ap.
ap. 704 — Alu&a-se por 2 novo, frente, aala, qto. momobi- Dlllado, 30 mil — 30-4355."
meses,
parcialmente
liado, o] saleta, Jard. lnvor.,
ala, 2 quarto», 2 bàuhs,; cozinha, írea. Chaves c) por- ALUGASE — LEBLON — Av.
teiro, <l__, 8 ka 11 liorus, Ad- Bartolomeu '-vlltre, 399, ap.
Av.
miut..tn.riora Nacional.
ca.:..l ou pessoa m>,
Pres. Antônio Cario* n. 013, 308, para
perto d* praia. Saia-quurto.
2,0 pitv^ Tol. "liíio"
42-1314.
banheiro t kitch. Tratar no
ÃLUCÍÕ ai),
qto".. rõzT, Banco Auxiliar da Produção
banh.. mob., atíio-t.. cl lei,, s.a.. Travessa do ouvidor, 12.
Acei- Tel, 52-2220.
3
mtacis
úc>jò*>'.to.
gel..
*ii*
Contrato —
lo temporada.ou '¦.¦••
Benhor
ALÚGA-aÉ qíiiirtu"
17-1340. •__
só. C.tsn familiar. Ataulfo de
iVLUGA-SE ap. com 3 quat- Paiva, 1 233.,_jip._20_;L Leblon.
te-, 1 í-ala com ou cem md—" AhlRa-fle o ap,
is. Ver na R.ua Toneleros, ÍPANÊÍN.A
I'l239, ap. .0.. Ti-at.ir: Banco 50-_ da Rua Visconde 3 dc
187.
com
unia,
quarRlbel- rajíi,
Hábil., Rua
Barata
tos, naleta, cozinha, banheiro, 072^
ro, Jardim de Inverno, área
ALUGO.ÍlOimll pí"i".i_. põq. coin tanque e dependências
ap. c| móvel?, tel, 2 oti" malt completas
para empreitada,
mefes — 40-1401.iTratar
.
na EMIL _- Empresa!

IPAN.- LEBLON

ATENÇÃO — Aluno ap. no
melhor ponto
do
arajaü,
Junto k Praça, Hu» Oomplnas, 205, hj>. 301. úi frente
comp. de hall, umoU .«ún o|
5 x 4, dois ótimos quarvix,,
banheiro,
copa e
iloalnha,
iroa, deps. do emprèaaila —
Aluguel CrS 34 000,00. Tnttftr
pelo tel. 20-0281 ou 40-7003
— Lt>V_.-(Jen.

ÃI/UGAM-SE aps, de 1.» lõc.çdo o| trõs tv.-uulca tiuartos. varandas, sala o dependelicias completas do cmpioBjtda, na Rua. A-Kir6 n..0 63,
rh. vç.. na t.inu.-indi' ao lado:
Eflta rua comoçfí na nua-Belio do Bom Retiro n.u 1 309.
Tratar na Av. Rio Drauco,
311, sala 1 800 no horário comercinl. *-Altisam-ue""na
GRAJAU'
de Bragança;
Rua Duquesa
-.„.„,,„,.,.,„-.,„
,„
302 e, 402,
apartamentos
„.85,
os
ALUGA-SB quarto de rrelitc, Metropolitana de Imóveis Li-!com'sala 2 quartos, co:-lnha
mobiliado, a um ou tlols ra- mitflda. Av. Rio Branco. 150, banheiro' á>ea de serviço e
nazer,. Escadinhn fi. Homnn, iiiupo_123J. Tel. 32-9059. dep_ _e-'empresada. Aluguel
ap, 701, finnl de Bá- Fer- ÍPÂNÉMÂ
— Alugo ótimo CrS 43 000.00. Chaves com o
rètra. Copac. Trotar «páe 17 apartamento
Bv>er
Tratar
na R.
de
cobertura,!porteiro.
"" ' "¦"
""-'-¦
horas.
"ATLÂNTICA "
frente com sala dupla, 2'nos -¦¦
Aires, 90, Ji 707. Telefone
>- quartos, 2 bnnlielrus, q. de 52-7344. •_
AVSNIDA
Aluga-se temporada,
frente, empregados, grande terraço.
Aluga-se «partaap.
mobiliado. 70 Ver ci Sr. Oliveira. R. Vis- GRAJAÚ:— 2
pequeno
quartos. _ala o
— monto de
mil Cr. — 47-1849.
c| terraço de
-T, conde d» Pirajá. 22. C-01.
dependências.
F.
P.
Furo
Tratar
Veiga
ALUGA-SE vaga a rapaz uc WlIUt, Al... Or.i...í._-n te**t OA 70 m2, na Rua José Vlcentrato. Crt 8 000.00. Ambiente Filho, Alm. Barroso n. 90, te n. 56. ap. CO-2 — CrS
familiar. Rua Barata Ribeiro, ll.o.Tel.: 42-7144.
40 000.00._
LE-Ji-ON —"AÍuaKnibs a pai002. np. 302, PóstoJ______
vilã isãbèl"!'— Aiuga-se o
ALUGA-SE quarto mobií. Tel. tir dé 12 mil cruzs., lojas na ap _!02 da Hua petrocochlno,
30-0570, Rim Djalma Ulrich, Av. .Ataulfo de Paiva, 1174. 77. Tel. 38-0509;
ChaVes cj o porteiro e tratar
110/415.
— Rua do Carmo, VILA ISABEL — Av. 28 de
ALUGA-SI. quarto/smohlllãi na KAIC
Setembro, 347, alugo casa: 2
do na Av. Rainha Ellf.abeth, 27, gr. 001, Tel. 22-1000.
.
—
Alugamos mõblr s.,J3_q. jBO 000. 40-9137.
LEBLON
.?v^_*;P.'_.__?.^,^__í_[Í!iiH^,*^__U1**

CASA — Aliiso. Magalhíes RAMAL DE
BMW-. Tel, 136, M. H.
Nfl_II.ll — Cachambi — Alu- MANGARATIBA
(ja-sol em 1.» locaçáo.' ótlnio ALUOA-SK boa cosa, em couapartamento
terreno, em MurlüUt
u .... quarta.!,
1 co^iuna
,„ >,,,-. don_. duls
,.
..-¦ tro
uaniiGiro.
epei do
Salnv
na
58-73f)0
Rua Odilon de Araújo, 223
01utvés no n,° 213.
"Àluga-ae
ENCANTADO —
caoa tipo apartamento,
de. 2
quartos e todas as dependeuciits, cômodos grande., aluj?uol CrS .70 000. Rua FOBUntlefl
Vnrela,_S15,_ap. 101.
MÉIER*"—'"Riia" Salvador fl'
tea '.n >*( Bd yr' .Alugo *tytt\s.
MltlER — AÍug." lindo e" cont.
up. c| saleta, salHo, 2 Brandes
quartos, banheiro de luxo, qt.
e W. C. tlc empregada, arca
etc, Bancos, florões etc. OrS
30 000.00 taxas. Rua José Bunlfacio,
1059/301.1 Tratar cl
ARAÚJO, 23-8490 .ramal 1071
PIEDADE - Aluga-se uma. casa com eala. quarto, cozinha
e banheiro. Preço CrJ 17 000,
na RtiaTeiselta de Pinho '.SM
"np,
ÍÜÚiSTlKO' —AU.g_.-_c o
303 situa-lo -.ia Rua llornardo aulmar.ifs n. 21, com 3
quartos, : rala, 2 bããhcliòs:
cozinha c| i'i-..iSo a r:.h de
rua, 'área c| tr.nqtie. — NSo
falta água
Pode cer visto a
qualquer
horèí
Aluçttel
de
Crs 30 OOO.OO. Tc!.
52.__27.
ROCHA — Na Rua cõndê
Porto Alegre, 103, aluga-se o
op. 301, 7 dependências. Chaves no tanr embaixo. Tratar
Av. Suburban»._7 240. .
ROCHA* —" R. 24 de. Maio,
203, ap. 202. Alugo lindo àp.'
2 qts., s., c, dep. comp.,
pint. a óleo c| sancas, 35 000.
42-5554 — Hamilton.
RICARDO
DE
ALBUQUER
QUE — Aluga-se
boa casa
perto da Estaçlo, a casal s|
filhos pessoas Idôneas. Hua
Allpuá, 470.

DIVERSOS

ALUGA-SE pequeno apartamento mobiliado, com telefone, por 4 meses. 23-5745. —
Valter. "quarto,
— Telefone;
ALUGO
47-4073^
—
FRIBURGO
Alúga-so oü
mobiliada,
casa
permtita-.se
'outra,
em Paqueui. Sema.
por
m\ Santa. — Trator na Rua
Jo.ié dos Reis, 502. •— Eng. de
Dentro.
quarto* para, guardar má-'
veis, por 20 meses, prcclsa-so
em casa de rctjpons.ibilldU'
de. Urgente. Tel. 28-77J2.
SAO LÕÜRENÇÒ — Alug"'
ampla c confortável quarto p|
vernnlsta.próxlmo ao parque,
1 000,00 diária com refeições.
Tratar: 30-1460. •
_
.

PETRÓPOLIS —
TERESÓPOLIS

Depósito — Botafogo

GELADEIRAS — Últimos
modelos. Entrega, lmedlaIn. A p.a..o pelo preço de
à vista. Conceição, 20. —
(__
Tel.: 43-9283^
ÓKLADBÍÜA i Philco. 11 ¦ pés.
(U. S. A,), porta útil;'prat.
cremado*., degelo automátlco Frcezer etc. Alto luxei, nã
Av. .Oapneabana. 010, joja 7.'

Alugo excelente loja servindo para
depósito com 200 m2. Ver na Rua Visconde de Silva, 97, e tratar na Av.Rio
Tel. 23-5128.
Branco, 57. sala 604
^^§j£mM'
ros, só nas 1-ojas Elétricas "

NO CENTRO
LOJA
Transíere-se novo contrato de locação

Rua Buenos Aires, lú!).' - •
Tél.. 43-2311/ "Wl" •'
0_tLAD___BA,~'a gás e quero_ene. nova, porta tltll, 75 mil,
na Rua- tlilv» Cfistro. 44.—

,

.

¦ -. ¦..*•
de ampla loja com 180 m2 e telefone, situa- P6tto 4 — Ccpacatiaua,
'ocasião' 'sedé
da no melhor centro comercial da Cidade. GELADEIRAS
hoje:
rAo liquidadas
Brajrettltnoa, Coldspot, Frl- :
Preço 15 000 000,00. Tratar com Sr: Carva- temii
Bldaire, Clímax e outras usa•dos e: de oca.lllo.
Rua da <
lho pelo tel. 30-3642.
Relação 55, sala 10,.¦¦ ¦ ¦" ¦¦¦>'. ¦

Srs. Síndicos ide Condomínio
NÃO

PAGUEM

MAJORAÇÃO

ÓELADiraÂ -- Veride-íe por ¦
Cr$ S5 000,00. ótima geladeira .de 81/2 pés, em estado de
nova.. .Rua Francisco Manuel. ¦ .
!5. Rlochueio. Tel. 40-1-29Í t-. . .

liaboi-atprlo.yUa.
______ ¦' "
QBI-ADEIRA — Moderna —' •

Vendo. 42 000. motivo,-de ter..
Teresópolis
ALUGÁ-SE ¦•:• op.
Riachuelo, 221, aj_Jl 102.
comprado nova. Rua Ponte» •
ou troca-se pj Igual, Rio. —
INTERNACIONAL
Correia, 123, fundos, ap. 103.. ,
IM.OBI_.TA.llA
A
ÃLVOA-Vl-SÊ vasas para raTelefone: 30-6829.
TlJuca
Peço nilo telefonar
pazes. Avenida Metit do Sil
não aumentou suas taxas de administração.
ALUGA-SE np., sala, qt. sep'
n. 87,
•ni
i 1______ ___!________ ____.¦•'
Mob. Várzea — 4G^5263:__
PTeços módicos
-II GELADEIRA
BrastemiALUGA-SE vaga com refel...
¦mprlnelpe, excelente estado." — i
FIM DE SEMANA EM PÍSTRÓ*Eficiência
POLIS — Fuja do calor e desUrgente:
Assistência
48.000J10.
.'.-.Rua 'Aspermanente
ALUGA-SÊ ap" liôVOj*.:. COM
canse 110 Hotel. Solar Pedras
tllbe, 218. Guarabu — Ilha do '
•
cala, coz.. e banh., na IRua
peçam
nossas
condições
Brancas. Independência. 984.
:
lllllllGovernador. ; ..-¦
André Cavalcanti. 15, ap.
Todo conforto moderno. LabELADEIRA amerlc.. 9 p_"j.' ¦*
80l___pás as 14 horas.
nua México, 31, jrupo 603 — Tels. 32-6737
ALUGO átimo quarto*-» 1 lltído, por 40 mil cruzs.. o ap.
go, riiique, ônibus k porta e
func. .bem. Vendo urgente,-4>
e
22-14.1
(P
APARTAMENTOS —.Centro.
cozinha de la. — Reservas:
Sflihor Idôneo. Copacabana. 1 303 da AV. Ataulfo de Paimil. Maehado Assis, 6.
,.'.-''
va, 50, bloco 2, cj sala e quar- LINS — Êín local aprazível",
Dcado 20 000. Sem liador. So— 37-0571.__
Eotaíogo, 324 — 20-9595.
na
sobrado
GELADEIRA, 9 1|2. Vendo..40. ,
to sep.. saleta. banheiro e aluga-se amplo
lucilo riplda. Tratar R. sePETRÓPOLIS — M6a de abril
ALUGA-SE vãcã" moça. AV. kitch. Chaves c| o
com
759,
n.°
Maranhão
Rua
mil.
Rua
«
Bar4o.de
Iguatemi,
nado»' Dantas, 117, Sttta 510.
porteiro
Alugo casa mobiliada. —
N. S. Copacabana 1017, ap. tratar
¦184. ap. 104.
.,
.. ....... ,':.'.
na KAIC — Rua do 2 amplos quartos e mais'deAl\jÓA-SE * rapai solt. otfn.» 1106.
Tratar p/ tel. 23-9355. R. 17, CONSULTÓRIO .dentário —
_>_
Cnrnio, 27, ' gr. 001. Telefone pendências. Ver hoje das 9 às
GELADEIRA GI. — Como noAlugo
md quarto mobiliado, na.Rua
das
com
insta13
à.s
17
horas,
excelente
Sr.
RoAssemALÜGA-SB o ap. 1203 dã Rua " 1800.
Rua
17 horas e tratar
mil,,
va.
aa
outra
laçfto.
Três
do.-tesende. 21. ap;' 402.
manhas
e
nato.
três
.arncrlcaná,
Xavier da Silveira, 40, com 3
bléla n.° 30, sobreloja. Teletipo escritório, 38.. mil.',Av:
LEBLON — Aluga-ae
tardes. Ver e tratar na Av.
ALUGO ótimas vagas, quar¦
quartos, sala e demais depen- e sala separados. Verquarto
Cop., ai0,r304.
SAMPAIO — Alugamos por 30
com fone 31-0990.
Copacabaiia_861,
ap. 1 115.
"—'"Alugamos"duas
to ile dois. Rua Carlos Samd-nclns. Ver no local,' <las 8h
—
tipo
casa
Alugo ap.
33 mil. Rua Gene- LINS
mil cruzs., o ap. 101, dc fren- ALUGA-SE uma casa corn
GELADEIRA Crosley de 11,5
CENTRO
30m ás I6h 30m. Tratar na porteira,
palo._. ,7,
ral Urquiza 242, ap. 302.
na Rua Gr&o Pará rt. 321 — te, da Rua Poim Pamplona,
pés, EUA, toda originai; Cl '
Rüq-do Senado ¦ 47.
quartos, snla, copa, cozinha salas amplas, na R. da QulALÜGA-SE apartamento conRUA JANGADEIROS N.o 40, ap. 202, com grande salio, 2 536, c[ Bala, 2 quartos, baBav. p/ légs. o veros., porta
landa,
11,
804
005.
"C.
salas
e
banheiro
completo
um
e
2 varan- nheiro, cozinha, qt. e W.
ALÜGÃ-SÈ quarto sf rnóvols ap. 403 — Hall, sala e
banheiro,
,1tiB_ flo. Rua Riachuelo. Traútil, est. de nova, gelando ;qts.,
gds.
área fechada na, Rua Benja Ver c/ o porteiro e tratar
tar,',__a RUa Imperatriz Leorotiiia de cama e café a ee- to conjs.. banh. e coz..quardas, deps. com. de emprega- de empreg., arca c| tanque — ¦mim Constant n. 1 376, oi.' na Imobiliária
bem, 75 000, p/ desoc.! lugar.
Cr.
Ltda..
Sagres
nhor de flho trato. 47-3854 30 mil. ChaveJ cl porteiro. da, em prédio de só quatro Chaves cj o vigia e tratar na
pol-H-.», S, sala 304. — PráRi: dos InváUdos,_5l, Sob. "'.'-¦i-, '
Lgo. Carioca, 5, sls. 401/2 —
Ne_Ves_— Niterói.
—_P6sto 6^
¦
ça Tiradcntofr,
Administradora Nacional, Av. aps
KAIC, Rua do Carmo, 27, gr.
TeL:_42-0072.
GELA"D_.IRA NÒRGE**^*'8
"TELEFONES, -iisalão
ALUGA-SÉ
com
üm
A"-l ÕU"*2 MOÇAS' — ¦Áhlgo Pres. Antônio Carlos 11. 015.
001. Tel. 22-1800.
ALUGA-SE vaga moças. Teli
pés. Revlsada.40 mil. 57-022-..
COM DOIS
ótima caga inou,, pode coz., 2.0 pav. Tél. 42-1314.
'• SENADOR CÂMARA*'"— Alu- banheiro, nua Silva Jardim nha 52, ilrma indlv.
22-p__Í.
motoresr*DJs õelàdêír'.?;
ost. há
n;° 71. Chave Bco. Merean
lav.. 5 800, B. M. Viveiroü de
de
.ALUGA-SE ótimo í".
— Vendemos, para partículaAPARTAMENTOS no Contro.
gamos por 13 mil cruzs., cu.a til de Nltoró! S.A. — NI- 18 ano.. procura sala no C_nCoetro. 181, esq. Rod. Dantas.
de_.de
22 000,
Copacabana,
quartos; sala. 2 banheiros
na Rua Profeesor João de toról.
tro. Di, as melhores refetêiires, .1+090. Serviços gerais
"Áiuga-iè*
Pôãto
Vm
2.112.
Rua
na
cozinha,
ótima
.arranjamos c/ ou a/ fiador.
Aqulno,
241.
c|
cias.
Tel.
em geladeiras, no .mesmo dia
saiu,
38-3031.
__[
2
Jardim,
—
ãp.. frenÍCÀRAÍ
391. — 202. Jaca- quartos,
Teles
n.
to
Rufc. Álvaro Alvlrn 37, sala
ÀLÚGA-SE
ftp;..'-e/
cozinha,
banheiro,
e_____ garantia.
Tel. 45-2732. .
grandes
""urna
tfi, Bala. 2 qts. etc. Mariz c SALAS _f"*GHÜrOS —
«05, .Ed, Rex, Clnclgndlii.
sala
e quarto ' conjugados. ALÜGaX_-S_- quarto e sala a repaeua;Achaves"-aò_ lado.-i
varanda,
e
.irea
com
"Ãiuga-.'e
quintal
VENDE-SE
Ceniro — Alugam-se gru
geladeira
cozinha e banheiro, na Rua rapaz ou casal sem filhos CASAVUrS-18000,00, c/ 2 qtos. tanque. Chaves, por favor, no Barros, 390 _— 43-5490. Rio.
BÃfRRO FÀÍTMÀ —
Ibesinha;
ainda
na, embala-ou
comércio.
Rua
Sáo
Valeu—
—
Paula
Canto do Rio
Freitas, 32, ap.
pos e salas'cm edifício ile
317, tim n.°_123.
conjs. etc. Cr$ 27 000,00, cisa n.° 251 e tratar nã KÁYc — ICARAI
«p., saía,' 2 qts., depend. comgem. Preco Cr. 63 000.00. Te35
Icaral
000
Alugo
Praça
de
n.°
mais
taxas.
na
etc.
Bua
cimento
Ver
e
armado
na
traRua
titos..
2
Rua
do
Leme,
c/
Carmo,
Cardeal
garagem
27.
Rua
001
lefone 52-1617. D. Matilde.
pletas.
tar no local, dos 18,110 is ALÚGÒ á cisas, R7*VÍscõnd"o Com. Rubens Silva. 44, casa Tel. 22-1860.
45D, ap. 402, bloco :i. Aluguel da Itelação, 55. Tratar dià17lV__j 303. «I zelador.
Niterói, 1110, 28-2498. Cr.. 10 VI,
O hora... _
35 mil. Entrar Travessa Dom; riamente com o Sr. EsteJacarepagua. SAMPAIO —
Freguesia,
>__
Alugo
ap.
cj
2
CENTRO — Aluga-se 1 ou 2
12
mil.
Peixoto, 501. amplo, c| ves, na Kua iMéxico.
37-2030 e 31-3107.
APARTAMENTOS Copacabana
_
119,
qtos. etc, qto. de emprega- Cand.
pavimentos. R. 1.° de Março,
desde 25 000 nem fiador. So- ALUGA-S-9 um quarlo na R. JACAREPAGUA — Àlugãm-re da. Rua Paim
qts., s„ cop., coz., dep. dc
Pamplona, 616. 2emp.
147|'com 1B0 m2 cada. Tratar
(V
e área. Chaves local. 10 gr. 508. Tel. 32-8902.
lucilo
rápida.
saiu,
Freire,
com
3
meses
Sá
em
Rua
Senador
de
casas
duas
quarto,
3»,
Ohaves._por_favor,
17,
no
ap^
201.
na-R. Buenos Aires,
SALA
escritório.
49-8562.
Cascaàs
13h.
Tratar
tel.
—
para
Compro unia geladeira.
Dantas,
000.00.
Telefone
117^
6nla_51í^
depósito. 8
cozinha, banheiro completo,
"frente
gr. 33. Tel. 31-3232
•
às dura. aluga-se na R. Iguacada tuna. cômodos grandes,
NITERÓI —; Em
TEL.: 28-2843
ALUGO qt. frente a.sehhoraV 23-4030.
CENTRO — Aluga-se .prédio
16.
312.
Vir.
diáriagr.
pê,
—
fundos
a
Alugam-se salas, co.
Barcas
ALUGA-SE
25_mil:—.47-2770;^ _
quarto grande área nos
Pára uso. próprio'. .Telegrande
3 pavimentes, 180 m2 cada.
mente,
das
8
ás
11
horas.
.
Ver
na
R.
frente.
na
Visconde
do
merclais.
Rua
com
direito
quintal
cozinha
e baAPARTAMENTOS — 18 c 20
ÀLÜGÓ qt. bem tnob. a seR. I." .do Março. 147, quase
fone 2S.2843. Sr. Dutra-...
156.
n.° 319. 25 000.00 SALAS — Escr., consultório,
nhor distinto. Rep. do Peru, nheiro completo, ótimo para Monsenhor Marques,
mil. Av. Brás de Pina, 1791. Rio Branco Tel.
esquina R. Vise. Inhaúma. —
Rio 34-7940, prof. liberais — Alugo com
— Aluga-se
mais tasas.
72, ap, 814-C - Av, Atlântica., casal, 3 meses depósito. Rua JACAREPAGUA'
Tratar R. Buenos Aires, 17,
ALUGA-SE
em Higienópolis, Sr. VALENTE.
Bela n.o 402.
otlma casa cõm ».. 3 q. e casa
_^ contrato. Av. Ernani Cardoso
S.°7 gr. 33. Tel. 31-3232.
ÃLÜÒO i' meses, bofn
de 2
cala, cozinha
ãp.
n.° 50, sala 5. Cascadura, ¦
CASAS — Alugam-se. grande quintal. Ver Rua Joa- e banheiro qts.,
completo, entrada
CENTRO. — Aluga-se o ap.
Jttntoà praiaL^Tel;_45-09SO.__ PUAS
Tratar
MÉXICO, 90 — Alugam-se o]
309.
Tourinho,
Rua
Bela,
11-5-,
casas
4.
e
quim
carro
_
102-da R. Jofto Cardoso, 49,
Primeie
para
quintal.
ALÜGÕ ap. ótimo quarto e
para ! moças, priv,-amplas salas, 3.° pav. Aluga-se apartam, n, O nõ— Aluga- tel. 22-8382. depois das 20 ho- ra locneío. chaves na Ave- ALUGAM-SE,
PRAÇA
<¦/¦ _ quartos, sala e demais
sola separado», banheiro com- se linda BANDEIRA
vagas em casa agradável e de Tratar no 98, ô.«, de 7 às 10
sala de frente, casal rav Aceita-se d«sc. em folha.
Democráticos n.' 762.
dep'». -Chaves -no locill. Tel,:
vo, mobiliado. 54-2343.
pleto mobiliado com geladei- distinto, 18 500. Mariz • Bar- JACAREPAGUA* -- Aluga-se nida
respeito. Pode lavar e cozi- horas.
52-2220.
.
— DUQUE DÊ CA- nhar. Tudo Independente. Ver
ra
etc. 50 000,00,
a ros,_723. Tel.
Junto
MEIER — Casa com 3 tjts.
cala, cozinha e ALUGA-SE
ap.
do
qto.,
—
_28-3738^_
_\IAS
Santa
46,
Casas com 2 quartos, até domingo na Rua Moravia, 2 a e dependências, alugo 80
Clara,
ap.
praia..
CENTRO — Vaga para mona Rua Renato Mei- sala. banheiro,
área c| tan- 485;_Ilha_(lo
1_ 103!_ouJG_-C.32, Sr.'*__>____ QUARTO «"""banh. indep". a quintal,
mil e taxas, ótimo para mécar'-tod-_oSdirclt0Si TelefoJJovernador.
casal ou rapazes, cj deposito, ra Lima, 30.5. Aluguel de CrS
ALUGA-SE ap. com quarto na Trav. Figueira dc Melo, 5. 13 000.00. Chaves no ap. 102. oue, luz e água encanada. — COCOTA —~I.GOV. — Aluga- dico
ou. dentista.
iie-4--3_33,
Dias ila
UB~_-*-ii--'i.
^__^
¦
Rua
Elza.
18.
Tratar
no BauFl
separados.
Rua
e
tala
Cruz: n. 752. ¦ ¦
Tratar no Banco Português.
casa,
2
se
excelente
C*B*STílO;— R. Tlfitchueio,. n.
D. Gloria Ladeira .
qtos.,
co
Auxllar da Produção S.A.,
gueiredo Ma2alhS.es 870. ap.
Tel.:_23-202O.
ou
1
ou
nfto,
temporada
mob.
347, ap. 404; Alugo, 35 000.
. _;
909, chaves com o porteiro, SAO CRISTÓVÃO — Quarto VILA .VALQUEIRE — ílua do.s Travessa do Ouvidor, 12. Tel. ano. 3J-9_98,_
Quarto «-fialfi sep.. área com
Sr. Gldo. Tratar: Banco Ita'. grando — Aluga-se a rapa- Margaridas. 624, ap. 102. Alu- 52-2220,
tanque- 42-5534. Hamilton,
ÍLHÁ DÒ GOVERNADOR — ATENÇÃO! — Alugo loja
zes. Rt:a Bonfim. 251. Tel.
Barata
ttlbelro
073
Rua
blra:
—
Aliigá-se bom
apartamentos, Alugamos otlma casa, com 2
CENTRO
ga-se 2 quartos e sa;a. ETC ALUGAM-SE
8-3721; _j_
.'Ribeiro..
em esquina com Av. Copafi.
099,
ALUGA.-SB,
resacabados de construir,
com quartos, 1 sala, cozinha nmquarto a gr. ou sra. de
—
ap. 203. c/ 2 qts.,. s. b. co- SÂÕCRísTdvXò*— Aluga-se v"*"
rjrMri.iL
Tratar pelo
sala e quarto e demais de- pia. grande área coberta, ba- cabana e Miguel Lemos.
* *»--_<
po_M'ab!lldAde.
ótima
casa
com
2
meses.
3
__¦
por_l_ou
quartos,
_
telefone: 32-4347.
|inh:i
e Tratar pl tels. 26-0281. e ..
nheiro completo, quintal
amplos,
pendências,
quarç|
sala.
cozinha
e banheiro comãpT m obliiado
ÀLÚGÃ - SÉ
a.uma to e banheiro separados, pa- Jardim, na, Rua Auajamlrlm. 4(5-7603 com ANITA GELCENTRO — Alugamos n-p. ae
Ver das 11 ás 13 horas ALUGA-SE um quarto
por três a quatro meaes. c/ plçto.
moças que trabalhem ra empregada. — ..Ruâ Sar- Chaves na R. Jaime.Perdigão BEKT.
sraiido quarto (x6k3,40), sala,
Ru* Figueira de Melo, 275, ou duas
na
3
uma
sala,
quartos,
geiadcl—
tanque
e
ap. gento Pinto de Oliveira. 36 - n.° 531. Aluguel' mensal dc ÀLÚGAM-SEI LOJAS EllBO-ji,
137,
-ir, ij,!
cozinha, banheiro
Rua Mossoró,
fora.
-r, -z-ias
telefone. Praça Sei„e- casa an,
r,-?
11 PÊ3 — 83 OOO.OO .-, .._:
201|2|3. Ramos. Próximo da CrS 28 000.00 mais taxas. Tra•ÍÕ4. Méier. Preço^ 8 000,00.
d 3yi_teko e Iluda vista, na
DE CAXIAS — Na Rüatle1, Ví"°V*.-.>.-aaV ÍK> di>| Completamente
—
Correia
21.
ap..?01.
delo
nova; ótt.
tar na IMOBILIÁRIA LEMOS QÜE
éstÃçRoVé;.T)Otf condução.
13,
ap.
Rua André Cavalcanti,
ÃLÚGÀ-SÊa casa 4 da Rua
Tratar
tel.
30-0831.
"V
LTDA., na Av. Nilo Peçanha.
"quartos
703 (chaves no 702), trator
Sáo Francisco Xavier 11. 638 ALUGO ap. dê 3/quartos;' aa- 26, sala 702. Tels, 22-2483 c água encanada
fnòbl
ALUGAM-SE
22-1800.
_
ATENÇÃO! — Alugo ap". de
noiUBanco'Auflíiar da Produ-imente. Base: Cr$ 300l|-4 -^_^SSg_M*Wt
e la, Irente rua, náo falta água.
2 quartos, cozinha
liados em hotel, diárias de luxo. novo. na Rua S. Fr..:i- sala, trinta
cáo
io S.A.^Tiave.sa.do Ouvi-imil.
...
-Üff
mil e taxas. Ac Fiador ou depósito. R. Mon- 42-9506 (725).
área.
CENTRO — Zona portuária,
|«0o4; ^^Vr^í?'
dosjiu ndos.
Itnddbc-L cisco Xavier, 435,
casal, CiS 000,00.
ILHA DO* GOVERNADOR""— dor._12. Tel. 52-2220. _"grandei
ap.
303, chaves perto do local na R. tevid_u._3fll. penha. _
Al-fgnm-s» 2 andares. E. PeLObo 49. Tijuca.
compo*to
Pata
um
de
hall,
na.
Alugam-se
aps'.,
ample
R,
aaTratar
na
Dezembro
n.
40.
8 de
dro_AlVes, 1Ü3.
ALUGO ótimo ap. a., q!, coz.
ALÜGA-SE* ú'ma".c.ã
ALÜGA-SE *p. o? 3,:t|uart0S-| la. varanda, 2 ótimos quin-do Carmo, n.9 71,_sola ______
aps., do banh. Fiador Idôneo, n.. OU- Comendador Bastos. 570; oti- em ótimo ponto, serve para!
xala e tidas varandas, tos, banheiro, copa tt cozinha ALUGO, indico casa»,
tro na Rua Chapot Prevost. qualquer ramo. —¦ R. S. Crls-1
— Alugamos por 22
-Triagem a _-_lr_..-___1_CESITRÕ
a
Austin,
CordoviL
Rocha
__.
_18L-_
op. emp. e grand» área.
fds.
área. deps. de ethp.egada e
"cruza., b ap. 302 da Rua
Í00, Freguesia. Preço 45 000.00 tóvão. 95.
mil
Tomás Coelho 88, ap. 301. garagem. Aluguel de Cri .. Caxias, de 10. 15, 20 mil, sem ALUGO _p.."~2 qts.. êiii co- eJJOOOO.OO.
._ 'ALUGOUoJa-8.davis,;Barala
Transfere-se contrato c
Uháldlno do Amaral, 44, com
Chaves no 201. Tratar ne AV. 43 000.00. Tratar telefone .. liador. Av. Amaro Cavalcanti. zinha, banheiro compl..' ar— Ribeiro. 302. 26-4649. _\ facilidade. No Centro, oti«ala. «quarto conj., banheiro
área.
tanque, ILHA DÒ —GOVERNADOR
Rio Branco 39, 18.°. a/ 1809, 20-0281 ou 46-7603, com Lo.ii. 81. «j 4. Jilíler, até_17 hora». márlo emb..
A partir de CrS _'0-_',Q..' '
ap.
tiAluga-se
Freguesia
* Sltch. Chaves c| o porteiro
tOda.
—~
a
condtiçfio
na.
w>r.a.
Alugo ap.""102.
ÁBÒLIÇAÒ
y_
ALUGA-SE
loja. Francisco|mo ponto. Aluguel antis-.
ÃLUGA-SÊ
quarto mobília- de_S;_
« tratar na KAIC — Hu» do
com
Duco fvisita grátis/..-.*
Junto ii. Standard El^.trlc. po casa, de quarto, sala. r.o- Sá, 35-F. —'26-8003.
—
1
».
137.
c|
3
R.
Belmiro,
q..
filho.
casal
p?m
do
para
ÀLUGA-SÉ um apartamento
Entrega imediata.., Trn Tel. 32-3732.
Carmo, 27,_g__fl01. TeL 22.1.60
"—
2 área*, Na Rua Belai-mlno de ...a- zinha, banheiro a quintal, tò- AL.GA-SE uma..loja„cj resid.
*MW* 2 _"ahliélros,
Damli.8üs_Ferrelrá 41, ap. 807, ue.miario
aTmurtcTee saia,
saia"ctolu____í
. n
conjugou.. ,;-,.._„-.
.B,,j..„,
93,
__________"'"•
lar:
R.
Assembléia,
ri;
tos. ¦ t04
Vicente, de. Casva- dás as peças com 16 ' m2. " Rua
""
Trat.
Dr.
Henrique.
;CEÍ?THÕ~— Apn"ft'Rnie"ntb
23
000,00.
—'
R banheiro e kitch.. ,11* Huai
'""':,' :. '¦',.'.
.Miütiba, 3<_2,-.ccom Sr. Àdbii-ina R. Sacadura Cabral, .335
BÃÍRRÓ DÒ_PÈ'ÍSÕTb
Aluga-se o apnrtitmento n.°
sala'; 1 505,:
Alfândega. 92. Chaves do» 10. lho. E. K, Rio .Douro. Fre- tio.
*- P. MltU^..,
s
Décio-Vilares, 226, 102. Alu- General Roca n. 440
(,-o 22 000.00.
!.,,•__.___. • __(_
_t.M__3__S.4o.
:
309 da R. Ubaldlno do Amomô.
go quarto para casal ou
ACÓMODÃÇüES~_m'7c*"ia"Te |5 httÈr^
VAGAS —- Álugaln-se p| nio- BO-ÍSÜCESáb — Alúgaiíi-se
composto de quarto
ral,V.41,
'ÃLUGA-SE
'sala
ças e rapazes.
essa c| 2 quartos çns 2 amplos __,ilóes ct coa Juntos,
um apartamento e
"qt famílii. no. Tijuca. a môcaí ALUGA-SE casa de quarto,
conjugados. Kitch. e
e
COPACABANA'"—' Alugo*
que trabalhem fora.. Telefo- sitia, cozinha", banheiro com- sitia e demais clepentliíiiciaa. etc. Pode lavar e cozinhar. uma loja pa-.-a pequena Ir.banheiro, por CrJ 21 000,00 e
conforboa
área.
toda
—
Ver
na
Hua
troJacurutâ,
888
luz e torça, Rua
pleto,
conf.
dústrla.
Tem
ambientei
frente,
53-7180.
Lugar agradável, de respeito,
ta__is. Ver no local com t
I 25' nnos de prática, plntu.¦'•
tâvel. ¦ na Rua do Amparo, Penha. Tratar na Rua, Busco ref., 23 000,00, a seuhoros ALUGA-SE 1
multa condução. Ver até Aguiar Moreira, n." 479., TraporWiro e tratar com o Dr
ira Ci\- 6 500.C3. NSo- ficando.. ¦
quarto a casal 109, cj 3, Cá-cadura. Chaves noe Aires 17, 3» andar — Sr.
Sr.
tãr_no
bar.
Gomes.
dlreltos_—
domingo. Rua Mòravia, 4B3—Miranda, pelo tel. 42-9028^
"a
ZM-Èllí
sem filho. Rua Barão Piras- no 65:do.-neflma, fuá,"
íperfeita. nâo precisa pagar..:
Qáwalho;.'.__ Ilha do Governador.
COPACABANA — Aiuga-se
COPACABANA ¦ — Ãítiga-Be na sinunga. Beco Dehoul, casa 18
""
Sr.. Luis. Tel. 32-5013..,.
CEÍITRÓ' — Alugftm-ae va,'."'
ALÜGÃil-SÍ. lia Rua Dias tia .-ii*ü(. A- Rã
Campos, 138,
loja n. 19 div Rua Siqueira
Higicnópoü.
Rua Siqueira
.«'.
Tijuca.
gastem quarto, c/ refeições,
Crtiz, .Méier, um quarto já r. Ai.el Cunha. 15 a,). 2D2
Campos. 257, esquina de Fiap. 801. um.quarto mobília- ALÜGA-SÈ
roupa lavada, mobllihdas —
'
corii~pên•
quarto
mobiliado e uma sala cora Chaves
401, 3-C, 2B,
32 «
do, com roupa de cama, p»' soo
gueiredo Magalhães (Centro
Edifício novo, baràtlsslmo —
a senhoras ou casal dé entrada Independente a uma taxes.
a 2 rapazes tdfineos o que
Sobral ís Sobral I.
R.','-los Andradas, 101, p. Av,
ldade._gua_Agtilar,_34.
ALFAIATE triagleo.
"GÃ"*~S*Ornir*""~"mVrciais "óíi Comercial
Paz do'
"i
senhora só. Aluguel 7 000.00 BONSUCESSO
— Alui.amos ÃLÜ
Chaves ,no local. Tratar -cm
queiram morar Juntos
Maféchal Floriano.
"
seu terno
antigo _n,cd£iiio.''_
ÀLÜGÓ
—
1
mesma
rua,
Ver
e
moça
tratar
na
quarto,
Lowndes
&
ótt
Sons, Ltda. - Ãv.
COPACABANA
-Alugo
aps. ò/ 1 quarto, sala, banh.. ind. belíssimo ap. 3 janelas,
Conserta
CENTRO — Àlúga-s»" grande
roupa'-i:"
qualquer
Rua
Bario
dt
Mesquita,
'domicilio,
331.
740, n.°
coz. e área, na R. Bon.uc.6 de frente e mais dep., amplo, Pres, Vargas, 290, 2.° andar.
independente, só pn- QUARTO — Alugo a sr. ou mo quarto mobiliado cl tel, Tel. 38-6690.
Atendo aCatete;, '
quiíto
ALUGO c, 2 qto..,, 3„ cozi- so, 490. fundos. Ver no' local clsiro e arejado. 2 entradas. Tel. 23-9525, ramal-18.
a senhor de responsabilidade,
283, sob. Té.. 25-14Çg..,_ > - -'
ra "homens. R. Lavradlo, .109. ,ra._flno_ trato^_45-6086.
ALUGA-SE . amplo . aparta- nha, copa. área. R. Curtipal e tratar na Imobiliária Sa- Mostra zelador R. Luiz de Ca- CENTRO — LOJA — Ajugá57-1323.
Tel,:
COLARINHOS e punhos -±/<
CENTRO — Aluga-se" gru" QUARTO"— Aluga-se na Rua
— .Pl-irprletá- mento com 3 quartos, 2 sa- ti, 317, c. 32, E. Dentro.
gres Ltda. Largo da. Carioca
'
móes,' 75, quase esquina da se, com 180 1112, em e3tado de
Portela, 153, ap. 102, COPACABANA
Trocam-se. Camisas sob me'....
Ias, snleta,
e depen- ALUGA-SE uma casa, c/ aala, 5, 8/ 401. Tel.: 42-0072.pó; com 2 salas com kitch., Mário
nova,- Rim 1.° do Março. 147.
Av. Passos.
V.
*P*ENHA
Da? 7 às 10 rio — Alugamos o eeu Imó- dências de garagem
dlda.
Atendo a domicilio '—. ¦
(Laranjeiras).
empregada.
ZZ,
Mayrink
Veijra,
Ar- quarto « mais dependências. BRAS DE PÍNA.
ná'_R.ua
aluguéis,
os
vel. cobramos
quase esquina R. Vise. InliaúÊ
25-1694. .
Cat Kte 283. sob. Tel. -25-14-0:,
horas, Tel.:
"môbTpTmôça
na
Rua Aluguel CrS. 20 000.00. Tratar CORDOVIL — Casas e aps, AVENIDA COPACABANA, 574, ma. Tratar R. Buenos Aires,
conservrtçSo, ga- márlos embutidos
nnfíç, 8Q3.-A. 35. mil. Chaves
zelamos
pela
disap. 504 — Para fins comtrCOLCHA DE VELUDO,' liã'---'"
•_¦
rantlm.s o pagr.iaonSo, pro-, Clóvls Beviláqua. 26. ap. 202 e ver na Rua Emílio de Me alugarn-sc, 17 a 22 mil. Sr. ciais, sala. e
cop, o porteiro. Tratar no QUARTO
conju- 17. 3.o,-.gr..33; Teh_31-3232.tinta q. trab. fora. COnduçáo vldenclamo.; novos contratos — Tijuca. Ver das 14 ás 17
liana, lindíssima. Preço uni-:*
102. Piedade.
Cliaves. Av. Antenor Navarro, gados 1 banh.,quarto
— Loja ile galeria
Ranço Popular Rio Branco í
ÍP*ÀNI3MA
mil.
Crs
30
5____________
0"
horas.
Macedo.
Buurque
co,
28 000,00. .Riachuelo' n.'-.'
porta.
de escala tnóvel (Lei 3 404) e
ÃLÜGA-SE casa, aala, quarto 99, sob., 30-7311. B. Pina.
nairRua da Alfândega, 108.
Vtaltas das 13 às 15 horas. — Alugam-se as ns. 16 e 17
321. ap'. 001.
:."
cobramos impostos mtinlci ALUGA-SE quarto .pequeno, a e cozinha. CrS IS 000,00 mais BONSUCESSO*'— HÍ'slenop.->*~s Administradora Nacional. Av. da Rua Vise. Pirajá, 452, com
CAMISAS sob medida é rero:'-\ _^
(P
pais, despesa» de conáoml- senhora só, pode lav. • coz., as t.i_as. Estrada do Portela, — Alugamos a
partir dc 12 Pres. Antônio Carlos n. 015, 3,19 x 4,59 e 3,14 X 4,56. res- • Passa-se o contrato. Ver mas cm
ESTAClò ^*- Totalmente renlo, taxas de luz, água e sa- Rua_dos_Araújc_,_5l.___
r
de
colarinhos;
geral
n.° 540.
mil
cruzs., as casas A e li da 2.1 pav. Tel. 42-1314.
pèèt-vàménté.- Ver com o Sr,
contrato, ÃLÜGÒ* um
sobre
íorihado, ap. de 2 e 3 qts. _»<
e tratar das 17 às 19 lio- punhos, peito — R. Bârác do '
R. Eli"- ALUGA-SE um quarto pai'n Rua Manuel de Morais,
na neamenio
ALÜÒÃ-SE* boxe, Viveiros de Barbosa; Tratar em Lowndes
Itabira. Rua seu Visconti. quarto".
)a. coz. etc. sendo uni por ALUGO vaga.para rapaz;
Banco
antigos.
Mesciulta,520.
:'¦¦
34. Itapiru._ *2é moça trab. íora ou pl guardar fundos, c] sala e quarto sep.. Castro, 20-A. — 26-8003.
Álvaro .de Mi& Sons. Ltda. Av. Pres. Var- ras. j Rua
da Pátria.
"ap.
V. S
072,
andar. NSo tem condomínio, Rua Voluntários
Barata Ribeiro,
290,' 2.0 andar. — Teleío- rancla, 59-A. Pilares, com casa chinesa"— -vjli :--.
moveis. Rua Mágalbaeí Cou- banheiro, cozinha, varanda e
_¦
130-A, cj 3.
grande. Alug.
30.00 ALUGO
CrS
somente
Aluguel a partir deCrí
ALÜGÀ-SE, em ed. novo, sã-' gas.
pagará
¦
Toalhas' e lençóis bordados a
ne
23-9523,
arca
—
ramal
cl
tanque.'
Chaves
to,
20,
ap.
202.
mil.
18.
Méier.
Dantas
Rua
;
23,
Sousa
s|
rriob.
por
âp.*"cj"bu
ÃLÜGÒ
enisrelrcs)
Rodrigues
40 000,00. R.
por
(cinqüenta
"Alugo 17 m de fundos.
dos
la de frente, comercial, ar
mão. Moveis e'po_.ce.anas chida frente « tra- márlo embutido, banheiro
¦ Santos, 340, Junto a Machado Praia Botafogo. Temporada. Imóvel administrado. ; , ap.q03.VIhf,V.38r2738.
LOJA — Botafogo —;
ÀLÜGÀ-SÈ um .quarto. RÚã favor na casa —
neses. Av Rio -Branco. 135.' ¦
tar
Rua
na
KAIC
do
Cai-25-8485._
—
Dermi,
excelente
ÃLÜGÀ-SÈ
Tr.itar_D.
loja
Vaz
a~senhor
de Toledo, 256, ap. 202.
Coelho.
Rua Imperatriz;
que•.servirá p
tclerone.
DIPI-OSÍATÀ procura ap de respeito. quarto Felix
sobreloja
27.
Tel.
23-1360.
mo.
?41 — Ed. Avenida '
— Eng, NOvo.
gr. 001.
ramos
de
negócios.
da
Rua
Praça.!vários
304.
S,
sala
*E~
-,,t
Leopoldina,
vários
'
pura
ALUGO
GR-UPÕ de 2 sJiãs.~*coiii~"~Kiquartos
'Ver na Rua Visconde
Central._.
i ais.. 2 salas, dependeu- 01-nhn
,.7.
ap. 201. Tijuca,
APS. — DeKlgle- Tiradentes.
CÁSÃS
de Sil
ÃLUGÓ
coz.,
ap.
e|v
2
. vatlvo,. tudo com 00 ni2, alu- casais. Rua Siio Manuel 11. cias serriço. S^agern
qts.,
CoNOIVAS! — Vende-se ve-tF-.
oÀT.UMBÍ - Alugam-se dois cop., var., banh. compl., íren- nopolls a V. Geral e outros CENTRO
í Éain-so na Avenida Venezuela 20, quase esquina da Htri da
Cedo contr. loc, va, 97. e tratar iia Av. Rio
de
setim cristal. *,
noiva,
do
de
-^
frente
Leblon
lpaii-.
Telefone
Branco,
5f,
bairros.
sali 60».
Aluguci3 de 15 a 30 novo, salRo 80 m2. alug. CrS
pac.,
Paisagem.
Cr$
25 000,00,
quart0Si um de tfente, a uma te.
n.-131, 4.° andar. Ver com
desconto
manequim 44, inteiramente
! zelador,' preço módico.
novo, Telel o- senhora ou moças educ. que em folha ou 3 meses depósito. mil, 1 mês adiantado, na Rua 18 000. R. D. Qernrdo 46, s/ 33-51..,
ALUGA-SE — PRAIA-DE-BO; mar, edifício
ráfia.
Preço mà-;
k
bordado
'São
Miguel
Couto, _35. gr. 403.
Cristóvão —
LOJA — '
R. Eng. Moreira Lima. 6,
004. 34-5869.
TAFOGO — Apartamento com nes 37-971)5 e 57-1950, qto.jtrab. f. Pode lavar. c. família.
PROCURO ap., snla, 1 ou
dlco. Ru-i Edmundo, 356.,—..
Bairro proferido, o mais per- ap. 302. Chaves c! Sr, Maga- OASASjE.AFS; — Indico, dou
Aluga-se na Rua S. Ci-istói
salòes. varanda enviúraça- 80G
Pilares.
'._
_J
GALPÃO — Transpassa'
qtp\; etc. Estácio a Tijuca —
, .'
t0 d0 Centro. R. Queirós Ll- lhSes. em frente. Tratar com fiador. Rua Urano . n.° _ 412 contrato de 12 anos Já tendo vfto.. 316, 1 loja com B5 m2,
rsnoÁnx-at.Tzí-j~- Aiiioro^a.
. Accjtqjtraspasse ._Tel._42-0C 38, da. Jardim inverno, 3 quar- COPACABANA
Alugo-ne. ma, 18, np. 101.
TRÒCÀM-SE colarinhos""*
Ônibus 216 — Sr. Marinho, tels. 29-8509 e — Olaria.
defronte da. estação Fraudèio
,
copa2
banheiros
sociais,
aluguel
3
anos.
tos,
decorridos
.
tia
Rua!-'
004
o
apartamento
í_.UA__tTOS-para rapazes; ó"iu"
49-3614; _
punhos., camisas sob me-,
medindo 6,70 x 26,30, Sá. Tratar com Sr. Calçada.
Viveiros de Castro, r
;pan_-se ótimos. Praça Tira- cozinha, área com tanque, de- Ministro
-.IGYÍ.NÒT0TIS — Afusa- c/4 000,00.
(lidas. Processo ultrarápiíôrça e alvará, podendo LOJAS ÜM COPACABANA —
pendências empregada c gn- 156. Sala e quarto conjugados, OUARTO — Aluga-se, pode ÀLÜGÁ"-SÉ casa de 2 quartos
dentes. 28, 2° andar.
44; •
ragem. Na Praia dc Botafogo, kitchnette e banheiro. Vista lavar c cozinhar, por 3 500, 2 salas, cozinha, quintal, nn se, próximo da Av. Ilaõca ser transformado em loja. na Passa-se o contrato de duas ATENÇÃO!
com- do. Rua Miffuel lemos,,
Geladeira',
_ÍUA DEBRET.-'N,e*23:i Grupo 422, ap. 202 — Tratar no Bancom dep. R.JValparaiso, 25.
Praça 11. Tratar 0/ Roberto, lojas juntas em bom ponto
sala 1101. Tel. 4.-6518-.
—¦ Tel. 22-7877,.
"r Rua 10, quadra Q, n. S. - na Rua Miraluz 11. 8"
pro
fie',salas 413-415 — Aluga-ne, co Auxiliar da Produção S.A. para o mar. Marcar visita na
às
h
30
m
das
8
tel.
43-20Í6,
Ve:
comercial
de
Copacabana.
Deodoro.
Bairro
Guadalup apartamento n,* 101, tipo
iaU.VRTO"*"p_q. ti móveis,
c| -.130 m2. por Cr* 130 mil. — Travessa Ouvidor, 12. Tel. Rua Álvaro Alvim. 24, cala
VISTA — Compro ^1 ge- VESTIDOS usado;. Saias «
Informações 110 lo 17 h 30 ' Iri, ou til. Sr. Macerl, na Rua Raul Pompéia, cs .ttl- Aladeira.
401, das 9 ás 11 horas. Fia- moça fina que trab. fora. 0 ALUGO quarto, pode cõzinhaT casa.
54-0144. • Noé- blusas. Compram-se. AtenTel
Cliaves c| porteiro. Adminis- 52-2220.
«-0391.
¦
na cj Rainha Elizabeth. Trador comerciante ou proprie- mil, — H.- Cons. Barros, 32. - 1 500Í2 000. Rua Llclnlo Car- cal só hoje. Aluguel 22 mil
;,
de-seji dO-Jtclll6i;.22r3850^
traâbra Jfacionai. Av. Prós.
mia.
"lim
—
tar
na
Av.
Fránkl.n
R0050Aluga-se
ÉDEN
galpão
pa—
locação. ; "o Tel. 34-5328.
•Antônio Carlos 015, 2.° pav, ALUGAM-SE saião, banheiro" tárlo. Primeira "-*-"
doso, 221
cruzeiros.
Alegria.- .i
de ' .
vestido
—
VENDE-SE
de
—
Geladeiras
ATENÇÃO
"Alugamos,
Grupo
velt,
84
304.
áüiia
ra fins industriais, com
sr. itUmeo. Otávio Cor- COPACABANA
—
—
gar.;
"aluga"
.'COMPRIDO;
Tetefone^42-l3_l4.
RIO.
Alilga-se
seda
Alugo
ALX7GÓ
cetim
cn.ía, aala, Qt„ co;í. R, ÍI-GIÉNOPÓLÍS*"—
pura.
"ni.__ ""130*9 - rola. 53. .Urcal Outro menor. .
ocasião, o 37.liquida., Bèrgon, noiva de
Aceitam-se'loja. em Vila Isabel,
íôrça ligadas.
casal sem Silva Freire. 29 — E. Novo.; na R. Tamiarana- 363, os aps. e
.
da Rua Figueiredo quarto pequeno
¦ 6.VNXÀNA 73,
..
ap. 204
GE e outras. Pre- Tratar_pelo _telefonc_46-1501. .
se. 40 m2, Av. 23 de Setem- Fiigidaire.
"í)"0 20-8003.
sala, ÃLUGA-si-* um quarto mõbi- Magalhíes, 771, duplex, còm filhos. 2 meses de depósito. ALUOA-SÈ casa.oalapa
frente,
Alapa-se- dc¦
102. e' 302, de frente, com sa- pr_opostas^JTel.:_
cos de ocasião. Muito gelo. VESTIDOS pouco.uso. bara-..
—
eolocf.cáo'
bro.
307-B,
e
quarCASTELO
ESPI-ANADO
;'_.';.
dep. comnletas. liado, p| dois senhores de res- 2 quartos, sala, cozinha, ba- Rua Barão de Itapagipe 90. tos e qulntal.Rua Benlcla de la, 2 quartos, cozinha,
*óft_¦ .j
qttftt-o'sep.
batíssirao, senhora vende. Tèl.?..
"ê"
fins comerciais, aluga- breloja c/-80 m2. Tratar-tel. litia-do Ssna<lò_,37;
30'-'6O0 e-tasa... Kalc, Ciirnio, peito. Voluntários da Potrlá, nheiro e dependências
"empregada. com- RUA" DOS ÀRAÚJOS" N.o" 5; Abreu. 50, c| 3. Engenho de nheiro e arca ci tanque. Cha- Para
. :
COMPRO
se o ap. 1102 da Av. Gomes 36-2236. No melhor ponto.
paço agora; 1 .6-1364. ...
204. ap, 502. Tratar.pela ma- pletas- para
Tra- c. 38 — Sala,,3 quartos, ba- Dentro. 37."_",Bhaves
na
ves
portaria.
c)
Sr.
Deodato,
na
Rua
'V.A~C-Ã~S
—• > Áiüga-se na Rua geadéira.^urjrcntc, .36-3652, VENDE-SE. vestido de noiva'.....'
Freire, 170, com sala e banh. LOJA
— Empresa Me- nheiro em cór, copa, . coz., t>-;,_
--¦
_,_Alara.
16.
Tratar
na
Finan
— Alugam-se para ra- nh&.
.
|tar ha EMIL
aparta124,
Macapurl.
zelador.
TrataiChaves
com
o
Maria e Barros,'748, qualquer CLÍMAX! 7.5 pés. li»... CrS Rua
de Imóveis Ltda. dep. empr. CrS 35 mil. Cha- ALUGA-SE uma casa com
ciai Administradora. R. As
.paaÃsi /,om pensão, roupa de ALUGA-SE .quarto""mobiliado(\i-opollt;.iia"franco,
_j
150, grupo ves no local, do.s 14 ícs 18 quartos, 2 salas, varanda, oo- eembleia. 104, s| 515. Teloío- em Lowndes & Sons. Ltda. rt.nio. Ver com zelador.
36 500. Clarimundo de Melo, mento 201. Penha.
carfe, ambiente limpo, faml- para ca.al ou senhor dc res- *_._?_?'
Av. Pres. Vargas. 290, 2.° an- LOJA — Aluga-se
zinha, banheiro completo e ne 42-7045.
horas.
Administradora
Nacio.
_231V,.Tel.y52-905?.;
y. ¦¦¦.: __.
grande — 371-F.
189,
R.
Diniz.
Alfândega,
Cor1Í8,|. ver Rua
ponsabllldade,
dar. Tel. 23-9525. ramal 18. Serve
mais
duas
áreas
em
Piedade.
nal,
Av...Pres.
Antônio
Car— Para tempara qualquer ramo.
2," nridar. D. Glória. _ _ ¦_ delro. 32, ap. 302 - Botafogo,
1 sclaúbira, Paffõ
— Alugo,casa, íren"Assis COPACABANA
los 013, 2,° pav. Tel."Âiüga""se
42-1314. Tratar com o Sr. Edmundo, OLARIA
PRECISA-SE. c| urgência, ca- Rua 24 de Maio, 615. Sampaio. COMPRO
porada. Aluga-se o ap. 403 da
b_______t_Iffen-_r-___?'"09JÍ(---——
na Rua Regente Fsijô, 91, sa- to, 2 quartos, sala, coz., ba- sa grande, dois pavs., gara*pé5 '
iVA__rAS' para solteiros, com ALUGO vaga a moca —
—
Alugo.
LOJA
Lemos, 123, RIO COMPRIDO —
Ipanema)
nheiro,
var.,
área,
R.
Firmino
fartura de água c higiene, na BúehOiV52i-c| 52,.;Botafogo.' Rua Miguel de
la 200. £_
s"uper'.
gem, c| ou s| telefone, para R. Montenegro, 1301 — Tel.: FRIGIÍ-AIR--. 11
todo mobiliado. com sala, 3 o ap. 22 da Rua Batista das
Cameleira, n.° 80.
_R.if.-7 de Setembro, 107, 2°. ATENÇÃO* — Alugo
125
ocasião,
1960,
mod.
Isabel,
luxo,
V.
' CALÇAS, .CAMÍSAS''...
comercio.
Tijuca,
çlefron27-2964.
cozinha, banheiro c Neves, 12, com saio, 3 qts., ÃLÜGÀ-SÈ casa, 2 qts.,'s„ co- RAMOS — Aluga-so 1
.
SAPATOS
Castro . 44. Co,
...
n.ll.
R.
Silva
te à Praça General Osório, quartos,
ott
Maracanã,
S.
Cristóvão
quarzinha,
banh.
completo,
banh.,
cozinha,;área
e|
tanque
dependências
quincompletas'
— Sfto Cristóvão —
ap. de frente na R, Janga- ra empregada. — Tratar pa- e dep. empregada. Chaves c| tal. Preço 20 000. R. Cananéia to a cavalheiro, independente Andarai. Informações:
carta LOJA
pacabana._ Posto 4.
Comjiram-se — - Paga-se mais•-..<
na
cont água com fartura na R. pi a portaria deste Jornal, sob Aluga-se ótima loja. ideal pj FRIGIDArãÉ 8.5 pés, COllJ.
—
zelador. Tratar em Lown- 74 — Osvaldo Cru_\
GLÓRIA — delroehoi),13>, np. 804. composto EMIL — Empresa Metropoilque qualquer outro
AliTIGÃ-SE
depósito, com patamar para
ampla
sala.
unia
de:
Sargento
Ferreira.
Telefone
dc
Cr..
Base
o
número
9S53."¦'.;
Apartamento 607 da R. Cán- almoço- envldraçivcia, ótimo ana de Imóveis Ltda. Av, Rio des ií Sons, Ltda., Av. Pres. àluga-sé um apartamento 30-0315._
carga í desoarga. Ver na R. horizontal, ótima.
44.
Castro
Silva
R.
76
000,00.
Vargas,
290,
2.°
Industria
ou
comerSALAS
andar.
Tel.
Branco.
—
150. grupo 1231, Te!.
didp .Mendes, 240, com sala,
p!
na Rua Assis Carneiro. (102
Nilton Prado n.° 98. Tratar
banheiro,
cozinha,
.
. .
-.23-9325._r8mal_13.
•qtfa_to, cozinha, banheiro c quarto,
Piedade. Tratar na iola de RAMOS — Alugam-se ótimos cio. Predial Andorinha aluga pelo tel.: 23-0300, oom o Sr. Posto 4.
"—
área c/ tanque. Aluguel CrS 32-9039.;
aps. todos pintados de novo, R. S. Lui?. Gonzaga. 867. Ver Hamilton.
GELADEIRA Frigidalre lu-.
árc__,'c| tanque. — Tratar no 43 000.00. Tratar tel, 20-0231 PõSTO ó -_ _5m casa de,-íai SAENS PENA
Alugam-se" louças.
i
Vendo 85 mil. Rua
das 9 às 12h. 52-1433.
Banco Auxiliar da Produção ou 40-7003. c/ Lourdes.
milla aluga-se um quarto p ótimos quartos • salas. Av. APARTAMENTOS*"—**C!itetc".
Aluga-se. em Bon- xuosa. Lima
LOJA
Ver na
48, ap. 412. — i
S.A.,' Travessa do Ouvidor, 12.
trabalhem fora. Maracanã, 651, sob., das 10 Desde 22 000 sem liador. So- banheiro, cozinha etc.
locação, .na Rua Sousa
sucesso la
B"dTAÍOGO'" Fiam., Cop*. ¦— mocas que
¦
'
.
,R. Araguarl. 113, esquina 1..
Copacabana.
Tel. .Ü2-2220.
às
12
Tel.-:?
horas.
47-7724.
Tra.Morais,
202.
(Cardoso de
luçáo rápida. Tia.ni R. Sc- João Romai-iz. Aluguel 25 .r.il
"Õ
Aps. desde 20 mil. Indico e
"da
'ALUQA-SE
— Alclndo tar cem o Dl-., Dantas. Tel. GELADEIRA BEKGOX de!
— Aluga-se qüar- TÍjuÕa'—.Próximo
SALAS
ouarto p? senhor. dou fiudor. R. S. José, 40. POSTO
praça nador Dantas. 117. sala 310. e ta-.as. Tratar na Av. Ri, ALUGO
em.
Guanabara 15. 9o andar — 30i-46G8.
Ap'.' de respeito. _To__02-8780._ Sala SOI.
to a duas moços de trato, Saenz Pena. Aluga-se ótima ALUGO
Te!.:
_• luxo, moderna, interior
1601.
131,
gr.
"'—"
qt.-va.senhora'ou'_nórl»rançp,
trab. tora.
Mobilia nova e casa. com 2 pavimentos, qtui
ALUGA-SE (itiarto, caso fa- BOTAFOGO
_________!:
I LOJAS CAXIAS — Na melhor côr, 8,5 pés. CrS 55 00(1,00.
tiab. fora.. R. Almel- 122-326:
Aluga-se íiit luxo.
ça
que
-nforn.açóe_
comlnia comercial. Passo contra-(Rua Senador Dantas,' 1Ü,
pelo te- tro amplos quartos, 3 grandes dlt. Bastos. T. c. Carlos —
ALUGAM-SE duas sala:
míllá, pe.soa só, Ct. 4 000. Rlla Marques de Olinda, 100.
RAMOS
salas. 2 banheiros sociais, am- 42-6376
Rua Orlando Rangel 47, en- nps. 404 e 413, d sala, quais lefone :_37;3032.
IP
".••s na Rifa En™?.6 Zalüitíl'.0 e ?J mí\ "° ,",?!'¦°,__d!U^d'llt0 de - l0Jâ3- Tl'ntnr Rlul daííiP- 807; Tel. 22-1032.
trai- Baráo de Guaratiba.
COMPRO
óti pia copa-cozinha. 2 quartos
to. cozinha, banheiro « jar* QÜÀRTÒ"' — Aluga-íe
— Rua S. Fran
ALUGA-SE
""----i"ri-rde
empregada,
familiar,
—
e.
mo
em
banheiro
ap.
do cisco Xavier n. 2. ap. CO-:2,
tlim do inverno.
¦
casa
A DOM-CH-TO .,
LOJA no Efilí. Av. Central conj, horizontal, porta ú.il, .
jmo,
-Çlona Aluga-se na Ladeira
cl 3 ALJGA-SE
r^_?_^_i^ para
BÃMOS — Alum-sè an ¦ cení
um
escritório
_.
n.° 9, em S. Teresa. BOTAFOGO — Aluga-no. rjr bllla nova, a moça que tra- empregada, pátio t'nt ern o, sala,
sutaolo,
do
loja
no
CosAluga-se
R.
Silva
68 000,00.
«rande"SSâ bAh
quarto separados, coz:l- ots
y -2- qtos., 2 salas, copa,; co-1_._ iõcaçr.o,
quinta! e garagem. Ver na R.
2 sa'1's- O--.. 10. OC0.0O. Ver a de n. c?rS
'
__d.tó.':_i_
fa 44. ¦cdpac; Posto 41
nha, banheiro. Cr. 30 000.00,. có*-" âet.
Calças, camisas, sa-.
por"_3"mlTcruz/l^!11.. .OÇ-1;. P°
de' em-res-ida -- co11 imt0 eíe_sale.í'
Tel.: 23-8240 Alexandre de Gusmão, !).
depósito. — Rua ic. ê tratar no Lg-- Carioca,kv;rVnPTP
zinha de 15 m2, varanda e o ap. 304 da Rua Voluntários- Cr. 20 000.00
|banheiro
Tratar tel.; 52-1702. --- Sr T> òftfI %
cSdbsò?
Morais
Ll:NA BA
—
-|a
•
na
EMIL
—
81.
(5.
27,
ap.
AU-aro
Alvim,
Volta.
patos etc. Pago melhor
Empresa Tcdo._
Muita
32-1216 o!GtLADEn'A_r""TTfv"V~"ST
Alugo a; casal; Ji-atar
área grande em
Tel».
810.
B|
Pau-h,. 25. Hall. saleta, sa QÜÀRÍO
ap
101
'
no
_6_
Ov_ave'
"Á"1
•-,-;, ATENÇÃO! Alugam-se
de
Imóveis
própria para escritoagus. Alusuel CrS- 38 000,00 c i_ e. quarto sep.. cozinha, ba- Pode lavar e cc.lnhar. Doze Metropolitana
;,io
"com "íJF
BY,
que qualquer outro.
dua3
\
ii ff a-s e RAMOS — Aluga-se ap.
'salas
Branco,
136, aBÕÍ-ÍÇÃO —
taxas; Condução tarabem por nheiro, qt. e W. C. de em- mil. Salnt Roman, 100. Co- Ltda. Av. Rio
de frente para fins co- ÜÕJA
ni27_í':uiIT-'l rio. Vendo urgente. 28 000
todo
dep.
Z
b„ co:... banh.,
1231. Tel. 32-9039.
—
sala,
ap.
grupo
c/
quartos,
Catumbi.
qtos..
Rua
Senador
pacabana.
cruzeiros.
Mayrink
Veiga,
are»
c!
tanque.
Chaves
merclais. Rua
__
preg..
10 000,00, contrato novo.
-807. Telegrande. Rua Felis 30. Tratar Restaurante Tupfi, frente
Alugo por 12 m__ empregada t> rara em ra conforto,
gloria — Aluga-se ap. 204 c| o porteiro e tratar na KAIC 8ÒCÍÕ pera ap. cm Copa- tijuca
¦„_. .... —
para 2 ruas. Passa-a.1 Dantas, 19,. ap.
.. ...........
ragem. Aluguel 30000,00 — belo Freire, 530, sob. ' das 6 ás 11 ou das 14 às 17
, (P
lt. tCiftd. Mendes, 164. Ch-.i- — Rua do Cul-ino, 27. gr. 001. cabana. Tel. 47-7293. : depois ses, ap, 3 quartos, aala etc
Ver e tratar com Alexan-, fone 22-1032.
—
Aluga-se 1 gulpio horas, pelo tel. 23-5181, com o dre. na Rim Senador Pomp-ju
das 9' horas.
garagem, a partir de 15 de Ver na Rua Mário Carpen- RAMOS
ves'.-1 porteiro. Trat. 31-3232 Tel. 22-18G0.
GELADEIRA americana 9 pês.
cm Sr.jft.l-retlo.
abril.
110 m2, cl moradir..
n. 227 — Centro.
• —
BOTAFOGO
Alugamos c| SÓCIOS para ap. Copacabana. ChavesHaddoc_ Lobo. 140-203. ter, 1-0, ap. 403. Chaves eiterreno
SANTA TERESA — AlUS.
Nova,
^55.
30-7714.
de 800 m2. Tratar na
601. Aluguel CrS .. 110 402. Tratar no Banco
—
<qto-."''c_p. fain. s| senhora
Synteko
e -todo pintado, porjPreciso 1 ou 2, só pessoa.de
~6
dos Andradas h. 44, 1.» ALUGÀ-Sli ótima c espaçosa LOJAS EM CASCADURA
GELAIj-^iras Gelomatlc, nomill cruzs., o ap. 129 da|bpa situação c idade. Tratar 50 000.00 e taxas.
32-8738.
sala de frente, quarto anexo, Pas3am-so duas lojas coni 13 vas, com 5 arios de garantia,
Popular Rio Branco, na Rua
011 d ar.
—
só
Dr.
TIJUCA
com
Amilcar.
Telefone
25
de
Praia
de
Botafogo,
Aluga-se
453/400,
casa na Rua da_AIfándega, 108;V(P
c]
quartinho sanitário, entrada metros da frente por
SA"Rt*A TERESA — Centro —
luteiretilineas,
congelador
Gou-,3H-3365. pela manhã. _
R. Eduardo Xavier, 23, com 2
dc espera com espaço. Tem fundos,' ou separadas. Contra- riço, Interior em cór. . Rua BASSET — R. SSo Luis48-2736.
•
Alug__.se.em casa dc família, sala c quarto conj., varanda,
copa-cozi- ALUGA-SE 1 apartamento
banheiro e kitch; Chaves c| o KÕCio — Preclsa"-"sê"p| apar- salas. 4 quartos,
telefone, 43-9379, próximo à to novo de 5 anos. Rua Ner- Senador Dantas 19, ap. 312 zaga 1487. o| 1. Tel.
para/- cüsrtl, 2 rapazes ou mu— Excelente ícadelltratar nu KAIC — tamento, no Posto. 5. Cartas nha. b_.i_.liel.ro, dep. empr., c i quartos, sala e depen421
423.
e
e
BOXER
Preço
O00.00.
Gom-eia;
Praça
Onze.
23
vai
de
porteiro
fora.
um
Tel.
135
22-5700.
Preço
trabalhem
ça-.ttuo
_mlL
ALUGA-SE uma casa r,a R.
— pnrn o n.o 3 904, na
nos pedigrees''
Rua
portaria Igarágéffl. Tratar tel. 23-2259. dências, na Estrada Inten- BarSo de Jaguari n. 250
—¦ ALUGA-SE ou vende-se casa PASSA-SE contrato novo de GELADEIRA CLÍMAX, 7j nha.-43'camp: 25 000.00.
quart_>'coníortàvel. Exlgcm-s. Tel. do Cntmo, 27, gr. 601
TcIbj
22-1860.__
sobrado —
ítua
Francisco
tcferenclas.
_er«ei»0 funcionanien- paternos. CrS
cBcritorlos ou consulto- ampla loja com soprano.
"quar- desta Jornal; citando telefo- TT.it.ca —; Alugamos por" 33 dente Magalhães 11. 650 - Ira] a.
para
26-5238.
'
e
mil cruzs., o ap. 101 da Rua Campinho. 26-0764
ne.
SM-ratpri, 43-,-ap.-101.
BOTAFOGO""—¦ útlllio:
rio. Rua. Paulo Barreto, 66 — Qualquer ramo. melhor pon-.Pf'" ,*.'"",e"0„ ?""„/"' ¦"àani,
.
nr_cnte-. 30 000 COLÍ-ÍE —Temos filhotes 'de
to.
Vendo
ALUGO casa de 2 qtCR., sl.,.-,
*o
Tel.
45-9140.
to, 2 rapo^esr referências — TEMPORADA _ — Junto Ho- Palmlra Gonçalves Maia, 11, UANGU - 2
Cascadura;
46-9606.
co:;.
sala.
qtos..
R.
________?i
~
259.
Mtr
R
Tacsratui
na
*v"lon-SenTaP1°r 48 dias com pedigree do BKC"
Telefone .-_46-_.24.
téis Excelslor • Palace, aluxa- c| 2 quartos, sala. cozinha,
"Àlugo "a,*
IALDGA-SE sala grande, na PÃSSÃ-ãf contrato dc gran- JÍ»»^0?--19,- ap. SO.. Tele- —_Tel.
-,e ap. amplo,
9 às 11 horr__."spTã!H"a
banheiro, qt. e W, C. do em-',, .bann., 20 000. B. Maravi- ,randa.' das 'Vi..-"7"
casaT
qt., ótima sala
QUARTO —
i___3_4- ___.' ¦
da Quitanda. 45-A. 6.0 de loja com telefone, água otpantas,
r.TT.?'Á"-«i.
oiií-to
arca c! tanque. Chaves-- ' 72.
22-1032.
d FILHOTES .BASSET PECS-I- •
aluguei
ít
anos.
força,
luz;
podo lavar e cozinhar. Do_e'baiih., coz. ..árca c WC em- preg..
— Alugamos por
[fone
no
local
das
9
às
10
horas
ciCAMPINHO
c
cox|ni1B
ALUGA-SE vasa o quarto In- mil. Humaitá, 375.
Finamente
mob. Gel.
preg.
barato. Rua S. Manuel, 43.GELADEIRA Crosle.-. 8,5 píé, NES — 6. Rua Maria Rodri— Rua doi_í mil; emes., a casa 10 <]_. portuIt_i 5.. Engenho da Hai
tratar na KAIC
"er."~601.
dctíenclente, pj moça ou se- QÜ"*"*""-_"Ò*~-''l*Fca^^^
iperta
útil. 3 gavetas, fun- gues. 9. Olaria.
11 i. \ny,a
ALU"4Á-SE saia lrcnte7~Rua — Botifogo.
Pinto, 117,'__,*a~"'""""''
Carmo,"27,
Telefone -Rii» Comendador Pinto.
nhfy-a. refeições combinar. — rêncla
'
—
es te-ao GÃTINHOS ANGÒRA lcgitlAluga-se 22-1360.
moças trabalhandojTEMPORADA
-—^;
contrato de lima icloname-ito períeito,
sala.
2
PASSA-SE
p|.
banheiro,
33.-Tratar
Sou,c]
Clara,
quarto.,
-„„_'¦_„_„ -j»',.;lSatita
Rua' Buarqu» de Macedo, 50, fora,
Rua
g
ns. mos. Vendo filhotes. 57-067_>. i
boa
casa,
uma
de
neva,
CrS 78 0CO.0O.
ALUGO
ambiente selecionado,;confortável np. frente, mobir-o
loja, aluguel 20 000,00.
cozinha, área c| tanque. Cha1)ora.
]8
ap. .103.
¦
?Rocha MlClaro. 8.
alugo c! depósito, Rua Ma- liado, geladeira .t.levlsáo. tel.,
ves. por favor, na casa 8 iP
centro dc Madureira. com ... Av. Copacabana; 610. lc-ja 7. MINIATURA Pinsclíe c! Pedi-.
_
A_jlllxAiU-S>__,sai.is n. 1 om CrS 000 000,00 de luvas
al&ga-se apartamento áe rcch.il Cantuárla, 122:
Es- GELADEIRA PHILCO — S
tratar na- KAIC — Kua do randa.
_ | __'P_leS_.______ar_27-7891.
"Ãfügo
Vendo. Tel. 37-6382.'
;'
escritórios
—
ca-iplcto
—
quat-to' c sala separado.', na
Aluga-se
Carmo.
27,
601.
Tel.
22-1360
trada do Portela a. 2.1. lo- pés, americana, ótimo fun- ____
TEMPORADA
CAVALCANTE
sr.
ap.
^para
Teíe-':
PEQÜrNE*s"'— 2 nieses
<__*!
Rua. Silveira Martins. 157 - , ¦ *" __-_-. jmol_lliado
mobiliudo c.
.
c/ café
cia
da- máma- ÍALUGA-SE qto. peq. a. se CASAS e ans. _o. S£o Fra-S;_i"V^"Vt'''co^._bai.__r_i"mi"l.|cons^ Suburba ia B.
urçencionamento.
Vendo
58-5475.
.
._
fone
*p.».'C5. Chave» com o por- APARTAMENTO — Aluga-se inhõ. vista praia. Posto 5. p/ nhor trab. fora, R. Sta. Lui cisco XaVier í. M. Hermes
na, 7 240. Tel. 49-6400
SOBRELOJA — 160 m2. Aiu- te. ocasião. 53 000. — Rua|-,ENDE.SE
8 g__5 Aqulraz 109
leiro.
— 4 quartos. 3 salas, banhei-!moças e senhoras distintas, sa. 330 — 101. Maracahuma 0).ça, porr.B"
Para ponto Iga-ss. 90 000 cru.-.elros Riaoutros bairros de 1, 2 e 3 qt3.iCASÃ — Alugo com qüarto7|ESCRITÓRIO
120, _.p.jm__io. com jaula. CrS
Loureiro,
Pompe"
...'
ALUGA-SE quarto sem mo- ro. copa e cozinha, frente ao;Inf. D. Elza. Tel. 57-4701
Porreiro
Para
245.
LL. |ALUGA-SE aobr..do rom + sa- Alusueis dc 13, 20, 25, 2ô, aOisala e dependência... Junto _|referÇncla. correspondência cchuelo
yeisj á casal ou duas moças, j Copacabana Palace Informa | VAGA
moças, • 000
telefonem^i, v_.Ra.jcrrande rsentório ou indústria-804. Cop. Tel. 36-1219._ele_-|30 000.00. Rua Astilbe. 213
Ias de frente. Av. 3B de K.-'- ft'35 mil I mês adiantado, riajE*tacÍo ds S. Joáo >íe Meri-'receber
Governador.
fundos.
Posto
4.5jOiiai'abu.
I:
vador
'fiiel Lamos 91, ap. 104. Mi- itembro,
dos
IS mil.1 Bua Santo Amaro, 13.'proprietário. 37-2751.
'3
It. Miguel Couto. 35,er: 403. Itl. Rua Alfredo Perl, 201
29.
mil- 22-0009.

