
T V, M P O — Instável, com
chuvas. TEMPERATURA —
estável. VENTOS — vnrlá-
veis, fracos,

MÁXIMA — 84.5.
MÍNIMA — 17.1.

(Mais detalhes nu Agenda
JB, pãif. 13)
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Hoje tem
Caderno dc
Automóveis

Lista final sai no "Diário Oficial" amanhã
CGl ISO FIM DE ATO

S. -1. JORNAL tiO BRASIl.l
End- Tel. ÍOHÚIÜSIL —\

. Ido Uránco, 110/U~\
(GB) - Tel. R&del

Interna 22-11118. Sucursais:]
Itua Durão dã Itupciininga.i
151 - t-onj. 21/22 (SP) —

Tel. 32-702. — Zona Co-
mèrciul — Edifício Cèiifrni

6P andar, grupo 601.1
T c / a I o n e 2-0866 — Ura-
_iitiu_ fino '/" > Tamàios,
2110. 22.° andar — Teleione
2.5818 (II. Horizonte). Av.'
A mar ul Peixoto, 327. sobre-
/«>.;» 2. Tel. 5-509 (TV/f. i