<____ ^m.,_L_rr___1' 5.5_ ao.°-

LINS ¦ JB. POJWATO

"contraio
PASSA-SE URGENTE
ótima loja,' com galpão e sobrado,.contra.o novo, centro
São Cristóvão, ótima para
grande empresa ou mais movimento do ramo já. instalado, que é oficina melalúr
gica de artigos'para decora
ção em metal e ferro, em
pleno movimento, com ótima
clientela e bom crédito comercial e bancário, com felefone próprio, força luz etc.;
— Sem passivo algum, motivo retirada. Tel. 34-2987
(sócio SR. MARTINS).

NITERÓI

PCA. BANDEIRA S. CRISTÓVÃO

^A*____?_?_?-4*lí--*

LEOPOLDINA

Semana Santa
CAXÁMBÚ

ILHAS

ATENÇÃO!

Compro geladeira;

LOJAS

À vista - 57-15.96 : :
Casa - Copaca- |.l"máquina tlc lavar
bana - Aluga-se COMPRíTi

Prédio assobradado 1 Geladeira
para comércio í i n O, iTel __-3731.. Pago urgente
em plena Av... Copa
.;
___' cabana. Informações i Frisidaire

\m8Ê^S23m$®!m. *ms, exclusiva-È^gSS.^^^.nt(

-H- ______COMp-1

Loja - Niterói

PROCüRA-SÉ~par"a alugar, ca
sa grande de 2 pavs., nos
Bairros: Flamengo, Botafogo,
Copacabana ou Ipanema. É
para montagem de negócio,
Satisfazemos qualquer exi
gência do proprietário. Tra
tar pelo tel. 31-2287, Res
taurante TOKYO.

:
GELADEIRAS
PINTAM-SE
\v
A DOMICÍLIO:'*

¦ GELXBtWiS ^

INDÚSTRIAS E
C. COMERCIAIS

¦GARAGE OÜ
PINTAI\J-SE
6í
.
1
A
DOMICÍLIO
DEPÓSITO
Copacabana
Aluga-se grande
garagem, serve tam- MODAS * ROVPÁS
bém para depósito,
na .Rua Assis Brasil,
194. Chaves c/porteiro. Tratar, .Gianotti
na Av. Pres. Vargas,
509, 16.° pâv.,' .depois
das 12_horas._

L CTJ Ã

__.__i02- _
BOTAF. - VRCA

Mudanças

Rápidas e eficientes
28-7649

GELADEIRAS

Usados
Ternos
....
**

GWRIA - S. TER.

TeL: 22-4435

ESC. - CONSVLT.

-pfcW R"a ______

feia g^ggS

'JlJ.
100' ^¦^«n"«'*^«..--«»-^-V
^GELADEIRA ..Gelómiltlo

TEMOS
USADOS

Tel.

22-5568

ANIMAIS

AUX. - R. DOURO

CATETE -FLÀ. » LARANJ.

LEME - COPAC.

AND. - GRAJAÚ •
VILA ISABEL

'

Jornal do Brasil, ...«-feira. 28-3-63, 3,° Cad.

5
¦ CABELEIREIRO profmlonal
- Para todo o,PRECISA-SE arrumadeira que COZINHEIRA — Precisa-se EMPREOADA — Preferência•'AJUDANTE
—
'— Preciso urg. Salário « m*?Jin?0p.B?«_SOLPr_SaIRlARllTrai,A1)EnlA
DE
iiiiMiuii., 11..11 i., — *'rec._»».-|4i_..i_« nl rcferpiicia..Frecl.|EMPREGADA
CASEIRO
swvlço,
CrS
qur durma no local, snlba trabalhar. Pa^a-se mut- com pratica de restaurante, imcln. Idade, fazer almó.o e _ P,'nclfa.Sr de rnna. solcomblriai\_ Tol._46-606S.
,ia Rua. Marqufü de Sn-|8 0D_(M) T.l *>1 ws*
¦""'• ..
-_"-q~i>8. . . Pagim-se 12 000.00. Tratar nn to bem. Infs, 27-4357. Copa- na Rua Adolfo Bergamlnl n.» arrumar, durma no emprW TtfimiS. f-_i.iii.oP'.»m
«
ENSINO. MANICURA em ,.Ò pucai n. 177 (Praça pnüali, M-M!-Rua Rodrigo de Brito, 30, Icabana. 131D, ap. 601
Rua Mlgue fr'1" ''~r:1 '""b»lbn' Ç"J„5'" i
—
"para 380, B, de Douro. Ibor.3 roí.rfnclu...
1'reoisa-se dc ba
dias. Tratar dn. 20 às 22 ho- MObÉLADOR — Preclia-se P.AB'V'
UXILiARES DE iSF.CRETAP.LA p/ Diretoria, ei ras
de Petropoll° »° centro ""'.""""J",
PRECISA-SE empregada
COZINHEIRA
Preci sa «8b, Lemos, 2,i, -.**. noi
de 2.» a 5,*-felra. Rua pina calçado do criança. Pr- ba competente, de nrefe LMPREGADA
i'"'-4-^'
1
Inglês, _olt„ jovem. 50 mil.
— Para todo todo serviço do casa, para um competente, servindo mesa e EMPREOADA - 12000. Pre-1"",'
ajudando em lavoura «
p— ill»-. »."«"'»»'
SCKíTúRíü
D. Nadtr. 8i'.-se bem. Ladeira do Fnrla, 'rência plirtniriiêsa pl cri serviço, sem cozinhar,
Vo!_L_da Pátiiajl54.
.\IéKlço,_lll__s/ "H°°l
605 _
"
dc 8 casai. Rua Ministro Viveiros' mais algum serviço, pnra fa- clsa-se. Trivial fino variado. .""»««<>• D»-9I_ <""?, comilança de .1 meses. Exigem- às 16 horas,
— Preoisamos 17 ~ .i:;-07')4.
MANIÕURÃ
d*~ot ¦-,,„.,
auxiliar Oontabilldad» i o] I *ff*c^.J*?í° - ~,
refe—
«a
mlll...
602.
Tel.
de
Castro,
66,
prccisam-se
ap.
e
bom ordenado. Tra«*.
4
Dorme
Av.
no
emprego
Atlântica,
~06'
260
1
pe.on...
na Rua dos Aravljos 34, — PRECISA-SE de oficial dc se referências. — Paga-se rências. Vol. da Pátria, 60, 37-3250.
Kua do Carmo, 5 51.__.*¦?."...• 5 »l J
prática.
Pagn-Hc multo bem. a com- — np. 202.
|tar
na Rua General Arti- '
conserto., cm geral', pnra ser muito bem. Tratar pelos casa 6.
¦!'«.
-.. SEORHTARIÀ.o,'rtd-irjlo \*Bt.\~i^~
binar.
Tratar
na
Run
GenePRECISA-SE de boa empreEMPREGADA para pequena gas, 63, Leblon, das 11 as
dormindo no gada até 30 anos, para todo ral Glicerlo n.° ;ij3, np. 1 004. família. Crs 8 000,00. Precisa- 14 horas.
BONS EMPREGOS »J pessoal np. ginásio p. zona norte, WlJ&^jKHP&ilJic«"_? T,.,nL viço efetivo. Tratar na Rua telefones 37-0383 e 37-B881 empregada,
Laranjolras.
o
serviço
aluguel,
de
uma
Bim pritica posiu dores do Sal. 40 mil. Av. P. Varga», £".*.P^VS?,' Snm« »™ Teixeira Ribeiro, 377-C
—
faserviço,
p.
se uma que saiba cozinhar, ATENÇAO —
não laVR roupa,
BABA
Precisn-ae com ótimôçaa, pre-Bonsucesso.
Salda de 15 dias. milla de 3 pessoas dc ílno
\IV*IJ v£5,. n?.T* -*¦'
completo,
clont., 520 4,o.
sUiaalal
mas referências,
— Precisa-se* durma no empreso c dé refe- clanm-se para. 4 demonstrado-'
paga-se senhora,
.-li_3lco, téc, normal, supe-|6ECRBTARl
Paga-se multo beni. 28-2044. trato e multo exigente. Or- COZINHEIRA.
PRECISA-SE de' oficiais pnra bem. Rua Bolívar 155/901
rênchís. Rua Andrndo Neves, ras ou auxiliares. Paga-se. o'
"o
R.
,„ 4f.~-ln_..V.¥__.M«1._3._
_s _ ot
Domingos
Ferreira;
78,
ap
»';IMAN10UHA
•
-•
Preolsn-.e de calçados Luiz XV, serviço pa5*S"Sj"1lIA_f..'t, .ot;. ri.
Hor, somente escritório,
BÃBÃ --- Freoisa-ee de mo- ÈMPHEGÂDA —,-, Preolsa-se', denado de 20 000,00. Exigem- 201. Carteira e referências, — 236. ap, 201. Tijuca. :i8-0flBl salário, tíá-sc condução pró°,í_
competentes, que real- ra casa, obra fina. Rua Se- olnlia
«lstema da ATA é certo e\5j*-h Sfí s«eim>io,
233, ap._201. se referências ou caderneta. Pagam-se CrS 3 000,00.
na Rua do Blspb,
R«_;ú5;.„"e,
FAMÍLIA
DIPLOMATA
*¦¦>. ¦.<¦ d""*
com pritica. Paga
es~ pila — Apresentar-se no Lav"'
___el.*t queiram trabalhar. - nador Pompeu, 43 fundos.
bom sem perda de tempo. !;°",.m11' 7
— PÍêctsa~-Be Tratar República do Peru n. ÕÓZÍNHÈÍras preciso diver- trnngelra precisa dc mordo- go do Camplnho n. 9, ,;<y-.
bem. Rua Marechal Bento EMPREGADA
Informações das 8 às 18 ho-i^l.•*_'.•
Rua Teodoro da Silva; 947
¦'.-.-.»
•
PRECISA-SE de 2 montado., Manuel n.o 16 — Botafogo — em ap. pequeno das 3h 30m 81, ap. 303, falar com Dona sas boas. Ordenados 10 a 20 mo com excelentes roferên- brado.
ras, Av.. Rio Branco 151, sio-1 TELEFONISTA — ótima Gi-ajui.
ás 1711 30m. R. Roíittld de Maria.
mil. Av, Copacabana, 534, cias. Preferência quem fale ACOMPANHANTE — Precisa-res para calçado esporte de 20-6339. _
japjrêneift
..a. sal» 209;
eom.ai* uma
.... MOTCItISTA •—'Preciso com senhora.
inglês ou francês. Queira to- se rapaz
ho.265,
,
empregada
502.
np.
402.
PRECISO
cop,
Carvalho
Joilo
Ribeiro
Av.
por
—
BABA
Preciso",
sossegado.'
educado
jip.
ord. 10 a 20
BOT— Rapazinho de laml- prática de menu tipo PBX ).-.'.tlcn para caminhão. Rua
lefonar para 42-9742 p| comII. 475. T. Nova. _
.... _ ....
,.
,-..,_.
_.
.
""wrlstò ..
mil, Av. Copacabann, 796, 303 EMPREGADAS domesticas — ra. Raimundo Correia, 34-203 COZINHEIRA
com
para senhor reum&tlco. doii-;'
sargento Pereira n. 12«, galprática binar c| D. Helena.
di Veiga,
, de
mlmlo no emprego. Exigem-.,
i'««/^ÍMÍfí^f10]?'./-«.*l~Rua
salgadlnho.
PRECISÃ-SÊ de líinã
boa BABA' — Precisa-se moço/ Preciso estrangeiras e bra- — Copacabana.
anos. Rua Méalco, 41, 8/ _07. Ug si gjj '_' -,p páo_— Ramos _
precisa-se.
~.?.n^l_ILtÇ__LR?_!_>J_iras,Ji39. sileiras. Ord. 10 a 20 000. Av. PRECISA-SE para arrumar e Paga-se bem. Rua do Ma- OFEREÇO três ótimas cozi- se referências, Rua BarSo d»
"E
bancada.
para
pespontadolra
—
CORRENTISTA
'_>
Boa"letra", iSÇ«j*ST5\'n_a.
PEDIOURA — Paga-se bem. Rua Alv r.o de
ulioiras. Uma é de forno e Ipanema, 68. ap. 702.
,,í.'-;.i,a*Z:: MANICURA
Copacabana 334, ap. 402.
copelrar, menina até 16 anos toso, ZOti.
"—
dat., 35140 000. Pref. Burrou- ™M?^,.„:\G;^,l„lííl"t,J0~,"a'
e copeiras,
recepcionistas e 4 tu. Precisa-se no Saláo Ledl, Kua Miranda n. 420 — Inhaúma babás
EMPREGADA por hora. Se" c que durma no emprego — COZINHEIRA — Para peque fogão. Agência Olga. 37-7101. ÃTÍ; 25 ANOS
PrecIsa.W;
«ha. — Av. Rio.Branco. 151. i_Í!.9
diversas. Empregos de preciso
«hs
Alexandre
aoMackenzie,
10
7.
s
79,
OFEREÇO
Castilhos,
de
cozinheiras
Júlio
_aturlstas."Rua
Rua
Boneto.,
na família, 6 000. Pontes CorCbntle
dc rapaz c| boa aparência k
»!IJ.. «1 209.
brado, esquina de Marechal SAPATEIRO pltclsa-se que 20 000 Av. Copacabana, 534 nador Vergueiro, 102/3.
— Copacabanaselecionadas e credenciadas desembaraço, que saiba dlpiíimL,169, gi\ 405.
rela, 54-A. Andarai.
,«, EMPREGADA por hora. para ap.' 201
CONTABILIDADE — 4 rapaFloriano, garantia e comissão. monte e acabe brotinlio. Rua ap. 402.
em- COZINHEIRA — Precisa-se p/ Associação dos Emprega- glr carro. CrJ 33 000,00. Te).:.
de uma
Álvaro Miranda. 420, Pila- baba' — Preolsa-se do 'uma arrumar e lavar algumas pe- PREOISA-SE
r.eç. o| prática, 40 000. Av. Hlo ALFAIATES C
MÁNÍCIJRA""'-~_PÍccisa-~s"e7~c!
conta tle para restaurante. Rua Pedro dos Domésticos. Tel. 52-3001. 27-1167. _
de todu confiança, com refe- ças de roupa. Rua Senador, pregada para tomar
Branco. 131! fllloj-, al 209,;
prática e boa aparência. LoOFERECESSE cozinheira mi- AMBULANTES para vendei,
um senhor tle Alves. 57. Santo Cristo.
renda... Rua Alice de Flguel- Vergueiro n.° 146, ap. 801. uma casa deLv.i.s.
CONTADOR c/- prátlcu oTã. COSTUREIRAS
Uta, RuaJHumattá. 129.
VENDEDORESTÉ"
Vale
n. 233 COZINHEIRA
6 anos casa tinto, refrigerantes em carroclnhas. V
Rua
Flamengo.
idade.
— Prêcísã-ãe neira, ref.'filha
redo. 30,_ap.j!02._Rn_hs
petróleo, |até 35 anos). 85 mil. ALFAIATES — Precisa-se ne MANÍCÜRÀ" — Precisa-se."pa-i_pel__Oastlllo.
levando
dc S anos — Prcclsam-se. Tratar r.» Rua,
frente
ao."
MOÇA
de
l~pis"
aírum.
mopara
pensão
CORRETORES
p|
grande
I^jMéiilèo, 111. 8/ 605.
BABA — CiS 12 000,00 lnialals, soa, 3 x sem. 36-3395, até
oficiais com máquina, próor:,. íva.-Sc «cm. SatAo Ivonete, —
52-1595.
Santana, 109 e na Praia' cl».
1011 PRÉCÍSA-SE de~ emprega- viriiento. Buenos Aires, 126
CONTADOR
r! S. Crl-tóVEÒ pâl* costurar Jap_na3. n Ave- Rui Dnrke de Matos, 15. HI- ASSISTENTE DE.VENDAS — 2 crianças, Exiiicm-se respon- ou_ depois _14h.
sobrado.
'
PRECISA-SE
de
de cozinhei Botafogo. 326, fundos.
o
serviço
da para todo
1J2 gienópolis.
nida Cidade de Lima
pritica,. referência., 80
Filial de grande Industria se- s&bllldade e referencias. Tel. OFEREÇO três babás
c" lima familia pequena. — Para COZINHEIRA para o trivial ra do trivial fino. Pagam AGRIMESSÕR, — Preclsa-Va,!
36-3277:'
000. Cart. prof. Av. I
PRECISA-SE manicura . 60... dlada em Sáo Paulo procura
copeira. tttimas reíers; e do
Bo- simples precisa-se na Rua se 10 mil para começar - Rua Senador Dantas. 71. :'
.Branco. 1S1. slloja. _| 209.
ALTA COSTURA — Preciso de Av. Br.,5 de Pina, 2 189.
— Jovem dinâmico e trabalha- BABA — Prcolsarae na-"Riíã aumentos. Ag. Olga — te trabalhar no Jardim
Proiessor
151. ap. Marquês de Abrantes, 115 ADMITEM-SE senhores e se--tãnico, na Ruk Peri. Tra 203,. tratar Gabizo.
dor. com espirito de Inlclatl- Republica- do Peru, 334, ap. lefone 37-7191.
OFtiSPE -""credito — Cobrai- boas ajudantes. R, Baráo do Vista _Al!_gTe ___;_ Irajá.
das 8 às 11 horas. ap. 403.
nhora.. para agenciar nòí.d-',
tar na Rua Codajás, 499 COZINHEIRA —
cã. ,Av. ITes. Vargas,, 529. 8.°. Iearaí, 20. transversal a R. PRÊCISA-SE cie manicura va. para Iniciar em carp;o de 901. Copacabana. Telefone OFEREÇO
cio de grande aceitação gePrecisa-se
empregadas
do- Leblon — Paga-se bem ¦Flamengo, competente.
detalhadas 57-7862. Ordenado 10 000 cru
Cartas
"Preclsãin-se
CALCULISTA
ÍNOÜSÍRIAJ., Senador Vergueiro,
Rua das Laran- futuro.
das 7 às 19 horas. Rua Vis- PRECISA-SE de cozinheira- c| ral. Tratar na Trav. do Ou-*
mestiças
com
boas
referênzelros.
*!>/ lnds. farmacêutica
indicar
—
(Indispensável
refe conde de Pirajá 447, ap. 702 pratica. Rua Voluntários da vidor, 38. 3,o andar, sala 303,
precom
Apresentar-se
na Tl- ALFAIATE
—
Jelrasii.o^ 337."de Fernandes, ___ tensões)
cias
e
doe.
Agência
Olga
para o n.° 9 046, na BABA — Precisa-se com apa- 37-7191. ¦
rências.
(í Ipanema, CrS 10 000,00. ExV Patrli-, 301. Tel. 46-2738. Bo ç^HortillO; -V-. -.
.luca, procuramos r»paz ou d* acabadeira.. externas pa- PRECÍSA-SE
umaicabe- portaria deste Jornal.
rencla e pratica, com 25 a 45
moca. Rüa México; 41, gru- ra calça. R. Siq. Campos, 43, lelielra com prática.
documentos e refe- tafogo.
AveniAJUDANTE LANCHEIRO -*-'"
PRECISA-SE de., empregada. gem-se
OFEREÇO
copeira
chilena
e
anos.
Tel.
37-0690.
531.
Cooae.
—
ap.
SeMOÇAS
E
RArAZES
Tel.
32-66M.
PO.90T.
PRECISA-SE somente para Preciso com prática. Tr&tírí.
at. do Exército n.o 13, sl 208
uma cozinheira sueca, telefo- Paga-se ótimo ordenado. Pra- rências.
cozinha
bem
—
feita.
ExigemCONTADOR (A) — OI prati- BORDADE1RAS — Externas, — Sfio Crlstóváo — Saláo Jam vendedores (as) da Eli- COPEIRA-ARRUMÀDEIRA. - ne 52-1593.
COZINHEIRA
ap.
13,
Preciso
seDrumond,
Av. Nilo Peçanha, 38-K — *¦'
ça Barão de
CAR, CrS 84 000,00 mensais
ci'de-5 anos, 100 mil. Av. prcc!_am-se, com prática dc Alfama,
nhora para trabalhar em casa se refers. do último emprê- Castelo.
• fi
—
OFEREÇO babá portuguesa c| 201. — 38-7164.
28,
sala
104,
»
Rua
Ouvidor,
monogramas i máquina
CrS
8
mil.
Flamengo
88.
go.
Tttu. Vargas, 520, 18.°.
de
família
pequena. Pago Telefone 25-9494
Precisa-se. Paga-se bem — ref. casa alto trato, 52-1595. OFERECEM-SE arrumadelras bem. Rua Maria.Eugenia,
das 15 horas.
Trazer modelo na ' Rua da PRECISA-SE de um barbeiAUXILIAR DE BALCÃO _
28,
COWIESPONDBNTES — Mo- Carioca, 3, 2.° andar. Tel,: ro na Rua da Quitanda n.o partir
Ag.
com
infs.
copeiras,
babás e cozinheiras
PRECISA-SE vendedora a do- Exigem-se referências. Av, OFEREÇO
np. 101, Botafogo. Telefone FRECISA-SB
cozInhelra-la-Y Casa vareJ|sta «>•.«>"„'!
198.
ías-rapaees, ft. ap. exc. port. 32-4394.
miei Ho para subúrbio. Rua
etc, selecionadas e creden- Riachuelo. Tel. 32-0584.
vadelra pnra casal. Pedem-se lista de gêneros allmenti46-7038.
prát. 30-45 mil, f Setembro, COSTUREIRAS externas, pie- PRECISA-SE de aprendizes de Álvaro Miranda,
todo
empregada,
39,
Pilares.
PRECISA-SE
ciadas
Associação
dos
Emreferências.
los, precisa dc balconista*
p/
Ordenado
Crs
Vieira Souto, 230, ap. 101, pregados Domésticos. — Tel. serviço casal, saiba cozinhar COZINHEIRA — Precisa-se p| 10 000,00.
63- .7*. andar.
'¦__ clsam-_a
para calças t cal- cabeleireiras, manlcuras, mas- Tratar das 7 às 9.
Tratar Rua Paulo om prática do ramo. TraCONTADOR — Precisa-se de cões de brlm. Rua Senador .agem facial. Horário das 9 PRECISO de pesaoa pl ven- CASAL para o Rio ou para 52-5601.
bem. Pedem-se reefrenclas e o trivial fino e para passar. César de Andrade, 106, 7.° ar na
Rua Marquês de
competente, ,nSo precisa ser Furtado, 16, Praça da Ban- às 18 horas. Grátis para mo- da de livros — Tel. 43-9343. casa de campo — Ele para OFERECE-SE copeiro
carteira. Ord. 10 000,00. Tra- Exigem-se boas referências e andar — Laranjeiras.
pl casa tar
Ordenado CrS ..
Abrantes, n.° 20, Flamenformado, ciue tenha pratica delia, em frente ao Inst. de delos — D. Haldée. Largo de
copeiro
na Rua Matoso, 207, ap. documentos.
e ela pa. fam. Tel. 22-0021. Jacl.
PRECISA-SE de uma empre- o, das 8 às 18 horas, dia—
PnECISA-SE vendedora. Or- ra lavai-.arrumador
17
000.00.
Rua
Redentor,
.legislação ; fiscal. Tratar Av. Educação, com D. Franclsca. SSo Francisco, 26. sala 418.
Paga-se bem. Pe607.
gada que saiba cozinhar. — lamente. Só apresentar-se
fixo,
comissões
e dem-se referências.
132. Ipanema.. Tel. 47-7670.
Rlo—Petropolia,' 1644, conj.
Tratai PRECISA-SE de babá. Paga— Preci- PRECISA-SE uma ajudante delindo
de empregada
dorme no local. Paga-se ,-_j,j.,„. • „ _, j ». „
ajuda de custo, retirada CrS
201. Duque de Caxias. , COSTUREIRAS
Av. Atlântica n. 1 782 - se bem. Exigem-so referên- PRECISA-SE
COZINHEIRA — Precisa-se, Não
muic|
todo
o
serviço,
sitmos com prática ronpas de cabeleireiro e uma mani- 30 000,00. Das 7 às 9 horas, ou na
bom.
referências, «anuldatos com praticai
para
cias.
Tratar
Praia
na
do Fiao trivial variado e que P.ua da Pedem-se
cura. R Luis Guimarães n. das 18 is 22 horas. Procurar ap. 503. Tel. __¦ 57-8747. ¦ - - mengo.
B._CTI__DGRÃFAS"~ (SS) ,' z, crianças, fornecemos
ta prática e reíerências, ca- para
Matriz, 47, ap. 201,; :omprovada e .documentos:
194,
ap.
101.
Telefo,„„„„._,,
já
também
lave
—J3rajaú.
'
c
108-B
—
passe
c°PEmA
para
norte,*P.*sul, centro sal. 35 mil. coriadas
filhos.
Paga-se
bem
sal
sem
m ordem.
fundos.
~de'~rriaiitcura
para
D.
Dalva.
Rua
do
Riachuelo
ne
25-3597.
_^
freeisa-se
| Pensfio comercial
Ordenado de
para fazer em ca.
pessoa.
Av. ¦
na Rua Xavier da Sllvci.a uma
com- prática
Vargas, 329,
cl n.° 383. sob. Centro. í ~¦
""— ' 4.».
CrS 8 000,00. Rua Visconde PRECISA-SE de cozinheira ATENÇÃO, moças maiores' *'
sa na flua Lino Teixeira . PRÉc'_SA-S-f
PRECISA-SE de copeiraPaga-se
bem.
'•Tl
304.
115.
Tratar
na
ap¦
¦.._,-i,-.,.™..'D's-_
.".
—
saláo
de
senhora...
prática,
DACTTLOGRAFA
Boa'"_'p".
multa
de Caravelas. 65, Botafogo. com
prática,
para menores, salário. Rua Ari.-'
— Bonde Cascadur.4 — Av. Copacabana,
VENDEDORES- Moj.as.rapa- RUa Alcântara Machado n arrumadeira servindo
603 s| 307
13--.de Maio. 47 s] 1806._
bran- COZINHEIRA — "Por "liora. pensão comercial. R. Senhor drade de Figueira, 191, Ma—
'Onihu. via
PRECISA-SE de
Jacaré.
IEM' .om °,u '• >"£}?; Binas-.h. 46, l.« andar, sob., Centro. ã francesa e que saiba pas- ca p/ os serviços pessoa
dc casa pe- Praia
PRECISAIS.- ,i.—.x-**..'._.,,-_¦,.dos_ Passos,_42_.
durelrá* ______,. i
ue dois lanter-|ap.
dactilografa rícepeloiii_-,„__.-,„_.-,,_,. ,,
desemb. p. Editora. retl-:Tel. 43-9771.
do
Flamengo,
|i_tj_i_i_A-si_
168,
,senhora
ap.
,
sar bem. Ordenado CrS
Ciúena, Atende-se até as 10
neiros a base de cemistão. —irada 60 mil. 7 Setembro, 63,|^A"-p'i~-V
ta;- Moça até 30 «>os.-boa-CO^TURMRAjJe aenl
precisa.se de cozinheira ÃTÉNÇAO — Moças e se- ,
Precísn-se, na R 15 000,00—__TeI. __ _47-88 50'horas. Rua Getúlio, 431, c. 7, 704. Paga-se __, bem.
1 076lTrave_sn Rodrigues
es Maitiiint'
. o andar;
_„.(:.'COPEIRA
Marques. T»
apresentaçSo. 35 mil. — _\v. .*'*-<¦.*,•*-*,e. Copacaba»
família
de
4
do
trivial,
pes—'
nhoras
COZINHEIRA
conseguir-s,«á
Preciso, ord.
Rita Ludolf, 64 (Leblon). Or- PRECISA-SE de empregada; Méier, Cachambi.
para
121. Realengo. Sr. Isaias.
—
Pres; Vargas,. 529, ,18.». "" u'->'-'
.soas. Dormir no empreso.
mii At.
_-*«««„«*.- „V" l0tU.
in « •.__ "òi
|
-_{,„
C0P«abana,
VENDEDOR Viajante p/ Ban- denado CrS 8 000.00
Vestido es- SALaO. PIRAJÁ — Precisa-se rú.
_.porl um bom emprego, é indisg m„ cl.u2-s
R u a 'PESSOA idônea oíereccrse p 7.6 "''•
preferência senhora.
DACTILÕGRAFO correspond. COSTUREIRA
no "UJ- . .
f/ cientifico, nto prec
boa
apresenta-,'
a
—
emi1""'
pensável
tomar
conta
de
crianças
_
Bento
n.o
Lisboa
Papo
bem
Rio
ap.
159
manicura
com
Com6
_02,
COPEIRA
ap.
205.
ARRUMADEIprática.
porte,
c.vprat. 35 000; Av. R. Bran —36-1972.
que trabalhe bem.
:5/30 anos Inicia!
sua residência. Tratar polo I COZINHEIRA — Precisa-se Iprldo.
ção! Por isso fazer suas
líua Visconde de Pirajá, 564-B prática.
\ro,..151, slljja, s. 209.
50 mil. Base em três ina.es EA —7 Precisa-se para cá- PRECISA-SE cie .mn,..„„^- *•"¦ "2-6162:
Crs
9
mil.
Rua
Barão!pI,'r^rdxr«p"-n".'"Vmní.5íriT
—
vai
tra-1trivial.
A
unhas
ou
um
bonito
pessoa
Ipanema,
pen- '.
hn,-.."¦.'.
noia.
Precisa-se p*
na|,„
_ ,„,". „„_„,,„_ jTOrre,
perto do Cinema 100 mil. lt. México.Jll, si 005. sa de familia pequena. Pa- que trabalhe por
DAOTILchGRÃFÕ' pj põi-t. ílpORTADOB
itõvi» 281,
.ai np.
nn 201.
in* Teleíone
T..i.fn„_ i1 "^(._:_.i-o_, ae empregaaa. teado,
Rua das Laranjeiras
553, lar cum us iiiícressados.
~
Nao lava, não passa. Paga-se
por apenas CrS 50,00
"
francês. Av. Rio Branco. 151,, "•*¦'¦ ca de camisas-*,-.,esporte u| Astóriã,
VENDEDORArp/ ganhar mui- ga-se bem. Exigem-se refe- ap. 603. Que dé boasn.o refe• 47-7S03 -JPanema.
Fazemos
n.,
de
PRECÍSA-SE
Amaro,
empreiSd"
,
bem.
Rua
Santo
31
Imuita pratldtf, Rua Benio
permanentes
tüoja, s| 209,
_
rendas.
Rua
Redentor,
CHOFERES,
to
bem____Tel.
n,* rências.
47-8590.
MEC."
para todo serviço, para pe- COZINHA — Precisa-se de 1 ap. 710 — Catete.
,-i Lisboa n.° 90-A. Catete.
por CrS 300,00, Hené ouDACT1LÓGRAF03*"
sabendo
rapaz que entenda de cozi
VENDEDORES para"ante- 300, Ipanema.
familia.
Pnja-se
bem
PRECÍSA-SE-cõpeln~~ãrriTmI
quena
E
LANTERSEIROS
alisamenle
CrS
300,00
blusões.
COSTUREIÍtA
'Tratar
cj
PRECISA-SE
por
de uma ajudancontabilidade, 35|45 000. Av
para
—
na Rua Gen. Poli- nha, p| casa dc peq. familia, tc de cozinha,
Precisa-se deira para casal.
Pedem-se —
Corte de cabelo por -v
só trabalha
Rio-Branco. 131, slloja. si 209. prática. Paga-se bem. R. Joa- AJUDANTE DE ELETRÍCIS- nas e mesas de TV, bico COPEIRA
na Rua Raimundo Correia,
doro. 115.
só para quem venda outros para casa de familia, mo referências S Ordenado Crs
almoço, de segunda a sexta. CrS 50,00. Atendemos até
quint Távora, 9. — Engenho TA para automóveis,
.30
. DACTILOGRAFAS
9
(OS).
(Copacabana).
8
000,00.
Tratar
preciRua Paulo I PRECISA-SE empregada para
Novo.
Ord. 4 000,00. Rua Joáo Ca"e- às 22 horas. Pça. Tiraden— -R. Ouvidor, 169, fl| 809.
aa-se com prática, na R. B&- artigos do mesmo ramo, rando no emprego. Tratar César de Andrade,
106, 7.° casa de familia. Rua Hcrme- COZINHEÍRA — Que durma tano, 41 (Praça Onze).
na Rua General Dionisio
Rio e
DACTILÕGRAFO Ecl redação, CONTRAMESTHE —'Precisa ri Ç_d_L_í_:l__Ít£_398,_3;«J o J a irias outras praças. Indús- 47, Botafogo. Tel. 46-1683. andar — Laranjeiras.
no emprego e que ajude km PRECISA-SE cozinheira. Pra- tes n. 9 — 3.* andar, sa~
neglldo
de
Barros
n.o
33
(GioReunidas
Radar,
Rua
se
com
multa
fá¦43. R. Ouvidor. 169, _/ 809.
BORRACHEIRO — F_ec!s"a-M
prática.para
Ias 303 e 304 (ao lado dit
outros serviços. Pagam-se
brica de camisas esporte. Rua
COPEIRA ARRUMADEIRA — PRECISO duas mocinhas trat ria).
ça Santos Dumont. 160, ap. Cinema São José). „..,para carro de
passeio. Bonsucesso, 6. Tel. 30-9646. Precisa-se.
DEPARTAMENTO DO PÊS- Bento Lisboa, 90-A, Catete, só
familia. 7 de Set. PRECISA-SE empr. todo ser- CrS 12 000,00.' Tratar na Rua 501,
Gávea. Ord. 10 000,00.
R. Domingos Fer- comoTel.da 52-1595.
Rua Professor Gableo, 230 — Sr. Ronaldo.
402
Rodrigo
de
Brito,
39,
ap.
SOAL — Procura-se auxiliar, COSTUREIRA
AÇOUGUE em Botafogo —
viço. Travessa Carlos Sá, 11, —
PRECÍSA-SÉ empregada de Precisa-se
• Sr. Hêllo.
Botafogo.
VENDEDQR(A) — Bem en- reira, 78, ap. 201. Carteira • PRECISA-SE
ativo • desembaraçado, com camisas sociais.paraCr$blusões
menor quo saiba
de uma empre- ap. 101, Catete.
referências. Pagam-se Cr$ ..
23 000.
categoria para cozinhar e andar da bicicleta.
trosados
em
casa
de
móveis
—
rotina
normal,
bom
da
Rua São >
pratica
Preciso pa- serviços gerais, família de 3
gada para um apartamento PRECISA-SE de copeira para COZINHEIRA
interno. Apresen- CHOFER — Precisa-se e mat. elétrico, para venda 8 000,00.
Clemente
tiactllografo. Cartas com de- Trabalho
n.°
131.
ra
o
almoço
•
somente
de
um
casal,
pastar-se na Rua Santa Clara, com muita, prática e expe- de lustres dc
durma fo- pensão, com prática. R. MiRua Ministro Viveitalhes e pretensões para o n.° 33,
g. fab. de SSo CRS 8 000,00 — Pago, empre- ra do emprego.quePaga-se bem,
senhora de pessoas.
prefere-6e
Couto
139.
Centro.
e.
604,
Copacabana,
pessoas,
ros
de
Castro,
76.
apartamenguel
BOMBEIRO
riència
meio-oficial,
para trabalhar em Paulo. R. Evaristo da Veiga, gada para todo o serviço do Tratar na Rua Camaraglbe,
9 033, na portaria deste Jorroupa, pequena familia 3 to 201 — Posto 2.
PRECISA-SE arrumadeira-co- sar
competente. Paga-se bem.
COSTUREIRA — Precisa-se casa de familia.
três (3) pessoas. Exijo re- n.o
Exige-se 83, s| 306; c| Sr. Mesquita.
nal.
meia idade. Av. Gomes Frei9, ap. 807 — Tijuca.
zlnhelra. R. Visconde Pirajá, re,
ferências. Rua Marquês de
com prática
de bancada. que tenha
PRECISA-SE de um ajudan Bom futuro. — Rua Enge-,
—
referências
e
de
532,
sobrado.
Atlgo
VENDEDORES"
EMPREGOS
escritório,
om
PRECISA-SE
40L
419,
de
babá
—
Valonça
Tratar
ap.
com
R.
n.
57,
Aguiar
Moreira,
ap.
303
te
de
cozinha
com
alguma
Tique durma fora do empre- grande aceitação. Rua Sen. Jucá.
sempre todos os cargos pl 386 ¦ — Bons.
referências. — Rua Uruguai PRECISO de nrrumadeiras e COZINHEIRA — P"recisa-se pi prática. Rua do Livramento nheiro Pena Chaves, 128»rnôoas • rapazes, c| prática.__.-.-.__
(Jardim Botânico).
yo. Tratar na Rua Gene- Dantas n. 117 — 12.o grupo
n.o
488-A, c/ 17 — Tijuca — cozinheiras. Salário 10 a 20 todo serviço, menos arrumar. n. 177.
—
COPEIRA
—
COSTUREIRA
Precisa-se.
ARRUMADEIRA
Dr. João.
mnima 1 ano, a ATA empre-1
ral Artijras, 63, Leblon, das 1 223
BORRACHEIRO — Precisá-SB
Pedem-se referências. Orde— Preciso com prática, refe- 38-4926.
Joaquim
Silvn.
123.
mil.
ap.
402.
Bua
cozinheira
com
PRECISA-SE
—
sa sem demora e com a mi- Aires_ S*ldan_ha_ 25;
—
'referência!, 11 âs 14 horas.
TINTAS
de profissional com bastante
VENDEDOR
nado CrS 10 000,00. Trntar na
PRECISA-SE de
xinía consideração. A ATA, CAMISÉIRA com
prati-ü de pensão. Rua Sáo prática para consertos e mon-.
SENHORA — Precisa empreGrande e tradicional fabrica rências, cart. Barata Ribeiro, passadeira. Rua arrumadeira¦uma.
Belfort, Ro- gada com referências. Telefo- Rua Tonelcros, 143, ap. 901. José, 82, l.o andar.
agencia correta de lõipag. uem. Rua do Catete ELETRICISTA PARA AUTO- de tintas procura pracista. 433. ío.o and.
tagens. Tratar no Campo do1
— Precisa-se MÓVEIS — Precisa-se de proxo,
146,
COZINHEIRA
ap.
802.
Tel.
37-8320
anos. Av. Rio Branco, 15l,|n.° 233, sobrado
— — Copacabana.
ne 37-39C3.
- Cozinhar e lavar algumas pe- PRECISO cozinheira trivial Sáo Cristóvão, nos. 24 • 2Í;
fis-ional competente. Tratar ativo e ambicioso, profundo COPEIRA-ARRUMADEIRA
aloja,'sala 209
"empregada
i COSTUREIRA Overloquista — lio
das 3 às 17 hora.;.
0OO..ÜO mensais. 37-9403.
conhecedor de todo o Estado Paga-se bem do acordo com
' . *
sa
ae,,._._..
viúvo
SENHOR
p:
Campo
16
horas,
__ns
g
js
para
de
Sáo
Cristóvão,
JBSCREVENTE dat. oWçlent. Ipfe.lsà.se cora bastante ura- no_.
dorme pessoa para tomar conta de
ns aptidOes. R. Barão de Ja- PRECISO
24 e 26, das"Í)E
só. CrS 7 000.00. PRECISO empregada, dás ii*_n\*nvt-nn
uma
S às 17 horas. da Guanabara. Salário, comisr>._-i.,
.» '-"
pessoa
fora.
Rua
,tica.
Buarque
... Ri Ouvidor, 169, sj 309.
Macedo,
384,
Ipanema.
são e ajuda de custo. Cartas gúarlbe;
Papa-se
da malharia.
casa. Rua Marquês de São Praia Flamengo, 12, np. 410^ às 17 horas. Voluntários da'jS?.^fEiL°r"Jp»re.cl.BA"s"..BConde Bonfim n.o 1138. Obrai.
10 ap, 701. Tel._45-9903.
AUTÒMól
J.3TEN0GRAFA Port. R. Ou- liem; Tratar na Rua Aires de ELETRICISTA
Pátria 274. Botafcgo.
Vicente n. 123, c. 7. Gávea.
— Precisa-se 100Í. es- detalhadas para o n.o 9 050, CASAL ESTRANGEIRO proVEIS
no
durma
COZINHEIRA,
—
que
BAR
Preciso~de um menor
vidor, 169, s| 809^ [Casal :n. 100. Jacarezlnho. Ipecializàio
cura empregada todo serviço, PRECÍSA-SE — Empregada
Rua Almirante na portariadeste Jornal.
local e dê bons referências, PRECISA-SE .um bom cozi com pratica e referencias **_* •-.
lavar e arrumar. Pa- qualquer idade, para peque- COZINHEIRAS
"'..'•.Avenida Rio—Petró- Rua
ESTENÓGRAFA
em
port., | COSTUREIRAS praticas ein Cochrane 137. próximo Ua VIAJANTE^— Estádo~do Rio. menos bem.
precisa-se para um casal, or- nheiro. 1 633,
Riachuelo n.° 162-A.
37-8101. Republica nos serviços de casa e atenírlncês,
Caxias,
Grande e tradicional fabrica ga-se
Riojmaq. Industrial preciio rou-jPraça Saem; Pena.
90000. . Av.
Ropolis.
Belfort
ATENÇÃO — Cozinhelrns etc. denado 12 000,00.
CARPINTEIR~OS^~~Prêci- '
Branco, 151. eloja. s 209. __ (pns femininas. Santa cl»íà(lANTERNEIRO^-I-~~_~P«i!T de tintas procura, viajante do Peru,_230,_ap. 901. Copac. der teleíone. Rua José dos Temos
cozinheiro
de
901,'.Capaoabana;
PRECISA.SE
271,
np.
xo.
miótimos
empregos,
Coelho, sam-se para formas. Tra- ¦'
ESTENÓGRAFA em pon. -c;|33_s__316. Copacabana. U.-^ de um com fa^ conhecedor de toda a zona. COPEIRA E" ARRUMADEIRA Reis, 13. Engenho de Dentro. nimo CrS 10 mil a CrS 20 mil COZINHEIRA trivial fino — na Rua Machado
Boas possibilidades para ho- — Precisa-se. que dê referên- FRÈCISA-SÊ de uma boa — Tratar
tar na Rua México n. 16H'_"
l?_.áti£»-."Íé.3.l)_:«n.~,"' 6_.JI9: -iCÕSTUREIRA""-vtíi Í.-.Í
Precisa-se yl
(AED). — Rua da Precisa-se todo serviço 2 pes- 148J_
le
í_!jte
carro
ue
de
cifro
ue
nasd-"n"a_pratica
prática
serviços
empregada
mem
ativo
e
ambicioso.
Sala,
,-"...'-:?¦
ilinia
«'
dodtirma
cias
pnra
no
emprego,
e
— sons. Av. Copacabana, 1088, PRECISA-SE de cozinheira e — 11." pav. — Seção do ''
na
Av.- Rio Branco, 151 " ' • 'S£^n5SSS5ÍJ
™ ¦*>-¦
*
• — —
ssima.
Nossa seio «•
mestiços. Pedem-se referên- Lapa, 264, s/ da írent»
Conde
Bon-fim,
rio,
comissão
«
diárias.
Carde
Conde
de
Itagual,
Rua
26».
31.
;£^ki°bem.
Paga-se
Copacabana.
Pessoal.
—
Ctnelàndla.
583 ap.'i((-j
de empregada.
ap. 1 001. Tel. 47-7290.
,-'."'
,Senlioi'*
cias.
Paga-se b;m.
tias detalhadas pnra o mime- Tijuca. Tel. 48-0707,
Tratar
— R. Antônio Bnsliio, 34, 701 CARPJNTEIROS
ESTENOGRAFA. principiante,Il 201
de
colocnwv
ro 9 047, lu portaria deste CÒPEiRÁ-arrumacielra. _ ord Rua Barão de Mesquita, 585, COZINHEIRA — Preciso pa- COZINHEIRA PÒRHÕRA —
". ' plÂtl^,,es";'U'./b;i*parf,nrlcÕSTÜ'-lÊ__"A ^r-íPr«BÍBa'.s«'p||l<ANTl!HNEmO —
Pena.
Praça Snenz
boas
refetrivial,
com
fara
o
de
casa
esquadrlos,
ap.^O^^
Pre.l..a-se
ção
Precisa-se
Jornal.
peq.
para
precisai'''
' •
10 a 20 mil; Av. Copacabana I
•Mes-1c°. '\h coníecçío
Ordenado de CrS . mllin. Exigem-se referencias. PRECISA-SE de uma cozi- urgente. Pago bem. Tratas".
íinissim*. Fran-Ioficial. Rua H-.tm.ütS, 238-A
".,.BOi"'
cisco
.*'«ní
PRÊCISA-SE empregada cá; rências.
VENDEDOR,de^arligos de 796. ap. 303.
Tratar pela manhã Av. Copncabaiia^g^
nhelra. Rua Machndo de As- R Vol. da Pátria. 395-A -*t'i:Sá. 35 ap. 610. fundos, com Ceclllo.
sal. Barata Ribeiro, 233, ap. 8na 000,00.
—
trabalho
inesporte
"?___
Senão n.
COPEIRA
Rua
Custódio
ARRUMAGuerreiro.
**' .
para
— 12 mil cru- sls/Ul:'— Flamengo.
ÈMPREÒADA^mal»^ de:;-trln- £Ãp^M^~^É7í~Tií5i; terno. Ótimas
'
— Jardim Botânico, per- COZINHEIRA'
— Precisa-se para
-I^^mI^iÍÍ^/Í.
«í? Ita
**}}}¦
R* aí-gLC°'_1-i1_'.!l/-"-'...
25
DEIRA
possibillda—
anos, ajudar serviço, ae-1Kua Leopoldina Rego. 310 —
de uma PRECISÃ-SE de uma empre- COBRADOR cMambretaS
Precisa-se
zeiros
-de.
p"rECÍSA'^Se"
d~e
uma
empre"da
Igreja
de
Praça
to
da
—
venda,
des
muito residência de familia
Pori;. 60, nhora acamsds. Referéncinf, i Olaria. .
ESTENOGRAFAS
de
" heni localizada. loja
para o trivial variado e que gada para ajudante de cozi- Precisa-se. Tratar na Atajs
Cartas pa- tratamento. Exigem-sc rc- gada para dormir no domici- Santa Margarida.
mil;-Inglês 120- mil; -AlenUo.s 000.00. R. Raimundo Cor.-1'Kfmf'TitiTnATÍoiíiT.A-irtt-tínò
cpm
prá- Rio Branco, 39, 20.» and,, ;'
durma no emprego. Av. Epl- nha de pensão. Sô.
Rua SSo Francisco Xa- COZINHEIRA
Precisa-sc taclo Pessoa, 810, ap. 201.
ra 9 048 na portaria deste ferências. dormindo no do- lio.
tica. Rua _dos Inválidos,'- 49_. sala__2007.
vier. 43, ap, 505.
. 'fio,':
Av. .Pres. ' yaiKaí, .29,_ 1_8.»._. iMOÇA — Menor que costure.Bártolomeu Milre. 604, Le- Jorna K_
micilio. Ordenado inicial: PRECISA-SE empregada
ií.
cozinheira CARPÍNTÊIHÕS-E
PRECISA-SE
para
Nascimento
máquina.
Rua
br.aa
MAQUtf1',:
—
blon.
ESTENO
—
bem.
Rua
—
tnulto
PéPaga-se
principiii-te.
VENDEDORAS
Preciso. Tel. para o Sr.
EXTERNAS CrS 9 000,00
Rua Jace- todo serviço de íima senhora para três pessoas. Domingo
J_a__-se__bem
com prática de oficlV;Av. P.-Silva. 250_— Ipanema. _
dact. .sal. .40 mil.
Maranhão n. 305, ap. 202, NISTA
LANTERNÉiRO —" Precisã-so. para vender a prazo artigos guai n. 81 — 48-0711 e .. sozinha, que saiba cozinhar livre.
Paga-se ótimo ordena- rez, 23-2233,
na. Precisa-se na Rua Cordo«",'
Vargas, 529, 4,','
_
Lins de Vasconcelos.
IFÁBRÍCA DÉ CALCAV preci- Ordenado ou comissão. Tra- finos de modas femininas — 48-4264.
—
*.
muito
e
bem.
Rv.a
Precisareferências,
do.
Exigem-se
vil.
239-F.
passar
COZINHEIRA
Parada de Lucas. Sj
cozinheira." casa
É-tTURISTAS, notist.s, cor-fsa de costureiras internas — tar na Auto Mecânica Ju- Salário Inicial Ci$ 25 000,00 COPEIRA-arrumadeira
dia- Leopoldo Mlguez, 25, ap. 702. Av. Psulo de Frontin n. 133 se, que durma no emprego. PRECISA-SE
CAIXEIRO — Preclsa-ss, .cj •}-'
Trazendo
referênde
familia.
rentlstas, moças, ràptóés' iai.;Tiatar na Rua Beneditinos, oulnha, Sr. Jorge; C,.mpo mais comissão. Tratar dia- rista, precisa-se, R. Conshoras.
9
depois
das
PRECISA-SE mocinha ap. peRua Vitorio da Costa, 45.
padaria .ou armazém»' riamente na Rua Visconde tante Ramos
..5'mil.-Av. P. Vargas, 52B, fo-.."'^.anüar.t/SK Zenon.i.-a. Grande, GB.
— Precisa-se Telefone 26-9288. Ordena- cias. — R. Constante Ramos, prática
67, ap. 301.
com referências. — Av. Copa."-'
queno de casal. Venha acom- COZINHEIRA
—
"*¦..:
*.c andáv.
|FABRICA DE BOLSAS. Oos- LANTERNEÍ_l(_S~~~~m"_í_ã"-_. de Santa Isabel h. 382.
responsável. Rua Sá urgente de cozinheira para o do CrS 8 000,00. Em Bota- 67/201.
cabana,
panhada
442.
*
COPEIRA-ARRUMADEIRÁ
—
Grajaú.
Rua
Dias
da
Cruz
n.
"r.dats.
«•>«'»¦
de competentes, para qual¦-c| |
PRECISA-SE empregada por
IaTUR^STAS --bons
'*.
f1'"'8,",-,"*;!"",?11"210 — Méier. Rua das Laran- Preciso pj íamilla. Pago CrS Ferreira, 183, ap. 402 — Co- trivial. Paga-se muito bem. fogo.
AlrA~
n_..
—
serviço.
Paga-se
bem.
quer
—
cozinhar,
Av.
Rio'nos
manhã,
hora,
..21_.s0_.r"d0.r._
CAÍXÈIRO
Dá-se ótimo quarto, de pr»parte
Precisa-se. Pa*'
prática 30135000.
12 000. R. Sta. Cristina, 63. pacabana^
Estrada do Barro Vermelho jeiras, 336. Precisam-se co- Tel.
— Precisa-se p|| lavar, pequenos serviços. Rua daria Graciosa — Rua Miguel
COZINHEIRA
Branco.'131, s|loja, s| 209^_
ferência
moça
portuguesa.
42-0506.
jPRECISA-SE de calcelras n.»
—
bradores, salário fixo.
'
PRECISA-SE de empregada p!
Só
1 371 — Colégio.
— Rapaz.' Ãv".le?m Prática de fábrica Serfamília. Rua Ba- família pequena. Trivial sim-|Gustavo Sampaio. 126, ap. n.° Cervautes, 366 — Cachambi,
INFORMANTE
com fiador.
EMPREGADA — Ca3_l mu- hora para todo serviço do Pequena
-PTí.»
externo; ê favor trazer MECÂNICO de automóveis
Ribeiro n. 716 — ap.
pies. Paga-se bem. Exlge-sej601. Leme. Tel. 36-2033.
umver -amo3trgi
__9. .._° . Univer-iTl5°
CAIXEIRO com prática d»
Pies. Var_»<
vaigas. 529
São
Paulo uma senhora. Largo S. Fran- rata
Rua
Senll0_. d0J Precisa-se tim bem oficial, na VENDEDORES — Precisam-se dando-se para
—
300
'
Redentor,
referencias. Rua
Cop_
602
OFERECEM-SE cozinheiras e botequim, preclaa-se de 2 -V,
no ramo de ferragens e ma- precisa de empregada. Paga- cisco, 26, ap. 1 501.
Pas.os,
— Ipanema.
133/402, falar
com flua Aristides Lobo. 32.
vSbrrs
——L-,%-2
arrumadelras, com refs. Ag. Rua Figueira de Melo, 403, .'.
bem. Exigem-so referên- PRECISO empregada pl duas COZINHEIRA — Precisa-se
1.° ginas. 'i.b.|j0j0
MOÇAS-rapases,
teriais de construção ICAM.
's|
COZINHEIRA para trivial é Riachuelo. Tel. 32-0584.
*.}.. após estágio de 1 mês, e^r\_\y_^mai-i--at*.'Ai* ¦nftnUVT.nr. MOTORISTA — Precisa-se 1 Av. Darcy Vargas, 950. Gra- cias. Tratar na P. de Bota- prof. 12 mil, Paissandu, 148. boa cozinheira para casnl
CAIXEIRO — Preclsa-se7~c. "
exigemônibus
na,
Rua
Viseon- macho.
alguns serviços de limpeza, PRECISA-SE de
filhos. Paga-se bem e
fogo n. 193, ap. 201. Telefo- 52-1395.
ensinamos
os „fí£,sr ,ii„..n- i\r <?ií para
cozinheira prática de laticínios, na Rial-T
caminhamos
<;orisert0:"
Av'
Ca>"^""Revenda
de
de
Santa'
Isabel
carteira.
Sain.
119._
R.
se
referencias
e
com
carteira.
46-5696.
ne
Setembro,
63,
Catumbl,
ler.
preferencia
l.^l^X
saiba
lave
serviços. 1
e passe e
99.
•?,.
•"V?01empregada das domingo depois almoço. Paraíba 14. Sáo Cristóvão. que Ordenado
PRECISA-SE de
ã
MECÂNICO — Precisa-se iia VENDEDOR
de CrS 10 000.00 CASAL — Precisa-se com
endár.
seus amigos e. colegas artl- EMPREGADA arrumar, cozitodo o serviço, menos Tratar Rua Bulhões Carvá- Contratar pessoalmente pago
ti-**'
Exlgem-se
referências
SnrfKTti ¦m.nni''-«Trâ—h_ íPRECISA-SE de costureira e Viação Maracanã — Av. 28 í;os de uso pessoal, sem em- nhar. dormir. Carteira. Crs .. para
—
.
„_,.ferências;
-,
,
horta,
„,.
casa
de
criacfio.
em
cozinhar
cf*'1 '
„
pebordadeira com prática. Mo- de_ Setembro n.»~~^À~gTlfiíjf_
5.
QU_4.ro n. 33. serviço doméstico. Rua Ia*
10 000. Rua Gustavo Martin, quena familia e que queira lho. 295, ap. 701. Copacabana. CrS 9 000,00.
**¦*"I*h\Aaw
TíSSÍio
"—"""Preclsaxg. Rua General
rrliorio, «iÍSÍhS
aaoenüo •-.?**,
oem. as
,T
t>»..!.i« V-n»»«nk*«„
patar capital. Av. 13 de Maio, 43,
*ftltl\
AV
CoD^abana,
Laranjeira..
ap.
1
104
Precisa-se COZINHEIRA
Irajá. Saltar Estrada do trabalhar em Sfio Paulo ••- COZINHEIRA
çadurá Cabral, 81 - 43-894***
dactllo-1 ?í,s
MÊCANlÇpS
operações,
alguma
23, sala 519 — Darke. _
581. 1,0, sl 216.
;— de Automóveis, precisa de
QuitungO, 1 333.
Rua de uma de forno e fogão — de responsabilidade, do fa- PRECISA-SE
cozinheira; Nr"Piv- Luiz.
Exigem-se referências.
S-áíia, boa presença. -— Rua
bo..jmecà
boa „„a_.:_„_
... automóveis
_...
:. AMAS - ÂRRÜM.
Tel.:|PRECISA-SEI tl, uma
Méglco, 41,'gr. 907.
— Precisa-se Barão de São Borja n. 21 — Pedem-se referências. Orde- vial fino. Dormir no empre- Exigem-se referencias. Ge-1 CÃrpinTEÍROS — Precisam*
EMPREGADA
icos ,Ie
000,00. Tratar r.a go. Conde Bonfim, 412, ap.
32-6614. ;l'.e:'Lu__-11_L_._3__^iLs_ • _\com
na
Rua Barão de Mescuiíta, (perto da Liga dos Cegos) — nado CrS 15Flamengo
neral Artlgas, 570. ap. 202. se para colocação de portas*
graude prati.a do ser- £ COPEiRAS
n. 284, 301. Praça Saenz Pena,
- 961.
Praia do
._
<i PRECISA-SE
Méier.
de empreitada. Praia do FiaApresentar-se
na
Rua
401.
ap.
sem priMOÇAS.» rapazes -Sem
•».,.,„.
jrt..|gK^_Í_*Hi
COZINHEIRA' — Precisa-se CrS 10 000,00, Leblon.
ílm, p»ii_-«iwi(i,
...
—
pa_.a i.„ge.l_ Tina?
mengo n. 234.
ARRUMADEIRA
p2£_5_!j!S°.
, .,.
E
BABA
empregada
de
PRECISA-SE
Sr Família americana, diplomátl- EMPREGADA — Precisa—
tica. Sab. ler e escrever Es- bém-; na Rua Dias da Cruz, 2,Iar,'" * B.a"ros> 7,7*
PRECISA-SE
de
co.inheira
cl
Íamilla,
Preslsa-se
COZINHEIRA
que
para
pequena
Pepara serviços domésticos.
íágio. Salário 21. Av. Pres; s00. «p. «OS, Méier. entrar pe-!"»"1»referências.
Ordenado CAIXA — Procura-se. Diri» '
na Rua Severino Erandao 11. durma no emprego, cozinhei- boas
ca
casal.
se
de
uma
boa
babá
e
na
Rua
Paga-se
precisa
referencias,
bem
dem-se
para
à
Rua
B.
gir-se
Vargas, 529. 8». Universal. _ ;i0 lado.
começa na Rua ra de forno e fogão. Tratar: a combinar. Rua Aires Sal 739-E, Copacabana,Ribeiro n:
das Laranjeiras, José Higlno, 46, ap. 203. Ti- 14 festade rua
<-»>»H'° de uma arrumadeira experi- — Rua
d* 13 à»..
Mesquita n. £6) — Rua Rodolfo Dantas, 26, ap. danha, 131, ao. 301.
Barão
MOCAS
.connec. «ent. »,PKECÍSÁ-SKd. ,™a''-ÍÍS-r.:íMC^'0tíiSTA *>"»'«
Jucá.
Ordenndo: CrS 10 000,00 - 802._
PRECISA-SE de um chefe de 18 horas.
°fmpa10' **¦¦* H"j
qont. pi Si Pen», Rocha «'te oonti-amestra e uma me tregas de_bebidas. Cartas
~—
uma
copei
dc
—
PRECÍSA-SE
EMPREGADA
—
pnra
COPEIRO
Precisa-se
Precisa-se
Dormir
Av.
no empreso*. . COZINHEIRA
mSt!""
Riu;n01. p/ ausillar.de costura¦:lo n.° 9 056 na
Centro, 35140 'slloja,'--«MO.;.
000.
par» '
Precisa- cozinha. Campo São Cristoi_
"""v"|ARRUMADEIRA
portaria
Casal 6em filhos, para todo ra e arrumadeira, com prá
bar. Av. Ataulfo de Paiva, n.o. .
'•'" deste
vão 11.0 166.
Bi'anco>131,
— • Precrsa-se serviço,
^^
Jornal.
;P^tt-se bem;-Telf 37-8040,
;IJõSal»"""
boa nparêncln, Exi COZINHEIRA — Precisa- se na Praia do Flamengo,
e
tica
406.
*t"t-i!
menos
•.
cozinhar.
Das
Z. Sul
sabendo PRECISA-SE de costureiraskrriThmgTt^m'.' À\-at*'l-,! dc nmá empregada, arrumar
MOÇA p|
PRECISA-SE cozinheira que
reíerências e paga-se se, paga-se muito nem, — 268 — 601.
'
R0 "le «Judar na cozinha, em casa 7 às 17 horas, exceto domin gem-se
cont. tomar conta escrit. — |perfeitas. Av. .Copacabana nJp-.-,„
lave e passe. Travessa Carlos CAIXEIRO PARA BOTEQUISt
•!Pre-isa-so_rT:\
Tratar
10
000,00).
bem
Exigem-se
referencias,
(CrS
,,-,f
—
'
P"reclsa-se
-i|defcasal
e
feriados.
COZINHEIRA
aos
Pedem-se
v
domingos.
re
— Precisa-se com prática
Rl° J-1'ar,C0' 1"I';S42'^JJ0?,_._._.
com três crianças. gos
'863 ná *
Rua Anita Gnribaldi, 26, Tratar na Av. Vieira Sou- na Rua Benjamin Constant Sá, 11, ap. _________ Catete.
TeliJ^T
e de
preferência na
_ .J00-í 209;Náo lava, nem passa. Dorme ferências
Rua
São
Cristóvão
n.
.'"T
11.0 33, ap. 203. Tel. 22-9152. PRECISA-SE de um ajudante
more perto Laranjeiras. Tel 10.o_nndiu\
to, 230, ap, 101.
—
.\_t.ÇA7com~hcía"s~di"s"poiií-|PRECISA-SE C0ITI Urgência dí MECÂNICO" coni 9 anos de 110 empreso. Paga-se bem.
CAIXEIRO
Precisa-se.
de
cozinha.
Rua São CristoTtfyi*:
PRECÍSA-SE empregada, to- COZINHEIRA — Precisn-se c"| COZÍNHEÍRÃ — CrS~2_ Ò00~,()0
Agostinho Me- 45-2069.
veis »..tarde, .'oferece-se parai,,„ _,_,_ _|j,,.j._ . _:,,J,. ipratica, principalmente em Tratar lia Run
tar na Rua Dona Romana.'';-.*-1
vão n.° 1247.
r¦
do serviço casa fnmilln pe- muita
contabilidade e dactilógraf Ia. [UITI DOIT. plISSaflOr t ajUdaiV carros Willys. oferece seus nessr. 234. Tel. 58-0345 — EMPREGADA — Precisa-se, quena e que durma no empr
_v,
prática e referências, — Forno e fogão, referências PRECISO cozinheiras c arm- i23!
serviços.
Telefonar
documentos.
Tratar
—
Tijuca.
Furtado,
na
Rua
Dona
,Rua
Senador
(AED)
81,
casal de família.
p/
Recado
para
horas.
—
11
\
ns
só
*'
até
Tratar
—
CASAL
Dão-se
madeiras
—
Pago 10 a 20 mil
Arinda, 32-2607.
quarto iriií s<
CineRua da Lapa, 264
casa 4, Praça da Bandeira,
das AY^iV^^^r^alfe. (Sr. Babys). Rua Eudoro "MANÍCITRA
— Rua Joaquim Silva, 123.
Rua Afrãnio de Melo Franco Tonelero's. 296. np. 1 002.
dependente e comida, a caVaí'¦'
lãndia.
— Precisa-se ur- ARRUMADEIRA —"Prêcf- EMPREGADA — Preciso, das 42,
Lourdes
202.
Leblon.
COZINHEIRA,
coin
ao.
—
sa-se
sem
filhos.
com
prática,
A
mulher
e
faz .'o""'''
prática
Bonsu- gente. Rua Barão de Pet__Berlinck n.° 20-E
que 7 às 16 horas,
casnl
MOÇA— Laboratório precisa
serviço da casa e o marido'>•
de
costureira para restaurante. Tratai- na COZINHEIRA competente
goste de criança. At. Edson Crs 6 000,00. Ruaserviços
Hipólito da PRECISA-SE
polis, 173, L. O. Rio Com- Passos,
cçm pratica notas fiscais, fa- cesso.
trabalha fora. Exlgem-se re» ¦
vestidos finos. Rua Ge- R. Visconde de Pirajá, 497-B. de preferência baiana dan LAV. • PASSAD.
para
1919.
Tel.
58-2864.
Costa.
82.
c.
2,
Vila
Isabel.
prido.
turamento e dactilosiaía. Rua
ferências. Tratar D. Lourdes,;':
neral Polidoro, 20J206.
COZINHEIRA — Precisa-se na do referências. —. Paga-se
Francisco Manuel, 25 — Ria- PRECISA-SE de carnlseiva c] MECÂNICOS — Preclsam-se, ARRUMADEIRA — Precisa-se EMPREGADA — Precisa-se PRECISA-SE de uma empre Rua Camarista Méier, 494. — bem. Rua Paul Rcdfern
EMPREGADA — Preciso p. 47-8852,
•"";',
trabalhar pela manhã Rua dos Araújos. 11-A, bloco
cliuelo .
lavar
o
cozinhar.
Rua
Conprática de fábrica. Telefons na Rua São Francisco Xavier para
Paga-se
—
de
bem.
serviço
tedo
41
Ipanema.
COPEÍRO — Precisa-se. Tr*»,'"*-'
gada para
na Rua República do Peru, 2. ap. 301. Pede-sa carteira.
n.o
.67.
Ordenado
de
Bonfim.
58-0442.
763.
Ord.
000.
acima
'.
7
de
— Precisa-se COZINHEIRA com
MOÇAS sem prática, somencasal. Exlgem-se referências. COZINHEIRA
334, ap. 901. Copacabana. —
40 000,00. Tel. 28-9898.
prática de LAVADEIRA-passadeira. pre- *_.L__J__-!__'J~_J__I5____J_,393»
te .pl' escritário, tendo gin.,
EMPREGADA — Precisa-se Rua Uberaba, 82. ap. 101, com prática de restaurante. aalgadlnhos.
Telefone: 37-7662.
CORRESPONDENTE
na
R.
—
precisa-se
Fir»'i"
téc,
normal,
cisa-se. Rua Constante Ra- ma
MECÂNICO competente pacient.-, clássico,
de uma de confiança. para frente, tel. 38-7621. Grajqu Rua Sacadura- Cabral n. 339 3a.-ão B. Retiro, 1389.
BARB. ¦ MANÍC
de representações , preol» ,
ra carros nacionais e pintor ARRUMADEIRA-COPEIRA - todo o serviço de 1 casal. — PRECISA-SE de moça para
superior, nl sistema tmprèCOZINHEIRA — Precisa-se O COZINHEIRA — Precisa-se. mos 67. ap. 301. Copacabana sa de um correspondente oili'V
10 000,00 iniciais, de pre Rua Alice de Figueiredo, 30,
'-.
go. certo, p| salários de 22133 AJUDANTE CABELEIREIRO com prática de lanternagem. Cr$
—
LAVADEIRA
serviços
outros
Precisa-se,
e
copeira
Caipira,
ferência
Av.
28
Setembro,
331.
que tenha conliéportuguesa. Telefone ap. 302. —Rocha
mil.. Av. P.lo Branco, 151, cóm alguma pratica, precisa- Apresentarem-se só se comde Almeida 74. Méier duas vezes por semana. Esl- português,
cimentes
Rua Santa Luzia. 370, Cen- COZINHEIRA — Precisa- Caetano
do
ramo
de
cereal»,'
sioja, sala 209
se na Praça Santos Dumont, petentésÃR;* Afonso Pena 150. 36-3277.
Crs 3 000.00. Tef. 49-4792. gem-se referências. CrS
EMPREGADA pnra serviços de tro.
devendo escrever à portaiií1 '
—
ÕFÊRECÊ-SE um' motorista ARRUMADOR — Precisa-se 3 pessoas, menos lavar e en- PRECISA-SE empregada p se pl peq. fam. estrang., c| COZINHEIRO ou cozinheira, 700,00 por dis. Tratar na Av. deste Jornal, sob o n.°
NOTISTA — ótima prática, l26-A._Gav_ea.__
9
04S>'<
trabalhar
para
em
escrito- cerar, sendo competente paboa .letra p. Bémíca, CrS .. APRENDIZES — Aceitara-se com pratica para carro parGeneral San Martin, 308, ap. indicando nacionalidade, ie.»»1"
todo o serviço pequena fa- muita pratica e referencias, precisa-se para restaurante 302.
30 000. Av... Rio .Branco, 151, para os cursos át cabeleire- tlcular. Tel. 25-6323. Chamar rio. Tratar na Av. N. S. de ga-se bem. Rua Conde Bon- milia,
Leblon.
clube, limpo e competende. estado civil, referências' «vil!
pode trazer 1 criança sab. ler e escr. Dorm. no de
Copacabana n.° 861, s| 403, fim, 25, ap. 812.
...loja,_s..__209.'
te.
' ras, manlcuras e peclicuroa, Mario.
Rua
Conde
.
de
Bonfim,
LAVADEIRA
¦¦' ',•',,
também pretensões.
de
5
anos
mais
(menina).
que
de
empr. Pagando 16 000 para •151.
a partir das 10 horas.
DACTILOGRAE'
favor
não
compareOFEftECE-SE
:ur.'.o rápido e eficiente em OFERKCE-SE motorista c/ 3
na R. Prof. CASAL — Sitio, preclsa-s»,'¦ >''
Uranos, 1311, c. 16, Ola- pessoa de responsab. Trat.
passe,
precisa-se
EMPREGADA""—
Rua
Para
todo
—
ARRUMÁDEÍRA
Prê"cisn-se o serviço, das
cer
não
esGabizo.
horas.
FA eficiente e rápida, c| lon-130 * 90 dias. Dio-se certifl- ana. de carteira. Boas ref oquem
preencher
151,
17
ap.
das
203,
Depois
das
ria.
acostumado
7
a
7 às 17 horas,
plantar «tc.' '¦''
até 13 horas, com almoço —
R. Santa Clara, 173, ap. 201 tas condições.
.
às 11 horas.
ga-prática, no horário da3 8!cado e carteira profissional rências. Tel. 42-2934. Irineu, Avenida
Rio—Friburgo, km 3. Saláriet'^
dormindo foro. Salário 7 000 PRECISA-SE de uma emprePnsteur. 138. Bota- cru.elros.
—
—
COZINHEIRA
às 13. horas. Tels.: 34-3780 e;u0 __m _0 curso. Aulas dlur- 13 ns 13 horas.
Precisa-se
COZINHEIRA
Precisa-se
inicial
000.
de
12
casa
OFERECE-SE
e frutas^ ¦*,,
Apartamento
de gada para todo o serviço
passadeira com
fogo. Tel. 26-1372.
43-4357 — Ormi.
casal com um filho. Exigem- um casal só. Prefere-se que para cozinhar e arrumar — trivial variado, CrS 9 000,00. pratica. Tel. 45-2430. j^nlr,_ Rua da Quitanda, 67, 6.°,'S,«"
|nss e noturnas, matrículas OPERECE-SE motorista parti—
—
Paga-se
Depois
—
ARRUMADEIRA
bem.
Rua
Montenegro
201.
Tel.
das
17
603.
fora.
írecísa-s.
RUFF
Rapazlabertas.
Rua
Dlaa
da
Cruz,
ae carteira e referências. Av. vê, com os patrões para
OPERADOR
cular. com prática. Recados
__ _
PRECISA-SE de um" pàssndor
'sob. Méier. Chave
Rua Prudente de Mo- 27-3720.
bom operador até 35 anos.'|77_,
,d_ com Dona Macia, tel. 45-0262. para casa de 2 pessoa, e qu_ Copacabana n. 346, ap. 701 Pnga-se bem e pedem-se re- horns.
de calças, para máquina. Exi- COPEIRO — Prectsa-se, m|3';
entenda de cozinha trivial (perto do Lldo)^
ferências. Rua Visconde de rais n. 1 633, ap. 24.
COZINHEIRA do trivial fino ge-se prática.
nor. Rua Magalhães Cast.it:
Salário 50 mil. México, 119 Ouro. Brevemente oulro cur- OFERECE-SE motorista
Tratar
com
o
'Ipanema;
para simples. Rua Conde de Bon- EMPREGADA — Précisa-se — Pirajá, 309,
707.
:*&
I COZINHEIRA — Duos. pessoas e pn.sar roupa. Referências Sr. Afonso — Rua Amaral 300 — Estnção do Riachuelo. S
Pftl'a cabeleireiras • ma trabalhar na praça,
-zo-!»lcuras
tenho fim n. 770 — Tijuca.
e boa apresentação, ótimo Peixoto. 165 — Nova Iguaçu. CORTADORES — Precisam»,
em Madurei ra. na R,pratlcn e Uou fl4- -^
copeirí com com identidade. 36-1972
OPERADORES Rtlf. (3) p
^-^ ARRUMADEIRA — Precisa-se Rua Arnaldo Qulntela, 81, cn- PRÉCÍSÀ-J5E
FeRun,
°"I"h_;,?.
nn
'-*Tratar
ràtlcn.
— F_e.isã-~ salário. R. Joaquim Nabu-, PASSADEIRA — Precisa-se
Botafogo.
se com larga expe;iênc!n.'.R,;
saJ2_—
pr'
**° 42-8338. CASTELAR.
COZINHEIRA
n-s.novte e sul prat. Binas,;
3ã
,À
----co 190._ ap. 801. Posto 6.
*
p|
sala* 408
-~ ... _ un Av. Copacabana. 340, ap. MOÇA — Para arrumar. CrS li:.^dy3.i^aY-'--Ti,U.Cn-..,- se
4C9. TemL,„
h
*r> 7'.S.t#miiin
*"! 7».Bnclar,
Prndo 65, l.o andar,
''
*3.
trivial simples. Fafabrica
de menl Nilton
chofer portu: 1 001.
elevador. Matrículas tambémIOFERECE-SE
COZINHEÍRA- — Í2"õ00 cru- nos, cl de camisas
São Cristóvão.
oe eiipicsau. míupara¦**,
ai'idar 5etímb'°
PBEOiaA-OB
e
000.00.
Pedem-se
carteira
8
Exigem-se
de
dobrar.
R
-3
prática
allos,
pequena.
'
"
™m
miilta piá- ÃTÍ.NÇÃO!"— Preciso cie~váP-«n
Dias
Cruz,
772.
_oü.;?,ueí'
..
di.
zeiros,
trivial
fino,
¦
um.casal;,
de
S'^__
,~
,na
serviço
pnra
pe.
o
CASAL
PRATICO DE AGRI».
para
Rua
Joaquim
Nnreíerõncias.
Pimentcl, 25-302
p.,S
_..
PTiOMOTOR de venda.. _.-.._
para trabalhar em ca.*irias
Míl
(fica.
.quenn familia. Soment. co- Tenente
menos lavar ¦ passar. Telefo- I,e'~rc Redentor,
CULTURA — Precisa-se n»
92' ap.
fl!J'.-701. _
Olaria.
bUCO; 92,
„C'^-„(„J
iní Ipa-jsinha.
i-undario boa aij. ps. bem '
familia ou. companhia ãifcTá empregadas domésticas. ibu™'
300,
Dorme
no
emprego
,jd.
!Kua
37-3230.
íiT_5'"mií
"an
BARBEIRO
ne
£.""ESí»
*''Co,'il"*!
Precisam-se
Rua
Senador
Dantas. 71.... ,¦'
il
de
referencia... Recados para Sr. bàná
Av. P. Vargas, 529, .,c
EMPREGADA — Precisa-se'
Carneiro, 141, ap. 701 PARA LAVAR e passar.'duas
..fetivos. urgente. Estrada Vi
IJa* ap' 504
empregada I »ema.__ ,_.
jGcmes
_ em cnsa de íi.imlila pequena PRECISA-SE
' 790
-._fiíílcmi-vêzos por semana, familia de ca"rpinteíros PARA FOR-.\
:.„Bilto. Tel. 47-1583.
PRECISA-SE de vim aux. es1 ,'",,.-,.,, ,,« ' , .,.,.,,,,„
_jU4'
„-.,-.
~
v~?gy_____
ÍPRECIS<V-SK""ian-»,;.»i',.«""-.".12
COZINHEIRA
Precisa—
»M™Vi* s>Av_ juuas ta- iparn
Preclsam-se na AV.'
serviço, menos oo-ipara p.qiien- hj.,» 1.....=...".,
6 pessoas. Diária CrS 500,00. MAS
~~~ÍÕ
crltório c1 bastante prática ¦ '" ¦
"n'1 DEU oíerecc ÓUmíls «"prega- 'zinha..todo
CR~ "000.00 — Precisa-se ¦Rua
Av.se tle uma com prática de
Presidente Vsrgns n. 417'¦*-*,:
Apresentar-se com re- Ordenado a combinar
Uru^uni^543.
pfaia de São Cnstóvin'
cana" para o n o . cj. <\s BARBEIRO - Preciso
- '¦"¦","•»""(_ do trivial va
' ""s «oméatloas-, efetivas, din•_ '
oa Av. An-lrratar com Sr Camio?'
(ferências. R. Min. Viveiros do Copacabana, 905, ap. 802. Co-ítrivial (_„, Mitiít I_.i-.iH UC rim.*™... 110 emprego. Refe- PRÉCISÃ-SE passadeira. Rua gr. 409.
portaria déste.Jornal, dando M"l competente,
Navarro 11. 640-B. -: prêõtsa.s1?, ¦ ri'. Sffjigr 5S.~S-'. K".11"'1'0-. .-5*""01"- Castro, 128, ap. 601.
pacabana.
;lratamcnto Tratar na Rua; gggS Rúa Natal n.° 39. Uruguai, 45. Andarai.
CAIXEIRO de balcão ü_ çori-,.
referencias e -uretei-Sóe..
|tenor de--Plna.
ofe""-06"2' .
de arrumadeiraUimliKiíW
feitaria — Precísa-oe na-' Ã.
.. IempregADÃ
Gomes Pereira, Botafogo.
ptWsa^S.: tt^rr.-s**,,¦„»!lBri~
bSÈSS-^,?. ^„.,~.ílcl£..,._1.1:
oara m,vi00a' PREpiBAfBE
PRECISO lavnd.ira por hora Estacio
B"n el°! iTel'-~7-7106
f •) I l . Cit
T.Í. Vil •-, •¦ t-r*l __ . l r*. *
AGÊNCIA PEDRO PAULO -!de éasa de família, Inclusive P,»™
de Sã n. 154.
.'.'
TJrca. Paga-se bem,
nó_']wa escritório, fal b o mjBARBEIRO - Precisa-se pa- n.o 35.' Bonsuce* ò
_;c|73j
,cratnmento. Ih^tlVí^flíJíDONAS de casa grandes, coz. 2 pessoas. — 57-8573.
-* — ¦¦¦** ; ['(izinnnr.
!(__>ZÍ-f__Eri_A'.--.Pr.
o
lugar
,""-i!-irie
um
ciiipi-smiu,
uuni_3ii-n»T<_
e.tãlpHÍÕKÃ^__T^r:
""
que
com
oom
ordenado.
I1"1"
CARPINTEIROS — Precisam- •
cálculo e boa redação. Av:-,"
olso para babás, cop. cj testes saúde no PRECISAM-SE
motorista cas diaristas e mensais. Tel. p.. r-u .-<. n,n n,m<n -o _ sentar-se se nao tiver muita v.u_,iivjii_ika — preciso,
passadeiras se para a colocação
Pagam-se 60'., Sual^tgí^Snida.Pa-sos, 111, das 12 al>jdoente
de"
CS"*"
"Barata
' Serviço Social. 52-1593.
nd* Rua Santo|36-5478 e^m____^£__i&Êj^
de vestido e hoffmista. DoCristo n. 291. fundos.
' _
na Rua
Ei.'
líhoras.
Santo
;^"õM°"'''1'_)7na
EMPREGADA — Precisa-se pilngos Ferreira 122-B e C. quadrlas.
~"
^^^^Í^S^te^íSfe^?^:
beiro n. S14.
..-.-,,.
PÍRECISÃ-SE dactilógraf.x -~H5r5ÇS?S0r£^_
5_í<;,i-S.í',".se_.r-a'ip
cozinhar
arrumar
em
PRÉCISA-SE
e
de lavadeira p|
para
--,"----«
rã
efetivo, em Cordovlí,' «naltS^i?;^.?'£**
—
Pago
de
casal.
serviço
CONFEITEIRO
Precisa-s»;',Boa apresentação, de 25 a 30
Zona
Tratar
apartamento
fanhar.
Sul.
Dr.
de
hora.
na Rua Itacuruçá. 41.
pequena
4,S' VlIa das 7.30 às 11.30 horas. Rua bem, Exijo referência t cart. PRECISA-SE de uma empre3 vezes
anos, preferência funcionária do lotação Praça 15.
semana, na Rua,
js^Sel Bnco'
Pedemgada. Dormir no emprego — Pedro, Rua —l.o de Mnrço, 35, milia. Paga-se bem.
dos Araújos, 64, ao. 101. Tl- Tratar 37-2058.
de uma lava- Barão doporBom Retiro n. 237: ¦ l
se referências. Rua Marquês PRECISA-SE
pública, que disponha déste
31-3167.
'¦_,
domingos. R. Vis- l.o. sala 1
aas
Folgw
deira.
P.ua Cabuçu. 86. Lins. — Engenho Novo.
Ordenado
cruzei3
ÒOO
jucá.
horário: 12,30 às 17,30 livre.
de
Abrantes
n.°
64,
302.
ap.
EMPREGADA
;
todo
18.
conde
Abaeté.
.
para
Eua
G°n^ga
COZINHEIRA
COM
ros
REFEBastos,
a seco.
PRECISA-SE
empregada
3
Rua da Quitanda, 39, 1.°, s| Rua Rosa da Fonseca n. 32. .5nna
Telefone:
25-1768.
cTSiPINTEIROS.
de
esqua-i-.
ARRÜiLADE_RA~copeira. Pre- serviço. Cozinhar, lavar pc- PRÊCISA-SE de duas empre- RÊNCIAS — Precisa-se na EMPREGADA
16 horas_ que saiba lavar eídrla preciso, na Rua Bara*' ,•.
4 e S. .somente tratar de 8 às — Tal. 30-3247. Válter.
rouPas e arrumar. gadas para trabalhar cm pen- Rua Senador Vergueiro n. .
para cozinhar,
9: horas.
BARBEIRO ^Tp7ic"i3a-se pnr~í': r?,?^?*;®? í? 1n"?t,°"sta ~ clsa-se para casa, de fimlllail1""?'"
arrumar caia. e passar rou- passar. São Clemente, 64 ca. do Bom Retiro, 910, ou.
ap.
901.
30.
na
bem.
Tratar
Paga-se
no
emprego
Pode
dormir
são.
"¦pequena. Paga-se bem. Exi-'—
Av. Rio Branco, 277, 4.°.
caab; de 4 pessoas, sa 9.
PRECISAMOS 5 aux. eícrlt.!l5ft!.ÍÈÍ®iS J0"é' Mau&o^^.^^|^-t'°Pinheiro. 319, COZINHEIRA para casal, pre- pa, para bem.
ge-se referencias. Rua Rerlen-Rua Barão da ¦ Torre, 489, — Rua— Neri
Rua Saturnino TINTURARIA — Precisa-se COMPOSITOR — Precisa-s»,
5.ona Norte. Noções de dact. 315.JPenha
paga-se
Estáclo dc Sá^
clsa-se, na Rua Maria Amá- de
tor. 3C0. Ipanema. ia"p. 104.
Brito 168. ap. 101. Jar- de pass»ü-!r_, n» R. Cnxam- na Rua Maldonado, 361. Rl^
(P térreo
Rua Conde Bonfim. 369, gr. j_ .TtESIP.O
Preeiòa-se oa PREOISA-SE dê'vim motorisdim i; Botânico; Tel. 36-3518. bu. 9-B. Vaz Lobo. esquina beira. Ilha do Governador,.
403
Precisa-se 1 EMPREGADA — Precisa-se PRECISA-SE moça com pra- lia. 79. Tijuca. —
ra efetivo. Rv.a Acaotí n"o Í5J ía para P**-'ti0»lnr, tres diasjARRUMADEIRA
todo .serviço para pe>
tica de.COZINHEIRA
Prcclsa-se EMPREGADA para uma só com a R. Carolina Amado. COPEIRO
. , ...
8:000,00 Run Barão da para todo serviço de casal
— Precisa-se c/PJ_CEPCIÕNÍSTA~"datr407R. - Marechal Hermes. I^f"..?.0,'..2,0,""-^'.0".-'
?*±-<Ç-*
Hprariojumá
apartamento.
na
Rua
Conde
de
-renem.
BonTel.
Pagam
sooo.lqucno
23-2613,
sem
filhos.
Torre,
2ôi, an. 201. Ipanepessoa, cozinhar e arrumar,., TINTURARIA — Precisa-se prática, horário comercial. —.
Ouvidor, 16., s' 309.
60"
9 às 13 horas, só três ve-jnm, 892, op. 2. Tijuca.
.^BARBEIRO EFETIVO,"
aumenta-se
sc
corresoonder.
-Güi^te,
|das
Tel'
ès
horns,
4T""0"das
8
18
ide
um
rapaz
serviços
Branco,
de
Vise. Rio
45.
precisa-se.
'"^
para
,
secretária falandomglês.]òu. 21000.00. Ruã
Av. zes por semana. Ordenado ;.''referências".
¦-*..-.„. ,..- ..u.
'
— CrS 10 000,00, Almirante Tamandnré, 21. ap.|rua e internos.
Hg^ãi^W°^;'.-''
,.,.,...,,,, , ,.,,,.,.,, - iPedem-se
,,,
Y
R. Silveira CHEFE e conferente de em- -•0. R. Ouvidor, 169, s' 809.
Ifl2_-Biis^df P!i».
1..'
TrM" Rm D°ÍS ti" COZINHEIRA
" -¦- I". Paga-se bem -iP?ed"-se ro^nrití^rTri0^'^?^.1--' ap' 901' Te~
trivial fino, que lave á 1 101. li.o andar. Flamengo. IMartins. 86, fundos,
:
?.°00'°.'
mi
,inB
Qitle
'
It.
Ouvidor.
.ui.
uns
»1
ap.
"roupa
__!bnlagcm.
1691
3,-8j76'
|Dezembro.
CABãEIREléo
esten.
«in
SECRETARIAS"
de um casal (sem mi- Tratar das 8 às 12 horas. Pre : TINTURARIA
(A)
31-A•ferênlias Rua S.Sadôr V..I!,efone
— Precisa-se : 80.9.
10 horas.
,|ès
—
Precisa
R.
IEMPREGADÃ
República
do
Peru,
ferência
residindo
pórt,''.inglês, 90 000. Esten .^'isa-se • pagà-se bem. Só p'i— Procurar o Brite. "IgüêirõTn'°~"cc, —ãt>'"
no
bairro.
quina).
"----,
1^403'""*
AV' 28 áe CARPINTEl"RÕ"~para armário;
-',— ioara todo o serviço nn KunlPHECISA-SE de uma menl-|72. au. 809. Referências
,pnVrciqA'.ãE Hn-Tiintní' a.\ iT.r,T„T. _.r.~,.
port. francê... Inglês. 12O000fêSJ\te"'_ At- Copf.cab.vna h.o-automóvel
Setembro. 169
EMPREGADA cozinhar, ser- ^^r^'._faSSe'
" TsIi': 37-cs4<
',tl
co_rcsI',0Sd_ embutido e armador. Dá-s_
Lôbq n. 303. *¦*>. .,» .moca ou senhora P«ra COZINHEIRA — Trivial va- ! viços
ou
me"o-ofl.i.ul ARRUMADEIRA para família'"^doclc
demésticos.
R.
S.
Salf?Y-í
M?
—
MISTURARIA
—
—
""
40
000.
Av.
em S?JÍ.rreciça-se
Rio
:r...c.0
serviços
?.!_'.'¦__
¦_,_.
leves
Tijuca.
port
ids empreitada. Rua Caiena
__.da General Belford n J »
|402
_r, 404,
_._ Flamengo.;
m_min_í, de
ajudar em
r*
_
passar peca_ peque-1 vador,
ap.
Branco, .131.- slloja.-.sl 209. ___ CABELEIREIRp - Precisa- 12 - Estação
pasc-adclra. Rua Correia üi. 46. Bento Ribeiro.
do Roeha. C" tratamento. Paoa-Se Dem. EMPREGADA — Serviços ]e- Pasa-se bem. Tratar nn Rua nfl3i dornje cmpr"6gó. R_fei:èn-ícV-s"s OCÕ'oÓ
Dutra.
81-B.
Catete.
.:
tenha
*3Í£."A
freguesia,
SECRETARIA c/ xeahc.io. 4o!-''' n"e
SB_f... p5;
pa- i»i.FrTü\"ivi"«p" oficiar
ves. Av. Mem de Sá n. 64|Caçapava. 92. Grajnu. jeias. Rua Guaxupé, n.« 30 EMPREGADA — pr-císa-se'!
CO P EIR Õ — írecisâ-s*
. Tf_t_r
*„ Atlântica,
»"4ÍAniü« "i
'-^ Av.
AV'A,liint'Ca:
22 316-A;èsPR-,.-.-..
316"A ÉMPREGADjr~ T*SS^\fS&*^. empreg.d^^iTliuc,
^isam-se; nf;„;,r" vTralar
d: VERSOS"
|com prática e referencias.
S^^^^-ÍKS^ N"1.fo™ P?'^28?lSoncia1-d_:ian-ér,n.ir(r ARRUMADEIRA — Casã:!'sla família de 3 pessoa cm.todo serviço, que saiba cozi-[COZÍN__ElROiou^cozinhélra.ÍI*vSantf 100 kn ná —aí!lr
Paga-se
bem. Tratar na
- Ba-jconistas de
Or- Rua Álvaro Seixas, 37-A, bar. fato.o
n utamento
aa- nhar, em casa dee familia. Or.
ATENÇaO.
'n_a p
,
Andrade
de alln trato precisa- «»«
Andrade
aparência. Tratar Mo- Ru
CABKLFIREIR..
que
-denado
10000,00.
Rua
Genefies. Vargas, 529. lS.o. f..-^PSí^í?*;.¦—
Jacaré.
Iw^.Á".
1boa
/Ju,I^,ljCS',r
.iço.
Pãga-se
muito.bem
Z".-'.»- SAPATEIROS
sirva a frances:t.
limpa, 3,„. visconde ds Pirajá, 187 ral Bruce, 291. s. Cristóvão, rr™*-.*-*,*,™,— — —5__rí^rr_ EMPREGADA — Para to.e o das Vestido Branco. R. Vis-;1"6- aP- «01.
na Rua ..ndrad* P¦*•:.
SECRETARIA — Moça até 30 I| se
COZINHEIRA
Precisn-se
o
I
serviço
conde
de Santa Isabel 38: CHEFE portaria, ótima 'ao..
de um casal. Precisa- í
n
4_ Catete cc"
•arios. dact» noções de
vrÊNÇÀO — Precisa-se de:J">a aparência. Paço mui
403
. _. PRECISA-feE nt empregada que tenha pratica psra pe-;F. n. Btij sjnu ra,,, ,, íGraiaú
inglês tes. ¦>'¦' Saião Ácácio, i.íuv~
« ajudante para m'0 bem. Tratar
flua e-7ÍprÊC.aD\
na
... réncla cl prática carteira, f.'
todo
serviço.
f>u espanhol. oO mil. Av. T*rn. CatM» n.«
'Tratar
familia.
Paga_-se
Paga-se
131
das
para
|»»Í3adõr
bem.
quena
36S,
,
.121» T*!. 23-2-7
ap. C-01
Brito, n.»|Joaqnim Nabuco. 358. ap. hora». -5000. Rua da Glória |muito bem Infs
;açabado.Trav.p»iva
|j0»-.
^-?2ffl-f_".
V.rjr»», SS», IS..
_02.iII ni
Inb.r-m.
ÍOI. Tel.: _7-54'!4. n.» 190. «p. «02. 'pambana, 1 31», ap. 601.
E.quina dt Sant* Clara>.
...7-368S.
íDnnís?- tl. 71.
111. «/ 60.1.
it'

EMPREGOS

SM» H^^_Y'l£e_.™™ - »-—.

3.*1 Cad.. Jornal

do Brasil,

5."--feh-a, 28-3-83

COPEIRO — Precisa-se du|MOÇA — Para atender com, IPREOISAM-SD Rltítor». com TORNEIRO MECÂNICO. Preum com pnUlca. Tratar jiii| módico. Copac. Tardes. Tele- petcnte.1 ¦— Apre.semavom
.. -e claa-ae ol pratica cm torno
Rua JUIlo de Castilho» •10-A jfonnr: 37-3608
municio/; de documento., na paralelo. Paga-ie multo bem.
Copacíibnnfi,
MOÇAS o senhoras. Preoleo Rua Rnmalho OrtlgJo n. .72 Semana de 3 dias. AprcíenCOMPOSITOR - PAGINADO!. brancas, vocação p| criança c d__ 7 à_ 8 honu; pronti» pa- lar-se o| documentos na Rua
Empresa imobiliária precisa de um,
Precisa-se na Rua do La- obra., sociais. Vários cargos, 7 ra trabalhar. Inútil «6 apro- Almirante Ari Parreiras, 308.
Para importante indústria de massa:.
vradlo, 163, de um compe- de Setembro. 63, tel. 53-1503, sentar quem nio estivei- em Rocha.
com
Grand. indústria localizada, no Centro
pratica, que seja bom dactilógrafo.
Paga-se
bem.
C01Kllç6(iÃ.__
tente.
—
TIPOGRAFIA
MARCENEIROS
Prcclsa-se
armários
de
com urgência de profissional competente, paraprecisa,
paru
(Pai.i.íei.)
maCOPEIRO — Precisa-ao com embutidos, preclsam-se para PRÉCI8AM-SE encunhãdoreo Impresõor para máquina Ml- Cartas do próprio punho, com referências,
nutençio
de. máquinas industriais. Oferecemos reíeibastante pratica. Rua Condo R. Conde de Bonfim, ri." 70, para desmonte e pedreiros p! nerva. — Rua Rodrigues dos idade, estado civil, nacionalidade,
pretenmuralhas
tório
Procurar
de
e
assistência
Boi)flm._25_—-_LoJa K.
—
médica.
Carta para P-7 791, na portaria deste
Santos. 165,
pedra.
ap. 702.
Eat&clo de Si. soes,
Machado, Clube Costa TIPOGRAFIA —
para 9 068, na portaria deste Jornal. Jornal, dando
Os candidatos deverfto apresentar-se na Rua do.
CAÍXEIRÕ c| P-átlca'de*Tra7,;M___TRÍri-E OBRÃTS — Pre- Sr.
CÕmposltoreferências, pretensões e foto- Inválidos
Brava, Estrada do Joa,
res bons. sorve como biscate
n," 181 - térreo — Centro.
precisa-ís e exige-te referen- clsa-se c. longa experiência
PRECISA-SE
dcopeiro
com
edifícios
Tratar
depol..
3x4.
(P
concreto arm.,
na Av. Getúlio Moura n. IB
daa I3iem
cias.
grafias
R.
Ubaldlno
do — Sfio Joí.0 de Meritl. Junhoras. Rua Visconde de San-lP, trabalhar próximo Gua- prática.
t* Isabel, 375. Qrajau. nabara. Tratar amanhi: Av. Amaral. 32. Urgente. Cruz to da. estaç-o.
r"lTOÍ_ríiB_!fti- _™_—~ Graça Aranha, 145 — 309 — Vermelha.
— Precl__._e
TIPOGRAFIA
Empresa em fase de expansão adí^i^L^i^/^?
PRECISA-SE de um casal - do lmpressores mlnervistas.
na obra na .«_i.T..i« —1» horas.
Apresentarcm-ae
copelro
MENINO
e
cozinheira.
R.
Ar.
Precisa-se
Fonseca
Rua
para
Teles,
funcionários (as) para os seguinAv, Prado Júnior, 307, Co01, subjomite
Precisa-se da correntlsta com bastante prática *
pequenos serviços casa fami- tur Ararlpe. 30. tel, 47-6624, lo, Sáo Cristóvão, — Tol,
lia, 13 a 18 «nos. Rua Bom Pedem-se referencias.
' padbauaJ
48-6331.
_"
tes cargos:
que tenha conhecimentos de contabilidade. Idade- At.
' CARPINTEIROS de' formas - Pastor. 570 — Tijuca.
PRECISA-SE
de
moças
—
TELEFONISTA
para
80
anos.
l
Sábados livres.
M/Chãvês,
Apresentarem-se na obra na MOÇAS!B RAPAZES — Paga- café em
Admite
pé e uma caixa com solteira.: cemro/Z. Norte. 25.
.-'¦Ru» Joto Lira 81. Leblon. se bem. Cons.
Carta» manuscritas indicando atividades anterloGiilvão, 972, sí prática de charutarla; na R. Av._P._Vargas,_435. saia ÍÓJ.
..'OAIXEIRO cõm pratica*-de 306. R. Miranda.
FERRÀiMENTEIRO para corSenador Dantas. 44-A.
res a salário desejado, para 9116, na portaria deste
TÕRNÈ-RÒ*MECANICO.
Bu"!'MÕ^A~^~Pr*ííí^:ae menor PRECISA-SE uma
;
senhora clsa-se competente, na PreJornal.
Rui
_ú»b___"7ftá_3-^hÒÍlí__
7 346. AboUçfto.
, ,_urban_.
te e estampa. Salário aci;pava ba)c|l0 e cali.a Parm4cia ou moca p. tomar conta de José de Alvarenga, 291. D.
Ergo. Rua Mearim, n.° 112-A, uiha doente. Av. Vieira Sou- Caxias — E. do Rio.
jCR. 40 000,00 — Para ca- Grajaú.
to,
226, ap. 201, tel. 47-1356.
ma de Cr$ 250,00 couTELEFONISTA C. lagfiSTTo
pa.1 — il filhos, preferên- MOÇAS MENORES — Boa Ipanema';
«ia estrangeiros — Ele comil. R. México, lll, 3/ 605.
—
PrePEDREIRO
estucador
apresentaçio,
ativas,
forme capacidade.
peiro-arrunuulor. Ela cozi- balcão. Apresentar-se daspura
TELEFONISTA PBX, -õitTãtt»
10 ciso. DJnlma Ulrich, 217 — 25
anos. R. México, lll. »/ gos,
;nhar, lavar e passar, ap.
12 horas. Rua Conde de 401.
<ie alto. tratamento, 2 pes-jBonflm
AJUSTADOR
DE
TELEFONISTA
—
271
PINTORES
PBX — M*ÔÇ_
Freet3a-sè dê
2, especializados na massa e até 35 anos o| prática e no°*AK*
OO.MÕJ.TADÒR:
..._
-_r<*I_BS_^íía¥0
F»
a óleo. R. .Con- cães de Inglês p, firma aérea
MANUTENÇÃO
ótimo ambiente de trabalho, se;Peru, 193, ap. 90. Atende-, ajustadou — Procura-se - acabamento
60 mil. Av. Pres. Vargas, 520
we ae-manha.- •
,uua prefeito olímpio de Me- de de Bonfim, 798.
18.« andar.
mana de 5 dias e salário à altura dõ
PRENSISTA
IpBMSNSTRADORAS
OU
mfiças'110. ______ Nfi0 Interessa idade. PRÉCISÃ-SÊ — Calxelro com
«Itas, boa aparência. Rua do MOÇA 20 anos. oferece-se pi prática de baleio, para pa- UMA MENOR branca,
para
cargo. Apresentar-se com documentos,
Precisa-se. Tratar, levando dotrab. caixa, i noite. Telefone daria e confcltaria.Tlua Had- loiuio familiar, na Rua HljCarmo. 5. 2.°. b| 6.
ESTAMPADOR
dock Lobo. 155.
• S3AMA
irlo Ribeiro n. 43, ap. 201
— 48-2784.
DE COMPANHIA
Avenida Erasmo Braga, 227-B —
na
— às 14 hora».
-PEDREIRO
Precisa-se.*
Tra
cumentos,
na Av. Suburbana n.°
PRECISA-SE de
dama
Je MECÂNICO — Precisa-se — tar na Rua Frei Jaboatão, 201 VIDRACEÜtO —
POLIDOR com alguma prática
Prêcisa-s. de
companhia com conheclmen- Oficina Meridional. — Rua —
Prati.
Sr.
Bonsucesso.
um
serviço
de automópara
tos de enfermagem para uma Francisco Otaviano, lia, Co4 242, na Seção do Pessoal.
Serve também meio-oflsenhora, exigindo referências
Tel. 27-8904."tendo PRECÍSA-SE mocinha menor Vela. Estrada
Apresentar-se com documen— Tratar depois das dezesai. pacabana.
Vicente de Carp| perfumaria, em Madurei- ciai.
— Prêcísa-se,
MOÇA
valho, 1 553-A. Sr. Júlio.
ESTACAS FRANKI LTDA.
ra. Estrada daJPortela, 285.
horas na Avenida Kul Bar* boa aparência
o alguns cotos na Rua Melo e Sousa i..°
boea, 664 — ap. 201 — ria nheeimento-,
VENDEDOR aceita rípreãii.
a*
para caixa. Sua PRECISA-SE de garotos [de .11 t-.oes de bebidas,
tnengo.
lactielnioi
a 14 anos que saibam ler e
Voluntário, da Pátria. 360.
escrever. Tratar Av. Subur- etc. Carmo Neto, 224 — 203.
101, São Cristóvão, com Sr.
- Precisa-se MASSAGISTA DIPLOMADO - bana,
ÍMBALADOR.
Rio.
8 617. Piedade, com o
J___2M*__=_Agllclo1__
'.
Oferece seus serviços, prefeVIGIA c/prlmárlo, c/reí. *
Arthur.
ríncla para clube da futebol. Sr. Alcides.
que saiba embalar louças, Pode
tenha trab. Ind/Com,
ir para fora. Rua Adal- PRECISA-SE de ura prático que
•
efc, apresentar-se berto Tonajura, 131, cosa 11 de farmácia. Paga-se bem. Av. P. Vargas, 435, .ala, 603,
Tratar Sr. Ruy, tel. 38-4040.
— Anchleta.
póveis
GENERAL ELECTRIC S/A. pre¦ _/ documentos, Guarda Mó- MENOR
— Dlrlglr-se à Rua PRECISA-SE de um lavador
de pratos. Av. Mem de Sá, n.°
cisa
com
B.
experiência de máquinas 421
Ribeiro,
739-E.
Copacaba—
í veis Gato Preto
Rua Se- na, de 15 ás 18 horas.
40, sob.
; nador Vergueiro, 250.
Rua Miguel Ângelo, 119 —- Ma602.
PRECISA-SE rapaa para pene
MOÇAS
maiores
e
menores
e
(P rapazes menores. Pago o sa- s*o. Beco do Bragança, 12,
..."
ria da Graça — Sr. Viola.
ENCARREGADO de carpln- lârlo. Rua Sáo Francisco Xa- esquina da Rua da Candeiaria.
tolros de fôrmas p/ concreto vl_er,_955. ¦
'•
"__
.
.
Precisa-se de ana-i»! armado. Precisa-se de com- MÒÇÁS e senhoras^p!
—
trab? PEDRÊÍRcTÉTjÜbÃNTE
• petentes p/ trabalhar na BarPrecisa-se de um bom e um Iista-controlador com!tono e 'l™ c8creva bem a ««quina.
' ra
da Tijuca. Tratar das 16 externo, pago bem, ajuda de ajudante. Trazer
ferramentas,
às 18 horas, na Rua da Con- custo. R. Alclna, 110-F, Ma- na R. Paroto, 55 —_TiJuc._.
curriculum. Preferên-jRua Francisco Eugênio, 349.
dureira, Sr. Marques._
calção n.° 105, *_/'_50.i.
d. bombeiro ele- cia para quem tiver
precisam-se. PRÉCÍSÀ-SÉ
- ,
ESTÜCADORES" — Precisam jMARCENEIROS
•*,
Grande companhia de energia filétrlcista.
Tratar
do.
na
Rua
„-„.,„„•„
ne. Rua Fábio Luz 463. - Rua dn Passagom 93. fun- Bispo n.
¦Méier. _
idos^ ,_
jh-e. rio comprido.; connecimento do ratrica
*
precisa com urgência da engenheifarmácia -di- . mo de vestuário.
— Prêc. «ÍQÜELADÕRÉS — Precl- pratico
ENCADERNAÇÃO
tj,,0 __,__. a „„•,,,„ j._
ros
civis
com bastante experiência em
para íerrAgêns tíe au- rigir-se k Rua B. Ribeiro n. ,
Companhia de Engenharia adaa-se de moças menores, c/ sam-se
¦KUa
a°S
AnClradaS,
15 as,
:prática de blocos e talóe.. tomoveis. Rua Baráo de Me.- 739-E, Copacabana, d» 96,
e projeto de obras hidro12.°,
¦ Rua Rodrigues dos Santos. quita, 893. Tel. 58-6359, An- 18 hor«Gr.
1
201,
mite
um pedreiro para massa fina,
faplanejamento
darai.
POLIDORES — Precisa-se «e
.165, Estácio de Sá
elétricas.
oficiais com pritlca de fer lar com Sr. Geraldo.
rriarrnorite,
etc.
ENFERMElãS —" Ofereca-íe OPERÁRIOS — Precisam-se", ragens
cie auto. na Rua SSo
curso primário completo.
psra noite. Tel. 48-2784. Didi comRua
Resposta detalhada para 8 247, na
Precisa-se de um, com prática, paOito de Dezembro, 46 Luis Gonzaga u. 32 — S&o
•ENCADERNAÇÃO — PrecisaApresentar-se na Rua PrimeiMaracanã, das 9 às lOh Crlstóvio.
,»e cor.ador. Rua Matlpó, 115, 30111;
ra trabalhar como operador pelo siste- portaria deste Jornal.
PRECISA-SE de um garro
dé
Março, 112, 3-° andar, ao
Jacaré.
ÕFF-SET — Admlte-se um Con com prática em resFARMÁCIA — Precisa-se de retocador
ma.Front Feed. Horário integrai. Não
e um coplador de taurante, na Rua Afonso
Sr. VIVIANI.
*P
prático e menor para limpechapa. Tratar na Rua 81* Pena n. 189 — Praça da
'
>a. Rua Ten. Abel Cunha, n.° nlmbu n. 503, entrada pela
é
necessário
Apresendiploma.
possuir
Bandeira.
-145.
30-4242.
,
Precisa-se, 25 a 40 unas,
Rua Sâo Luis Gonzaga. 9-1.
TARMACIÀ — Prcclsa-se tim OPERADORES B e m 1 ngton. PRECISA-SE de um emflre- conhecimento, geraln, prefetar-se de 8 às 11, a Garcia. Rua Almi; competente prático de farmá- National. Ruff e IBM. 45/60 gado com prática, de copa e rênola s"ul»r carro e possa
de tirar chope. Rua Dr. Mi- dar carta responaíbllidade;
ela. Paga-se bem. Rua SSo mil. R. México, lll. s/ 605.
rante. Baltazar n.° 333 — S. Cristóvão.
-Clemente. 94. Tel. 26-0723.
guol Vieira. Ferreira. n.° 9-A aalirlo Inicial Cr* 28, depois
—
—
OPERECE-SE
30
um
rapaüpara
dljs
32
Ramos.
Bu»*
Quitanda.
.FAMÍLIA DIPLOMATA
es- trab. como faxineiro, To
Necessita
67, 6,o, «.las 603/3. Favor n&o
fole- PRECISA-SE d9 um
trangelra precisa de
ótima
garçom
quem n&o esticl prática 1. bar e re-íuu- se apresentar
cozinheira de forno e fogão fone 46-2.00.
em
condiç&es.
Kia tele— Paga-se multo bem e exi- PEDREIROS — Precisam- vante, na Rua c.onde'üe Leo- yer
íonar.
Sem-se referências de casas se. R. Félixda Cunha, 38. poldlna n. J63 — SSo Cris—
tóvâo.
onde tenha trabalhado.
menino 9 a li
¦'.':;:
Queira telefonar para 42-9742 PRECISA-SE
de um íunllelro
(Moças)
trabalhar cl cegulnlio.l PEECISA-SE
,. ,
,
Precisa-se para manutenção de mápara combinar c1 D. Helena anoa
Que tenha prattOrd.
cáea
é
coml-;"-e"lur8.c.0
000,00
4
c!
Procura-se
com prática
'Senador 'Alencar
FARMÁCIA — Precisa-se um da* Tratar Av. Mem de Sá;l_? PXLS0LÚA a_o_lg?nlo.
Paga. ,
. Boà apresentação. Idade entre 18
se
bem. Rua
,*"11-e1-0ino ramo de ótica e cine- quinas. Apresentar-se ao Sr. Sylvio, na
prático competente. Avenida ins - i.-vhPi.r.
•_•_:_¦¦¦*.•
N. S.» de Fátima, 30. Farmá-1
.¦s&pi.orlstov&o. ifoto. — Apresentar-se na Rua Almirante Baltazar,
e 25 anos. Curso ginasial no mínimo.
— São
169
cia Radar.
PRECISA-SE de balconistas Ca6a Oxford:
Apresentar-se na Rua Teodoro da
QuiFABRICA DE* MÓVEIS — Prõ'- PRECISAM-SE carpinteiros, ar- com pratica para trabalhar f_ii_s cr,Rua da^
Cristóvão.
J
claa de maquinista na Rua mador e serventes. Rua do em mercearias. Tratar na
Silva n.o 907, 3.9 andar — Grajaú —
'
na RJ
General Pedra, 173 — Centro.
Escobnr
n.»
72,
em
São Cris*S/Ã
(P
Departamento Pessoal.
FIRMA GRAÇA COUTO
Russel, 450. Bar Russel Ltda tóvâo
INDÚSTRIA E COM-RCIO n-„..
PRECISA-SE de íannacautlcd
Cia.
industrial
nn
__¦•
_,*.,¦,
Prectsa-se de carpinteiro. r.eÇO I.U P0f ilOfa
formado para re.i-onsa.Hlüar
'¦._*"inli>-_» pedreiros, munido- de ates*,
>,> pela Farmácia Standard. Rua
" g_ *«.>»"¦"" W-íar*
Grande indústria localizada no Centro
SEMANA. S DIAS
• ¦
tado médico c vaciiMi. Apr_- ppnpn.g.
Senador Vergueira. 200, Tc-lecom multa prática e fone
sentar-se na Rua da Alfan- mácla,
45-4498._
com urgência dé profissionais com-eferònclas. Rua Marquês
¦!-—
precisa
de
Aux. Escritório —
dtga. 47, 3.» andar. _
precísã-se idevsumft garçort
"_. • Abrantes n.° 26. __ "de
Oferecemos salário compensador,
petentes.
38 mil. .
GARÇON
com
I PRECÍSA-SE rapaa
Precisam-se
muita
de
copa
prática
boa
)
— Faturistas — 30-35
refeitório e assistência médica. Os cândidasal&o. Rua
Sua Frei Caneca. 74
-¦;-¦; Conde de Bonaparência, idade at* 25 anos. e-H-U.78S.
Precisa-se cie um bastante
GARÇOM — CrS _-~Õ0ÕTÒ¥, para .erviço externo. Tratar
mil.
Vendem-se k vista, ou a, quem tiver íinanciamen- tos d«verão apresentar-se' na Rua dos Inque sirva à francesa, para na Travessa do Ouvidor. 38, PRECISA-SÊ' de melo-ollciãl
—Aux. Cobrança —
competente,
bom dactilógrafo.e fir-* to da O. E., t; apartamentos em um só prèciio, ou se- válidos n.° 181 - térreo — Centro.
famiüa de alto tratamento. sala 302.
—
para passpatout e vidro.
35 mil.
Exijo ótima aparência, doe. PRÉCISA-SE calxelro .om Fibrlca de molduras, na R.
paradamente, tendo cada um: sala, 2 quartes, ba-J,
me em cálculos. Apresentar-se com
Frei Canecn, n. 309.
e referencia... Tratar na Una prática de
U — Estenógrafaj — 60
nheiro. ooz. t ârsa com tanque. Cr$ 3 500000,00 cada.
padaria. Rua Marda Lapa, n." 2.4.
PBECISA-SE
iVer
mil.
de
Abrantes
nfi 56-B.
n» Rua Leopoldo, 503, casa 14, aps. 101, 102, 201!
um calxelro',
quês de
todos os documentos e referências,
geríênte — Precisa-se- de Flamengo. Exigem-se refe- com prática de café e baf.
_ —Operadores Ruft —
e 202. Tel. 22-593. Sr. Lara. Das 17 i_ 1» horas.
I
Rua____i__çonde de Pirojá, 627..
—
pessoa com prática de casa rénclaa.
216
na
Ag.
Sãó
Cristóvão,
1
Rua
—
Pront-feed
45
CHEFE DEPT.» PESSOAL — C/prâtica. Base
de chá t lanches finos. Orde- PINTOR — Preclsa-ae. mui- PHECISA-SE de menor
-—
mil.
ii(ido e porcentagem. Tratar to competente, educado e Rua do Resende n. 14, sob.
salarial* 50.000.
Ford
com
Sr.
Joaquim.
(P
Jià Rua Cinco de Julho, 396, trabalhador, com mínimo de — Pensfto.
CONTADORES — Prática mínima de 2 anos.
1 — Contador — 80 mil.
com N.Ison, somente das 14 10 anos de profissão. Tratar PRECISA-SE ae distribuidor'1
S. tv comb.Rua Senador Dantes,
às 15 horas.
na Rua Bulhões de Carvalho tipográfico na Av. , Gomas'
OPERADOR REMINGTON OU RUF5. — S/
Freire n. 6H9-A.
GARÇOM — Preclsa-ij» para n.° 633, ap. 301.
40 a.80.
.117, sala 323
trabalhar em café. alguma PRECISAM-SE carpiiitei | PRECISA-SE de um carplnAUX. IMPORT. EXPORTAÇÃO — S/85.
prática. ,— Rua Bandeira, de ros. Pajra-se bem. — Rua teiro para fôrmas, na Rua
AUX. CONTABILIDADE — Que conheça conGouveia, 6. Rocha.
J. a b õ r do Rego, 600 — Ana Nerl, 34.
—¦
tas correntes. S/40 a. 45.
Firma
de
âmbito
Brasiinternacional ofeCARBRASA
Carroçar.as
GARÇOM com boa aparen- R*.n-OS.
jPRECISA-SE de um bom ps.MOTORISTA — Que more na Zona Sul, ótirece
vantajosas
vem, para serviço fluo, PRÊCISÃ-SE
cia, jove
a
instrucielr0rapaz
com
S/A.
admite
letras
Rua Teodoro da Stlvft
de um pi-ático
possibilidades pessoas
' .ma apresentação (peletó t gravata), para
precisa-se. Clubo do Flamen- ide farmácia com
íirm» comercial.
refcrúnclas. .___._ 016-B — Grajaú
Precisa-se de operário
que com experiência no ramo de progo da Gávea.
secundária, prática comprovada em
iRua Álvaro de Macedo, 11-B PRECISA-SE de 1 menor pação
—
especializado,
dução
e
Precisa-se .ara i_ Lucas
GARÇOM
contato,
com
em
prática
principalmente
ra
armazém, na Rua VencespensSo comercial — Paga-se pgr_ppT<,Ò5: e estuc_*dores — lau, 30 — Mjler,
de corte e vinco. Rua dos carteira, e que seja bom dactilógrafo.
seguros e publicidade, para trabalhabem Tratar na P.v.a Alcánta'T;|°f?___SUvOS
ESTENODACTILÓGRAFA — (eximia dact.) —
Apresentarem-se na obra
PRECISA-SE de füenor -_ara Inválidos, 142.
Apresentar-se munido de documenra Machado n 46. 1." andar, Av.
rem
—
S/30.
junto a grandes organizações inDelfim
Moreira,
280.
ea_a
de
família,
Rua, Bario
B0b„ Centro. Tel. 43-9771.
Leblon.
. ,
'
de Mesquita n. 961,
ESTENODACTILÓGRAFA
—
dustríais e comerciais.
(principiante)
tos, na Av. das Bandeiras, 846 — **
IMPRESSOR máq. Minerva*
S/
a combinar.
c:
estrangeiro, precisa-se, na ítu_ Santo
precisa-se com muita prática, PRECISA-SE
—
Lucas.
Amaro,
Cartas
com
30
Boa
21,
mil.
DACTILOGRAFA
curriculum
7
apresentação,
de
ura
de
Sot.
603.
c/prititornante
Televitae, rePrecisa-se. para obra em
ipara biscates. Rua Farncse, 16 fone
de copelro e café teiro.
cá de serviços gerais. S/ 30.
52-1595.
— Tel. 43-3488.
Copacabana. Apresentarferências etc, para P-7 996, na portaria
AUX. ESCRITóRíO — Boa dact., boa apresencopelro c| _as- se na Rua
IMPRESSOR. — Máquina Ml- PINTORES e carpinteiros át PRECISA-SE
México,
11,
4."
tant.
deste
Jornal.
(p
Rua
cimento
taçfió, c/prátioa em carteira. S/ n comb.
do
Catete
pratica,
armado
oreclsam-se
nerva. Precisa-se. Av. Veuoandar. Cia. Simples S. A..
na H. Dr. Bulhões 749. Eng. n.o í+s.
Buela, 27, s. 223.
AV.
MO BRANCO, 185, S/92? — D. THEREZA
Dentro. Tel. 49-3759.
PRECISA CARPINTEIROS — Eug. Ind. Comércio.
Ç__
ÜXADÕR — Precisa-se para
Precisam-ae carpinteiro,
Empresa
necessita
íábrlca de móveis. Rua José PADARIA — Precisa-se de ra eolocaç&o de esquadri.spa-.
jornalística
quaDACTILOGRAFA
confolteiro e perfeito ama armários. Paga-se bem. Trados Rei,., 2001.
lifiçado. Ordenado fixo, comissões.
COPACABANA
LUBRIFICADÕ. ES precisam- releiro. Rua Arqulas Cordel tar na Rua.Senador Vergueiro n. 328, com Augusto
Igrejinha.
Rua ro 442.
«o.. Posto
ou Pr.cisa-se eximia dactllóCartas para 2 598, na portaria dêsFrancisco Otaviano, 23, Co- • PROPAGANDISTÃS —- Moças Belmiro. _
Desembaraçado, experiente, se possível,
_rafa com prática de arqulpacabana.
Idact. cj redação própria. 45 PEDREIRO — Prèolsa-se vo. Apresentar-se na Av. te jornal.
sabendo inglês.
LINOT1PISTA — Preclsn-se. n*i'* Av. Pres. Vargas. 520. 18. ursente. Av. Atlântica n." Prado Júnior, 257, loja, com
Sr. Messias.
Rua Matlpó. 115. Tel. 49-7821. PROPAGANDI3TA c/ olentí- 42641Jr._Macedo._
Candidato apresentar-se pessoalmente
Precisa-se de pessoa com conheci.Mate.
fico.
não-precis.t prática. 25/ POLÍDOR *-r*
''0 anos;
ou carta at. D.a- Lycia, Rua Araúio Porto mentos gerais do setor para trabalhar
Preeisa-se ci
ótima aparência. Ri
LABORATORISTAS — Precl-^StUCaClOr
dc baixelas, na~Ru_|;
*am-se duas moças com edu-' _______ Hl. -/ 605,
Alegre, 36 - 4.» andar, UNION CARBIDE no Município de Nova Iguaçu"ei .pratica
Conceição, 47.
Precisa-se para obra em
cação ginasial como ajudan-li-EDRElRÕS
i
cãnSíãüêiro
DO
BRASIL S/A.
te de químico. Paga-se bem. lajudante. Precisa-se p ar a .PADARIA — 'pfêdiãíe**-*™! i Cop5c"-bana • — Apresentar-se
Redação própria, bom dactilóApresentar-se a partir das 7|obra. Av. Epití.clo Pessoa .i56jempre_ii:clo menor Tratar na.1 na Ru3- Mí:"'co ni? II. 4.» anTratar na Praça Pio X, 99, 9."
—
dar
SIMPLEX
.
— CIVILSAN — no horário das
OEM-L-RIA
e
INDUSTRIAL
E
andar
GRANDE COMPANHIA NECESSITA
Rest, Grego. Barata" RI-iRELOJOEIRO — Pre-isa-sê pi COMERCIO;
.,„,._,
„_ — Precisa-se, bom.
beiro. 33__B.
LUSTRADOR
_
consertos do despertadores —
I
DE
ELEMENTO
JOVEM,
17 horas;
14
às
PARA
A
que saiba trabalhar em mó-.PRECÍSA-SÈ pedreiro pronto Le''a ° serviço para caaa. Prevtils novos e usados.
SEGUINTE
'-¦5*'-'*' trabalhar dias. Rua jo-!,er*n"l* morando na Zona
FUNÇÃO:
._*."
tem
Rua Haddock Lâbo, sé do Patrocínio, 200. Gra- Sul. Rua Belfort Roxo, 31«
3,38-A.
— Posto 2.
Jau.
Prwlsa-se de encadernadoLAVADOR DE PRATOS. Pre- PRECISA-SE rapa?, com
MENOR — Precisa-se res e um impressor
prí RAPAZajudar
para máclsa-se com pratica de pen- tica
em casa de ca- quina Phenls manual,
para
casa
de
para
malas
e
com
a&o, que durma no emprego. bolsas,
sal. Ordenado com casa e co- documentos. — Rua Senador
A
na
Mala
Primor.
Indústria metalúrgica admite bons
Rua Evarlsto da Veiga, 149. Tratar só depois das 9 horas, mldfu Rua dos Inválidos, 8, Alencar, 139,
fundos.
aobrado, esquina de Joaquim A____Marechal_Plo_rlano. 153. sobrado^ ¦ '
Silva.' Lapa.
Com o ginasial, sabendo escrever a
RECEPCIONISTA — MOçaãté
PRECÍSAM-SE
profissionais, exige-se prática comproLINOTTPISTA ¦— Precisa-se competentes, na deRuaarmadores
Dr. Sa- 30 anos c| ginásio, desembamáquina
e
desembaraçado.
de um com bastante prática tamlnU 186 e R. Humattá,
raço
c
noções
pessoal
dact.
vada em carteira.
fls.
pára turma noturna. Apre- PRECISA-SE menor
Ord. 30 mil. Av. Pres. VarApresentar-se com carteira profispara la- gas, 529, lg.o
«entar-se, munido de do- var
Rua
pratos.
Sete
Apresentar-se munidos ds dode
Se- RAPAZ
cumentos, na Rua Prei Ca- tembro,
Para máquina
sional, na RUA CARLOS SEIDL, 585 —
de 14 a 16 anos para
109.
neta, 224. no horário comerlimpeza e demais serviços à MIEHLE e BRASIL,
—
Agência
de
PRECISA-SE
CAJU
RETIRO
ciai.
de um menor cl Rua Conde de Bonfim
ao Sr. WALDIR. (P
propaganda procumentos, na Av. das Bandeiras, 846
305.
MOÇAS, senhoras ou qual- prática, para trabalhar em Modas Carlota.
automáticas. — Rua
cura, com experiência. Exigimos
café
restaurante, na Av. N,
— Lucas.
quer pessoa. Fábrica aceita S. de e Fátima.
RADIOTÉCNICO-ELETRICIS42-B.
para vendas a domicilio. Pata de Volkswagen; Precisa- Leandro Martins, 72,1
referências.
Br. 36 mil. Tratar na gemi- PRECISA-SE de 2 rapazes p| se. Salário 40 mil. Rua Se- Centro.
cia. Rua Curupaltl. 217 ca- serviço externo a comispoes. nador Vergueiro n.° 44-B.
Tratar com Sr. Pedro de CasTratar na Av.
«a t. Engenho de Dentro.
Var- SERRALHEIRO — PrecTsl-sí
"e "íalar gas. 435, 20°, sala Pres.
2002.
tro,
Av.
MOÇA que saiba i_r
Copacabana, 605, sobre"^""SiTiç. ______ Jardim Botânico
20-A.
"Precisamos*;
no teleíone. precisa-se para prõpagandísta"s
—
Precisa-se de oficial de
loja,
das
IO
às 11 horas. íP
ajudar em toclo o serviço de ^0 vagas. Av. P. Vargas. 433, SERVENTES*
com dlsposi.So. para começar.lanterneiro
trabalhar
iim casal com filhos peque- ¦I 605.
hoje, com roupa d. serviço, na oficina da para
Ag-ua Sanitária
nos. Dormir no emprego.
PRECISA-SE de um rapaz na
obra da Rua CondéssaISuper Globo Ltda., na Rua,
Ordonado até 7 000.00. Tratar menor, para servir café nas Belmonte,
Em fase de expansão procura:
195. esq. D. Ro-ií'rancísca Zíeze n." 23 — PI- :
na Rua Porto Alegre n.° .6. seções de escritório. Tratar
mana.
no Engenho Nô. o/LARES.
Tel. 38-9435. Só serve com na Praia Botafogo, 13. — com o_Dr__
Precisamos de elementos com prática,
Cunha.
boas referencias ou carteira. Sr. Adalberto.
comprovada em carteira', para admissão
MENOR — Prcclsa-se,ft.T bem P1NTOH Dl.ftGf:,...DKl'!,.V |fSS§_í^5__§S_^^í_í_- !
Com conhecimentos de tiactiloE_afi» e cilrecomendado, na Rua 7 deíPreciso_— 23-3915,
imediata..
oficial ou serralheiro de móImportante organização petrolífeculos.
6Sl---,-'---: PREOISA-*SB áto^
Os candidatos deverão apresentar-sí
.£.-1-'°'
MOÇAS — Precisam-se com!no. Av. Princesa Isabel 166 B°nsuce330, 6. T~~l"*Hiu-'j».b,'" w.viwniw>iri>
de
ra
âmbito
admite
nacional,
12
canexperiência tle a-*-nclamentoipt[ECISv.s-J,-ds ~, ...»„':.-_; S^jCláudio ou Sr. Ronaldo.
com
os devidos documentos, na Rua Gen.
rapa„
de
de publicidade para a revistai.,,, .
Precisam-se,
na didatos com instrução secundai ia. Pos~
4 anos, —**
tle boa aparen- SERVENTES obra — PrTcllí-L após a. 14h. Falar com o Sr.
Arg"1",
Rio Magailne
Contato oom íi.
sa-se de 4 com prática de pá
Com prática comprovada na função.
clientela de caie..orla. Sena-ISf' P*^a Praticar .comercio. e picareta.
Pedro Alves, sibilidade de
mínimo inicial
Nestas condições, Rua
Elso.
ganho
Dá-se assistência técnica, na
dor Dantas.*Fa;orlca"l)lJo\ne"-las
118. sala 612
apresentar-se com roupa do
Rua da Carioca, 19.
Cr$ 70 000,00.
RÍÕCA3 —
trabalho na Rua dos Araú- 319.
precisa, com prática de mon PRECISA-SE dc serventes dc los, 71, lote 29. Tijuca.
Os candidatos devem comparecer
tagem de colares * brincos pedreiro. Rua Viana Júnior SOLDADOR — Preclsa-3e
Gom prática, comprovada.
Motorista
para
de
contas. Paga-se bem. Rua Se- n .___41._ Encantado.
oficiais com prática comproentrevista
coletiva,
Semana de 5 (cinco) dias. Salário i. altura,
impreterivelcaminhão
para
dentor. 300. Ipanema (saltar PRECÍSA-SE calxelro pada- vada. Apresentar-se
na Rua
ria, preferencia menor. Av. 29 Real Grandeza u. 394
cia capacidade dos candidatos. Dirigir-se ao
na altura do bar 20).
ESTA ADMITINDO:
— aa Precisa-se bom, com 3 *nos mente amanha, às
17
horas,
na
Rua
de
Setembro.
.17.
de
carteira
*sslnada de uma
Departamento do Pessoal,, das S às 11 e da.
portaria,
MARCENEIRO cora pratica —
so firma. Apresentar-se com
Precisa-se. Paga-se multo bem precisa-se- de empregado
Silva, 56, 6.° andar. (P
14 às 17 horas, na Estrada Vicente de Carvalho
— Serviço constante. Lugar com pratica de bar, na Rua SERRALHEIROS - Alumínio documentos na Rua Sá Frei- Joaquim
n.8 730.
re. 100. com o Sr. VASCO.
de íuturo. R. Jardim Eotanl- Nabuco de Freitas n.o 48.
Reciex
Metalúrgica
co, 202.
Cónl prática e boa apresentação. Paprseisa
PEDREIRO vÃnÃ~^_Ãn_Wk~MOÇAS VENDEDORAS*^ Pá- RIA, com muita p»4»f-^-'de serralheiros
bem.
colocaga-se
para
brica de bolsa precisa p! ven- cisa-se. Paga-se
ção. —
Precisa-se cobrador com bastante prática, inclu-1
da. externas, a prazo, boa co- Guilherme Marconi, Junto ao
Rua
Nova
Jerusalém
As
candidatas deverão apresentar-se ná
3ive de Repartições Públicas.
nilssâo e oju. rtua Antônio 70 íílnal òn. Mauá— Fr,tima)
Exigem-se referências e íiador.
Rigo. 708, ap. 2(M, Olaria — PRECISA-SE de caixeirõs c n.° 482.
Rua dos Inválidos, 143. com os documentos
.Moisés.
Apresentar-se com documentos; na Rua Francisco i
prática no comércio de co* SERRALHEIRO
de trabalho. 9h às 17h.
prática
MARCENEIROS — Precisam** |_______- Av. Passos. 111. de fazer chaves com
Serrador n.° 2 .- 5.° andar.
consertarl
e
Prp^-'.;-!.?«
_i hra &Pa
,_. 1i
r-.c*--1 íe Qê
se bons. com prática em ins- jPRECISA-SE de apontador p fechaduras. Precisa-se
Falar
com
o
Sr.
Marques,
da_ 14 ás 16 horas.
talaçUSesj Rua SSo Gabriel, n. trabalhar em obras do Est. ciai e mcio-oíicial. Rua de oft-l rencla com ma!S.DOi_,de um
do Se318-F, Cachambi. Tel. 29-7163 do — Prática comprovada
ano
nado. S2
cie
matricula
«
teque
Tratar
na
Av.
Beira-Mar.
216
MOÇA — Boa aparência para
serralheiros — p""*r e c i- nhaih no mínimo dois emImportante firma desta praça; distribuidora c*
cxiidiír de ap. de pessoa aó, s. 204, de manhã.
--..-..- ..ara trabalhar com
_ue durma no emprego. Tra-PRECISA-SE de 2 acompa esquadrlaá de """ n
|p__gos recentes registrauma das rnais conceituadas marcas da automóveis.
tar R. Álvaro Alvim. 37. _als nhantes para senhora
idosa
traDetalhista
carteira,
na
para
Tra"; !f"
de arquitetura
compe
*•
*-•**yprecisa elementos idôneos para seu departamento d?
¦ - "'¦'¦ ¦¦¦>¦":¦¦¦*¦¦ -jn^RÍiaSl-.icoUfi05. Ed. Rex — Cln_e!andia._ ¦ •¦¦
balnarem em caminhão de'
_
a. 605.~n|rcfrigerantes.
_
O Departamento de Produçáo da "CAUSA" adml- vendas. Sô consideraremos propostas de p.ssoas que
KCÇAS B0Í~lsta_". pag. .beM.|gfiSi5i^____
Precisa-se.
Paga-se
ITORNBIRÓ MECANICÍÒ
bom;tentebom
Paja-se
salário
te S (oito) moças de boa aparência, educadas e de- realmente conheçam o ramo, com bastante prática, «
¦.-l-alárió
Show, boate. M. 21 c. doc.|PRECISO mora? maiores e Precisa-se de oficiai, e
c. comissôo. Apre-;Cartas
• p. viajar. Av. U, S. de Co-^enores. Pago salário .Praçajtica comprovada
que comprove sua capacidade profissional. GuarcUpara 9 061, na portaria r_g_.t<tjsembaraçíida.s, para trabalharem em equipe.
- ¦ An_ãs.____.r"»nt_rettl-se na. Rua LUÍS ,
~|6e na;"Rua*."'R'êíÍ"'GVínd«.'i'
,
salaSÜ4
303. ~i6e'
pacabana. 542. ap. 1 OOS -~|d.s Nações, 142, «ala
Ajuda de custos de CrS S-OOO.Oft « ótima.', co- gg* $|>s5elut;> sigilo. Cartas com detalhes., reíeréi.cias t
n3, n" '.Ctmtra-,
M»urr..
Bnn»uce5fO.
— n. pnrtarl
2*1 — (B*mos'. 'jornal.
xtn-ssóef -*¦ Kv. Presidas*» Varga», <4S - 17." andar.
_t4-ttu$tt. para í2_„. na. portari . 4*sU .ornai.

Auxiliar de escritório!

ENCARREGADO

MECÂNICO DE MANUTENÇÃO
OPERADOR RUFF

A C0FABAM

Auxiliar de contabilidade
Estenodactilógrafa com redação em
português
Contador

Operador Ruff
INTRACOUNT

ELETRICISTAS

indústria metalúrgica admite
bons profissionais. Exige-se prática
comprovada em Carteira. Apresen»
tar-ser munido de documentos, na
— Lucas.
Precisa-se com prático de escri- Av. das Bandeiras, 846

OPERADORES IBM

ANALISTA DE
Auxiliar de Escritório
Estoque

Engenheiros civis

PEDREIRO

AUXILIAR DE
CONTABILIDADE

Auxiliar de
escritório

Fernando Chinaglia
l Distribuidora

Ajustador-Mecânico

Balconista

AUXILIAR DE
ESCRITÓRIO

ARQUIVISTA

POLIDORES

Indústria metalúrgica admite
bons profissionais. Exige-se prático
comprovada em Carteira. Apresentar-se, munido de documentos, na
Av. das Bandeiras, 846— Lucas.

PINTOR

FUNCIONÁRIOS DA
CAIXA ECONÔMICA

RAPAZES

GRANDE
OPORTUNIDADE

Auxiliar de escritório

CORTE E VINCO

MOÇAS

Carpinteiros

CORKETOR

GUARDA LIVROS

SEÇA0 DE PESSOAL

CORRESPONDENTE

»-Ml.;r-.i.«^

e
viços

com conhecimentos de ser

bancários.
Esmeraldino
Sampaio.

GRÁFICX Rua

IMPRBSORES

Apresentar-se na
Bandeira, 109 —

AUXILIAR DE
ESCRITÓRIO

CONTATO

INDUSTRIA
METALÚRGICA

Lanterneiro

Mecânico para

SERRALHEIROS

CONTATOS

•

Técnico de máquina de lavar
Técnico de rádio
Técnico em antenas de TV

Auxiliar de escritório

__> Torneiro mecânico

•

Ivioíoristas-

Retificodores

COBRADOR

T0DDY DO BRASIL S. A.
DEMONSTRADORAS

vendedores

Desenliista í MOCAS

VENDEDORES

•Tomai do Brasil, 5. -feira, 28-3-63. 3,B Cad.

?

AGÊNCIA DE PROPAGANDA necessita do estenòdàctiipgrafa eompetente. Semana de 5 dias. Apresentar-se
na Rua Major Rubens Vaz, 702, das 9
(1*
às 12 horas.

Moderna Indústria da Guanabara
Admite:

Elementos Qualificados
EXIGEM-SE: instrução secundária, noções da
químicai aiguma experiência industrial.
Possibilidade de trabalhar em sistema de revezamento semanal. Idade: 25 a 35 anos.
Ótimo salário inicial. Grandes possibilidades
de progresso.
"Curriculum
Vitae" e pretc.nr.oes
Cartas com
deste
P-8
093,
na
portaria
Jornal. (P
para

MOÇAS E SENHORAS
QUE QUEIRAM INICIAR NO SETOR DE VENDAS
COM POSSIBILIDADES DE CARGOS DE CHEFIA

Salário lixo, mais comissão
Dá-se instrução adequada
Estágio remunerado
iç
TRATAR:'PRAÇA TIRADENTES, 9, GRUPO 801
í-v?f
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Apartamentos de 2 ««tas, •_ quartos,
2 banheiros, coainha, .({«pendências
de empregada e condição* oxcepciünaU .¦;¦'.
de pagaihtnto: 475.000, de entrada e
95000, por mês. v.
Construção garantida pela' Empresa
Construtora ORION S/A 116 obras
entregues )v .
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Os entendidos consideram
esta uma das melhores oferla;;
dos últimos anos.
¦
i» Veja porque: ——*

AVENIDA ATLÂNTICA
SAMPÍo
GUSTAVO <_j<

wm®mc= msumffiv»
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Projeto aprovado N.° 7.514.315/62
Escritura pública imediata
Informações no local (com entrada pela
Av. N. S. de Copacabana, 14),
diariamente, até às 22 horas oa
em nossos escritórios]
VA CONHECER LOCO, DE PERTO,
AS VANTAGENS
DISTE GRANDE LANÇAMENTO DA

.'

___

Um serviço de 1-
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SUDAMTEX
admite com boa experiência.
Os candidatos deverão preencher os
seguintes requisitos:
a) Idade: 30 a 40 anos;
b) Saber ler e escrever; .
c) Experiência -mínima de 3 anos;
d) Apresentar sólidas referências.
Entrevistas com o Sr- Lounine, na
Rua Marquês de S. Vicente, 75 - Gávea a qualquer hora do dia.
(P

K"!-n S.:Ws_.
llll6' ¦-*¦¦'-,^'/i

>-"-'*-rt--- 'í.sis™
nHHK.í°:" *".¦':•'•'''¦
'

§!§§?-¦-<5 c" -_*'

f/BB

Total- :5.465.960,.
Entrada +75.000,
9 — Meses-475000,
18 — Meses -715.960,
40 — Mensais 95.000,

'¦¦

VIGIAS

1

IMOBILIÁRIA

D NOVA YORK\
Av

para sua maior comodidade o

JORNAL DO BRASIL
mantém

Rio Branco. T3J - 14.° andai- — Tef. 31*-0060

.-

H

FERRAMENTEIRO
Precisa-se de uni com muita experiência para
chefiar a SEÇÃO FERRAMEiNTAL na TABU ICI
DE .CARROCEMAS CÍFERAL.
Salário çoinpeiisatlòr. Apresentar-se na Av.
Brasil, 9.885, ou marear entrevistas eom o Sr.
Armando pelo telefone- 30-4297.
(p

fl

Bj

m
fl

PROGRESSIVA INDÚSTRIA NA ZONA NORIE
fl

ADMITE:

Chefe Seção Estatística
EXIGE-SE: conhecimentos gerais de estatística e bastante experiència em liderança de pessoal. Idade: 35/45 anos.
Salário de, acordo com as qualifi cações do candidato.
OFERECEMOS: assistência méd ica, dentária, restaurante e outras
modalidades de assistência social.
Os candidatos deverão dirigir cartas com "Curriculum Vitae" e pretensões para P-8095, na portaria deste Jornal.
(P

Secretária em Português
Grande indústria, com escritórios no Centro
da cidade, procura SECRETÁRIA, com boa aparéncia, ou ESTENÓGRAFA, qualificada.
Experiência mínima de 3 anos, comprovada
em Carteira.
OFERECEMOS : Magnífico ambiente de
trabalho, semana de 5 dias e
grandes possibilidades de progresso.
Telefonar p/ 42-6010, marcando entrevista.

|8j

_____________9 SflB

BS5__Ü -

l^f^l
^^^

ASSISTENTE PARA CHEFE DAS CALANDRAS
Grande indústria na Zona Norte, oferece oportunidade e\eepeionaí a elemento eom instrn.eão stíperiòr.
EXIGE-SE: experiência mínima de 3 anos de atividade na
indústria. Idade: entre 30 e l._ anos. Paga-se ótimo salário.
Grande

possibilidades rle acesso;
Telefonar para 12-6010. mareando

entrevista.

(P

H

Avi
Av.

Atlântica

fl

Ru'' -vlarquès dev^brantes,'

Av. Rio Branco. 277, 1'

^_.__ffl
^^_SS

agências

Rua
^v"

PlíniQ<Ie Oliveira, 44-N/{
Anl'"''lí Peixoto. 334

H

H^B

H

ffi ;' £ua Conde de Bonfim, 262

I

B

N. S. Copacabana,

&

jp
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para recepeâ.©:€.©i,sr.úr.e!©-i

;
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- ;'*j3P"»HfliaaMBKttKli-

3." Cad., Jornal do Brasil, 5.'-folra, 28-3-63

: MECÂNICO
AJUSTADOR
Indústria precisa
de ura com prática.
Apresentar-s e.na
Rua Luís Zancheta,
94' | JACAREZINHO.

U-SI.N A

IA DINHEIRO — Compro
le pago aproiii, 1 piano, 1
televisão, 1 stereo, 1 gela-

1 ar condicionado,
?«'<*¦
maquina de lavar BenporMURO
BROS J> dix I máq ile costura
üiHiiuiiii«»>^
*_Q._m{
li(|j mi)Mlar caKa>
Stereo,
|—

«ou»».«oooiÍMÚK-MSii-iMft.».
^-

~**+*_'

\-

HUHKAU

do

Uixii

l.tiOXHO

0|

cud. slrátòi.n, :i2 mil, cofre
1.30x30, '111 mil. mau. esori'l
IBM elétrica 2:)", 73 mll:
u preço de bananal
estantes
ELESOLDADO-tl-ívendo tudo um. por mntl.
TRICÔS
r,:!-K47fi.__
vo il** nriii.iur.i"vêiidcm-Ve
i.
MAÇARIQUEIROS
BAIMNCAS —
ontiu
MO k Av.
1
de
20
1:
«
ELETRICISTAS
suburbana iou_„-a. casca
CARPINTEIROS
dura. Tel, 20-0307.
TORNEIROS — MEIOS
KAIIHI.IUOS *. CTVBÈLEÍ
MECAAJUSTADORES
IlíEIltüS,
iiistalacós com— lie.urma, troca,
NICOS
[pletas
bas- MECÂNICO DE MAtendo
Precisa-se,
e
vende material
Icompra
usiulu. Facillta-se o pagatanto prática, para trabaNUTENOAO
mento, Cadeira Campanlllhar em caminhão c| ma- iSERRALHEIROS OFIle Ltda, — Av. Presidente
teriais de construção, Rua 1 CIAIS
Vargaji, S 357. Tel. 32-4844.
da Pátria, 3li0. 1 MOTORISTA PARA
Voluntários
_—MECÂNICO
HAR — Vendo ns Insíílaçfiõ<*¦:*•.
OlipitSo Polix, 20, térreo.
I CAMIONETA
~3
Apresentar-se na Usina. [Mercado,
— Veliflem-se
VOLKSWACEN I Estrada
—
IbARBEIRÕ
Riu-Petrópolis
cadeiras nom banquetas, cs
Precisa-se mecânico de km 15,2 — JARDIM ERI-lpelitndits.
Av, J-iã-ll 10259,
Apresentar- IMAVERA
Volkswagen.
com Fi-aiici.-;cü._
ao na Rua Almirante Co-i
COiVÍPRO 1 píâno, 1 TV.l
-g:el(Hlè,tà;
vri-iiii
V,ônibus-.'«„„„„
Praça rMauáchrane, 27.
1 .dormitório.' 1
Bjp
M.
e
P.
N.
Mantiqueira
Jletrola _ 57.0900.
— Santa Cruz e Iodos o*ic'Â_.Ei;i.ll.EIKOS"'' _""v'ennovos e
ônibus e lotações de DU- deni-se secadores
mesa de
de Caxias param íllt usáeiOs, bancadas,
Precisa-se de vários. — mi.
bacias,
poltronas,
_!"!___.-, ,pimonioui'a,
iP
-.ciulorc.s-. à vista
sofú
puro
Procurar Sr. Itamar, Jin porl a.
-5
ouou »n combinar,
uarao
liarão
fuinbuiiir.
do
Rua
Eua
—
curva da Amendoeira,
"GD-lí-t-ClOrCS
liuin líctlro. IM. E.Nóvo.
i
aterro do Flamengo, acam- AT
de rodas
d... ,r.\r
mnrl 0_,
li. une
riii-p-1 CO^ÍPRO
molas..cadeira
TV, moO.
pamento da CAVO.
Paia
Tel.: 37-2B63.
tamente da fabrica, cl OU; coFHE.Ír!mcês,icabina.ux0,7_
Av. Ernalll otlrtóípara _oellie_-a, embuma comissão.
'72.
Loja'2. —'tido ém armário de peroba.
Cardoso.
Vendeie lambera maneyuins
Precisa-se d» vários. Pro- Casca dura.
e busto» p'| rnu|articula'dcs
curar Sr. Damasceno na Prude licju.iii. Av. Mu._ci._I
pa
ç» Varnhagcm, íim dn Rua
E VENDAS |Floriano. 58.
Major Avlla, Tijuca. barracão COMP.
da Cavo. Tel. 48-3.72.
DIVERSAS
! ENCERADEIRA-!. Espetacular
..;._
==--1 liquidação: Electrolus- pela
ATENÇAO NOIVOS — Te-Uietade do preço; Epel dc
mos' pnii-las'.. paçarolasiíem\m_ao por-8 9001 Real de CiS
cie puro alumínio; V:H iscüO.Oo 3.01'9!M_; starlux do
Precisa-se. dc vários.) — geral
tipos' Sélos-^melnores 2iooo,óor 12 OUü; Arno. Citirios
_B ue ]u
na
LllJitr(.ue> çj.E. toda. c|
Sr.
Conrado;
preços da placa,-AV
Procurar
l!U-A.n fumlas. sou,jàifúitla: Hua da Carioca 28.
Av. Meriti. Cordovil, acam- Setembro
T.l.: 54-'.i.j3i, br. uniu. 1 b j_1!t,..,ci_ pela joalhorla.
painento da CAVO.
A VISTA compro geladeira ÈNCE^ÍDEIRAS — Electroe TV. Pago muilo ueui. ]lls noVá; sem ubo. cí espaíhffdor; 20 OüU; outro 16 000.
Mesmo
paradas. 45-4711.
"rÉPKIOEHADO
novo na
Electrolux
Cairi.rU Asp.
AR
ocasião. Bí-calxa, 20 000-Av. CopacabaPreclsa-ae' de S t.cniqos de posMnt-vendo
309.\____________.
44
s|
Riachuelo
B.
TV ,com multa prática-, Pa- mil.
— G. E,
(W-se multo bem. Rua de BERÇO"'vÒHT.T.l/'-'- Vcíí-ENCERADEIRAS
-Catumbi n." 87, loja. Tele- de-se para ..lança ati 2 anos Walit::, l.ustreiie. Amo —
—
323-A,
IClctriRibeiro,
Lojas
lluiis
Rim
Barato
fdne 32-625-.
preços.
ca_ —*. líiia llnenos Aires
n^_159._Tei. 43-2311. (P
BNCBHADJÊÍRA
Electrolux,'
ultimo tipo, _; uso: outra de
boa
marca c| pouco uso,
Padre Telêmaco,
7 000. R.
76, F, jip._ 101^ Cascadura.;
FAMÍLIA que _e retira do
ERONTEX necessita para seu qua iBi-asll vendo todos os perItences.. aofá, poltrona, mesas de centro e de lado, cm
dro de Vendedores domiciliares.
deèapB com tampos de mar!moro. lustres, tapetes, abajuEXIGE
real sala.de .iantar, televi_6o,
geladeira, quadros, espelhos,
Boa apresentação
hi-11 etc, tudo em estado de
%
novo, por preço dc ocaslêo.
Marquês de Abrantes, 26.
Não precisa prática, daremos ili.
ap. 20K
FOGÃO Ccãniop. Vende-se, 3'
treinamento adequado.
b. est. tech. Siús de ma, ccmo novo, mot. miul. 12 mil
25-3453.
Tel.
Ambição
GRAVADOR GRUNDIG TK40, novo, sem uso. vendo p.
OFERECE
200 000, tapete persa de 2 x
:i crS 230.ooo.oo, colcha luOrdenado fixo
liana de veludo. CrS 28 000
— Rua Riachuelo n. 221 —

Admitimos bons

Motorista

por
que

SERVENTES
STRVENTES
Serventes ¦

bf-iiiirTTjj
2MII
llM 1
I
¦

^¦p

Hi^H

Í___-_-M-___-____í

¦

TÉCNICODETV

VENDEDORES

001.
Comissões e prêmios de produ- ap.
GUARDA-VESTIDO Chlpendale 2 p., bulfet p. marfim
ção
com' bar e rádio o vitrola
SUvestone. vendo tudo pela
Bom ambiente de trabalho
melhor oíerta. Rua dos Invalidos, 8, sob.
extensiva
íliquidíficaíjor walita Assistência médica,
Como
novo, 100.i. Vendo:
".¦_>
Í8 500.00. Bua Senador Veraos familiares

| guelroç 51 ._sob.

MANQÒTE — Vendo 10 m de
Grandes possibilidades de rápi- !(!",
.
novo. preço do praça
70 000. vendo poi- 25 000. —
dò progresso
José. Tel. 30-1402
OE TÊNIS —
Tratar, com documentos, na Rua RAQUETAS
Vendem-se, segunda mêo. c|
Fi-ema, 1
Inglesa.
1
Gonçalves Dias, 17 — Centro. (P prensas.
nacional. Tel.: 57-2388.

XB

________________________________________________________________________________}!

¦fcM==ü

na
rua
iachuelo

-Porque seu conjunto ficará no ponto de
convergência de todos os bairros, o
• Localização a
Centro da Cidade.!
mais estratégica possivel, ideal para V
instalar seu escritório ou consultório. •
Aproveite . logo esta magnífica oferta!

OBRAS

9

Coniuntos modernos de 2 peças separadas, banheiro e cozinha americana. #
Restam poucos' # Apenas 102616, de
entrada e 20 058, por mês! • Informa(Rua Riachuelo. 161).'
ções no local
diariamente, até às 22 horas ou em nossos escritórios.

JA INICIADAS !

SETOR METALÚRGICO

Estampadoi.es e ajudantes
Cortadores de chapas, conhecendo medidas

Construtora
" r. •Imobiliária Geraun
Inçórporadora
Hralial K crian

SETOR TIPOGRAFIA

Impressor offset
Precisamos com prática de dois anos. Temos restaurante próprio e amplo plano de benefícios.
Apresentar-se com carteira profissional e referências
dos empregos anteriores,'na Avenida Brasil, 16 060 (antiga
(P
Bandeiras) — Deodoro.

mais um lançamento da

H
¦ ;v;;l

IAAOBILIARIA

NOVA YORK í
Av

Corretor

Responsável

R.o Branco. 131- 14.° and. T 31-0060

|osé Sylvio Magalhães

Registro do CRECI

N 8 3

VENDEDOR - FUBÁ SUPER
AUTARQUIAS E REPART.ÇÓES PÚBLICAS
Precisamos de um vendedor que esteja bem entrosado com subsisrências militares e civis: SAPS,
SESI etc. É favor não se apresentar quem nãó preencher as condições acima. Damos ajuda de custo e
comissão. Tratar na Rua:: Magalhães Castro, 259, com
o Sr. Octavio,

profissional em
ESCRE-'VENDO bicicleta. Philips, ?.roESCRITAS COMERCIAIS — LUSTRADOR
MAOUIJÍAS DE
SANDÁLIAS JAPONESAS — VESDK-SE ericorndeira nova.
'
""-"•'"" Recado:
"«™"»= 30-5346
•¦"¦»¦'« —
domicilio.
Legitimas^ vendo, com nota;Amo, sem uso, na embalaVÊU E DE CALCULAR, j 28, P;_ moça. Rua Piaui, «2.|Decltira0õM de renda - Or- Elso.
mínima gem^Tratnr^J^yso. __
fiscal, quantidade
'ganização
novas
e primorosamente.Ç5£5
especializada
em
—
50 pares, CrS 500,00 o par
VENDEM-SE uma serra clr-j
também MATERIAL OE
recnnsfruídas,.
Tel..;_ S2-3309:___
! contabilidade t assuntos íisculnr em mesa de madeira:
portáteis, mais de 100 mãTROPIC-L BRILHArjTE - 11 com vim motor de 1 H. P.. luz
cais. com assessoria Jurídica,
CONSTRUÇÃO
escolha
a
sua
quinas
para
cones, íio estrangeiro, 5 000 e foiça, t um mandrl! paVá
de todos os tamanhos, maaceita escritas avulsas, mes- 'Tratamento dos pés, calos,
cada. lindas core... ;>S-0i]__. furiUleira com 2 discos do
miais e elétricas - Preços A PP.AZO — Cimento e todos mo atrasadas e declarações de cravos, unhas encravadas paTELEVISORES G.E..
BtMi-, "»» e l>rocas PJ^a 'J}:l„d=1«
obra.
na
NO
materiais
COMPREM
os
posto
. irasltas, cogumelo. Rua 7 de
dard, Teleíunl-.tn. Clbeal. lii- Pei" H!«í° <Jo OrS 33 000,00.
| excepcionais e grande . faBom Mestre Ltda. Telefones Imposto de renda. Rua da|setembro, 65 8.» andar, «/ Sl,
cilidade de pagamento — 48-6344 — 23-0798.
cicletas, grántloa de-cüntuslf.1"'11, d.socupar lu;;av. Uoru
às
17
horas.
Ver
na
rio
das
8
—
Tel.
22-2357
501.
45,
jdas Sil 30m às 181-. Jaym»
vista
ICO
Importação
à
Ltda.,
p/i paüaintsntos
AZULEJOS E CALHAS, ama- Quitanda,
Carreira. Tel. 22-5714.
pra™. Rua da Quitanda, 47, Rua Júlio do Carmo. i__ 380.
20 anos de tradição. Rua relos, mais de 4 metros. Ce- ou 22-2805.
i.ü ántlaiy sala :i.
VENDÉM-SE duai iálnucas —
Rodrigo Silva, 42, 4.* an- ràmlcà S. Caetano, caixas
'.
(P preta i branca, tudo novo.
TAPi-TE PERSA, de 2 _.1~ (Sr. .losé). Rua Tomás FonsePoderosa Editora de âmbito imcional. necessita de 'i (dois)
"escrever
Rua Larga, 193 dar.
Vendo por Cri 250 000,00 — ca n 271, Comendador Soureforma ap. DesoMAQUINAS de
elé- Sobras lugar.
res, Est. do Rio.
Aceito oíertn. Tel.__32-86J1.
Rua Senador
trica. I. B. II, Vendo 5 semi- cupar
Kei (los baraleirns
'baicões. "prstelel'Vergueiro
128, ap. 1204. TeVITRINAS,
metanovas USA,_42-5185.
VENDO tudo (a vista);
Light
frente
à
Encarrsga-se de quaisquer
Em
lefone
25-2017.
ras e manequins, vendem-ae: de preço custo. Tudo novo.
VÈNDÉ.M-SE 4 máquinas de CIMENTO — Posto na obra serviços confidenciais no
"Tel.
Não exigimos prática nem conhecimentos técnicos, já que fornecemos as- Marquês de Abrantes n.° 64, _j"0t viauem Tel. 45-0233, D. Entrega a domicilio
Remington,.
c/
meescrever,
—
Sllyjo
loja 9. Paru desocupar \ns__. Dé-íiii
25-67(32 — Dia t
34-79SI0 até 21 h.
Brasil.
(P
Preço: CrS
sas e cadeiras
sistència e treinamento adequado. Comissões altas, prêmios em concurso, indicasigilo.
Absoluto
noite.
Investigações parVENDO"
Drajío para
üO 000,00. Rua Almirante Co- CIMENTO PARAÍSO BARROmos clientes,, damos ajuda de custo, pagamos passagens, farta cobertura publici- desocupar_ toíás
Telefone:!
lunar
chrane. 3... Tijuca
SO — Vendo. Tel. 30-722S._
tãria, material de trabalho exclusivo, com possibilidades imediata? superiores a M.-1.47. Dr. WilSbti
flagrantes,
LIVROS USADOS
ticulares,
ALUGUEL-VENDA TUBOS GALVANIZADOS —
Cr$ 100 000,00.
VENDO moveis, bicicletaj," e i
Compro, «vulto» ou C*.t$utt,
MÁQUINAS PC ESCRFVEt
Conexões, canos de chumbo,
38-5669.
E CAICUIAR
Tel.
etc.
(P
Dept.0 de Seleção — Paia do Ouvidor. 140, no horário de' ll às 17 horas, con]. varanda. Hua Aurellapago oc m«lh*rn» pregos.
•. I/1STA E A . «AZO
eletrodutos, pregos. Preço de
no Portugal, S5._
Ouiiunrfu 27 • Ttt: 22-Í6J"
diariamente.
kVNu.oi * íetotitlutó.t.A Domlefii. fábrica.
Vendem-se — Kuu
ICO
WfOttAÇAO
tapetes,
orleupuffs
jVKNDo
Frei Caneca. 15.
tal. Tel. _G-4_Ü1.
"e
TELHAS DE AMIANTO —
raciínvit rolii
- 22-8984
| Hoje
IVKNUEM-3K
BIC. - MOTOC.
[api_.rei.io;. ele-tro d úm estico-,
Vendemos com Urgência para
Aplica-se o Super¦"(•iKle-se.
desócüpíU' lughr; Ver na n..
CABRAS- E LAMBRETAS
fnb.
|Rua du Resende, 2011, »o-'
Synteko. eom garantia".
Carlos Seldl, fiaO. Tratar a
2
mocabina;
24
0/
MAR,
pés
jbiudo.
'.,,„._.
and
Rua Assembléia. 11. 13."
Orçamentos sem comtores. estado de nova. Ver no
VENÍ)E-3K li.ncUa com vo_.„.
Vend.'-se Phl- sala 1 303. Tel.: 31-0787.
IATE CLUBE R. JANEIRO, C .BICICLETA
ilante, pàra-brit-ü. controle a1
promissó, com direito ao
lipa, aro 24, mõdn, bsm con-i-r! distancia, motor 18 IIP, par- Vende-se 2 COO k_ d? llh- ll\ rintielro José Machado.
sorteio de 2 Volkswagen.
servãdá; AmOnlo. Telefone'VENDE-SE um galjjao destida elétrica ou nitmuiu. Ver. ROtèü, EtttiêSft em São V\\\com
meiro?.
12x90
43-2604.
_
mohtâvêl,
Tratar pelo tel. 28-9599
lha Estrada do Dendê 81. — lo. Ciu-ta
para o AT n.D o:i4_.
—
LAMBRÉTA
1958"
Esta.!^8-0^™.
Uü
Governador.
W0^.
;Ilha
,.e
YY'YC
"Rádio
tiíi portaria deste Jorníl.
«U, impecável. Ven.lo. tro-i^™^.V^£f'£_. _?! _ através da
JÔRIÍAÍ DO
; VENDR-SE" uin coIÓmío b-iieoi
de marceneiro e uma Berra]
co e laoilito. Kiu Lucidio oamplnlío. Tels. Mll 86 e !12. BRASll oue os fluminenses lo;circular
e
uma',
monofàeica
•í~3"4;
Lasu'
FIRMA COMERCIAL PRECISA PARA COMPLEi\i*.
.
Vai-iàr.
«p Traia
tadiola automática:
r. í a *, a . h^MBRETA STANDARD, "un
Combivt.nui.-oc.
VENDEM-SE degraus mármo- mam conhecimento de todos os
"TAR
• ¦ re; banheira, lavatórlo, coi- falos. relacionados
nar com o uenhor .rose Uno,
impecável
com o EstaSEU QUADRO DE VENDAS :
Abrantes/mu.
de
Marquês
—
Paia
na
Bombaim n. 4«.
| Televisão, peladeiras, ra,.„
,,.
fa e fogáo. 34-0203. Io Dantas, 401401.
_p,
IBangu, ponto Ima!'da locação- dios. vitrolas, máquinas de .ÍDÍ,
do do Rm Uma completa reda'lambheta""— -Vonde-s.
41b,
a
ap.
partll
ano
luxo,
de
zinhoSBaãgrUr^Blò;
1
Prata.
VENDE-SE
rixp mais comissão - Dá-se instrução adequada
porta
cào em Niterói cebre diànamei.
costura e de escrever, enRlia feci,'o Américo ii. 2 500. Rua Amaral n 109.
í53{VENOi.-_.EI mesa plneue- ceradeiras, ventilad ores, das 14 horas.
2Jj-A —* Carlos.
le a vida do Estado e prepara
Esfágío remunerado
nova.
Ver
e
de
materiais
ipongue quase
VENDEM-SE
pratarias, antigüidades, c!
1 'ratar Snnta_ Clara, 234.
construçáo usados. Rua Fr__ as noticias que são irradiadas de
TRATAR PRAÇA TIRADENTES, 9 — SALA 808
_
"ríobeT,
Sr.
Sr.
Ary.
o
29.
Procurar
Caneca n.°
l vendo um sofá-cama
segunda a sábado a oatlir das
1 aspirador de põ Cit.lux,
¦_ Tel. 23-4906
4-itAr, MONARETA — Vendo. Cr* .. Plorenclo.
r_.»i»i.íi
J. V. Alves, estabeleci.etc horas da manhã.
LlltlO iõOCCO.OO. à vista. Telefone:
em perfeito estado. —
VjOlllplO
'
¦
)
| ambos
123-2539, ElácUo, das
•
á„ ló **
I
|Av. Copacabana. 1236, ap. 703.
Radie JORNAL DO BRASIL — do em Fortaleza, aceita de
I Geladeira. TV. máquinas horas.
CaS£JS Cie ItiadfiirCÍ
couros, calçados, bolsas e
940Kcli.
malas, tem boas referenide costura, de,escreyer.M-|VENDE:s-'--Um-sidcar-deiVMaM'
;a:ola. ventilacior. oicitieta jami__.eta. preço barato. Euã
montaPré-fabrioadas,
cias. Telegramas: Avenida
'¦''''' ;:'" <'<"¦'¦ tu J ¦ 'ltO. ..nfümba
183 _ Himcv mo.
TV. máquinas oe escreterreno por
mos ..r.
no «oi.
seu favrarín
Automóvel Clube, 4 471 —
TEL. 43-0595
ver e costura, rádios, getelhas
econômicos,
ZC-52.
preços
Lambretas 0 km francesas, assoalho de peusada-;,
ladeiras,
roupas
bicicletas, c tudo oue re- MAQ. DE ESCRIT.
com
viroba,
venezianas
Mo.ofurgões
R«* Ferreira Franpresente valor. Atendo na '••MEHO máq. de
cie f-*..
escrevei.
n / ADC) He
kls. dvos'
c!li 546. Parada de Lucas.
/ twu MS,
hora.
25-7134.
pp/400
escola. Tcij : 25-7lS4._
SUDAMTEX necessita, com urgência, de bom
Telefone 48-7997 COMPRAMOS. miiq-inas, AJango P^^.« ^9"lc
profissional. Asde escrever em
SERV. PROFIS.
qualquer 5'^ 23.9770 '
SILVA
seguramos salários atualizados e compensadores.
Raspagem, calafetagem e vitrificação
(Pi
la".
estado. Tel. 53-8489.
.
DIVERSOS
«
.
«
* n n r T
MAQUINA DIS ESCREVER
Geladeira Frigidaire Rem
de assoalho. Aplicamos Synteko
ili'At cn. de mesx amertApresentar-se ao Sr. Lounine, na Rua Marquês de S. Vicente
10 »•_ pés - CvS 90 mü (cana,
absoluto estado de no- L A I* 1 P K L I A EXECUTAMOS serviços t!e;
Orçamento sem compromisso
Eitudo fncilltlntíe.. Rua
Vende-se uma, interior cm !vn
VESPA armários embutidos, tle con.
75, Gávea, a qualquer hora do dia.
r.6r. praulelras nas portas, .México n.° Ul, si 1403. TcOr
tcdo<
servieos
•ri-nn
e
Av. Copacabana, 510, _/l 111
earnintaria. Orçamentos s
f/ 1.. 1. zinha
Lnu p/i
mant-egueira. verdureirs. Ma- lefone õ2-90sr _
rs.viihosa. Ver Rua Dnmtn- MAQUINA DE ESCREVER
Pecas e acessórios. AveTel. ?,:-<lT,:\:
|(!ompromissn.
1—•
CrS
'nida
4,
IR",
ap.
Smlih-Corona,
37,
Vendo.
Pierrelm
gos
Tel.: 36-5262 - Leon
(Pj
Pres. Varjas, 2 946.
145 000.00. Te!.: 45-4402.
nndur, Copacabana.

Louças e
alumínios

VIAJANTES

0 DRAGÃO

DETECTIVE LUZ

VENDEDORES VIAJANTES

Atenção: Será esta a sua oportunidade!

Calista • 300,00

DETECTIVE
TANCREDO

A dinheiro
COMPRO TUDO

LANCHA

Alumínio Akan
COMPRO TUDO

PORTINARI

PAGO MAIS Y^.^r^Yr16

0 JORNAL
SYNTEKO
DO BRASIL
NO ESTADO!
DO RIO

Representações
para
o Norte

COMPRO TUDO

ELETRICISTA EMROLADOR

Vitriíicação Leonpiso

Jornal do Brasil, 5."-feira, 28-3-G3, 3.° Cad.

CONJUNTOS PARA

ESCRITÓRIOS
.consultórios, etc.

DORMITÓRIOS E SALAS — I
Fabricam-a» e vondom-ss ot!
mu ia belos tipo.,, em madct-l
rna ilc lei. Temos Olllponúale i
francês, marílm em porosa, |
tipo Luis XV cm peroba m»«
olçft. Knlas conjugadas, o que!
de mais moderno »e viu aiél
hoje. — Acettam-ne encomendas. Pi-eço sem competidor.
Kxposlçftc e vonda n» Hua
Barilo de Bom Retiro, Ul-A.
--Engenho Núyo.
DORMITÓRIO compC nijvõ', i
marfim, barato. Rua Campji
dít Paz, 58.
j
família vende urgen ta rlcõ
mobiliário de sua malestoua!
rü.;idèiicla.__TeL_47-1268.
GRUPO ESTÒPADÒ"—"Vendo c! soíA-cama, 2 poltronas
íe mesa de centro Drago, sj
luso. apenas por 55 000,00, por,
I motivo de desocupar lugar. R.l
;Hiddock_Lo'oo, 338-A._
-.peI grupo estofado em
ltca branca, sofá de 4 ltigae
2
todo
em
poltronas,
[rea
wpuma de borracha, custou
lóOOOO' e vendo por 93 000.
Av. Atlântica, 3 308. ap. -1.

Titi^it-lW.

GRUPO ESTOFADO"" em ve-l
luc'o francês, „_.& de . !u_a-i
rei, encosto ciplton.. «lmo-,
íadof. _ôlta_. e 2 poltronas.'
d. 320 000 por 170 000. Tc!.:;
47-1263. Rua Salnt Roman,:
n.£_I73.
GUA RD7\-VEST_DÕ3, 4 portas, I
p/marfim. 2 soris-cáma e li
cama de solt., 1 penteadeira.Tudo barato. 19 de Fevereiro!
"lLLFl20JL.Bot._Urg. &__ ;
MOTIVO DE MUDANÇA.'
Vendem-se seguintes mó-l
reis, ótimo estado: dormitório
solteiro,
mar-l
pau
fim,
mesa
ferro
forjado
dourada, com tampa cristal lavrado, estante, diva
molas, armário e mesa cozinha. Tel. 37-6673._
MÓVEIS, dormitdrfo Rústico
comoleto com colchão tudo
32 500. Motivo noivado desfeito, n_.o foi usado. Rua Dly.^.°.!^._iL^_^nto^jibelro._

RUA DJALMA ULRICH

quase. esq. de Àv. Copacabana

TODOS DE FRENTE

______

^Có-TCIS

ESCRITÓRIO. —Me-

AOS ACIONISTAS, •'

Colchões dc molas Pullman
de Minas Gerais
DO FABRICANTE AO
CONSUMIDOR
(Vendidos exclusivamente
no endereço abaixo)
? Molejo fio único, garantido por 10 anos, faces: inverno e verào, antena para rftdlo. diploma de consagrado
1959,
pública
1160. ">0i
Solteiro: 13 000,00 — Casal: 16 000,00
VENDEMOS A PRAZO
RUA BUENOS AIRES, 130 — 2.» ANDAR
(Defronte ao Mercado das Flores)

MOVEIS

A MAIOR E MAIS COMPLETA
EXPOSIÇÃO DA GUANABARA
Diretamente da Fábrica
Sofã-cama, de casal
22 000,00
Sofá-cama, de casal, em plástico ....
28 000,00
Sofá-cama, de casal, luxo
30 000,00
Sala
de jantar marfim, com
mesa
console
75 000,00
Dormitório de-4 portas, marfim ... 120 000,00
Mesa fórmica para copa (1,00 x 70) ..
10 000,00
Cadeiras estofadas ou fórmica
3 000,00
E mais uma infinidade de outros èrtlgõ^
como sejam: abajures.de pé e de mesa, dóitronas dos mais variados tipos, mesas de centro,
móveis de aço e fórmica para copa « cosinha,
¦bares e-hiifetes avulsos.
Lembrem-se que para, comprar bem só na

A FONTE DOS MOVEIS
Onde você pode escolher o que
agradar e dizer como quer pagar.

Rua

1.°

de

Março,. 116,

mais

V VENDE-SE um» sal» completa. Chipendale. em ótimo wtudo. Rua Acaú, 104. Prsço
Cr* 23 000,00,
s&
aos
senhores
Comunicamos
acionistas
què
sala
dormitório
VKNDO
e
Rústicos, citado de novos. — acham à, sua disposição na Rua Prefeito Olímpio dn
Rua Pereira. Nunes, 283.
Melo, 1 735, os documentos a que se refere o Art^ 99
do Decreto-Lel n.° 2 627 de 26 de setembro de Í940.
referente ao exercido de 1962. •
Outrosslm, ficam os senhores acionistas convida»
dos a se reunirem em Assembléia-Geral Ordinária.
na Rua Prefeito Olímpio de Melo, 1735, no dia 8(F
de abril de 1963, às 16 horas, para tratar dos seg^ln»
tes assuntos:

DECLARAÇÕES E
EDITAIS

AVISO

. A Diretoria da Auto Viação Ilha S/A
comunica a seus acionistas que no dia 28
de março corrente
haverá reunião ordinária, na sede, à Praca das Nações, 142,
sala 205, a fim de
tratar de assuntos
gerais, eleição de Diretoria e aprovação
do balanço, conta de
Lucros e Perdas, tudo
à disposição dos senhores acionistas.
Rio de Janeiro,
23/3/63 — AUTO
VIAÇÃO ILHA S. A.
(assf) Rosentino ãa
Silveira Gomes, Diretor,

Aircar S- Ai Importação e Exportação
Assembléia-Geral
Ordinária .

lhe

São convidados os senhores
acionistas da Aircar .S. A.
t Exportação »
Importa«f.o
se reunirem em AssembléiaGeral Ordinária no dia 20 oo
abril próximo, às 14 horas,
na sede social à Avenida General Justo n.° 275-B. 3." andar, Grupo 503, a íim de .disóbre a seguinte
liberarem
ordem do dia:
Diretoria,
da
a) Relatório
Balanço Geral e Demonstração da Conta de Lucros e Perdas e parecer do
Conselho Fiscal referentes ao exercício de 1962;
b) Elelçío dos Membros Efetivos e Suplentes do Consellio Fiscal e flxaçào
d»?seus respectivos honorátlos;
dos
honorários
c) Fixação
da Diretoria;
da
de
Interesse
Assuntos
i)
Sociedade.
Rio de Janeiro, 26 de março
de 1963 — (ass.) Lia Maria
Dantas Mcirclles, Diretor-Superlntendente.
(P

ai
Aprovação do' Relatório da Diretoria, Bálari"ço Geral, Demonstração da conta de Lucros & Per^
das e Parecer do Conselho Piscai, referente ao eser*
.»
cicio de 1962;
„
b) Eleição do Conselho Piscai
fixação dos seus honorários.
Rio

de

Janeiro,

25

de

março

e
de

seus

Suplcatis,

1963.
vrtik'

a.)

ALBERTO

SOARES

MOREIRA

DIret. -Superintendente

CP

Associação Religiosa Israe*
lita do Rio de Janeiro ^
ASSEMBLÉIA-GERAL EXTRAORDINÁRIA

: A*

Como Presidente da Associaçíio Religiosa Isrjelita da Rio de Janeiro, convido os sócios dessa Asso.?
clação para a ASSEMBLÊIA-GERAL EXTRAORBINARIA, que terá lugar na sede própria, na Rua Gen.
;.
Severiano n.« 170
,'
QUINTA-FEIRA. IS de abril de 1963 — às 18 horas. ;>
...i,^
A Ordem do Dia é a seguinte:
.
1)'— Aumento das mensalidades; • . .V-âç i
2) — Diversos.
a) — Art. .48 — Só os sócios quites fazem payt*
da Assembléia-Geral Extraordinária.' Solicitamos áoi
sócios jjrovarem a sua quitação, apresentando o rçj"..,..
cibo de março deste ano.
'.»«
v
(a) Samuel Friedmánn — Presidente,

COMUNICAÇÃO

sa aço. estante, aiqulvo. máq.
etc. antigos, oc_slão._29_-."675.
mobília — Sala"jántai\ ;un(PRÓXIMO A CANDELÁRIA.
to ou separado. Vendo urgen-,
.>
'.'M'3
,
• .'
¦te: Desocupar -lugar. Bom
.
ip
eswdo. Rua Japerl, 10:', ap. 6
— R. Comprido.
POfe MOTIVO DE VIAGEM, VEND3M-SE um sofá e 4 pol' MÓVEIS —¦
Motivo de mu- vendem-se um dormitório deLtronas revestidos de plástico
"Ver
dança,
vendo
Luft casal e sala de jantar, r.a B. branco e um console.
na
grupo
,-vVI (desesseis) dourado au- Hugo Baldessurine 338, Jar- Rua Silo Salvador, 53, ap. 104.
jtêntíco. vitrina igual,
pol- dim Vi3ta_AlegveJL__
VENDO
caguarda-rov.pa.
XV
; trona Luis
(Laubischvende, pela ma, colchüo do molas de cafrancesa, c_- PARTICULAR"
[Hlrth)i vitrina
rústico. 35 mil e guarmoda francesa em marcml- melhor oferta, 1. sala e 1 sal,
•tía-roupa ClUpendate, claro,
terie. bar estilo bombê cl"in- dormitório moderno, mãr- 20
mil.
Tel. 45-7618.
cruítações em bronze, qua- fim e caviúna, SEM USO.
VENDE-SE l -orá-cama, Prodros, lustres,
castiçais
de Bua João Barbnlho. 539, bel,
em
bem estado. Ver na
prata etc. Gustavo Sampaio próx. a, Estação de Qiilntlportaria da Rua Anita Gan. 320, ap. a03.
no. Ver hoje e amanhã até rlbaldl n.o 22.
MGVEIS avulsos sala e quar- às 18 horas.
VENDEM-SE móveis Rústico
to. vendo barato. 4Ú-1394.
PAU MARFIM. — Vendo Un- completo, de quarto e sala
legitimo
em
do
dormitório
p.
em perfeito estado, na R u a
MOVEIS — Verdadeiro
pâ- marfim pl casal, por 65 000.00 Sfio Francisco da Prainha r
nico no mercado de móveis e uma sala mesmo estilo em 51 —
(P. Mauá).
surgiu no Estado da Gua- marfim e cavluna por apeVKNDE-SS armírlo novo, CrS
nabara
e|
o
estrondoso nas 35 000,00 p| motivo dc de- 16 000,00. Siqueira. Campos 7
lançamento da nova flrm3 socupar' lugar. Vendo, Junto — 6.° andar.
de móveis "San Marcos" ou separados. B. Haddock Lo- VENDEM-SE 10 mesas para
__
bo. 338-A.
asora em
otlmu
Copacabana e
— bar moderno, todas em
estado. Tratar na Rua ConTijuca, cujo slogan "é ven- PAU MARFIM, CAVIÚNA
casal e sala de de_de_Baependl n.° 6.
Dormitório
de
der muito e ganhar pouJantar, Vendem-se em estaco". ímica no gênero. Sis- do de novos, juntos ou sopa- VENDO diversosmóvels. Tetema
americano.
Pronta rados, por preço barato, para lefone 27-5777.
entrega
de
maravilhosos desocupar lugar — Rua Had- VENDO dormitório, sala em
Telefone
181-B.
sofas-cama. superluxo
_____ peroba t caviúna.
em dock Lobo,rE";SALA
. Pelo presente, ficam-os Srs. associados convidado»
modernissimas
Rústico, 37-1967.
padrona- QUARTO
a comparecer à Assembléia-Geral Ordinária, a realimoveis
gens 1363 c| pés removíveis, perfeitos, baratos. Rua Maria VENDEM-SE diversos
avulsos, em bom estado. Ver
zar-se no próximo dia 2 de abril, na Av. Graça Aratodus em molas 13 900. cujo José, 31_-_Madurein_.
e tratar na Rua Professor Ganlia n.° 226 - 11.° - s/ 1110. às 17h 30m em 1.» conpreço na praça é 49 900, QUARTO marfim, sala rüst., blzo, 281. ap. 202. quinta-felR. Muniv
lir,.
Lindíssimos
vocação, e às 18 horas em 2.1 e última, sendo a Ordeut
-horas e sexsofás-cama, cito. solteiro,
—-_Madureíra.____ ra depois das 12
todos em Vulcouro em có- José, _311_
,
.
_„
ta-feira a_ partir das 9 horas.
do Dia a seguinte:
Q
—
Chip.
c/
RÚ3tico.
res originais, tais como: QUARTO
"C maVÇO Üe \\jbá.
Eleição de nova Diretoria:
a)
mudança urg. Av. Suburba- VÊNDÊM-SEa particular sala
verde-piscina, einza-prata. na 3 8037. Piedade.
de sucupira e sofá-cama. ni»|(aSS.)
Assuntos de interesse coletivo, tais como conb»
Daniel
Franmotivo
de
mu
estado,
por
servação da estrada, iluminação etc;
^zul-hortênsia, brique etc. SOFA-CAMA — Preço de dança. Rita
Sio Clemente, 64,
Todos em legitimo soufflé
c)
Assuntos gerais.
En- casa 3. Botafogo.
lavavel e conversível a Cr$ fábrica, CrS 11 mil.
tregamos. Ar. 13 de Maio VENDO sala Chipendale. con15 900.
Rio de Janeiro, 26 de março de 1963.
Luxuosíssimos
so- n, 23, s! 304.
sole. 6 cadeiras, bufete-bar.
fãs em legitimo Vulcouro
— Av.. Copacaba(a) Roj ero Christo Bittencourt,
ou tecido italiano cm esti- SOMJIIER c. portamsla, para quase379.novo.
ap. 402..na.
Presidente
lo e originalidade
"24
jamais solteiro, diretamente da- í»-.„..... ,,, .... sala. de jantar.
vistos *
960 ,6Í8fl8.
ouin" nre.-õlkrlca pelo. melhor prcco tiaiví-tíDEM-SE: 6
varios^^^n^.com
C?
l0 m*L
çadjlrasjçrn_fi?.» é C?S
CenJP^'.'
mesa
Con-etor Responsável: JOSÉ SYLVIO MAGALHÃES
Repstro do CT1ECI.N.'
i vulcaespuma,
Av. 23 de. rada-s
padrões de tecido. elf.ãtlca.
,.
_, Tratar na .Av.
buíeie.
V^^^m^l^zm.x. lundo
. so
ÍSaSifí
"* ,ux?.<m P*1'^ *iPO|brado. 5-i-'_5_7. Sr. Dino.
Vieira Souto. 712, ap. 301, com
?í,.?
i 9S3,
ti; i ultrachifjues.
ii .i-ii.iii/.i,....
»__:-.•__,!
,.
dt> prc"
proiria's^tcÁ^^l^w'-iSr^. ID' a,vir?" Trt'10 2°£i
,ara ltvin. «„ .«ítÍ_í.Í_; •>--\°X
,para living ou ambiente de
Uso 42.8397
|ço_atUaL;
—
'
Compram-se [luxo a CrS 6 450. cujo pre- SALAS E DORMITÓRIOS VENDEM-SE mesa retangular
DENTISTA — Vendo peçem i ATCUfÃn!
fnmnram tP ATENÇÃO
com 4 cadeiras em pau mar50%. Frederico, 49-1139. HlurtLAU! v.uilipiani ic dormitórios, salas de Jantar; çq na praça e de 29 900.
o menor preço da praça fim e ainda um sofá 3 lugaTiííXt.-át .J_í:i1iriliffu«
rápido,
Ateníle-DC
ràOitiQ.
nmVMAATrmr^A
n-'-«47«"
mXu*!^
,,r-A*,llrn/,nin
t\t
Banquetas *r\
paga-se
— Precisaem Vulcouro c| — Dormitórios
res, tudo em bom estado. —
rústicos
meRECEBEM-SE recados. Tele- FARMACÊUTICO
em. Tel.: 32-7.753. Carlos
pés de metal, tipo' origina]
se maior de 50 anos. para dar
Rua Toneleros. 330. ap. 301.
fone_ 25-7653.
ATENÇÃO — Vendo 1 linda em modernissimas cores a xicanos, 6 peças. Entrada:
nome t, farmácia, 34-1118.
—
8 mil
sala Chipendale d* bar, Cr$ 2 900. cujo
por mês: 2 mil à VENDE-SE sala de jantar CoSENHORA resp. Interna criSão convidados os Senhores Acionistas de Esta»
preço na praça vista: 40 mil. Salas de
lonial, 12 pecas. Tijuca. Rua
Ofer.
30 000,00. Rua Joaquim Pajanancas até 3 anos. Detalhes, VENDE-SE-pela ynelhorí
é 11 SOO. Dezenas de salas
belecimentos de Modas Canadá S. A. a se reunirénít
lhares 49.
dentário Júconsultório
ta.
tar.
Entrada
8 mil — por Sllva Guimarães. 36.
tel.' 27t758!K
de
toestilo
ultramoTratar
jantar,
pelo
Jünior.
piter
de
em- Assembléia Geral Ordinária, no próximo dia 30'd»
E3CRIÓRIO COLONIAL, venmês: 2 mil — à vista: 40 VENDKM-SE dormitório
do, estante de 3'corpos, bu- derno 1963, todas em legí- mil. Campo Grande: Rua casal por .20 mil e uma sala
SENHORA Idônea toma con- lefone: 25-4832.
de 1963, às 16 horas, na sede da Empresa, plti
abril
de Jantar por 25 mil, l escrireau e 3 cadeiras.' Largo de timo marfim ou caviúna c[ Viuva.
ta do crianças. Telefonar paDantas, 60-D; Irajá: vaninhana Avenida Rio Branco n.° 138-A, a fim de tomarem
mil,
e
cadeira,
26,,
1
4
414,
S.
Francisco,
si..
ra 40-7719. Edméa. P.ua S dí
bufete
.dos
e
bar conjugados' e Av. Monsenhor Felix
ATENÇÃO — Vendo dormi- 14 às. 17 horas.
n.* estante, 3 mil, 4 cadeiras um
V
conhecimento e deliberarem sobre:
Sotcmbro 14. Cachambl.
Invisível c| mesa console
torlo rústico, completo, para
538-A; Abolição: Av. Su- mil e 500, abajur de pé, dois
Relatório da Diretoria, Balanço e contas re«
COPA do íormica completa, ou elástica,
1)
cadeiras
em
de
novo,
e
casal,
em
estado
TELEFONE de Silo Paulo, no
burbana, 7420; Engenho dc mil, sofá, 3 mil e uma mesiImpotência. Doenças do
lativas ao exercício de 1962 com pareceria;
unia sala igual. Preços bara- l imfíet, 1 mesa eta íormica diversasf cores ej assentos Dentro: Rua
«¦entro, troca-se por um do
Adolfo Ber- nha de centro, 3 mil. Ver
Pré-Nuptlsslmò3. Para desocupar lu- •. 4 cadeiras, estofadas, dlre- em plástico lavavel e orlgivorável do Conselho Fiscal;
Rio. no Centro. Tel. 30-7696, sexo e urinárias.
na Rua Baráo de Iguateml
325;
Estácio:
CrS
fabrica
Rua
tamente
da;
gamlni,
por
—
156,
— Praça da
ciai. Av. Rio Branco,
Mmo. Hoerner.
gar. Juntos ou separados.
.,
2) Distribuição de lucros;
, l
42 000 00. Av. 23 de Sot*m- nal a 34 900, cujo preço na Machado Coelho; 125; TI- n. 184, ap. 104
—
Hua
Iladdcc'Lobo,
303-C.
Bandeira; Tel. 34-7200.
sala 913. Edlf. Centrai;
bro, 1S1-A. Fundos, aob. tel. praça é de 97 300. Centenas jucá: Rua Haddock Lobo,
3) Eleição do Conselho Fiscal pnra o exercício
TFXEFONE — Compro p/ Tel. 42-1071.
34-3387.
'_ de outros estilos de salas, 47. RÜY MAFRA S. A. — VENDEM-SE móveis dô escride 1963 e fixação dos respectivos honorários;
rceu uso. Linhas 48 e Zona
tórlo. Rua Santa Clara, 33,
tais
como:
Chipendale, Vende sem luso
CARTEIRAS ÉSCOtÁRES
4^ Eleição da Diretoria e fixação de honorários;
para ven1117. Tel. 45-3385.
Sul. Cartas para 0 086, na
Regente,
Mara- der com economia. (P sala
— Compro urgente. Tele- Chinesa,
5) Assuntos correlatos com os da presente conVENDO sala Jantar Chipendaportaria deste Jornal.
joára, Brasília, Império etc.
fones 29-19G4 e 29-6874.
vocação.
Riquíssimos dormitórios de SALA CHIPENDALE — Ven- le Tel 58-6387
TELEFONE 47 OU 27 — Pa—
—
Vendo lin- casal
CHIPENDALE
Compro urATENÇÃO
Para tomarem parte na Assembléia-Gerál Ordiultramodernos. todos do em perfeito estado 25 000 VENDE-SE mesa fórmioa, —
BO aluguel. Favor Telefone
de
do
dormitório,
dormitório
g.-vêstldos
tcleíone
CrS
rústico,
20
000,00.Voluncasal,
ravor.
preço
g«nte. Por
nária, os Acionistas deverão depositar as respectavas
47-Sò.O.
2.80, peroba maciço claro, por em legítimo pau marfim ou 30 000,00. R. Machado Coe- tárlos da Pátria n. 283, ap.
28-7649, que compraações, com a antecedência de três dias na forma pre.f
metade do seu valor, quase s! caviúna, todo desmontável, lho 54.
aéTes, para
07 — Botafogo.
VENDE-SE
passagem
seus moveis de saremos
•
uso, e uma sala .fl* jantar modelo 1963 a 57 500, cujo SOFA-CAMA direto
^
vista nos Estatutos.
F.-jo—RECIFE. Rua do Sena- Ia ou
da fã- VENDEM-SE 2 gUArda-rouChipendale,
quarto,
c|
12
do
mesmo
estilo
na
é
de
115
900.
peças.
preço
elo^ 33._Centro,_Sr._jParias;_
praça
brica sem intermediário - pes. 1 c| 3 portas. Rua Josi
Rústico, pau marfim, ou
ci bar espelhado, por CrS
Acham-se ã disposição dos Acionistas na sede di
Dormitórios casal superlu- Baratissimo,
n.
37.
Hlglno
Rua México,
65 000,00. Vendo Juntos ou se- .vo ci
Colonial, usados. Pagamos
Empresa, todos os documentos a que se refere o ar-,
de correr, co- 41, sala 604.
VENDE"-SE sala Colonial, JaHaddoclc
Lobo, loridosportas
parados. R.
o máximo. Atendemos na
em diversas cores,
j
tigo 99 do Decreto-Lei n.° 2627, de 1940.
com duas poltronas
—
3.8-A.
vai
comprar
Se
ATENÇÃO
SALA
12 p.
dortnlt. 1 p., carandá,
hora em qualquer bairro.
em
legitimo
Tel.
Eucatex
000,00.
Crí
a
60
estofadas.
ou trocar seus moveis, faça- CHIPENDALE — Linda sala
estilo rústico mexicano, ma.
Rio dí Janeiro,1 25 de março de 1963.
Tcl. 28-7649.
34-9203.
54
500,
cujo
na
visita.
preço
Temos
dortima
clço,
praça
8
meses
de uso. H. Gnsnos
maciça, completa,
de
'
Imltorio e salas em pau mar- bar Jantar,
-n
espelhado, boal cadeiras, é 96 900. Dormitório de sol- taro de Andrade 44; esta rua VENDEM-SE um dormitório
HELEN MARGUERITE PELIKS
—
esAOOra COm-jílm e cavluna, os mais lindo3 estado de nova, vendo muito feiro em legítimo marfim começa Mons. Félix, 873. — Rústico de casal em ótimo-jma
ATENÇÃO!
.
da praça; Vende-se pelo me- barato. — Av. Preií. Vargas, ou caviúna a preços reduzi- Irajá.
tado por CrS 23 000,00, e
Diretora-Presidenta
—nor
sala de jantar, também Rusè. vista e a prazo. 2963-A.
mOVeiS US300S.
dos. Guarda-casacas avul- SOFA-CAMA CASAL,
'Rua preço,
(Pi
Ô Hospital dos Lázaros prCmOS
Vulcoti- tico. por CrS 20 000,00, JunTorres Homem, 360-A —
•—
CHIPENDALE
Dormitório,- sos em marfim ou caviúna, ro, 19 5C0.C0, íÉbríca p.ua Di- tos ou scpnrados. — Itua Blà¦?,túal
Frèl -Antônio), instivende-se, completo, 10 peças, Guarda-vestidos
—
vitória,
30
marfim
Bento Ribeiro. chuelo, 412, próximo i Rua
tulçio de, iniciativa privada,
de ótima fabricação, por CrS ou caviúna, com ou sem so- Reforma-se estofado.
Frei Caneca.
45 000.00, e uma saia, também
sita na Praça MAVio Nazaré
SALA
brado,
6
de
3,
4,
Chip.. 50 mil, VENDO, marfim, sala cl 8 pee
5
e
quarto
portas
Chipendale. com 12 peças e
—
cada,
—
cama casal e solt.. com cas. 40C00, e dormitório, em
São Cristóv&o
n> 52
tendo bar espelhado, por CrS a 37 900. Moreis de copa,
23 000,00. juntos ou separados todos em fórmica jamais colch. de molas, alta fidell- marfim, barato, para desoaceita
23-0045.
Telsfon.e:
— Rua Riachuelo, 412, próxi- vistos, a preços baixíssimos. dade 40'mil, fogão 4 b., 30 cupar espaço. Av. Salvador
mil, sofã-cama, 13, bicicleta,
ciiulquer auxílio ou donativo
mo à Rua Frei Caneca.
Modernissimas e vistosa? aro 23, 20 mil. Tel. 30-7714._ de Sã, 184, Estácio.
*:
VENDO sala Chipendale clara
CHIPENDALE — V«ndo ur- estantes divisórias çl bar
para assistência aos enferSÓFÁ-CAMA casal novo'suflê — Rua Pereira Nunes, 283.
gente.dormitório e sala com- e licoreiros conjugados em 32 mll-Jt^Campos da_Paz 53.
mos hansenlanos ali'interpletos. baratisslmos, para de- belíssimas pinturas chinenudos — Dirigir-se no locíl
SOFÁ' c| 3 lugares e duas
socupar lugar, juntos ou -se- sas
com
flores
naturais,
poltronas estofadas, tudo em
parados. Rua' Haddock Lobo.
à Irmã Superiora. (P
vista. Euxno- bom estado. Rua Sousa Uma
peça
jamais
—
303-C
ATENÇÃO! ATENÇÃO!
sissimas
mesas
console
em
n;_16i_ap._604 - Copacabana.
.'
IDADE: de 25 a 35 anos.
DORMITÓRIO — Lindo, ChiCompro salas e dormltófórmica, extensivas cl pés SALA DE JANTAR marfim
pendale, completo, penteadelrios Chipendale, Rústico e
Solteiro 14 000,00 — CaHORÁRIO
DE
TRABALHO:
aluminizados
e
de
8h 30m às-17h. com
console,
imunizados
cavluna,
mesa
com
—
ra
3
espelhos,
estado
novo.
em grande ATENÇÃO — Vendo
lindo Próprio
pau marfim,
intervalo de lli 30m, de segunda a sexta-feira.
p| noivos. Multo ba- contra inaresia, em cores cadeiras. Vulcouro,' custa 90 sal 18 000,00. Aceito qualquantidade, pagando o má- dormitório rústico p| casal, rato. Desocupar
43.000; dormitório de
mil,
por
12
900,
moderiuts,
Abajua
lugar.
Av.
quer encomenda, colchões
ximo e atendendo na hora, p| motivo de desocupar lugar, Pres, Vargas, 2063-A,
SALÁRIO: Cr$ 29 300,00 e Taxa de Insalubridade.
res lampadários em tnode- marfim, novo. sem uso. deso- de molas e crina. Sofásnão deixe de telefonar pa- por apenae 28 000,00 e uma
Rua Anita Galos ainda não existentes na cupar lugar.
linda sala cl 12 peças do mes- DORMITÓRIO francês —
N. Pereira do NascimenInscrições na Praia de Botafogo, 186 — Divisão do
BaBarros,
esq.
R.
Mariz
e
3,
ap.
303,
Grato
ribaldl.
côr
rá 48-0829.
cama.
pela prèto, Av. Bandeiras, 3441, co- ferência. — ARISX1DES. mo estilo cl bar espelhado, marfim, sem uso, Or$ 42 000. praça em ráfia, pinturas rata Ribeiro, 488.
Pessoal, no dia 29 do corrente, a partir das 13h 30nv
653 — Tel. 28-0923.
30 000,00, vendo Juntos sala de
por
afrochinesas,
hindus
e
V.
livros
Igual,
CrS
38
munica extravio
'ôó*
SALA Chip.. completa, venou separados. R. Haddock Lo- mil. Estr.Jantar
Os candidatos devem apresentar os seguintes
Vicente Carvalho, brasileiras.
Camas
turca
28 000.00. Rua 24
à. Vista (Verba) e Regisbo, 33G-A.
'?•
243-B. Nâo atendo domingo. modelos ultramodernos a de-se Cr$ 826, c| 3, ap. 2. —
COLCHÃO DE MOLAS
cumentos:
.
Maio,
de
1
e
5.
n.s
tro de Compras,
PULLMAN — RIO
DORMITÓRIO Rústico c| « 2 950. Bellches nltramoder. Sampaio^
em
a)
Cidade,
de
com
da
o
Serviço
Militar;-bi"
prova
quitação
Obrigações
pecas, portas c| espelho, gra- nos com escada mágica a SOFA-CAMA casal — VenSolt. 9 990 — Casal 11 990
Título de Eleitor; c) prova de identidade legal; « d>'
vado, CrS 25 000,00. Fabrica- 12 900. Berços originais a de-ae. R. Senador Dantas n."
2-9M96S.
único fabricado sob medi2 fotografias 3x4, de frente e sem chapéu.
Cão nróprla. Estr. Vicente de 9 850. Colchões de molas 117, ap. 412.
da,
X. Pereira
XI*
garantia da fábrica.
26-3-63 ,' (a)
Carvalho,_13-A_— VaaLôbo.
At. domicilio. Tel. 57-9771.
-^Nascimento.
rarissimas SOFA-CAMA - superluxo
superluxo
em
do
ünlca expoa. da fábrica:
DORMITÓRIO" COLONIAL —
1963 a 9 950. em vulcouro lavavel, cores
uruguaiana n.° 11. . °. por
Vende-se, completo, m ui t, c padronagens
- cima da 8«j>. -Pedro
não chebonito, e uma sala d_ jantar Centenas de mesinhas de ultrxmodcrna...
—
-com
Vende;
bar centro das mais variadas gou a ser usado
também Colonial,
cm
mármore, se pela metade do preço cj
r_;=.;v-7=-=-^
—espelhado, por preijo barato, , novidades
- Ccmpran_-_e
ATENÇaO
sa-lRua Riachuelo. n.° 412. pi'ô-1 opalina. marfim,
caviúna, grande prejuízo, na Praça
as e(-<lorm!torlcs rústicos peulsimq da P.ua Frei Caneca
perdida de auto 11S3E.
chinesas,
conjugadas com Mauá n. 7, sala 815, Edif.
Pédè-se entregar na Ins'_
'
porta-revista ou não a .. A Noite.
.
900. .Mesinhas de televi- SÒFÁ-CAMA de casal de vulr _ 0 míriór preço da praça
pátoríá de Trânsito.
sáo todas em fórmica, cores cacouro, 32 mil. e j>utro_ por
Dormitórios Rústicos mexiMATRIZ — SAO FAULO
' i
ultrainodernas c! várias,po- :0 mil. Urgente. Das 15 ás canos, 6 peças. Entrada: S
Carta Patente Federal, 140
| }
sicões a 5 950. Bares ultra- 16 hs. Av. Rio Branco, 156, mi! —Apor mês: 2 mil — i
Sob
a
1936)
fiscalização
do
Federal
desde
Central).
1305..
.Governo
mil.
(Av.
Sj
vista: 40
"do
',parados. Desocupar lugar, na modernos em pintura chiAV. PRESIDENTE VARGAS, 529 — 18,« ANDAR
Salas de jantar-. Entrada:
l.1. Convocação
tar de todos estilos.
casal glgína SOFA-CAMA
novidade
nesa, última
Rua Haddock Lobo. 206.
8 mil — por mês: 2 mil — à
Resultado do sorteio realizado ontem, dia 27 d*
Vulcaeste,
tec.
amer.
efti
—
Srs
Av.
São
convidados
os
Édeard
Ro.
Se
\.|
NOIVOS!
preço.
ATENÇÃO,
baixíssimos.
Precisa-se
QuaADVOGADO1—
DORMITÓRIO, pau marfim, preços
j.aHo
H
puma s/ costpra, pés doura- vista: 40 mil.
Acionistas a comparecerem;março. baseado pela Loteria::Federal;
diversos municípios do Esta- vâo caaar, nâo comprem mo- mero a»l. «ntre Madureir* para casal — Vende-se. bara- dros a óleo em pinturas a dos.
c/ mala. cor lindíssima CAMPO GRANDE: RUA VTÚdo do Rio — Rua Senador |ycis sem visitar Móveis Clàu-|e Vaz Lobo, chamar o Sou- to, q uma sala -pau marfim, preços
reduzidíssimos.
60-D
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DANTAS,
à
sede
social,
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PLANO
CONSOLIDAÇÃO)
PLANO
30
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TINIAO
: •
Tel.
27-1167
de
PLANO
UNIÃO
p/
tudo para elegância do sa. no locai Urgente,
Dantas.——i
71.
idla.
CrS 25 000,00, Juntos ou se- Centenas de outros arti- mil, urgente, viagem.
IR AJA: Av. MONSENHOR Vicente de Carvalho, 1534,
Prêmio Principal
_
Prêmio Principal
sou lar. Dormitórios e salas
Rua HtddocS LÔbo
FÉLIX.
338-A
parad03,
—
Tudo
com
CrS
400
000,00
e
ÃVISÒ
S-eciso
urgente
novidades.
—
sem
de
casal,
de-|0s
SOFA-CAMA
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Vendo p|
modernos, troca,
Cr$ .500 000,00
DENTISTA
mais
número 206.
AV. SUBURBA- no dia 5-4-63, às 14 horas,
americano, ABOLIÇÃO:
tecido
de um
dormitório t uma
300% mais barato costura,
NA, 7 420
' molição prédio consült. Rlt- vende e facilita. Visite hoje.
de 100% a
a fim de, reunidos em as- l.o PrCmlo 79 602 — 400 0OO.CO
Rústico,
"7
ter .ou peças. Ou aceito soclo Rua Pereira Nunes, 377-A. J. sala
modernos, ou sala e DORMITÓRIO
mercado de pês dour&dc* todo cm Vul- ENG.
o
atual
79 60:
1.»
300 000.00
Prêmio
DENTRO:
RUA
que
DE
O
O
—
comple602
200 000.00
ordinária,
sembléia-geral
— Garantia abso- caespuma. Custou 90. vendo
46-6064 -r Dr. Av. 23 de Setembro. V. Isa- um dormitório Chipendale casal, sala de Jantar,
dl tenha sala.
25 479 — 230 000,00
ADOLFO BERGAMINI. 325
ta, com pouco uso — Ven- móveis
99 602 — 200 OOO.OO 2.o
boi.
por 30 mil. Ver na Rua Ba- ESTÁCIO:
Campos. apreciarem o Relatório da
— 250 OOO^KI
52
3.°
925
RUA
MACHADO
claro, conjugado. Por fa- dem-se, barato, para
deso- luta. Visitem sem compro- rata
—
4.°
09 602
200 000.00
Ribeiro. 105, ap. 404.
84 632 — 200 000.01)
COELHO. 123
Diretoria, o Balanço e convor tcl.: 28-7649, que aten- cupar lusar, juntos ou sepa- misso das 8 às 19 horas, na
19 602 — 200 000.00 IT
SALA DE JANTAR — Rústi- TIJUCA: RUA HADDOCK
02 984 — 200 000.00
do urgente
29 602 — 200 000,00 ?
em
tas do exercício de 1962.
qualquer rados. R. Haddock Lobo, 306. Rua Barão de Mesquita n." ca. peroba-, completa, bar es47
LOBO,
39 602 — 160 000.00 jbairro. Tej^ 28-7819._
CÒKJIjGADÓ 469. Tel. 34-0437. Tijuca; pelhado, estado de nova. MuiDORMITÓRIO
Rio de Janeiro. 25 de
-19
—
S.o
302
160 000.00 I
APROXIMAÇÕES
ATENÇÃO. — Vendo dormi — Vendo 1 lindo, pau-mnr- em Copacabana: R. Djsl- to barato. — Av. Pres. Vargas,
março de 1963. (.11 Dulce 9."
59.0! -140 000.00'prémios
tórlo Chipendale e sftla delrim cí caviúna c uma ünila ma Dlrich, 154. 4», 5.»
2963-A.
de Cr$ 60 flOO.Ot
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—isalaUntar.
—
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e
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ECONOMIA
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por
Chipen- VENDER
6." pavimentos. esquina
SALA DE JANTAR
Um mobiliário de consultório médico, comIpreço do usado — Jun-.os ou
AV. Salvador de Si, 1S4. -—separados.
(P rlntendente.
ciadale.
maciça,
conjugada,
de
Av.
N.
S.
.Copacabana,
79 603
PLANO UNIÃO
79 601
Rua Haridoct Lopreendendo grande armário com espessas piai-v-c- v- r> s >_i~— >,
ra. Vendti-se per preço conATENÇaO!
ComprOibo 203-C
25 -U.0
das 9 às 20 horas.
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uretráis,
íenão. de
ffr"1/^08'
iÍralDORMÍT6pTd^"Chípín(íílT, r.reus.
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e
—
02 ío..
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02
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.
corrente. 1 reostato.
AV o estabelecimento sito na Rua Dom Gerardo n.° 11, l.« Pròmio 20697 — 120000.00bom preço. Atendo rápido. Vende-se por Crs 50 000,00. p| Av. Copacabana 4-7, ap. 201 SALA. Rústico. 20 CCO
¦'.-¦<.ibj->
!2."
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r-A.-.i
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000,00
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Telefone
37-4074.
e
outros
roupas
.—
armário
Tel.
32-1842,
- :com a denominação social de Café, Bar e RestaurAn"móveis
ureíroicópicas.
Sr. Costa.
Rua Hadpara
desocupar lugar.
97
453
97
—
431
52 923
125 000.00
cíte La Paloma Ltda.. nesta Cidade, à Praça. Bancos;"
de
MESA DE CENTRO, broníe VENDO
ALÔ! — Compro dormitó
Jeto.;, S mesas de exame <¦ curativos, escrivani33 649
.docú Lobo. 1S1-B.
25 657
25 643 — 125 000.00 I
c/ tampo de mármore Carra- quarto, de luxo.
a,
se
;':•'
—
interessar
marou
a
e
SALA,
dormitório
de
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completas
po.-sa
que
Lin-os
quem
43
921
rio
«
particulares,
43
919
e
sala
cadeira.
¦13
de
•nha
íí_ílíi.Jfne
jantar mo-1
125 OOO.OO ;
920
rfl. Custou 65 mil e vendo Rela, 37, c' 7 — __________ilii-1
_
demos. I geladeira, má- «'"• J«*í r\™}% °.u„ *'M'
julguem creaores da referida sociedade, apresentarem. "
Pasteur e Hipócrates. dicionários, revistss me23 mil. Tel. 47-1268.
ei
vendem-se:
cama
armírlojsüís""contai,
por
ao
vencidas
afiih
1.°
5."
a
vencer,
de
serem
do
ou
Invertidas
As
centenas
I
prêmio d».
quina, de coStura para meu -?"*,?££.S,
dicas internacionais especialmente de Urologia.
:
- V^£;;r
çajivi.. '-anotadas
Completo, MOVEIS — Vendem-se cs.uso
para posterior pagamento, dentro d. 5 ícin- Plano-União que obdeçam as dezanas de milhar te-«
Pairo alto nreco «..DORMITÓRIO
cafielr;. ae
mitório
casal,
1
rnolss.
c
colcháo
de
ma
p7
5
Tratar com BELMIRO CASTOR- — 27-7157 e
-r.iíínS."
porguarda-roupa
rão direito a prêmios no valor dc. CrS 36 000.00.
tirn rápido.
ri^L
tiro
balanço. Trwtar axé Ia 12 j, ;cn* dias.
Telefone, «Limarílm.
por; cas 280 m
«ompftnn* col IUArd?.-roupa e mesmha,
42-1692.
Rio ci. Janeiro, 20 nr marco rie 1963.
O próximo .sorteio será realizado dia 27 de abrii
Dona.,chão de molas luxo. Telefo r:"> 000.00. Barata Ribeiro, iifi H«» Senartor Vfrziiflro n.' 66.'
ifavor par». 32-1842.
ipela
_
G.
FONSECA
a...
Loteria Federal.
AMAURY
—
1
ap.
31
31.
.1
202,
006.
Ds.»
17
à»
19
b
Amélia.
,n«:
43-0283.

Loja

©FEMâ EXCEPCDOMÂll!

entrada de 323.000,
prestações de 21.050,

Declaração

Declaramos para
todos os fins de direi
to, que foi extraviado de nosso estabelecimento comercial o
ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO inserição n.° 161 814,
Rio de Janeiro, 19

WM ©lãâMISi ILÂNIÇÂIMIIEIM!® ® A
IMOBILIÁRIA

"•¦•'...';

NOVAYORO

àmÚ

Av. Rio Branco, 131 -.14.°

A. DIVERSOS

Dr. Gilvan forres

MÓVEIS

Assistência aos
Lázaros

AVISO

IÃÕUETA

PROFISSÕES
LliSERÂlS

'and.

Ficam convocados
todos os Senhores
Condôminos e Promissários Compradores de Apartamentos,
Lojas e Boxes, do Edifício Botafogo^ sito à
Praia de Botafogo
n.° 416, nesta Capital, para a ASSEMBLÉIA-GEKAL ORDINÁRIA, que será
realizada na sede dò
Sindicato dos Corretores de Imóveis, na
Avenida Rio Branco
n.° 128, no próximo
dia 8 de abril de 1963,
às 17 horas em primeira convocação e
às 17 horas e trinta
minutos, em segunda
e última convocação,
no mesmo dia, data
e local, que deliberará validamente com
qualquer número de
co-proprietários presentes, para tratar do
seguinte:
a) — Eleição de nôvo Sindico paColchões de mola
ra o biênio de
"A PREFERÍVEL"
1963 a 1964.
b) — Eleição do
Conselho Fiscal.
c) — Renúncia em
caráter irrevogável do atual
. Síndico.
SOCICO — Sociedade
de Comércio Imóveis
e Construções Ltda.
Rio de Janeiro, 27
de março de 1963^-—

Precisamos de grande quan-jy. isabeT
tidade,'Dormitórios e sálasj ATENÇÃQ! — Compro móveis
de jantar Chipendale, pau usados. Preciso de grande
marfim. Rústicos e Coloniais. quantidade de dormitórios e
Paga-se o valor máximo e salas de jantar — Urgente,
atende-se rápido em qual- Chipendale, pau marfim è
ouer bairro! Tel. 32-5929. Rústico — Afendo na mesma hora em qualquer bairro. Tel. 48-4558.

ATENÇÃO — Compramos móveis usados. Telefone para
48-2602, que compraremos,
I pagando o justo valor. Seu
sala, sendo
j dormitório ou
I Rústico, pau-marfim ou Chi
pendale, claros ou Escuros
- Necessitamos de grande
quantidade, atendemos rá-

Condomínio
¦rio Edifício .
Botafogo
Praia tle Botafogo
n.° 416

Assembléia-Geral
Ordinária

ATENÇÃO — Compro móveis
usados, salas, dormitórios
estilos Chipendale, Marfim,
Rústicos, Pago o máximo —
Atendo rápido em qualquer
bairro. Pága-sè nâ hora —
Tel.: 22-0967. Sr. Mendes.

ALÔ! — Compro'móveis, ciaros ou modernos, para meu
uso, com urgência, e uma
geladeira. Paga-se bem. Tel.
32-5929. Sr. Ramos

^«m g^niu*,íc^os,iãMSrroRio_cHOT!HDAí3.|
ãtênçaoi':^--cloSFtill^âSSi £» oifk ooo&T

SALAS E
DORMITÓRIOS

.pido em quàlquèrbairrò;^^ggS**matSÍ^^®%&$S$^
°tu&'s
se"
Tel. 48-2602.

B«

slias0

Edital de Convocação Ci

Palmtsres Country e Kenne! Club

cisco Vieira.

- Tcl. 31-0060

móveis usados. Urgente. Cia- *_
ros ou modernos.'— Uso
próprio —Paga-se bem em
qualquer bairro, pelo telefoüe 48-4558 —. Sr. Pinto.

A R TI Z A S/A INDÚSTRIA' E CQr'
MÉRCIO DE MALHAS comunica, nos tôte
mos e para os fins do Artigo-99 do Dec.-Eqi
¦2 627, de 26/9/1940, que se acham à disposição dos srs. acionistas, em sua sede social,
ná Rua Barão de Mesquita, 456, o balanço;o relatório da Diretoria, a conta de Lucr-os;
e Perdas e o Parecer do Conselho Fiscal, referentes ao exercício de 1962.
Rio de Janeiro, 26 de março de 1963.
ARTIZ A S/A .
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MALHAS
(à) José Fernanáes da Silva

Reloscope Propaganda Sociedade
Anônima

Estabelecimentos
de Modas Canadá
SOCIEDADE ANÔNIMA

ASSEMBLÉIA-CERAL ORDINÁRIA ,^

fl.)

Fundação Getúlio Vargas

.

ARTÍFICE

!

(B0MBEIRO-ELETR1CISTA)J

<oiíy:v-.',^*.',*3 _¦«. ¦ --^s^r^BÊS^BtlmS.

5.a Assembléia-Geral
Ordinária

-s m»a- 3uMoa ou

i.f

; VENDEM-SE

RUY MAFRA S. A.

Â

P R A-.Ç A

10 — 3.° Cad., Jornal do Brasil, 5.1-feira, 28-3-63
CHEVROLET 30
Vendo-seiDATrp.rr.rE 1560:1.03
0 km. kombi 1062, Standard, 17000 MORRIS JARDINEIRA, 8 - PARTICULAR Vo»:.. «2. tran*
Com GORDINI 1903
" — Equipado, | CHEVROLET 1033— Ve-,lde-(-iDE SOTO 1533
000,00. mecftnlco, 6;no estado pela melhor ofertn! entra da a. partir
4 portas, P O., desde novo CrS IfiOO
ca, reforço, 1 500. Ver n»
de__400 mil
com tória rarantla, de fã l:m, vendo. Tratar Rua. Paula 43, S p. 300 — 34-6047.
*T.
.
_a
. ...
*-..,--<,.
,\i*',\*..
«Ia. i
¦i._«a ri..*.
*_¦•_._._._
_!_.__ t _
1f__,iA **.«
. .-.
, i 1 i >¦. *l -..-. A
•10
cilindros,
único
do-ià
4 portas,
de um don o só./. Vende-se.
vista,
riua Buenos
Ver
mil
Aires,
nicnhaln. R. Ria- brica. Vendo, trooo e fa- Brito, 733, casa 3.
MERCURY — 1956 —"Pe Rua Prudente de Moral» 113
na Avenidaa Presidente Vor- no, ótimo estado. Tratar Sr. n. 1.14.
chuelo, 33. Tel. '-•08-3. _
— Vende-so, Rua rua, em magnífico estado. — Tela: 57-6788 e 27-1862.
61
KOMBI
Rua
—
Conde
de
Boncilito.
27-?.78'.
Eurlco.
ATENÇÃO — Compro au- AERO WILLYS 02 eo.ulpa- tias, 2 633
dkw vemag e 'camioneta
Rubis, 153, Rocha Miranda.
-"vendemôr'e"Trocâmos: Jh^líV™-^^1^ miu W"
tomoveis de qualquer mar- dlsstmo, nemtnovo, J 020. — CHEVROLET 56 — Oiimo CHEVROLET 41 — De praçf|D. K. W. 1963 Caiçara, 0 0 km. 1063. c| rádio e oapas fim, 577-B. Tel. 58-6709. (I* KÒMBI õí-62'.''— Nova',' entr.
X14 —
i. oramatloo, como novo. resto
Av Atlântica
\ii-'ii,u.--i nn. » õlAt.
—~
vendo
à
vista,
estado
bom.
0~km,
1903
GORDINI
c|
si
todas
ca. ou ano. Pago na hora. Tel. .3-8885.
placas,
, pj_n70._Barata_nibeiro.j47.
garantias
estada, de 4 portas, mon- Rua Qolás, 78, E, Dentro.
menos.
Rua
Maria
km.
000
ou
Pronta
entrega—
1
Av,
Leme^
da fábrica. Vendo ou troco. còr ceio. interior vermelho. Freltas._42._si 303__
AERO
Jorffe<r
WILLYS
1061.
—
últi(P
tngrm
suiça.
equipado.
PONTIAC 51 — Vende7sÕem
g__j______£i
_
Ver
Av.
Beira-Mar.
—
—
216
com
47
CADILLAC
MEROURY
Preço
320
000.00.
abaixo
da
COÜP_T»49,
metabela
Churchill 94-A. (P o porteiro. Tel. 32-0027.
ÍAERO WILLYS 62, azul cl.l- ma série, equipado, estado Ver e tratar na Rua D
KÒMBI 62 DÈ LUXO —~7 500 cãnlca, em excelente estado, estado de novo. Ver e tratar*
Rua
¦ iro,. equipado, eít. de novo. de novo. Vendo, troco e fn- Marinna. 67 — Botafogo Av. do* Italianos 514. Rodo
Russel,
32-A,
Larna Rua Dlonlslo, 22, Periha.
km, na garantia. Vendo k visDKW — camioneta. 38/39 em DKW. vendo rádio;}enulno. eIèV-"dft?4_íõría"
cha Miranda.
urgente. Rua 24 de
Vende-se, melhor oferta i cilito. Rua Haddock Lobo
(P ta: Cis 1 800 000,00. Telefone vendo
PLYMOUTH 52 — 7000ÓO,
e::celonte estado de conser na embalagem c! antena de'
Maio, 332-B.
—
Mecftnl52
CHEVROLET
vista.
D.
Henrlqueta.
Tele- n." 379-A.
(F CHEVROLET 53, mec, o mal» co. Vende-se, 1230 000. Av vaçUo, côr gelo, com rádio chíive. pl este tipo, de
'
Club Cupê, rádio, b. brarinn.
carro. GORDINI 63 — Vende-se 4___03_*3.
"Izero
MERCEDES
foh-B .3-0S87,
BENZ
1959,
em folha; Chrysler
na
Rua
Professor TeI._ 42-7116L
AUTOMOVíL M. Q. e»i-cr- novo, mais lindo do Rio. Pa dos Ttall..no.-, 314, Rocha Ml Tratar
sa- KOMBI 1963. Õ" km7 Stan- mod. 190, em ótimo estado. novinho
quilômetro, com
32 — 330 000. Wlndsor, 6 cll ,
Gastáo Baiana, 112, com i DE sofo 31 dos
AUTOMÓVEIS -~ Compro le, vcmto. Cri 600 300,00 A cilito. — Av. Suburbana, 7240. randa, com Azuil.
revisões,
córes
rantia
e
Troco,
financio.
Praa dard.
Rua
pequenos
Barata
rádio,
Ribeiro,
rigorosamente
232,
e
nóvn.
visla
Av. Paris n. MO, »J>, Tel. 49-6400.
pelo _tel.__52-881l 4 portas, de um só dono, pai'escolher, CrS 1470 000,00 - ia do Flamengo, 194.
mesmo com defeito*. TeleCASA X AUTOMÓVEL. Ven porteiro
(P Tel, 37-3574.
(P Troco e financio saldo den-201, com Si. Eduardo, c*iu.
fone 2n__1738.J*ia__tos.
do ou troco por carro novo DKVV VEMAG"— Venín- ra pessoa de fino gosto. Rua I Financiamos COPA VENA KOMBI FURGÃO 10G1. Vcíitro
ss/posjlbllldttdes.
R.
do geral ótimo.
s.
CHEVROLET 53-4 portas, casa de 2 quartos, sala, co- guete — Cór coral, teto pé- Va.c?i'í__cl0_:_It_eiói. 378. i l_ Rua Barata Ribeiro n, de-sc, motor em perfeito es- MORRIS OXFORD 19.11-105: Francisco Xavier. 342 — MaAUSTIN A-40, 49, ."portas,
base 523 mil, — AERO WILLYS 19607êqün magnífico estado..Av. Chur- zinha, banheiro e varanda rola, estofamento bege com DKW — Belcar — Í9C2T"sü- 200-J.
estado,
otlmo
000
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4 pts., tacfto de Cordovll. próprio n
50-51
do barato, facilito;
es- garantia. Rua Barata Ri km, pronta entrega. Rua na Av. Automóvel Clube. 5 394 ll.o_200. Tcl._54-2506.
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Glória.
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série, comi a prazo. Rua Barão do Fia- KARMÂNN GÍIÍA 1963 — de-se, sempro particular, com(P bel.
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- Magnífico reSr: n.°Viana.
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Sá,
253-B.
(P
portas
chegar.
ao
1.°
R. Mearaque
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c| Diamante.
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— 4 por- pado. hidr.
57
OLDSMÕBILE
•-.
lataria
1001:*,.
beiro_197.
Rua Bario de Mesquita 26-A.
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700 000, luvendo, oferta acima de 350
de aço. Rua Barata Ribei- 33-3870.
Ver e tratar Rua Frei Cane- DÉ SOTO 1952,*'. 4,S
xo, equipado, est. zero km: tas, 88, sem coluna, estado
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6iblliclade5. — R. S. Francisco politana 5S. Sem linha, 33 \_fi
Equipado., o mais novo e bem DE SOTO¦ 36 — Vende-se nm 20. Ipanema.
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Sedan portas, c| coluna, estado de CHEVROLET Bel-Air 50, pTg. superequipado, com rádio. —
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Marquês
Ver
de Sapucal, 338 Tel. 43-5620.
e
1901.
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wsgen 62, pouco rodado — novo. equipado. Vendo, troTel. 32-6338.
Vendo ou troco por camio- HTJDSONequipado,
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nóportas,
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AUTOMÓVEIS de 4 p.: CheKOMBI STANDARD, zero sível. Preço 1 500 mil. Av. gas. 3 415, loja.
Rua Eudoro Berlink, 28. dnm-se
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WILLYS 1962 — Ven- vrolet ,47 — 550 000 Capei. CAMINHÃO Mercedes-Benz 59 um à vista ou financiado, cal:
Rio—Petrópolis,
na
PONTIAC
—
6 cll. Taxi cap.
—
HUDSON
Bonsucesso, com Sr. Stollo.
54
km, 1963. Preço 1650 mil. Atlântica, 1 536-B.
(P pronto pl 48.trabalhar.
n. 2 973 (Cia. União Mann- CrS 500 000.00. Hornete
e-se.- Telefone 26-1646.'
âERO
Mercury 51 — 430 000, est. com cabina 61. Vende-so eu tüxi Capellnha. Rua Moura
300 mil
4 portas, 6 cl- Pronta entrega. Rua Ba- _.
---.
.. ,,,_,_„_,,,
DKW 61. Sedan, estado de fatora de Tecidos) Duque de llndros
Brasil.
carro
troca
„„
58:
Av.
Laranjeiras.
—
Telepor
dc
novo:
Chevrolet
ent.
52
passUo.
R.
S.
Fco.
780
Xavier. 884.
4
88
o- rest. em presta- rata Ribeiro, 197-A. (P 9L?J^I?.BASi5J
AUSTIN A-4Ò, 53, t4 portas,
novo, cór preta n marfim. Caxias, com o Sr. Marcelo.
—
cões.
R.
Psrdnl
Malet,
ótimo, estado. Base 743 mil. mil, pint. nova. mec. etc Paulo Frontin, 708. T. 28-0152 fone. 25-5689, Hílton.
PONTIAC
49-3078.
Silvio.
26
46.
mecânica,
s
p.
burato. somente ft FORD 41 — Vende-se ótimo, Tel. 3___B4«K_
KOMBI 62. luxo, part., com
B, 24 de Maio. 841. Telefone pcrí,el,,iSi,^ftAer0 mUysí*1'62 CHEVROLET 1946, caminhfio CHEVROLET 53 — BeKÃTT Vende-se
cll. Ótimo, idcsl p/ praçu..
dio. 17 0ÕÒ km, melhor ofer- OLDSMÕBILE 88, 952 — 4 R. S. Fco. Xavier 8B4.
pouco rodado ,.._Cr'$
.,,, Bua Pa-'"-3! Malet mecânico, 4 portas, rádio. vista. Rua S. Francisco Xa- 4 portas. Garagem Azevedo. HILLMAN Í952.
„ 30°9-5777. -..™M..„L°.
'portas,
Bom~~cs- ta_Tcl.:_42-4524__Caldasj
outros com o saldo dentro
Rua Gago Coutinho, 56
"lJltima"se"-|simas, b. b..' 2 cores bçlispneus b.b. novos., estofnmen- vier. 102, portaria.
AUSTIN -A-40, 50, 4 portas, de- si possib. Troco. Rua ___L____E__ 34-9844.
tado — Vondo, troco e faem impecável esta- PICK-UP Chevrolet 63. —
49 — .Part.; 4~pT"^
KÒMBI 1962 —
ótimo estado. Base CrS 565 Mariz e Barros 72 Pça. dajCHEVROLET" 1959, cõupe, to original, pintura nova. — DÕDGE"
4
FORD
PREFECT
Rua
Estácio
de
portas.:cilito.
Sá
Barata RiKingsway.
Vise.
Caravelas,
Tratar
25
Horário das 8 as 20 ho- Abaixo tabela..
com o guardador, na
irim —:H.-24" de Maio, 841. Tel. Bandeira.^ ¦¦-.-.__
--•__.__._. 2
—. Tch 36-2796. urgente.
_(P rie. Vendo, troco e facilito.!do. Rua Barreiros, n." 243, beiro, 103-B. _^_^
particular. Vendo. Rua Itaú, n-°__lõ3.
Av.
Impala.
Nilo
VendePeçanha,
151
Páportas.
40-57.77.
Rua Eslácio de_Sá, 153. ÍPjras.
141. Penha.
AERO WILLYS 1900, 3.* mos, trocamos. Av. Atlãn- tlojnremo.
HUDSON 49, 4 portas. 6 ciDKW. VÉMÀG^ camioneta de
Ramos,
..
__ PLTMOUTH 1947 — Ven"
AUSTIN A-40. 53. esporte', Série, equipadissimo. Tro- tica, 514, Leme.
1961, 2.a série, completamen- FORD 1911 — Conversível, llndros. mecânica, particular KÒMBI LUXO, alemã 1959",
(r CHEVROLET 52T"mecánico
«oriversivel, ótimo - estado.. — co, facilito. Resende, 16.
boa conservação. CrSi OLDSMÕBILE 51 — Vendo ou do lodo original de fábrite nova. equipada, vendo na máquina nova etc. Vende- 250 mil de entrada, saldo em C3tado
«tado
de
—
novo.
—
—
Rua
Ar ca. Vários equipamentos. 4
CHEVROLET
Rua
22-3980.
40
P.
troco.
VendoIPTol't113Base'CrS 685 mil. R. .24 dc
meses. Rua S. Fco. Xa- 700 OCO CO à vista e ó reato a! cos. 55. 1." and..
Tel.: _53-5734._
400 000 mil à vista. Av. 28 __!________________t___r_____" Praça Tiradentes. 16. das 8 mos, trocamos e facilita- 20
Maio. 341. Tel. 49-5777.
combinar. Tel. 38-2184.
portas, mecânico, Rua do
'1958-9
horas em diante. Tratar c/ mos. Av. Augusto Severo, vier, 884.
de
—
—
Setembro^
CHEVROLET
279.
59
AUTOS
MISTOS
Impala, 4 o_Sr. P_ro__
— OLDSMÕBILE 1955, estado Russel, 32 — Largo da
_c!_5. _
atenção,
automóvel; -Llh- carga): Kombi'60 — (Passag.l
HUDSON 49 — Vendo, plu- KARMANN-GHIA
-"_•
690
000;
92-B.
^stu—
—
_____C*
coln 33, Caprí,
Importado,
ótimo
estado
CADILLAC
1950
Fleet-12"';.,.}\'yl\
motor 0,10,
de novo. Vendo ou troco. Glória.
,hlÍrtado de novo. bom estado de
DAÜPHÍNÈ 19607 perfeito es"_?,£,*•
58 — 690 000: Dovista. CrS 1 500 mil. Av. 3Iem de; Sá. 253-B. (P PEUGEOT 60. Estado" defió40 — Praça, finan- conservação
anlaclandò, • novo, forraçao, Vemaguete
-^jSj".1
e íuncionr.mr-n- Vendo átrataitado. Rua Cabuçu 98. Lins. FORD
—• 780 000 com o sal- Wood em estado ma.ni.i- „'°
dge
_
54
'-.
-r
'¦—
R.
Marquês
S.
cia-se.
Rua
Cardoso
Ver
e
Quintão to. Ver na Av. Teixeira de
pintura, pneus novos, empla- do-dentro de s|
vo. 1 500 mil, resto longo
29-7170.
—
possib. Tro- co. Av. Atlântica, 511 —*
cado. 63. Aceito troca. Forro
Vicente 83. portaria. Gávea. ÕLDSMÒBILE 39 e Ford 34, prazo. Barata. Ribeiro 105'B.
110. Piedade
Castro._5_>._ sala-206¦-,.'.;
(P CHEVROLET 1953 Irnoa!»
co. R. Marlz e Barros 72 — Leme.
DAUPHINE 61. 2» série, equide fibi-lcit 4 portas,
nunca Pca.
— 3.1 série", ci 170 mil, troco. 30j_33nB. PLYMOUTH 1954 —
-do
Vende-£e.
4
1955';
2
1961
FÁIRLANE
KÒMBI
FORD
portas*
Bandeira.
ilUDSÒN
51,"
8
cilind.
rodado
-dê
4'
estado
BelCITROEN fe.Vendo.motor,
porpouco
bateu. Ver no Hospital
Carcumentação em ordem' CrS pado,
Av.
Copacabana, portas, superequipado. — tas, me canico, maquina, standard, estado de novo. OLDSMÕBILÉ~1962, 88 di- vedere, mec, 4'portas, rãde novo.
los. Chagas, no Raios "S, com AERO WILLYS — 1963 — arranco, dinamo distribuidor 2 600 000,00. Troco,
Troco, facilito, Resende, 16, pneus, embreagem bateria-, Vende-se. Ver na Av. Brás namica, excelente estado. dio, banda- branca,; estado
Guilhermino, bõ quinta-feira (3600). Zero km. Bordeaux estofamento completo e mais São_ Clemente.'-71." na Rua 1 285, Garagem.
Rua Barata Ribeiro, 232.
novos, radio, cinza. 580 0C0.C0 de Pina, 238-B, Daniel.
»té. às 20'h. TeL: 707, MH:
DE SOTO 51, mecânico qua- Tci; 52-5734^ _j
Estofamento de couro. peças. Preço CrS 50 mil. Av.
excepcional. Troco
faciOHEVROLET BRASIL CO tro portas,
(P lito. Rua Haddock e Lobo
ótimo estado, pin- FORD 51 — Particular ven- A vista. Não aceito oferta — KARMANN GHIA 60, nova, Tel. 37-3574. >
Ver e tratar na Rua To- Pres. Vargas, 3 415. loja.
_____'Preço 1400 000,00.
~
Tel.
52-4843.
Estado
de
novo.
OLDSMÕBILE
HOLÍDAY*
1956
—
AvRua
tura
Vende
Chevrolet
¦
,
—¦
nova, etc. Ver na
. con__ERO WILLYS 60
de. troca, um dono só
T934
Só neleros, 396.
ri.»
303-A.
'.
'ou
mil,
resto
longo
I(P
1
200
(P
prazo. — 2 portas. Vendo-se, ótimo
se a vista. Rua da Rege POrto Alegre, 215. Tel. 38-3240 Italianos 514. Rocha Miran- ISÁBELÁ 5B —! TS de luxe,
versível, equipado, vendo
2*000. km rodados. — Tudo
esporte coupé, equipado, per- Barata Ribeiro 105-B.
estado, recém-plntado.' Ver e PEUGEOT 203, 62 —..rOttmo
da, com Ivã.
líIlTÍ.
Equip.,
rádio,
b. BAIXOS PREÇOS — Austin troco carro pequeno, na Rua neraçao n." 74. Bonsucesso. de 8 âs 13 horas.
estado
—
Tratar
com
geral.
íeito estado. Figueiredo Ma- KOMBI 1961
Particular tratar na Rua Álvaro Alvim,
branca etc. CrS 1400 000,00 i 49 A-40. Hillman 51, Dauphi- Figueira de Melo n. I62-A. CHEVROLET —
Edson. Tel. 43-4667. Largo
Vende-se uni DAUPHINE 61 — Médico ven- FORD 46 — Cupc. todo re- galháes, 870. Copàcabqna.
— 31. 19°, grupo 1901.
Tiata. Tel.: 45-9247 ou 43-7439 ne 60, Vemag Sedan e cam., CHEVROLET 1949 — De Iuko,
retificado, ISABELLA 57-58 — Ruby e 6 portas, estado de novo
motor
do Machado 7. l.o aud.L'
Já emplacado na praça, do de carro, 2a.série, perfeito es- visado,
Volkswagen 62 e 63, Chevro- mecânico,
Vende-se.
Ver
na
Av.
Brás
OLDSMÕBILE
1961.
88
dipraça, rádio. p. ano 1941. Ver e tratar na Rua tado, à vista. Ver na Rua Ca- troco e faculto. R. Pereira
47 e 32, Mercury 51, Aero
PLYMOUTH 1949 particular,
AERO WILLYS 62, esfado ge- let
gelo. Linda. A;é 21h". _ro.70: de Pina, 238-B. Manuel.
ning. 16. Instituto Brasileiro Nunes, 343, V. Isabel. Sr. Facilito,
namica, pouco rodado. Rua tudo cem
Willys, Kombi, Dodge 54 e banda bca.. superequipado, Sáo^Cristóvão, 46.
rja Rua Min, Viveiper cento, podsndo
KOMBI 61. última série, no- Barata Ribeiro, 232. Tel.: facilitar parte.
outros com ent. variando de tudo 100%. Vendo à vista — CHE VilOLET. 50 ^Vende-se, de Cardíologia. na portaria, Joaquim.
rál 100%. Av. Churchill, 350
Rua, Correia
ros
de
Catrô,
41-3.
mil em diante e o saldo 1150 mil. urgente. Rua Loo- 4 portas, particular. Campo das 14 horas, com o Sr. Prova, 700 mil, resto longo pra- 37-3574.
Dutra. 120.
.
—
—
Camioneta
aberPre1961
JEEP
FORD
46
WILLYS
copio. . .,;••
dentro de s| possib. Troca- poldlnaRégo. JS78-F. Olaria. de São Crlstóváo, 170.
_o. Barata Ribeiro 105-B.
*
n.0 94-A.
(P mos.
—
OLDSMÕBILE
88, 4 p., PLYMOUTH 51 c 42 taxi .Ca50
trazei- ço 950 000,00." Ri Raimundo
ta, vende-se. Pode
R. Marlz » Barros 72 CHEVROLET IMPALA —
DODGE
KAISER 51 2 pts., todo re- 550 mil, t. por Citroen. .—
CHEVROLET- .1955 ~
pellnha, Dcdge 48, taxl-e va' .48, Impecável. Rua mecânico. Tratar na R. Ca- Correia 44. ap. 703.
AERO WILL.3 62- — 7 mil Pça: Bandeira.
formado — Vendo por motl- 30-4446.
1961, em magnífico estado. Air. vende-se. 6 cilindros.Boi-4 Van Even. Garagem 'Presi- chambl n. 344 — Méier.
dlo 460 mil. Rua do, Mal;o;o
—
1962
—
JEEP
WILLTS
Novo, Rua Barata Ribeiro, 197-A. portas, mecânico, rj
vo de doença, pela melhor
dente. Catumbl. Sr. Aprijo.
quilômetros. Gelo. Atê 21h, BUICK SPECIAL 53,
colu1957, õ Vendo em perfeito estado oferta. Ver na Rua Moirtsvl- ÔNIBUS LP-312 — Vende-se 126, Fernandlnho cu Risia.
<lo equip. Vendo, troco. Telefol_s. Rua Min. Viveiros
na. Rua Cerr.ueira Daltro n.° DODGE 52 — Dos pequenos FORD Fairlainc
(P
PLYMOUTH 49, cm otlmo es—
ne 37-6332.
Rua do deu, cm frente ao n. 1 343.
.Castro 41-B.
82. Casçadura,
mec. c! rádio original, forr. mais novo do Rio. Vendo de conservação
tado, vende-se.
AímiChevrolet. Ven4 ou troco. Av. Mem de Sá. Russel, 32. Largo da Glória. KOMBI 63 — 0" km. Vende- à vista 1 000 000,00, no es- rante Tamandaré Rua
AERO WILLYS 1960. Com BUICK 42-47 — 4 portas, CrS CAMINHÃO
37, e| Marde-se. Ano 46. RedusSdo. P. CHEVROLET 1951 — Vende- de couro, vidros Ray-ban;
(P
(P se. 1805 000,00. Artur. Tel. tado em.
'':.-.' '¦
rádio e tranca. 20 mil km 450 000,00 ou financio, na 385 mil. sô à vista. Rua Ma . se. 4 portas, b. branca, me- portas, particular. 5 pneus, 253-B.
cullno.
—
se
encontra
43r5433.
Pça. da p.euúblique
autênticos. Cr$ 1600 mil; Av. Copacabana n.° 1003, ria do Carmo, 70. p! do Carmo' SS?_?%_í%.^u-.-i$ ,fsc- novo b. branca.
JEEP WILLYS 59-60, capota
PONTIAC 1941 — Vendo ou
40 — Sapataria Faceira FORD 48 — Emplacado na nova,
.Rua Cerqueíra Daltro n. 82.'
/-.OT.„o-Tr--r. 58 — Mecânico,
Financio. Tel. 43-2339. (P ap. 308.
pintura e forraçfto no KOMBI 1963 — Zero km, Ver na Rua Apia, 518. Vila troco, 4 portas, 6 cil.. mecâCHEVROLET
' *n-0dia 6 do corrente, ain- va, calotas
fvir-iwTflí—~^TÂ^—oi
miiiífm!praça
Casçadura
j
km
DKW
21
mil
61,
~
cro
e
sedan,
e
facilito.
Resende
ri'
—
troco
párachoque
nica. Rua General Polldoro
rodou> reformadlssiSpeotal, 4 pts. 6 cilindros, 4 portas, com eo
IAERO WILLTS 63 — Zero BUICK 37
~ °tlm_? es" rodados. Coral
e pérola. | __._, 4pn«us novos b. bran- mado. Aceito carro passeio. 16. Tel.: 52-5734.
n.o 288. c' 12. Tel. 46-0088.
da Penha. ¦
quilômetro, radio. Abaixo cia Novis_trco. Até 2ih, na Rua luna. Vendo. Avenida Brás de [^fS^fJií*6
Fco.
Xavier
884.
Sao
o.
ai
Preço
qu
Vcn-jRquer
prova.
Equipado com radio, relo-ica,'maquina Standsrd.
Piv,„ 59-A
sq.a —
_ Penha.
pn„i,o
i _Çd
itábela. Até 21h"
na
Rua Min. Viveiros de Caò:ro 41-B. Pina,
L. P.' 321, caminhão. — Av. OLDSMÕBILE 88 — Vehde-.ie. Preço: CrS 330 mil só k vlsía.
BpO 000. Tratar Rua Carva'Min. Viveiros de Ciaro
à
vis
melhor
oferta
Rua
—
Ido
calhas,
capas.
Ver
41-B.
p:la
glo,
BUICK 51
750 000,00. Ofer- CAMIONETA Fôrdrt 59, -61lho de________¥: 26í
JEEP WILLYS 1963, 0 km Suburbana 7240. Tel. 49-6400. Ano 1954. Estado de novo. PONTIAC 40. de, praç.. Ven'AERO
~ "
Diamantina, 23. ap. 201. ta somente.; Te!._52-1383._
vendemos. R. Barão de Mes- LOTAÇÃO Chevrolet Í952 — Preço CrS 1 500 000,00. Av. Rui de-se e f_cilita.se. ChevroWILLYS 61 — Vendo tas pl Cruz e Sousa. 374.
""
— í™PVT,nT
cil.
mecânico,
4
portas.
38. Furgão. Rua. Andlroou troco por carro pequeno, BUICK 5Õ~— Só k vista. Rua
1960, equi- âulta 26-B.
~
38,
portas, Telefone 46-5405.FORD FALCON
20 pass. maq. a óleo. óti- Barbosa. 350, ap. 901. Telefo- let
Troco, financio. Praia doiCHEVR0LET
ba. 163 — Ramos. -;.
52-7720.
CrS
290
000,00
(só
part.,
it
estado de novo. Ven- JEEP WILLYS 60 — Semi- mo para colégio vendo ou ne 52-1729.'
dos Arcos, 82, c| 1.
DAUPHINE"
62"!
novo.
k
vista
pado,
Flamengo, 19*.
(P vista). Rua Teles 77. c] 2
ÀERO WILLYS 3600,. 1963, BUICK 1931 — Hidramatico
1 130 000 ou 800 t 12x50. Te- do ou troco. Av. Mem de novo, vendo. Facilito. Tel. troco p| carro de passeio — OLDSMÕBILE 54 — Hol- PLYMOUTH 50 — Todo oriR. Barão de Mesquita 26-B. liday. ótimo estado
lefone 30-1386.
eor .gelo, forraçao _e couro —. 4 portas — Vendo ou tro- CHEVROLET 1936. duas por- Campinho.
óleo 30,. mpcH(P 34-5267.
Sá, 253-B.
geral. glnal usando
—
CHEVROLET
28
Estado
de
4 portas, em estado
— Pequeno, me- FÕRD 1946 — Vende-se ca- JÈEP VEMAGUET, 1963 —
vermelho.* Novo, já empla- co. Tel. 32-3872.
tos. Av. Augusto Severo. 292. novo.
DODGE
51
- Continental 56 - Vendemos e trocamos. Av. nico,
LINCOLN
qualquer prova. Preço cànlco, 4 p.. facilito. Telefoimpecável:
Rua
—
Arlstldes toVendo,
tro
4
Candango
rado. Garantia e todas as BUICK 1951 — Dlno Flow — Augusto Severo, 292.
lu'Atlântica, 514. Leme.
minlião para desocupar
265 000,00. Rua Carvalho de
(P
'
ne 136 M. H.
.revisões. Urgente. Preço Vende-se em perfeito estado CÃRRÕ 4 p., vendo; urgerT- Sousa, 267. ' - '
co e financio. Rua Barata Equipado. Av. Atlântica n,° PEUGEOT 53 — Vendo, óti- bo 240.
gar, em ótimo estado. TraPLYMOUTH
—
51
e Dodge'152
1Ô52
te
Cr$ 300 A vista. Estr. In- CHEVROLET
Intendente Mata Rio—Petrópolis,
Ribeiro,
197-A^
JP
CrS 2 550 000,00 » vista, só na Estrada
mo
estado
de
tudo.
Rua
Noe—
DKW
1954
*n.' 75 — Canipinho,
Vema1961.
Sedan
Bel-Air.
e
4 portas, uso,'estão
tendente Magalhães. 1031 — Vende-se.
par¦ JEEP WILLYS 58, amer., 4 1536-B,
(P mia Nunes, 513, Olaria. — mecânicos
hoje. Tél. 33-5806, César. galháes
ótimo estado. Hi- guete, vende-se em bem es- C2_xios:
tlcular e eciuipados,
com o mecânico Antônio.
___________¦ Sr. Santinho. • . dramático. Preço
impecáveis. Vendo ou tí-oco
,, tado. 1 230 000.00. na Rua FORD PREFECT 1951 — cil., perfeito estado, motor MERCURY 51 — Kstado per- 30-6839.
—
CÔNSUL
1952,
bom
Mecânico, dos
BUICK. 52
estado, Crs 1 980 000,00. Tel. 42-'>->6'>
PLYMOUTH mecânico 54 — — AV. Paulo Frontin 516-F.
Maquina retificada, estado retif. Rua Falct n. 67. Ca- íeito. Tel. 22-7143.
AERO
WILLYS
—- SSo_ Clemente. 71.
novíssimo
ótimo. 1 200 mil à vendo, ã vista 760 000.01). Veri rT.p.,p-_«-I-prn~__,-„-,-.—*"
Vendo conservadiesimo, meBarata tumbl.
Rua
4^ DKW 1063 — Vende-.íe, ze- excepcional.
mecânica 6 cil.
.foi recebido, só ã vis- pequenos,
Visconde.Rlo_ Branco,________ ™%0R°™?
pomo
4 portas, lhor oferto. Tratar Rua Me- PLYMOUTH
ta. 1 930, na Rua Grajaú 106 vi_5ta.__—_43-2455.
ro t:-.iilômetro. todas córes, Ribeiro, 254-A. Tel. 37-0373. JEEP WILLYS 1963, com 6 MERCURY 51
&<¦__
1950,, vende-se com 650. mil
—
xlco. 148, * sala 302. Telefone de entrada. Barat» Ribeiro
CARRO
ÊÜROPÊU
100%; CADILLAC
52
Conversível, de-se. Av. Paulo Frontin, 700 pronta entrega, Sedan. .CrS
mil km. rodados, todo equi___«_________.
JP
mecânico,
4 pts.. 4 c. Vendo ovi tro- 1953,
o. Av. Chur- 82-9.77%
10__
1 930 000,00. Vemasust» €:S
direção
hidráulica,-!-___Tel. 28-0152.
"bodgè
ÀERÕ WILLYS 1963 ^Hi rei.
mecânico, de 4 pndo. Vendo, troco por Volks.
co
camlonete ou Jccp. Base vende-se de
1 SôO 000,00. na
Bua
Sâo FORD 1953,
PLYMOUTH 51 e
lm<if43". PONTTAC 52, CT-tS-in*.
particular a dicw 59, camioneta, rádio, Clemente.
tudo 100fo, vendo ou R!o_chu_elo,_333. _
km... Pronta, entrega. 3 450 500 p|mil. cl Sérgio. —
chill,
94-A
portas,
Galeria
(P
71.
ótimo estado.
R.
Ambirê cavei, à vista. Tel-. '42-9237'—
pariieular, por motivo de 00 mil, resto longo _ora;co.
troco por Volkswagen ou Ru- JKS60, 2f- série, único dono.
— Caxias.
jmil cruzeiros. Tel. 35-3363.
s_rnal____
Cavalcante,
Barata
Com456,
2
350
D.
K.
Rio
Aceito
troca.
W.
Rlb_eii_o_
"VeiT- Baltazar
58,
105-B.
Seminovo.
excelente
383.
estaviagem.
Riachuelo,
Preço
base ã vista
__ _______
rál. Facilito.
MORRIS OXFORD 1932. ExLÍERO WILLYS .1962 —
mil. Barata Ribeiro, 147.
' BOTAFOGO — fjhevrolet SÍ,
| CHEVROLET 1958, 4 por- Cr? 1 400 000,00. Aceito con Í3E SOTO 1953' —""FoTrãcãõ do. qualquer prova. Rua Dias
Vendo c| 450 e 30 prido.
:_é-se. côr gelo,
estofamen-to
¦
321-602. Tel. 27-8502. FORD 54—4 portas, mecâ- JEEP WILLY-3 6,1 ¦-- NOVlS- cepcional.P.ua_do_Rus3el.
388. PONTIAC 48, 4 p., .m. lOO^c, luxo. Vendo ou troco. Ver n
lias, em perfeito estado. — tra-oferta, telefones .... ,01-ig. vidro Ray-ban e Piy- Ferreira,
pj_més.
400 000.00, também financio tratar na Rua Visconde de
imouth 1950, ambos mec. 4 após n horas:
e trocamos. Av 26-7964 e 26-7953.
simo. Troco. Facilito. Até
____^__S^^SÍi?Í*?55rV<naen»bs
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Impala 1961, rádio, vendemos
1736, sobrado. Realengo
R.
Barão
41-3.
etc.
Aceito
troca
ou
facilito.
Castro.
___.
QUER VENDER SEU CARÊOV
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óleo
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265. com o Sr. Vargas. (P Simca 1 200. 100%, base— CrS Zero km, c/ um diferenAERO WILLYS 60;61. vendo delo 62, vidros Ray-ban, Augusto
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:
- OSO-mllKNotü';
MERCEDES-BENZ
220
S-63
aPi
00ni°
VMr&
n3
AE.RO T^WS,ilJ«-^K^S5^
Praia
do
Fiac
financio.
co
Tei.
Ç^^íl1?'0.'
^íSL^RURALjeO;
42-9863
61
em
VILLE
—
perfeitis-lv_,
chegar,
Leme.
_u..-.plksnagen.
acabado
tle
¦
estado.
Um
dono.
Re^r.
.de.
Magnífico mBnso, i_
.AquipAdo, em estado novo.:L_da_2.»-Felra -_Tijuca.
p;—
I— Liberado tle embaixada. DAUPHINE 1%2 equipado DAUPHINE 62
simo estado dc conserva- a nrazo. Barata Ribeiro. 147.
yclo. -16-5918.
! KOMBI LUXO 62 —.Equipa- xo branco"1950
„—,-rr
''
superequipado.
iobs
—novo,
Km-ldo,
VcnPara
CAMIONETA
carca
mafiiifico
gordinj
ate
800
—
40
k.
estado".
Av.
Churchill,
94-A.
Aceita-se estado.
-ÍS; «"
Mir.or.
Vende-se; MORRIS
14 000 km.
.Ohevrolót
bom ;WO.
i
»«iI
iaC0, I^ibn,
rural' wÍLLVS~135-*--^~9S0
J\u_ ?í,
tiaclrtock
379-A. Tipo Picl:-up VenBe-se Av. de-sc. Rua Barata Ribeiro, troca. Rua Barata Rihrirn
,D Pronta entrega. Varias cò-|p.i.. melhor ofena. 30-6142 estado. 400. na Rua Luis Ear.!Praia tln Flameniro. 82. ga-'mll R Dois d« Maio :.34 ¦¦£¦
(PI Paulo Frontin 706 Tel. :ô-01ói'?;ifi-.\. Tel.- 36-4337. (PÍ254-A Tel 77-0°7*! (P
\r'res. CrS 1435. Tel. 2S-3263J- Dirter.
'rafrem.
(P^Tel. 29-1733,
bosa, 164. ap. 202..

AUTOMÓVEIS E ACESSÓRIOS

,_i_

jp.

^:^T^^»-

3 bancos, luxo, tudos^^fo.^^ala.l;

Jornal dn Bra.sil, 5,»-fclra, 2S-3-63, 3.° Cad. ~-í\l

RURAL WILLI S 1960 —
".-Tima tração, eslado
excepcional. Troco r financio cm
30
meies.
R.
Riachuelo
n.
.

VOLKSWAGEN 61/62, 3.» «*- VOLKSWAGEN 1961. Ven- VOLKSWAGEN 1962 — Ven
rle, 17 000 km, equipado. Tel de-ae,
GHE^ROLEl^éa
preço de ocasião. Te- de-se. Tratar leis. 23-4813 e
43-0900^ Dr. Flffuelredo^
.
(T 25-0034.
lefone «7-7638.
Impala, 4 portas «em"--qoMVOLKSWAGEN 1961 e 62.
—"
VOLKSWAGEN,
yende-se'_
na,. hIdramilt!.co, 8 ¦ cillndíAJ.
VBNDÕ ítaih 46, *. p"s., 6tT 1961,
5j?*________, ;_ jv
Ambos em estado de novos. mo
verde, equipado. — Esrádio,
dlreçio hidráulica,. vi310,
est.
Rua
k
vista
Financio. Tel. 43-23% (P Lourenoo Ribeiro, 16. Teleío» trada do Galeto, 901._ "kmT
í-^URAI, WILLTS — Veíiclf.dros Hay-Ban, ridio, cõr aíÁll
r-«* 62, última série. Tratar p!
—
—
VOLKSWAGEN
ne
30-1189.
Sr.
Geraldo.
todos Impõitbs
Vende-se
0
VOLKSWAGEN
63
perolalizado.
¦
'¦'¦¦¦'ttl. 23-4813 — 35-0934 ¦
um, 1980, 2.» série, equipado. VAUXHXlL 1950 — Bõni VendD, côr az\il golfo, Já empagos. Vendo e aceito tróia'.
Kua^Barata
Tel,: 26-0292,
SuítAL 19S1 — 4 x 4; ôtiRibeiro.
197-X,íl'
Preço
hits»
CrS
....
estado. Vendo, trríco e fa- placado.
. i mo citado — Vendo, troco
VOLKSVVAGEN 1803 — 0 cilito. Rua Estáolo de Sá, 1 750 000,00 à vlfiln. Telefone
DÉ
¦* facilito. —Ru* Haddork
SÕTO
Í9ft
aa-8095___—
Carlos,
8iy
km, «om todas ai garan- n. 153._
_ (P
Sport, 4 portas sem colflXfthri, 303-A.
VOLKSWAGEN 60"—"Vendeliai. Finanolo até 20 me- VOLksWAÒEN
_ (p
'_;
na, dlreçio hidráulica, Jrirto
63""— Equipa- se em excelente e.-.tndn, equiRURAL WILLYS americana,
«et.Mel. ¦43J12329.__
a
dlsslmo,
»r etc. Ll ndlaslaao,
ridio
Blaukpunte,
<P
200
ado.
Cr)
na
mil.
1
Ver
4 ril., tração nas 4 ioda» «
documentacio lmpecivelvVi.
VOLKSWÃOEN 1951 — Otlmo tranca na. dlreçio e demais lua Sete de Setembro, em
.roda livre. Estado Impecável,
Crs 3 000. Aceito carro -mír
estado, 750 mil k vista. Apoio acessório». Vendo baratlssl- frente ao n." 36, com o guarPintura, pneus, calotas, tumo.^JTel^ 26-4509.
noi* valor «m part* d* pstò.
42-3889 « 38-9114, à noite,
dador Carljó.
. do "ov°, Vendo,. Tel; 52-1)344
Telefone_27-0090
__
VOLKSWAGEN — 196» — VOLKSWAGEN 1962, todo VOLKSWAGEN. —
KOMBI
RAÒIÒ inglês p/ automóvel.
ICK-UP
JEEP-RURAL
Estado de zero km. Vendo, equipado. Rua Raimundo STDD 63, zero km, vendemo*
\.^T/
Barato. Vendo. 4Í-13B4.
tab.
Rua
B. de Mettroco e facilito. Rua Lucl- Correia, 44, ap. 302. (P preço.
. RURAL WILLTS HO — Ótimo
dio Lago, 329-A.
— Equipado,. 2~B00 quita ll. 777.
•
(p V\V «2
.,estado. .4x4, R. Colúmbla, 139,
<p
VENDEM-SE
2
camlnhóes,
1
km.
1600
ap. 202, Quintino, Cr$ ...
mil¦
Tel.:
47-1430,
« CIL. — MECÂNICO?/,
VOLKSWAGEN 83, 0 km, vA
Liso, ano 91,
1 100 000,00. Troco.
Mod. Coupé, impecável;[«ir
rias cores. Vendo a, vista ou VOLKSWAGEN 82 — Úm Só Internacional
e
1
G.MC.
ano
40,
reduzido.
de cortservaçio. Iodo
tado
ílnancio parte. K. S. Francis dono, tranca, calhas • icfóir Praça Alberto Monteiro FlRURAL WILLYS 62-4x4equipado. Aceito troca *ihco Xavier, 342 — Maracan». ço. 11000 kms. Couro novo. lho. Procurar ScbasMáo dot
cillto.
'
pagto. A.v. Atlintlrfa
VAÜXHALL Í956, estado CrJ 1 600 000.00 k vista. Rua Santos^ Tel.:. 29-1948. - '
Excelente. — Av. Churchill,
'.(j>
n." 2 316.
de Abrantes. 115, ap.
excepcional, conservadissl Marquês
VOLKSWAaEN"6r-í
Terceira
502/ geU 45-0300,
94-A.
(P
f.t-1'ie, com tranca, capas, rãmo. Troco e financio em 20
VENDE-SE
Mercedes-3Õ0, ano dio Blaupumkt, vitrola, pouco
meses. R. Riachuelo, 4S-A 5", completamente
.'RURAL WILLTS 1980. J>er'equipado,
Crt 1 480 000,00. Roíelto estado,
Inclusive rádio, tudo originai rodado.
radio, capas.
_Jr
Vendo urgente, cõr feêl.ij,
, «te. Cabuçú 88. Lins —
e perfeito estado. Ursínte. nald da Carvalho, 236-A.
VOLKSWAGEN«1,
..*¦
sérlí,
¦ J9-7170. •
y:-:_._y.yyyyyMM-M-}:^:-^
astadn de novo, pouco rodatodo equipado, 1 350 000,00 — Motivo viagem. Tel.: 28.pi34. VENDO Buick 41. pint., estof.
Rua B. S. Francisco. 128 — VOLKSWAGEN 6Í — Primei'- perf. est., taxi Capellnha, 400 Com rAdlo e equipados do. Sã i vista 820 000,001"'K
.RURAL WILLYS 39 — 2í,.
k vista ou financ. Ver Cop. Rodolfo Dantas, 6 Francisco
Si, 38, boxe. 13,'"8r;
'47-5871.
A)>;_201.
aérlii — Vende-se somente à
ra para segunda série. Esta- mil
2 disÀIm: com Iraçfto em duss
.'.'•'»:.
na R. Joáo Barbalho, 475 —
3 modilos: corn duas
2 mediloi: com tracáo em
Zsca'.
Tista.pela melhor - oferta —
VOLKSWAGEN. DAVPHI do de nflvo. Vende-se, cór Quintino.
37-0077
Tel.
•"Perfeito jatado.'Unlco dor,6
ou quatro rodas. O utilitário
";fv
duas ou quatro rodas. Ouou quatro portas; pacom , pisca-plsca,
NE c GORDINI, zero km turquesa,
¦'—. Ver- e tratar na Rua.. LaFORD:
medidor de gasolina, corta- VOLKSWAaÉN~63~^~o-<Íííit Praia do Flam-r-o,-' 300
mais rápido e econômico no
ra quatro, seis e oito
pia finalidade: passeio ou
e usados. Troco c financio corrente,
..-.ranjelras n. 144, ap. 702 —
e tranca. No lometro. Vendo; 58-4379.
THUNDERBIRD
~— "
transporte: Seis passagei.
Tel. 45transporte. Carga; 750 quilos.
em 20 meses. Kua Hlachue. seguro. 20 rádio
passageiros; tração em
.-.Roberto.
000 quilômetro»
VOLKSWAGEN 63
Zero
Io,
4S-A._
(F
. Rua Rlachut-.u, 132 ,
duas
ou
rodas.
Carga:
550
Conversível,
ros.
59, p0i'éjíl
quatro
Tratar pelos telefones 22-5623 km, c| garantia de fabrlc»,
quilos,
. RURAL WILLiS 62.! no•Tel. 22-2979
VOLKS tl — 37* sírle, c| tran- (Braga) ou 25-0515 (D. Mary) sem equipamento — CrJ. 1 690
Carga: 676 quilos.
-T* — Tração * rodai — 600
quase- sem uso. O máü
ca, 17 000 km, k vista. 1.160 — Preço Crt 1 400 000,00.
¦
mil, somente ,k vista — Sr
bonito
do
¦
km rodado*. Vende-%t. Rua
Rio.
Tel.
36-1-98Í.
s
.
1 ;.(.-:¦
.
:.
'#",<.
mil. Tel.jtS-8579.
VOLKSWAGEN 62 — Eqiii- César, 42-3865, das 10 atá aa
___i.Xi. Ribeiro, 336-A. (P
Francisco .¦'¦¦''¦ '.
Tel.
13
horas.
aztil-claro.
Sousa
pado.
Ll'¦W-im. ¦-¦;_¦¦¦
VÕÜKSWAGEN 1959, com
rádio transistor, equipado. ma JSt3__ ap^_C0-3_—_23-348J. VOLKSWAGEN;. «1 ii-t-; Todo
RURAL WILLTS 59. traç. 4
Vendo, troco e facilito. Sua VOLKSWAGEN 1961 — Ótf- equipado. c| radio., Cr* ....
foaas;' rádio. tran. dlreç « r.
. "livre,'-«it.
mo estado, auperequlpado — 1330 000.00; Volkswagen 62,
Estáciq_de Sá^ 153. (P Rua
—¦ Vendo
de
novo
Teotònio Rsgadai, 27 — todo equipado, cl radio, CrJ Aero Willys .» Volkswagen
-urgente ou troco • em Dodfre
VOLKSWAGEN 61 — Bèdan. Lana.
1 450 000,00. 42-3805, Pedro, das 62. Copacabana Turismo. Av.
-'.Utlítty. Rua.
Lino Teixeira 56
*tlmo estado; Facilito. 37-2761 VOLKSWAGEN 1962 —
Pres. Vargas, 435, sala 304:
8 000 10 às 17 horaS._
~Z barata Ribeiro, 266.
. — Sr, Almeida.
equlpadisslmo,
km,
550.
CrJ
VOLKSWAGEN
1
63~—"Vendi- TeK_ 43-4061': _ _j
,_
•RENAULT DAUPHINE 1961 —
—
VOLKSWAGEN
1861, em Rua_8i_Femiira^04, 2.» ai)d. se, azul golfo,, b. branca, na
¦Vendo' barato. Ru» Joaquim
VENDE-SE : .«è
ótimo estado de conservação. VENDE-SE Nash 42 "em per- garantia, 500 km. Tratar tel.
-Nabuco..43.
.ap.
93.
600 ml! entrada * 7 presta- íelto estado. Ver e tratar cl 32-3246 (tarde); 27-3413 (nol".
F-100, 1960, 2.o -sêr
RURAL WILLYS «2 — Traçío,
çôes 100 mil. Ver t tratar na mecânico Aijiialdo. Praia do te.)
Volks, Aero-Willys, rie; ótimo estado,
¦ 2 rodas,
¦RA8ILEIRA
1. Leopoldina Rigo, 37S — Flamengo, 120. .
estado. Pro^HMBBHBp»^
VOLKSWAÒEN
31
61.
^^^^^^^^Bl^^^^^S^^^ COMPANHIA
última
• prletirlo perfeito
íundos,_01arls.
li nico. vende k vista:
DE MATERIAIS
Simca 62
— Todo série — Preço: 1280 000,00 —
VOLKSWAGEN
196?
Tel. 45-816X),,
Ol-t 1 600 000,00. Tel. 58-9004,
VENr>E-SE~2~Chevrõíet 39 — equipado, rádio etc. Finan- Praça Tlradentes, 85, c/ Sr. BARATA RIBEIRO, Esq. vista.
TAxl Capellnha, um standard cio, Tel.: 47-2446.
v RURAL.WILLYS, 1993 - ZeJoaquim Ramos. _
ap. 415, Sr". Marzanò;
'4136
Rodolfo Dantas...KO . quilômetro,
e um de luxo. — Av. Paulo VOLKSWAGEN 1962
venda-íe
Vendas:
Rua México. 74 - Telefone 32-2359 • Caixa Postal
.. VOLKSWAGEN 61 —7 Partiaté 14 horas.
abaixo da tabela 1 e 2 nlFrontin, 706. Tel. 28-01ja._ 1963 —
—
cular
vende
Oficina:
AMBULÂNCIA
ou
troca
Rua
CrJ
General
Tel.
Bruce,
55
S.
GB
Cristóvão
28-3900
Compro um para
íerenclal. na Rua São Ce1240 000,00. Equipado. R. AsVOLKSWAGEN 60 —"Tran- uso
Vende-se, original de fáEm Campoi: Av. Sete de Setembro, 74 — Tel. 1028 — Estado do Rio
particular. Nejócio ur- sts Brasil,
ca, rádio, pneus b. branca.
" mente, 71:
96 — Copac. Posbrica, em perfeito estado.
SKODA — Vende-se. ano Í93(l.
1150 mil à vista. Rua Ca- tente i viita. Tel. 37-5620 to 3.
Ver • tratar Rua Silva Pinto.
(P VOLKSWAGEN-62 -i~Na'
rollna Machado. 1918.
Aceita-se carro de pasga_n.° 23. Vila Isabel.
;. rantia. vendo xirgente, Tei.
VBNDE-3I! Chevrolet 40, étt- VEMAGUET E VEMAG 63 — VOLKSWAGEN 62 —
seio, de 52 em diante em
1 500 « 2 300|^
Or$
—
000,00.
1
Veiide-se
500
STANDARD
ur0
Vendo
km,
cl
VANGUARD
ou
mo
estado,
único
dono, Kua
garantia.
38-3407.
troca. Diferença a com
' Vende-se em bòm eatado e
ImportaçAo direta. Ór-;
troco. Figueiredo Magalháes gente. Rádio, tranca, reforço.
Barreiros.
419.
Ramos.
calçado de novo. Av. SubiuTratar tel. 43-9346.
870. Copacabana.
VOLKSWAGEN 61 — Compro, binar.
VOLKSWAGEN
ganização L. M. Crespi. H-i
«2.
pérola,
bana n. 5 806,
Ver e tratar na R. Máequipadiicimo, Inclusive c/ VOLKSWAGEN 1961 — 1> VOLKSWAGEN — 0 km. dou como entrada automóvel
¦• SIMOA SPECIAL Bayllei,
Graham 37 e 400 mil em dl- rapendi, 456, Sr. Jaime. - México, 119, Gr. 1404. Tt-.
buzlua de «om aberto, Cri slncr., ótimo estado, 1280. Todas as garantias
Úllefone
42-1853.
,;
1225 000,00 de entrada • o Figueiredo Magalháes, 870 CrS 1750000,00. Telefone nheiro, e o restante em 10 Marechal Hermes.
. tlmõ tipo, 7 OCO km, estado
prestações de 70 mil. Telefone
saldo financiado em presta- Copacabana,
i de nova, à vista Cri 2 500 mil.
57-9664.
31-0663 — Sr. Luis
Ver.* tratar R. Marquís de
çôes de Cr) 43 000,00. Tratar VOLKSWAGEN 1961, 2.» sécom o Dr. Dirceu, amanha, rie, com rádio, eouipado — VOLKSWAGEN 61, 3.» aérie, e VOLKSWAGlttFei, 3.» sírie,
Vicente, 83, portaria, Gá-¦ S...
Impala 1961
vea._
pelo tel.: 32-4922. no hora- Preço Cr* 1300000,00. Rua Simca 62, Três Andorinhas, estado de novo. todo equipa'STÜOEBAKER.
Tempo máximo que um ladrão necessita para roubar
rio
das 11,30 às 13.30 horas. Acre 44, l.V Tels.: 23-4769 e em ótimo estado, vendo sepa- do, vendo liqje, 1400 000 Ver
conversa
rados ou Juntos, por
na
Nascimento Silva n.°
VOLKSWAGEN 61 — Slncro- 43-3769.
-..vyel — Vende-se, com ra2 portas
seu carro: de 1 a 5 minutos no máximo
3 300 000,00 ao primeiro 312, Rua
ou tel. 47-7674 Ji 52-5569.
nlsado l.<*, com tranca dire- VOLKSWAGEN 196S, xero CrJ aparecer.
Negócio urgen
que
, Hip, 4 pneus novos, ano.
-minutos
emplacado
63.
ótimo
esção,
VOLKSWAGEN 63 — Zero.
Pronta
entrega.
Ga
km.
Com trave na direção: até 5
te.
Tel.
no máximo.
23-2410.
Niiton.
.1949, em perfeito estado —
!
•
tado. Ver • tratar na Av.
Novo ¦¦' •¦"-.;
1 675 mil. Entrega em 30 dias Bom estado, particular. AsInstalando uma chave mestra eletroautomatica ATLAS (último
VOLKSWAGEN 62 — Equip. ^Tel;r29-6288.'-i-;n'61te.'.
sembléla.' 92, ap. 2C03. TeleGomes Freire 367, 1.» andar. rantia. Vendemõi • troca
".-Ver è tratar Rua Drumond
mos.
Av.
Atlântica,
514
.'¦''-.
¦
ridio,
tranca,
fone 22-0534,
_
b. branca etc
Sr. Viana.
invento alemão do após-gueira), seu carro NUNCA SERÁ ROUBADO.
H-* 105-B. Olaria, das 9 ks
,_.V Cr* 1 000 entrada trausíerln- VOLKSVVÁGEN 1962 — Éícê^
Carro de luxo
VENDO MORRIS OXFORD Leme.
Mesmo com a chave original do veículo, náo se conseguirá pôr o motor
if> .Hof.ai.-Tel.. 30-977*.
estado. Vende-se na Aero Willys - 60
— Vendo hoje, íir"- do-se restante para pagamen- lente
VW
151
62
«
Peugeot
52.
em
bom
esVJ5ÍMCA-;RALLY 62. última
Av.
Teixeira de Castro, lSo,
em funcionamento.
to
em
15
meses,
Rua
Benedlcom
melhor
oferta,
Av.
tado,
Rio
500 mil de entra- gente,
Hidramatico,'. oito .elltn-.
an-ie,' est. 0 km. OcaslSn.
PORHADO fi COURO, ÓTIMO
fundos, Sr, Zacarias.
da, em irente Tribunal de Branco, 50, íundos, com o tlnos, 17, s.t* pav. Telefones
EVITA INCÊNDIO, CURTO-CIRCUITO e LIGAÇÃO DIRETA.
ESTADO '
; .Troco. Rua Ijárapava n. 39
23-1197/0012. Bacellar.
dros, auperequlpado, lm.VENDE-SE uma perua, Justiça^ Kuardador_112,
guardador.
...,-—' 302. Leblon.
Torna-se impossível esquecer-se rádio e íaróis ligados, pois retirada a
VOLKSWAGEN 60 — 23 mil jardineira, marca ChevroVOLKSWAGEN — 1963; — Volkswagen 196õ, au- km.
poitos patos, de Embal-.:
.»5KODA.~52 — Vende-se bem
chave do contato, estará automaticamente cortada toda a parte elétrica
excepciona], equi- let, 3 portas, do ano 196,1,
Lindo, conversível com car- perequipado. Vendo, troco pado, estado
.,-conservado.. Ver e trai-ir na
iada,' llndae "côfee. TaclEXCEPCIONAL ESTADO
marcador
de
do
veiculo'.
gasolina
Serve
tipo
de
veículo,
mesmo
troca-se.
seminova
para
qualquer
e
Fro- VENDO. TROCO _ FACILITO
que tenha trave
roçaria especial, vendo, tro- e facilito — Rua Estacio etc. CrJ 1 170 mil à vista. —
.Rua. Cerqueira Daltro n 55L'
lito parte « aceito troc»."
na direção.
curar Sr. Flores — Rua RUA HADDOCK LOBO, 320-B
Cascadurst. Sr. Danúbio
(P Tel. 42-8810.
co pôr carro americano — de Si ¦n*í__h
Tratar telefone 36-4337. ,.
Humaitá'._:¦!
Ti.
(P
Av.
Augusto
Severo,
SIMCA 2a. série — Otlmo
—
_?..
Além disso, é uma chave eletroautomatica, isto é, difere das travas
VENDÊ-SE um ônibus LP 321;
VÕDKSVVÀGEN 60 e 61
VOIKSWAGEN
Financio. Fco. Otavla55;
^nôvõ'
VOLKSWAGEN 1961, único Vendo aemlnovos. 500 mil ent. da Norte e Centro. Tratar na equipado,
que comprimem ou penetram na barra de direção, deixando-lhe folga
à
v.
1
450
ou
900,
o
ho n~. 23. P. gasolina.
dono, todo equipado, pouco rest. Até 10 meses. _. Bam- Av. Suburbana, 6 840, coin o resto a combinar.
e diminuindo a resistência.
ÇINGER — Vende-se
Telefone
Sr. Antônio.
rodado, est. de novo. Vendo bina. 67.
ÜSiJsin- ¦
29-1586.
avista, Riachuelo, 388.
A chave eletroautomatica ATLAS, é de íácil instaíação.
B'er precisando de reparos, cl
í_
VRNDE-SE um Chevrolet ano
. maquíiíft em
''n
VOLKSWAGEN"«2. õtlmtTesestado, p|
1952. Ver e tratar na Estacio
* melhor-oferta.ótimo
6 t o, .
Vnede-se, urgente,
tado. superequipado Cr* 1 500
Ver e tratar!
INFORMAÇÕES
E
D.
VENDAS:
Pedro
Avenida
' ".na Rua Riachuelo,
—
II,
E
de
loja
Rio
Branco,
mesdirija
ocasião.
Aceito
257,
0
Sr.
11
preço
Casa
pro-,
k vista. Facilito. 22-820B.
s, Sr. Aldo^Blecolto.
postas. Base 2 700 000. Ru%=
17.° andar, s/l 706 - Telefones: 32-5975 e 22-5222
-'íredo.
mo — VOLKSWA- Senador
VOLKSWAGEN — 196 —
".SKODA
Dantas, 18. sala 312,'."
VOLKSWAGEN 63- —;Supere^
1200. 700"mil7Praça
?..* aérie. Poucos km rodaquipado, ridio. tranca, capas, GEM. 62, c/ chapa Tels. 22-5700 e 22-7531. '._,
EM NITERdí: Rua José Clemente n.° 30, sobrado
..Santos Dumont, 36/302, Gávea
do» — Vendo urfente. CrS
cama etc. Vendo Cr* ...
STANDARD-8 —
Bom estado!
1 SOO 000,00. Somente à vista particular. — Tratar
1 109 000.00.
Telefone
2-4282
^
(P
"íieço
a combinar, à vista. —
Tel. 38-0137.
VOLKSWAGEN
«0,
lUtlma
seCôr gelo, forraçijo de couro ver- VENDE-SE VOLKSWAGEN Rua São Francisco
J«la 8*0 Cristóvão, 1031.
:le novo, unlco dono. Rua
.
(P
.STUDEBAHER 1940, praça,
82,
ap.
204,
Real
azul-pastel, 7 000 km — Xavier, 162 — TeleGrandeiea
melho. Novo, já emplacado. Garanrtai 62,
• mecinica 100%, barato. BaCrí 1 600 000,00, Rua Aguiar fone 48-0638.
Tel.
46-837».
Sr.
Silvio.
(P 4 000 km, Preço S200 00Ò!?
TRANCA VoUcswagen
te 250 mil. Rua Plorentina
Nei23, ap. 302. porteiro Ane todas as revisões. Urgente. Preço: n.tqnlo.
man, 13 mu. Rua 8. elt- VOLKSWAGEN 1961, ultima
Tijuca.
—
tel. 45-3479. Dr. Lopes. Sffc
,..', 4. sapateiro. Cascadura.
km
•èrle,
«quipado
21000
mente,
69.
STUDEBAKER — Coniander
Cr§ 2 550 000,00 à vista, só hoje. — VOLKSWAGEN, novo, azul1300 000,00. Tel. 29-7803
VENDE-SE Morris Oxford 51; Sr.
1952 — Vendo, mecânico, 2
Silvestre.
com
tranca,
Sôlfo,
'portas,
CrS
Cr$ «50 000,00 k vlítR."' Av.
radio, bom estado. A
. (P 1 750 000,00. Lira — 22-1400'
'"vista
Brá» <ie Pina, 25. ap. 203. — VOLKSWAGEN 1963 — 0 Tel-22-5806—César,
'¦-34-3383790 000.00. Sr. Meireles,
VOLKSWAGEN
Penha, daa 6 is 12 horae, com km — Vendo. Preço tabela.
3"6ÕÕ
ou 23-3562.
xm, como novo. pérola*
Novaes.
CrJ 1 650 000
Troco por carro usado. At.
Peças de borracha, tapeSKODA 52, motor novo. 4 p..l
Llra_— 22-1400.
Em
Cada
Auto
Um
Alto
AUTOMÓVEIS1
Negócio
TeBartolomcu
Mitre,
620.
VOLKSWAGEN
—
rádio, 100%. Base 550 000
Í96Í~uÍti'tes, borracha p| porta e
—
lefone
47-3480.
<p
_:
Palsaandu
162,
ma
ap.
—
—
aérie,
219.
ydLKSWAGEN^TEiíTJiFfírSEDAN
estado
KARMANN-GHIA
novo
malas mangueiras, e cor-'
KOMBI Vendo,
_
'àTUDEBAÜER
to
estado,
' RIGOROSAMENTE ,
novo,
uso
pouco
VOLKSWAGEN «2 — Com
REVISADOS
SÒ Cominán15 000 km. Radio
— Financiamos 15 meses — Rua troco e facilito.
reias p| todos os carros
alemio.
-çler, 4 portas.
os
|
6
cilindros,
equipamentos,
todos
__ .„ Trocamos
perde Bonfim,
tranca etc. Preço 1 480 mil
— Rua Bam¦¦particular.-vendo.
Troco c facilito .
Rua"s'an-j Entregamos na hòíá sem demora. R. Barata 577-B. Conde
Tel. 58-6769. (P feita— cònservaçio, CrJ.1480
vista. Av. N. S. Copacabana,k (colocação) i
•' .'
'¦¦*"---1-•-*"-¦ °'''
'¦—_[
'
!Ribeiro, 463-A—Tel.:
43-3885.
birià.vioi;
i 1963 —
COMPIII POR MIMOS * VINDA POR MAIS *TROQUI MELHOR 21, sp. 501. Sr. Carlos.
63, Sedan, zero im, itn míl
Aero-Willyi
57-6229. (P VW
.STUDEBAKER . CHAMPION
VOLKSWAGEN — 1963.-j
radio
VENDE-SS
Blaupuafct,
placa,
,
d
OU.
TROCA-SE
equipado.
.XIS LUXO 51—6 cil., mecátranca dlreçio, reforço, para 0 km. Vendo com jarantia 1963 — DKW r- Zero km. Camioneta, Grande fa- por carro
-¦nico,-. 4 portas, tudo
de passeio.
Jeep
1963 — Aero-Willy*' -'•--¦¦
novo,
choques, pneus b.b. « va- % vista ou a prazo. — Rua
Willys 51, americano,
cilidade.
aland,, aceita-se troca p| carrios equipamentos cie luxo. Barão do* Flamengo, "3 — 1963 — VOLKSWAGEN — Zero km. Em 15 meses. de novo. Rua Almeida estado
0 km.
Kcls
ró peq.' nacional. Paga-se a
Vendo urgente. 42-1598.
19.B2 — Dauphine - Se-:
Garagem. Tel.: 45-9135. (P 1963 — KOMBI — Standard. Zero km. Em 15 meses. rf_____: ¦ _Cavalcintl.
..
.rlif. ou vende-se por CrS
VOLKSWAGEN 1962,, su"- VOLKSWAGEN
VW 61-62, c ridio. tranci
. minovo, estado
..,800. ¦*. vista ou melhor ¦ ofertedó 1963 — GORDINI — Zero km. Cór gelo.
1862,
etc! Entr. 645 mil. rest até
Mecânico, . portas, sem
. ;to.. , Rua Sío Francisco X?.*
-. zero km.
perequipado,. estado, rtôvo. equipado, vendo
troco 1962 — OLDSMOBILE — De 4 portas, equipado.
ou
_
10 meses — 48-4C3S.
Vendo, troco « facilito, — ioci* cwro -amíriCRno, Av.
,;Vier n. 2, ap. 705. Telelone
—
coluna,
—
6
cil.,
direção
VOLKSWAGEN
1960
meEstado de lero km.
1962 — Vemag — Se-,
=42-8395.
VOLKSWAGÉN""eo"T"6r: cânica, duas cores, em cxRua Haddock Lobo, 379-A. 26 de Setembro. 227.
1960 — DAUPHINE — Coral.
__
dan — bom es-.
-;à"r\CCA RALLYE 1963, 0 kmj
Ótimo — Financio. - Fco. cepcional
Í9i.
e 1959 — DKW — Sedan, excepcional.
(P VOLKSWAGEN
estado. Preço...
vende-se, ótimo,
tado. .
Rua
— JEEP WILLTS — Máquina retificada.
— Ambos em excelen
IOlaviano n. 23 — P. jraso- 2 900. Ver
195»
VANGUARD
1963
S2.
equip.
.novo
-Leopoldo Mlguez, preço.
e
tratar
com
29, c/ poro
lina.
— Tel. 25-2413.
1961 — Aero-Willys —..
19S0 — CADILLAC — Conversível.
te estado. Rua Barata Ri
-teiro. Tratar tel.. 23-1104.
•
Sr.
Lucilio,
na
Av.
Pres.
_
VOLKSWAGEN 61 — Ruá
Ultima série .-r-.
(P
VOLKSWAGEN 1963 — 0 beiro, 197-A.
SIMOA 60 — Vendo, soníenMarquís de Sapucai n. 338 Vargas, 529, 18.". — TeleEquipado, rádio
km, com todas a« garari- VOLKSWAGEN 61-82 — Slncr
te á vista, novíssimo. Pre-1
32t6338.í, .
—
íone
23-5287.
(P
1962
AERO,
couro,
equp.,
côr
tias de fábrica. Várias cô 3a. a., equip. R. da Passa- CRtDIvC-lEBitiToa. iw.atiàntica 38ao t47B58<j
original.
gelo
Çõ:' 1500 000, Tel,: 36-4843.
'
VOLKSVVÁGEN 62, equF
res — Vendo, troco e faci fim. esq. Álvaro Ramos. P.
—f.
• STUDEBAKER 1953. equi1962 — AERO, couro, equp., preto
1961 — Vemaguete
Sliel I.__
¦
1
800
km
•
na
pado,
lito.
earanRua
Haddock
Lobo
Equipado, tudopado. Vendo, troco e íaci(P ti* — Urjrente. Telelone
1962 — AERO, íor. plástico, equip., n.» 379-A.
(p VOLKSWAGEN 1963 — 0
.
Hto. Rua . Lucidio
Laeo,
100^.
42-1489.
'EX-;
VOLKSWAGEN 62, equipado'; km. Pronta entrega. Preço
339-A.
(P
preto
Impala, Okm, 4 portas n
1950 — Austin —
'.SIMCA
VOLKSWAGEN ti~— 3» sf- coluna,
pouco uso. Vende-se: 45-7005 de tabela. Kua Barata Ri
1962 — AERO, couro, côr bordeaux,
hidr.,
s
clls.
impôsCHAMBORD 1962 —
.
rie. Sincronizada, tranca di- tos
cepcional esta-.
beiro.
197-A.
(P
. Todo eçulpado c|! 6 500 km.
pagos. Vendo ou troco.
reçio. 1280 000, Av. Teixeira Plg-uelredo
VOLKSWAGEN 1963. Vendo, VOLKSWAGEN 60 — Novinho
equioado.
tado de conseiv'j
por preço de ocasilo, somenMagalhães, 870 —
de Castro, 290, ap. 204. |
Copacabana.
te k vista CrJ 2 350 000,00 —
equipado. Vendo. R. Iblapina,
— DK\> -VEMAGUET, equipado.
vaçad.
1962
—
0
km,
VÕLKSWAGÍÈN
enlrega
v—;íúitlnia
Av.
62
Tel.: 52-6867.
pronla
325—_Penha.
Tél«30-7611'i
'(?
serie, equipado. 1 490 000. —
AV.' MEM DE SA, 4*.'"
1962 — DAUPHINE, equipado.
SiSlCA 1960 — Equipado,
VOLKSWAGEN 1963 — 0
Atlântica,
1536-B.
Telefone:
58-6504
Estado excepcional. Pneus novos. MáTel. .12-3803 — Lapa
1961 — AERO, equipado, côr azul
excepcional — Vendo, trokm. Equipado. Pronta en— 6p/62^
VÕLKSWAGKN
Excelentes
6»~
tõdõ
nova, óleo 30, nunca foi aberta. Só WÕKS
ca e facilito. Rua, Lucidio
— AERO, equioado, côr bege
estado, todo equipado. TeleCada cliente um amljcn
equipado, 700 mil e so p/ trega. CrS 1600 000 — Rua quina
1961
MECÂNICO
Lago 329-A.
(P
fone 52-7661, Dr. Santana.
ms. Rua 8. Fco. Xavier Í84. Dois de Dezembro, 33.
o tapete não é original.
certo (V'_
Com 6 cilindros, 4 portas,
1959 — PICK-UP, FORD, bom estado.
SIMCA 61 — 1 600 mil k visVolkswagen
— 4
iTél-^.
todo
equipado.
Aceito e íftVENDE-SE
um
Tord
40
ta. Novíssima, pneus b.b. noVendo
urgente.
À
1
vista
Cr$
900
000,00
Equipado,
cilito
Av.
impecável.
Atlântica.
TYatHr-.ltuá
em «atado de portas,
pagto.
- vos^Barata Ribeiro, 147.
n.° 2 318.
__. (p
— Está de graça. Ver na Rua 24 de Maio,
novo. Vendo, troco e faci- Antônio Rego, 249._Oiaria.
SIMCA CHAMBOItD'1961,
lito. Rua Haddock Lobo VOLKSWAGEN lSfilToUP 265,
com o Sr. Vargas.
(p
n.» 379-A.
; ?..1 série, equipado, em oti(p ma serie, magnífico estacio,
mo estado. Rua Barata RiVOLK5WAGEN 63, zero, ga- equipado. Rna Barata Ri**_*v.
Üeiro, 333. Tel.: 37-3574.
NOVO
rantia Rio, e<juip*io, íaci- beiro, 254-A. Tel. 27-0373.
Vülkswacfii Aero-Wil- ¦
Vendo cóm apenas mil'.;
lito, 43-5885. , '
. ;,____
(P
4 portas, com colunas,
(P
!_.':,. Kurai VVilly.-,
Rua equipado. Todos os imoos- km rodados, com: Sr. DjaS&
STUDEBAKER 1952, mecâniVOLKSWAGEfTTsfíJT- VOLKSWAGEN. 61 — Vendo
Maii?. c Barros-; 724. Te- tos pagos. Pi-eço de ocásíío. ma, após 1/2 dia. 43-97503
co, 4 portas, equipado, azul, ™~¦"""¦¦*¦¦"^—»—•____•_____________ Radio, ótimo estado.
Ven- excepcional estado, l.a série
-,- *q2i.
eSt.Ad» nêvo. Vendo, troco,
lelones 28-77S11, 48-140J Rua Sto. Amaro, 172.
do troco o facilito — Ru* equipado, único dono, oeafacilito, Riachuelo, 388.^
«lio. Tel. 22-5356. Sr. Nilo.
8-0202 - ARència Vianf
Hadaock,Labò,-'303-A:
CHEVROLET
(p
STUDBBAKER Champion 51,
VAUXHALL 1S49 — Vendlís» VOLKSWAGEN Í960Í1963 —
.'¦.* illlndros, mec, como n8IMPALA
completamente novo, na nu» Com entrada a partir de 7S0
' .0
em tudo, k vista 850 mil,
9
KM'"¦¦ .{ -ratt
' Ho,
mil « 80 mil mensais. Rua
Sio Francisco
¦ tfetêfon» 38-3096.
Ano 1961, de luxo, 4 p.,
Jgavler. 487.
Rlüchuelo, 33. Tel. 42-Í8S8
Córcihza,
*
'SINCA 8, reformada — Venp. énfa-ega.çJfS
VOLKSWAGEN r9«"a"~^ VHNDE-SE
| \^_wl_^_\
mecânico,
comonovo.
_\W\^_V
\W-^_\ _\\^^____mtt_
___W
Ver
Renault Pregate
Machado . Coalho, 18-A^ Bfcg
•'ci'e'-s» melhor oferta, na Av.
Estado de lero km. Vendo, 93, ótimo estado.
e tratar conv Francisco. ¦—
'28 de
Rua
Bario
W^_\-^^_^_\ ^_\\^*s yí^B
Setembro. 279. cl 5; •
troco e facilito. Rua, Had- do Eom Retiro. 13S9.
Tel. 36-1991.
dock_Lôbo^_303-A. (P VOLKSWAGBN 62. Equipavr
SIMCA 6"l — 2.» f>rie 1 400" MWÕ 01 PARTIDA
Vendo,
novo,
cj 19 000
PARA UM BOM HEGÓCIQ
¦ k -vista e 7. prest. de 35 000,
DAUPHINE 1962
VOLKSWAGE^èí^OÜcní"^:
dieslmo.
FaclUta-sa
com
900
• aa Rua Lavradio, .3 — Joakm, equipado com rádio,
TeL J8-0776.
mil de entrada e o aaldo fl2.a série - Azul •
lherla:
1903 — MERCEDES-BENZ — 0 km.
acessórios etc. Facilito —
em 12 meses. TeleVOLKSWAGÊNT963rffkm nanclado
Estado de novo, auperequlVende-se, CrS 800 OOOjÜ):^
lon» 27-007».
SIMCA CHAMBORD — 61 _ 1963 — KARMANN-GHIA — 0 km.
(parte). Ver: R. Dias da bado,
—
"Vendo,
Troco,
com rádio Gòrdinl,
financio. Traia
1963 — AERO WILLYS
estado excepcional.
0 km, diversas cores.
Cruz, 74-A, | Valdemar. — pneus novos banda brafica,5 à vista. Tratar' ria Rrift*'
do Flamengo, 194. (p VENDE-SE um furgão
Domingos Ferreira, 100, ou 1963 — KOMBI — 0 km. V*
Fargo 1951, em bom estado.'
estofameuto forrado em plia- Géh. Gustavo Cordeiro dé'*
Tel. 49-7714. Méier.
1963 — VOLKSWAGEN — 0 km, diversas cores.
VpUESWAGENai)61 <i a>"k'í Ver
,tel. 36-6432.
tico com Jôyo de capas de Parla, 84 (das 7 h 30 m ffiã
Vva. Cláudio, 222, JaBELCAR c VEMAGUET - 0 km
rle. equip., rádio etc. Vendo
SIMCA 1200 — 52. ótimo1 1903 — CHEVROLT IMPALA — 4 n., 0 km "
luxo,
4 amortecedores novos,
:.,.Z~
Av. Rio
trocn Uc. n. S. Vicente, 166-3 oaré. Propostas:
eçtado. CrJ 430 000.00. Aceito' 1962 — CHEVROLT IMPALA. 4 n , hidr.
estrlbo interno e externo, pu- 16h30m).
Branco, n.# 25, 12.*, Depto.
Raul
— Pronta entrega. Desconto
ALUGAM-SE
oferta' nrgente. Rua Gomen-Í 1962 — RURAL WILLYS — excelente.
lalnas, super calotas, cilhas,
¦
Operações.
p/
tampa de porta luvas, proteVOLKSWAGEN 196T71ST19G2 — VOLKSWAGEN — excepcional.
' tsoro. 53:;_01arla!
tor de maçanetns, protetor
SIMCA 1960 — Vendo ur-1
ironizado. Troco e finan- VOLKSVVÁGEN 1962 segundo
OLDSMOBILE 88 — 4.
novo '
de pára-choques (2 pares) e
semestre Crt 1 4S0 000,00 sòà
vista.
Vendas
a
.';jtente. Av. Bartolomcu Mi- \í6l~~ AER0 WILLYS — luxo, porlas.
cio.
Traia
pagamento
do Flamengo n." mente a vista
e«t. 0 km.
Procurar o
?2ÍLpelego. Tratar das 15 às 18
tre. 620. Tel. 47-SISO^
lfM(P Sr. Teixeira. Hotel
AERO WILLYS.— impecável.
horas pelo tel. 52-0156, Sr.
Globo.
V3>71961 — VOLKSWAGEN — furko
c/
longo
Varela.
(p
VOLKSWAGEN
finaneiamenlo.
Rua
Riachuelo.
1961,
SSpSeí
prazo
STUDEBAKEn. 48, 4 portas,)
quipado. em estado de novo. VOLKSWAGEN 1963, 0 km
• máciui-na. .pintura, óróraagéml 1961 -- VOLKSWAÒEN - bom estado
Vendo,
19o9
CHEVROLET
troco
1962
superequipado..,
e
facilito.
e
1901,
4 n. 6 cil., hidr.
tutiò novo,
espetacular. ííCOj
Telefones 43-9940 e 23-9963.
Barão de Mesquita, 26-A.Hu» em est. de novos. Vendemos
mil. saldo a combinar. Av.i 19o7 — IZABELA — exccnninnal
"lmpecavri R. Bario de Mesquita 26-B.
1957 — CADILLAC FLLETWOOD.
VENDO' Morris 52
,E;-nani Cardoso, 72 sala 407.
RURAL — JEEP
Cascadura,
«om radio, pela melhor ofer- VOLKSWAGEN 63 Ò km —
1956 — OLDSMOBILE "88" — Holidav
Rua Fiiomena Nunes, 162. Pela
ta. Tratar com Genezio no OK cõr cerâmica, 1 750 000,00
Equipados
JilMCA CHAMBORD 1960. 1948 — MERCURY — 4 portas
t todas as garantias ti revi^'endo em excelente esta- Rua São Francisco Xavier, 189 — Tel. 48-0616 pátio central <lo M. ria Guer- sfies
— 48-0470, José ou MaAv.
Brasil.
Em
frente
a
Escola
ra
junto
i
Praça
garage.
da teut.
do com bonita combinação!
_.
Republica.
. de cores. Facilito. Rua do
VOLKSwrGEN 61 e «2. 'sã- VQLKSWAGEN 63 - VenRua México, 111, grupo
Marinha Mercante em, Olaria.
Russel, 32-A — Largo dai
(P perequipados. vendem-se a delse 0 quilômetro cl ga100S — Tel. 42-2505
Glória.
(Pl
partir de 780 mil de entrada rantia e revisões - Várias
-STANDARD VANGUARD 1953
Barata Ribeiro 197.
—
cores.
Entrega
na
hora
•—Estado
novo. Vendo c/í
VOLKSWAGEN «1 — Ven- Cr$ 1 675 000,0» — COPA¦ 450 e 30 de
p/ mês. Rua do
de-se * vista em estado de VENA — R. Barata Ribei...
, -Russel. 383.
novo. todo equipado. Rua Si ro n. 200-J.
Ferreira, 208. ap, 901.
SIMCA 1963 — 0_km7^
PKIJOU 203, camloav*í,S ANTIGA »E COPACABANA
Mercedes 220-^
Vendo Chambord com ja-1
VOLKSWAGEN 61. acessórios VENDO
10«-A ~
neta aberta, 350 mil. R. Dia—
—
»
62.
rantia à vista ou a prazo.!
Telefone
equipado
quilômetro
48-3825.
. ;''OB^
N ô v o \\Z%
>."lksw?S;Cn
mantes.
22. Rocha, Miranda.
~
"~ ft «"««metro — Impala
¦Rua Barão do Flamengo,
Todo equipado, ridio. ¦'ban-''íVOLKSWAGEN 63" Sedan-Õ VENDE-SE uma Rural Wllíor.? — Aern
£hevr?.I,-,t,
196J
Willys — equipado
cos
Inteiriços,
b.
branc^-^
km
com
35, garagem. Tel. 45-9135.
todas
p/
as
sarantlas
1960. ci 22 000
~~
— zero — eouipado
com «pena.i 6 mil km roda»"
COMPRA — VENDE — TROCA E FACILITA
<• revisões, pronta entrega; lj-a
•a_. equipada
¦M—
i2Í!;. — ?-*.WWne
(p
Tratar pelo tel. 23-7S13,
doí. — Bua Barat». Ribeiro-.^
1961
Arro Willys — equipado
diversas cores, vendo ou tro- Jacque»,
.STANDARD 8 1943 — Vendo
ii."
—
1Ü7-A..
_cpy
co.
Av.
Paulo
19GI
Frontin 516-F.
Rural Willys — equipado
hoje. per 250 CM.OO. Ver lia
.
. —:'quipado,
~ DKW Vemag — camioneta
|V.OLksWAGEN.19«l',,3.*:Bírlé
VW 63
Rua Montevidéu, no yomo
fiusnclo
ou
troco
íÜ.1?
~I"t'V._é'*1'
iu»f
.P^i^
ooPI5oi
1 720 â .
19í,n — Rural Willys — equipado
-8-0421. !po/ cR-rro ú*t míio:" ou menor I06n
rie tá.-i E. Ü3. Penha.
AERO WILLYS — Zero km
IMP. TIJUCA — Rua
~ Knmb' ~
VOLKSWAGEN 1962 — Ven-lvalor. Rua Haddock Lobo, 74.
— equipado
GORDINI — Zero km.
Conde de Bonfim. 426
SIMCA'CHAMBORD 19G2J
1933
,n,S — \olkswafcn 'u^o
t0p»i'íUvS5ã?j
19M
'\"M
—
Vr,'iVOI.KSWAGEN"61_-"Su"i)er
estado de nõvn
«minoro, supereouinado —
GOIJDIM
lSfi'2
\"v
~~
I Vendo. Crt 3 300 000,00, r
*'
—
"U
S"'°
—
«ónlpado.
vendo
t
Adventüre
Rua
conversível
Troto, facilito. Resende, 10.
*"^-!s_ií
AERO WILLYS
903-A Tel- %f<_\-,
*n-H ~ _?,
°H2í¦ ._ Barão de Mesquita. troco.
1961
0,tIsmnl>"e — ^iípcr Sí — zero
(Rua Soares Cabral, 54, ap,:.
333.
Tel.: 52-5731.^_
í'n * ~
VOLKSWAGEN — ótimo estacio
VENDO Opel 37. Jardineira, vnmv =;r „n., trmr,r»=l"x. 1961
1702. Laranjeiras. : <*__
— 3 bancos, 4 porta»
rr'camioneta
maquina
retificada,
carroça-!r?m?M,fE Sííi.Jlí-í*'-6«Mê
Ío-S — í,?íd
TAXIMETRO
Capelihha,
"98" — ar
KOMBI — ótimo estado
ria 1006*
in\*rr_. -'¦
alenta.
c^minliões Mercedes * Fcrri. 1961
condicionado
i_].í ~ Oldsmobiie
Tendo, tel. 51-",?,..
^—Rua
f, levrnlet — Bel-Air — equipado
SIMCA — Òtimn estado.
,MMMJ_M:
VOLKaVVAGEN — Vende-se.! olariaVltorino do Amaral. 20, 1960
1953
íníy. —
TAXIMETRO CAPELIN1IÀ" —
BUICK — 4 portas — Excelente
? Ivmnulh — sedan, equipado
pick-up, 19S4. motor 1962. em*._.„ _,—.-ii.—r\—;*¦
,„.'í
_\_[ ,km- l».-i6
Completo. Rua Santo Amaro
in.jfi — Oldsmoliile — conversível
slSEDAN E KOMBI
Vende-se, 0 km, tôperfeito estado rie furicions-íVvV^
CHEVROLET
M
Mf]°,oon
—
1955
BEL-AIR
2
rt." 172.MERCEDES-BENZ-V-~.''
portas
~
~
mento. Ver e tratnr na Ruafôa'SÀ,eaulI,*do "«;íelt0- TeIHr"}s'' — R ellindroã — mecânico
J2-2 — Dodfre
das
cores, pronta en- Vendo, na Castelo A.'0-.T
Av;
Prado
República
Júnior,
ÍTAUNUS 52', ütílltv nflvo.
li.,.!
do
Libsno
335
C
«1, das,-6"—.—
camioneta — 4 portas
VENHA CONHECER NOSSOS PLANOS .
M9 mli. iirjfiite. Aceito tro-l
R *s_17 horas. Léo VOLKSWAGEN — 62, supertrega,
S'A.
Da linha 22; Santõ';
Sedan,
DE FINANCIAMENTO
FACILITÁMOS A LONGO rR\ZO
Tels.
,oa. R. Russel. 338. jjortelro. :
VOLKSWAGEN — 1963 _i','lulí>- »• bc4- rádio. olha...
Cristo. Leblon. <..'¦'£
TROCAMOS
1
capai,
930
tranca.'
i».tc,.
000.00,
ènt.
rern
VernaTATRA 52 — Vendo nflvo—
raia
zero
km, .,..
do Flamengo, 244-A (Loja
saraintia.
Tm- km. Crs 1 -UO noo • tí<u.
Preço de ocasiío. Telefo,
RUA BARATA RIBEIRO. 323-A
• Pilverio. Rua Josí AIv.iren;a.
36-2128 c 57-7034
cn
facilito Resende, 16. *.. Pranolleo Xavitr, 342 fl.
güétè, 1 860 000,00 — nes 28-7305 ou 36-5340 —
(Esquina da Rua Paissandu)
402 — C'?.xias.
•Tel,: _*i>tH. Maracanü.
*-"55K
São Clemente, 71.
Eiôik. jv
;

ÊÊÊBMfÊ

Exwsn/o

B£ ÜJ1L/TÁM0S'

Aluga-se

Volkswagen

Av. Prado
Júnior, 16-B
Tel. 374055 DE SOTO - \%

\MflllYS)

Alugam-se

Volkswagen

ia

Sedan e Kombi

''¦''^-'¦'-'¦'¦'¦¦'¦¦'¦'¦¦¦^^

,•.-.

,;.-.

ALUGAM-SE

fcOlBRACOl

Alugám-se

Dauphine 196Ô

F 0 RD «
Camioneta I

"FIATTwÜ

AFINAL CHEGOU

O QUE OS AUTOMOBILISTAS ESPERAVAM

ALUGO
Rombi

KOMBI - 62

Aluguel
automóvel

AERO WILLYS 2600
1963

JK. Outubro >
1962
|

AUTO COMERCIAL

Borracha
Autoinóvel.;'." J. Ferrari Imp.

'MM

VOLKSWAGEN

J. K. -1960 í

khá sempre umi,,

V* naCREDI CAR...

Chevrolet 1958

AGENCIA HUGO DE
AUTOMÓVEIS S. A.

BEL-AIR

Concessionária WILLYS

THÉVROÍEr

Mercury 1957

Chevrolet 1958

TROCAMOS E FACILITAMOS
Rua Mariz e Barros, 774/776,
Tels. 48-7454 e 34-9316

ALUGAM-SE
AUTOS

PALMARIA.
REVENDEDOR
DKW-VEMAG

ALUGAMOS

VOLKSWAGEN

NOVOS

AUTO COPA LTDA.

À RODAC

Automóveis

S. A.

Chevrolet-•- 61

Kar*mami-

Kharmánn-Ghif

Aero Willys
1962

KOMBI 58

Volkswagen 63
Sedan - Kombi
DKW-nCam7^63
Aero Willys
Rural Willys - 63
LOC AUTO S. A. Aero Willys - 63
Volkswagen - 63
Volkswagen - 62
Dauphine - 62
Volkswagen -61
Simca - 61
Ford Sfarüner - 60

ALÜOA-SE

DKW 63

locadoraI

37-3000 II
Alugam-se mI
Volkswagen >
•; 1963
ii|

Mercedes 19511

TNIBÜSS

¦m — «•''' Oád... Jom.il do Brasil, r.a-feira, 2n-,T-fi3

'

MUI omovews
__*_*'

_íí?___^

ES /lÇ«i

V

____*f

Eduardo* Jardim

comemora 100 anos
Rolls-Royee
¦
¦ : ,,\-^'¦<¦¦'.':'¦':: :''íS;t-'l:#f|^ifSf
de Henry Royce, seu fundador
^iAgora,iflíu a n d o festeja o
<Sé)jtenário de nascimento d»
áfeii'. fundador, Sir Frederick.
Hfcnry Royce, a Kolls-Koy ce
t%i.,'alé_n de seu famoso autí^iiióvel, mais um motivo pase orgulhar em sua histó: ao lado do mais desejado
¦ t"
qj&yro- do mundo, fabrica motores de avião a jato'e turbohéllce que acionam mais da
metade dos aviões de pas¦sageiros a turbina do mundo
ocidental.
li; que, se a companhia te've
um começo m o d e s t o, teve
também, desde o seu início,
uma característica que sempre a consagrou: a alta qualidade de sua produção. Em
sua história, que em grande
parte é'a história de Henvy.
Rojce, tem havido grandes
mudanças no campo da téc¦nica de fabrico de seus proidutos, mas uma coisa não muda nunca — a sua tradição
de'" qualidade.
Hoje, graças a essa tradição,
suas turbinas acionam os
aviões britânicos Comei,
VC-10,
Viscount,
BAC-111,
Vanguard, Herald e Avro 748,
os aviões franceses Caravelle
e os aviões holandeses Pokker
Friendship F-27.
E, a pedido das empresas
aéreas, muitos aviões a jato
americanos DC-8 e Boeing de
passageiros cruzam os céus
acionados por turbinas RollsRoyce, como é o caso. por
'
exemplo, dos Boeing da Companhia brasileira Varig.
Frederick Henry Royce nasceu no dia 27 de março de

1863 na'cidade, de Alwalton,
perto- de Feterborough, emNorthampionshire, o mais nôvo dos cinco filhos do casal '
Carnes e Mary. Royce, cujos
ancestrais, por sucessivas gerações, se ; entregavam , aos
misteres de agricultores e moleiros.
Aos 14 anos de idade e com
apenas dois anos de curso reguiar numa \ escola, Henry
Royce foi' trabalhar, como
da'
oficinas
aprendiz, nas
Great Northern Railwáy em.
Peterborough. Três anos dèpois, devido'a dificuldades financeiras- para prosseguir no
aprendizado custeado por uma
tia que falecera então, Royce
foi forçado a desistir da.
aprendizagem. Trabalhou em
seguida em engenharia mecànica em Leeds e em engehharia,elétrica em Londres e Liverpool, aproveitando as. horas da noite para aperfeiçoar
seus conhecimentos técnicos.
Em Manchester, conheceu
um jovem, Ernest Claremont.
Resolveram associar-se para
começar uma pequena companhia própria. Capital reunidò pelos dois: 70 libras esterlinas.
'/'-.
,
Assim, em 1884, em acanhadas instalações da Rua Cooke,
cm Manchester, surgiu a F. *
H. Royce és Company, dedicada ao fabrico de suportes
de lâmpadas elétricas.e filamentos. Royce se encarregava do fabrico • Claremont
cuidava da parte comercial.
Pouco tempo depois, Royce
de
conjunto
um
projetou

campainha elétrica que se
tornou bastante popular, possibilitando á nova companhia
ampliar sua linha-de produção incluindo dinamos,.motores elétricos e guindastes elétricôs.
Os dinamos e guindastes
tornaram-se íámòsós, possibilitando aos sócios transíormar.a empresa numa.companhia limitada com o titulo de
Royce Limitada, Engenheiros
Elétricos e Mecânicos e Fábrlcantes de Dinamos,A'Motores e
Artigos Correia.os.
A alta
qualidade dós produtos, constante preocupação de Royce
e que iria criar a tradição da,
Rolls-Royce, assegurou uma
crescente enco men da no
transcurso dos anos.
Em 1903, Henry Royce re'
solveu fabricar três automóveis experimentais de;dois cilindros e dez cavalos.
Em abril de 1904, pouco de- .
pois de começar a trafegar o
primeiro carro Royce de dois
cilindros, Henry. Edmunds
convenceu seu amigo, o Hono- ¦
rável ç. S. Rolls, a ir até
Manchester a fim de. ver o
nôvo veículo e conhecer seu
criador. Dedicava-se Rolls. â
venda de carros de- altar qua¦lidade, fazendo, até então negócios com automóveis procedentes do continente europeu.
Mas ficou de. tal' forma"lm-'
pressionado- com o desempenho do carro de dois.cilindros
que concordou em. vender tôda a produção de automóveis
da Royce Limited sob, o nome
de Rolls-Royce.

ijnaroiTE.'—
v«ndo maqui
-furar

nu a«
de bancada, t..meril • máquina
rtí «olrta
•letrlca. Rua, Cardoao d» Me10, 18-A ÍOavaldo Cruz..
vttnde-SE
uma,
máoutna
Hu.qiiaroa Bemorelra. 33-10,
com motor «• 2 HP| chuleu
prega boUo i cairia, I— I.U
Rêr.o l.opêf. n,.23, térreo.
Tel. 3.--44S4..
._
VENDE-SE íorno elétrico, c
í boca... próprlr pi doce» e
.alBcdinhoü,. vmt batedeira,
p| coaíeifarl*. íõima» etc. —
Trat;: «Mil; 30-8419.
VENDE-SE máquina de' la
var; estado tle nova. Pachi
de Faria 34, ap. 301, Meier.
VENÜE-SE Maquina Sln
ser, de .5 gavetas, em per
feito estado, por CrS ....
lfi 000,90. Rua Arlitlde . Lo
bo, 134. Bonde Estrela.
_
V_NDE-SE™m»qiÚnit Síriger,
com 2 Rí.vetas a motor e mesa
de fórmica vermelha, com 4
'•«deira.. • — Telefonar para
Ü7-1327.

AI_.TA-'Pl'DE_tD..DE — Standarei Electric. Trio .Idellte.
com grave» e «feudo*. Vendo
urgente.' 70 OOO.CO. Rua' Senador Dantas, li), ap, 312,
COMPRO
televisio,
rádios'
intimo c|,'defeito. T._ 1S.-M14
1
TV
Tl
elétroCOMPRO
la. Pago bem. Urgente. —
57 -.0960.
-televisio,
çÒ-vÍPRÒ gravador,
radio, meimo parados, pa^o
bem. T.eK_.28.í«82._ ,->
CÁiXÀS pira. radiovltrola
ou Ili-Fi de CrS 30000,00
por Cr* 9 000,00 diretamunte dá fábrica. Diversos tlFacilitamos a entrega,
na, João' Ribeiro, 580 —
Sos.
Pilares.^
_._.<p
COMPRO tj-levlBio, radiõvi-'
trola etc. Te). 301-4908. ___
COMPRO" radiovltrola, te.
levisão, toca-discos; radio,
gravador etc. Tel. 2S-4637,
ALBERTO.'.
ELETROLA, — Estereofonico
Vendo, melhor oferta, nova
em íôlha. Ver na. Rua. Aires
Saldanha 138, ap, 20:!' Sr.
Mauro _
ÉSTEREOFONICÕS - GE".
« TeleGrunfeld, Philips'especiais.
funken.
Preços
Lojas Elétricas. R. Buenos
(P
Aires n„ 15».'43-33».
na
emGRAVADOR' novo,
balagem,
pilha,
portátil. »
Jap. 33 mil. Outro Granai*•
.
40 mil. Tel¦ 26-&682.

FIADOR

TELEVISÃO portátil, GE,
110.', moderna, 14 polejadas,
americana,
perfeita.
Vendo urgente. Cr$ 65 000.
Comerciante e proprieRua Senador Dantas, 19,
tário para aluguel, dc caBrilhante* grandes, Jóia* • antiga* ou modernas, sns, aps.
apart. 807. Tel, :_2-103... .r
e lojas, irrecusatransmissor'-"receptor moedas, pratarla etc. Compro.
.vol. Solução na hora. —
Tiansl.uoriaado. Vendo. —
Preferência negócio de vulto. Pago. realmente mais, contrato grátis. R. SenaTelefone 27-3271.
._
TELEVISÃO" PHILCO" -í" ¦«-¦
Atende-se a-domicilio. Rua da Carioca n." 51), l,"|dór D.intas, 117 — 15.", s.
Cont. rembto, Martlm. Fórml- andar - Sala 1. Tcl. .2-5400.
(P 1 524. Horário comercial.
ca. 75 mil. 57-0222.
—
AMERICANA
TELEVISÃO
14 poi., ótimo íunclonamento. Vendo .24 000,00. Rua Senador Dantas 19,. ap. 312 —
Admito sócio com 3 mlTel:: 22-3700-.
lhóes para concluir InstalaTELEVISÃO 23, nova, Emer
em (asf adiantada.
çóes
Compro da Caixa Econômica, jóias de ouro
Tratar com Sr. Arnaldo, nu
son, com garantia, vende-se
urgenatii^ioTTjoVmu.Teíêfíi- platina, e brilhantes. Compro moedas de ouro e pra-1Avenida r.ãiniu EÜzabeth n."
n<.. 2

CAUTELAS E J0IAS

Sócio p/boate-resfau rante - Posto 6

Cautelas e Brilhantes

'¦*~*t 'consultar.
dnAtendo a do-,
_n«r^i-»«_"
*irpW«Vi.-«S^HÍfWC.-|»n« consultar. Cubro qualquer oferta.
sala 207"
20 CÜRS' " C0LÉG,0S
sobreloja, S'Ua
89, S°b,'Cl°Ja'
cilio. Riia Gonçalves Dias, 89'
—
—
ALVES.
¦'
PROFESSORES
ALVES.
22-8184
lefone 22-8184
rato para'desocupar lufar.iTelefone

VeEKwmar™4f"a°:!5

Rua Senador Dantas, 19,
AULAS DE PORTUO
e maap, 807; Tel. 22-1032. ___ (V
tem. para adultos. Telefone:
43-9348.
TELEVISÃO
S"t'a"NDARD
AULAS particulares. Portu21
ELECTRIC,
otlmo
poi.,
vendo
funcionamento,
urruôs cm 3 meses. AproveitaRua Sena, Compro brilhantes, platina, ouro, prata, cautelas mtiuo garantido", Tel. 37-8641
gente, 58 000,00,
Vai a domicilio.
dor Dantas 19, ap. 312. Te- da Caixa Econômica, jóias modernas ou antigas. Pago
"liííiís".
lefone 22-5700. • .
— Ensina
mais. Brilhantes pago a Cr$ 300 000,00 o quilate. Ouro AVEL1NA'
tráncCs,' latlm_ — 26-0337. ._
TELEVISÃO ZENITH. 24" a CrS 500,00 a.grama.
ray-ban,
AULAS À^ I3ÒMICÍLIÒ — Pri'americana,-tela
Atendo a domicilio. Tclefoije 52-2312. Rua Impe- mri Ho «t AtlmiMAo. — Tel.
de fórmica, períelta imarua
fica
na
Praça
Tira1,
ratrls.
(Esta
Leopoldina,'.
46-3240.
tem. Vendo urgente. 95'AOO
ESCÕ¦____'___
__(P CÓMPLEMENt..(...0
cruzeiros.— Rua Senador dentes).
LAR — PrlmAilo — AdmlssRo'
Dantas, 19, ap. 807. — Te- a"jurÓs ãõb hipoteca;' po-1
Glnâílio__—
Tcl.
57-4350.
lefone 22-1032. ¦___
(P|dendo amortizar ou- liquidar
"
antes do vencimento. Adlan
CURSO DE BÁLLET — A
TV 21'
dinhelroT^Boselll. Praça
União das Operárias tle .Tegrávador""grundig"tk-4õ nem, no_T _inMs?t"ciad:ílo
p_'?_
.Compro pago o máximo. sus iniciou suas aulas para
i
_L __7-1,_-s*la_í07novo, sem uso. eom 2 fitas mundo de Melo. 371-P.
~F^t«mw Rua Senador Daiílas, 117, principiantes e a lu n as
Vendo por- CrS 200 000,00. TELEVISÃO PHtUPS. 21
\$W££9
Rua Riachuelo. n. 2.t. ap.
adiantadas sob a direção
poi;, modelo 1959. piarflm. sob
fHSSK Sjlla_733. Tel. 32-254G.
.__
^°if*_,,Ta
¦___
sói.
da Ede. bailarina e prof.*
garantia de Imóveis
VENDAS A PRAZO. ,
Tel.
48-7929,
Ct%
it
900,81).
de
novo,
Matrículas
Lupu.
GRAVADOR Japonês,
Solução rápida. As melho.Tnsette
Descontos especiais par»
'46-6839. <_
mil.
esTragam
pilha.
res condições.
até o fim do mès. Botai,,
revendedores, eletricistas
J0
-tõca-dia- TV; — Íele-Klhg .23". cone ..bombeiros
HI-FÍ — Marfim,
crituras.-Adiantamos
pa5_4;;_fir959g:J
'de
modelo
1963, ra certidões. Ar. 13
EMP. PAULICÉIA LÍDA,
cos, 3 rotações,. ondas, curtas, solele, claro,
Compro. Pago o máxi- CURSO Primário, Pie-Pilma1 RUA BUENOS AIEES, 15» lindo móvel, estado" dt nò.jo, nôvo, na embalagem, urgente
Maio n. 23, IS.* andar, sa- mo. Ouvidor, 169, s. 505. rio e Admissío. diurno e noSobrado —jTeJ^ ,43-8633 ,¦' Cr,f_8'OO0,O0, na. Ar. - Cepa- Cr| 150 000,00. na At. Copa—
42-9138.
turno. Instituto Monte Sinal.
Tel.
1
619
|
.1*
cabiiia^jilO, loja 7.
.-.
cabana,' 810. loja 7.
Tel. 43-6823, ' esquina de R.
SSo Clemente, 329. Tel.
de"chârRADIOVITROLA RCA, Ven- TELÉVfSAÒ" PHILIPS, 17 ÂTEÍÍÇAOi Fabrica
Urugualana.
46-6234;
_
que. mortadela, lingüiça etc.
do ótimo estado, 48 mil urs,. polegadas,
moderna,
per Soclo ou vendo. Tei. 3S-1350.
TT HP f T
i
C ENSINA -SE manlcura, R. VIao primeiro que chegar —
55 000,09 - Rua
1. Ei L A _ lela_Tavares_n.«>_95.
A U
_^wè-<«Ki-..o<.
,._, CA
"—
TV; geladeiras, maquinas, R. Riachuelo 44 sl 309 To- (eita.Cr$
JNROS MÍNIMOS, em19.
apart.
IA
Dantas,
Senador
Aprenda :-áELETRÔNICA
áe precristais,, porcelanas, prata- ca-dlscos Garrard. 2 mil.
Í07i Telefone 3S-10S2;
(Pinfesto sob hipoteca
com prt.f. estranTV.
dio
e
H1-'
PhiTips,
construção.
em
mesmo
«o»
rias; antigüidades, roupas RADIOVITROLA
vmmv~a*~*i,m.~ÂMn\\Í*n-im'
ar
cond. Tcl.
Escola
•^S*'6_fff.°"«(£SS
brilhantes,
H; Vendo 58 ¦ mil. R. SouCompro
Jóias, Reiro.
JSSfSÍ.
GE, em ótimo estado Adianto dinheiro p/ çerti- antigas
usadas e tudo etc.
ouro, 126-0132^ _
sa Elma. 48. j ap. J12. Copac. marca
e modernas,
Tratar
rápida.
solução
dão,
—
de nova. Rua Aires Saldanha,
Pfofe....ô"ra enplatina, moedas de prata etc. FRANCÊS.
RÁDIO DE CABECEIRA — n.° 27, ap. 405.
At. Pres. Várjas, 290, sala Paço
sina a principiantes. Telefoo máximo...-. • •
_
Magnífico, branco. Standard
_.
'_
ne_54-1513.
N.°
$l*i_Moraes._
TIRADENTES
PRAÇA
VENDÉ-3E
TV
Emerson
2_
000,00
8
2
fliixas.
Cr*
Electric.
a lilstólia —
GEOGRAFIA
(custa 30 000,00). Rua Sena- poi., pés de palito em metal Ã JUROS sob hipotecas de i 9, 5." andar, sala 508 e tamem perfeito estado.
CrS . ã, 10 milhões. Solução rápida. bém na Rua .da Carioca n.° Professor aceita turmas
em
dor vergueiro. 51.'
28.
1."
a_)dar,
sala'5-(entrada
tarde. Chamar
á
— 70 000,00: à vista,, na R, Pau- Inf. 42-1337.. .____
¦_ KinAsios;
PÍLHAS
loja)...
.
la. Freita» ri. 61, ap.- &02.
20
. ACEITO^-sócfo
pela
30-0996
ACORDEÃO Beandalít, 80 Ta., RÁDIOS D_ —
Tel.
(das
em
Soares
atuante
Rua MéBaratissimos'
7..£.v_.__mil_46-t_38-'
ás 22 hi.
VENDÉ-SE uma. televisão In- 'CrS
indust. cl prod. vendida ' —
_
_tlco n. 41, sala. 604.
de
retirada
c\
vlctui,
1 milháo
21 polegadas.- Tratar
ACORDEÕES e violões ScanINGLÊS — Professores nortetelefone 27-3187.
7! VITROLA Siívesto.
50 000. Av. Amaro Cavalcane
dalli.Honrier, de 3a b., 80 b., RADIO
americanos. Intensisslmos
¦ 18 500,00,' lutorrtático 12 pelo
ti,' 1 ;051-A-LoJ«V Telr(S8-3574
120 b.. Eletrodisco. V. Pira- ne
'
VENDE-SE.
eletrola
AB-Tpau
práticos, cursos rápido... Av.
D. nua dos Inválido»
Tel.
32-9649.
129.
dt
Churchin,
Já. 111..
promissórias
marfim. Preço 3(1 000,00. Rua COMPRO
t
.
sobrado.
'
S.rSalvador,-39,
ap. '216. Tel. venda d» casa*, comerciais, e
fNGLÊS ESPECIALIZADO"'"-"',
COMPRO 1 piano. 27-S1Í0 RADIOLA SHARP, de
¦ :, . '¦•'.:
hs.
pl 25rl594. .:
. ap£._TehJ22-5231._até;J3
Novos turmas, aulas práticas
"de
.
ou 32-21^0. Cario».
—
Comlhas, estêTeo. 2 fx. Telefo- VENDEM-SE
CAUTELAS
Jóias
rádios,
ABC
pjira tllvíllgttcío do Idioma.
Rua UniInRlrsa.
COMPRO
Allníça
mesmo ne 32-4403 — lopes.
transistor, por Cr» 25 000,00 pro,. panando bem. Rua Mépiano
Telefone
805.
41,
sala
Tel.:
52-1617.
xico,.
cimlona, 114 t 116, 1.» t 2.»
D.
¦RADIOVITROLA
Clía.
3
precisandojreparo^S^OJSl.
Phillpsr,
andares.
32-7657.
cl
automática,
lirotações,
PIANOS deide Crj' 9S 500,00,
CAUTELA — Compro e emÍÍEOÍÒNAM _Bí plano, vlolSo
at* üeni entrada, Praça'11, dio. vehde-se: urgente, CrJ- .
20 000.00. Rua Senador Dann.» 2» sobrado.
presto Bóbre cautelas de Jóias ATENDO A DOMICÍLIO e vlol. 4 aulas, mensal 2 500.00
Senaacima de CrJ 20 000,00.
. Compro. Pago até 300;— a domlc. 3 000,00. Telefone
PIANO .alemto bonito, ótimo tas, 19,_ap. 312. Tel, 22-5700
dor Dantas, 20, «, 1207 — mil cruz.
3
15 000.
p/ estudo» ap. 80. _. D. RADIOVITROLA,
pj auilatc C.tu-!''6"0*75'
Costa.
velocidades. LonK-PIa.y. Rua
Clãjidln_a_470, c/ 11. Méier.
telas e jóias íinas - ^g^^ffl3ffl
22 — -»
5.00000.00 ¦ — Empresto
PIÀNÒ PRANC_sr'75 mil; — Imperatriz. Líopoldina,
rniT
í-wTn/™
venda sem mè consultar, dò alunò.Tél. 54-0930. Alúljlò
P. Tlradentés. _
Tel. •.10-7714. .
.
— Vendo
Barbosa. 9 is 12 horas.
R. Uruguaiana, 86, 7." âlíj. pÍntURAJ.çm" tecidos. Dá-se
PUNO TLETZL — Super, RADIO DEDILHA— Marechal
empres—
Compro;
CAUTELA
dar, saía' 703. Esquina denula._Tcl._33-0R83.
_
luxo,
teclado ' de
marítm, diversos, barato.
117, sala
andar. —
l.o
Dantas,
95,
Floriano,
Ben.
Rua
to:
cordas cruzad». Custou 450
Ouvidor.
I PRECISA-SE professor (ai
626.'iffi_-_; 52-5603. .Sr, Ivo,
vendo por 110 mil. Telefone' Plntò, _
admissão
matemática para
T-l
j15 _»317
RADIO 6500,00.""ÍR. Deputado
27-1167.
I Cl. *t_)-Z,_J_.
DINHEIRO , X CAUTELA '^ _
_ I espeCializado. Rua I.uis Sivalor de
1Ô3. Maracanã.
Soluções até 50Có do -Av.
MAQUINA SINGER, de cos- MOTOR DE P6PA ARQUI- PIANOS' ESTRANGEIROS — Soares_Filho,
moni. 33 — Pilares. — De
Go
.Jóia.
•
de
sua cautela
23 22|25 Vendem-se, de alta classe, p! HADIO.D£ PILHA""— Vendo
B.
tura. seml-nova. urgente, por MEDES mod.
manhã. \_^_
315_._sala_308._
Fi-eii-e,
—
mes
Aires,
—
Búeiiò»
270
mil
barato.'Verlt:
HP
aem
uso
Pri
Ku.a Bela,
25 mil cruzeiros.
d.» fino gosto. Faci'2.°,- _|.l.
iPKSCISA-"SB* urgente de uma
— Av. Pres. Varga*' 3*15.— pessoas
, :'¦ j_
lUa-se.' Rua Santa Sofia n.i 236.
262. Sio Cristóvão.
DINHEIRO X AUTOMÓclols
farei'
aft_a
(
inroí-ssôra
Loja
54-A."—"Pia'.' SaenS Pena. . RADIOVITROLA — foca-dis0 km, 1 » 4'portas, supereVEL — _ reitás. 52-iõl6__
Da Caixa Econômica,
MOTORES -- Vendemos, de
tle inÍB11_
çnm-P'°" j- dl
"¦ preferência,
"•"¦'*•-"•""«'"''.*
valores
— Adianto a pio- pro,
dí
centro, de popa, estaciona- MAQUINA DE LAVAR plANOi Schteartóman. .3~p- c|e. co manual. 12.000,00. — Rua
qulpado. todos os impostos
só se apresenDINHEIRO
í:
favor
c.Tl.
;
rios — Diesel; gasolina e elé- HOO VER, .-moderna, nova. c| metal etc. ' 220 mü. P. 11 Jul^ eS':__is*%M.j_.
grandes, ouro. brilhantes, tar com re_ilst.ro ê i^ist,."te
pasos. Aceito troca. Figuelprietários sob- aluguelsi prest.
mesmo
redo Ma_sr.lhSes, 870, Copae pratarla.
tricôs. Rua Sacadura Cabral, Vendo urgente. 3* 000 cru- Junho ,403.
Tratar na Pua Ca
de imóveis a receber e hlpo- platina
RADIO DE PILHA - Vencabana.
Inclusive, mei-ca- prática.'
5, 4.°, >'/.,• quebrados,
220. Tele. 23-5251 e 43-6107. zelro.i. Rua Senador San- PIANO STRAUSS l|4"_auda,'
lUenri
Carmo
do
R.
teca;
bucu. 233, Lins, -das 9"1S
—¦
Ver' para^er
do barato
boa
1
as,
_.
9v
.
Compramos
procedência.
Pulmar. < Ltda.
horas.
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Com 4 portas, desembaRADIO
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' Cavalcanti.
ca, 2 316.
; (P
Correia; 136, sob.. And.
"
¦:¦
*¦
DIWHEIRO — Empresto em
PROFESSORA dipl.',
MAQUINA
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novat-p!
possante, estado
vet53. 20 000,00. Vendo. Slg200 __mp. baixa 'na
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ciclos
110J220
11500
volts.
¦
PAGO_URGENTE_
HIPOTECAS — De prédios
Telefone 36-5760.
com o Sr. Carlos César. .'.¦¦ do. Rua da Relaçlo 55, sa- Tratar com Sr. Valdemar, na
tradicional
Mi-ma
prçclsa iprjmarIO E ADMISSÃO
bvo, 78.
e aaprtamentos damos so- de 4 mllhó-S de cniüelro.
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_____________
2 rodas
Pouco rodado. Tratar Ar. Copacabana, 610, loja 7. oficio. Vende-se k vista ou a
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marfim,' um cinema
Kalianc
'3?or '73nos 4
1 580 000. Tels. dia 42-4862 RPM
mil
canais. Draente.
W' Eua Ba:-t'' Rlbeh'° ne. Frei Caneca 74. Telefo
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BOMBAS

¦. lllM(gpf|-

CAUTELAS E JÓIAS

CAUTELAS

CAUTELAS

_:Jr

COMPRO TUDO

E

JÓIAS

Tel. 43-9232

INST. MUSICAIS

CAUTELAS
JÓIAS

ATENÇÃO

BRILHANTES

COMPRO

1 TV - 57-lí>96 sssü "ob w°l- 32'2395

Antenas de TV

Oldsmobile 62

Tel. 26-0299
fíbHtá ..r,.'.
CONCERTA-SE
E REFORMA.SE
TELEVISÃO

VEÍCULOS
SINISTRADOS

CHEVROLET 51
FORD 56

Pontiac - 1958

Chambovd
1962
Vende m-se pela
melhor oferta. Rua
Frei Caneca, 305. (P
Simca

Pick-up Marta Volkswagen
Roclia
§'¦* Vende-se

DINHEIRO
Hipotecas

ATENÇÃO

VW e OKW

Volkswagen
(!
1963

T

piano:

57-1596

~VÍMÁCÜEft~63

ATENÇÃO

VENDE-SE

COMPRO

1

piano:

Televisão

TEL.: 22-5731

"DINIIÊÍnO

ARIiGO 99

, Dívidas
incobráveis

ART. 99

rádícTdé pilha

57-0960

ATENÇÃO

Volkswagen
1962

COMPRO

1 . piano:

36-3652

Rádio Pilha

ATENÇÃO

1 piano

EMPILHADEIRA

PILHA

COMPRO

PTANO gaveaü

GUINDASTE

MAT. FOTOGRÁF.
È ÓPTICOS _.

Preciso para alugar por período mínimo de 3 meses guindaste
sobre pneus, capacidade de 8 a 1.2
toneladas.
" Tratar
pelo telefone, 22-0871,
Sr. Predes Monte.
(P

GRUPOS
GERADORES

Maiores informações, cÜ_i__i_"Sc à

CIA. MERCANTIL
E INDUSTRIAL INCÁ
Tcl. 22-1880

Financiamento
Crediário
Preciso
Dactilografia

"T_ÁD_ori)É

À vi$U - 45-1130

Preciso para alugar por período mínimo de 3 meses empilhadeira,! capacidade de 2 toneladas.
Tratar pelo telefone 22-0871,
Sr. Predes Monte.,
' (P

¦(?.]
Volkswagen - o- :^foneriwàií.";
Compramos 1 ou 2 grupos <>e
Volkswagen - 61? ÍJ^^S_Í!S^^ww'|Wíí?;^? DILbLL usados, para pro
n" düiôf 1 500 KVA ou pouco mais,

VW 14500,00

WMPW

COMPRO

:. 2 diferenciais, c/
rádio, única dona, tudo 100%. Pode trazer MAQUINAS DIV.
¦mecânico.
Ver Av.
"Mem
de Sá, 253, tel.
.32-6528, c/i Sr. Ant0.
Standard Vanguard
1951

SérgioExcursões

E JÓIAS

CAIXAS

.Volkswagen — 61

•

""CAUTELAS"

62

Rural Willys
1960

I Rural Willys
1961

C AUT EL Aí

COMPRO
Televisão

Volkswagen - 62

Rural Willys - 61

•W

1 piano: 52-7589

"fTa

TV Emerson 14"

Dactilografia

d"o~r

~TV

PHILIPS 21"
Marfim - ,75 000.00

Atenção
Srs- Capitalistas

soe. -

¦ FIANÇAS

BVFÈTE - DOCES
ESALGADOS

DACTILOCRAFIÁ
Cr$ 800,00

FIADOR

F ÍADOl

BRILHANTES
E CAUTELAS

RÁDIOS E
TELEVISÕES

Alta Fidelidade - Mod. 63

ESTENOGRÁFIA
TAQUIGRAFIA

Ò hiaior juro com
a máxima garantia

Rebções
Humanas

FIANÇA

CAUTELAS

¦

_

á™ IfflilâSf ^-^ CAUTELAS

svre

CSISF8S
IARA TODOS OS CURSOS
_«í.'

LIVRARIA SÃO JOSÉ

Rua São José, 38 - Tcl. 31-0555 - Rio
Lápis grátis aos senhores estudantes

I

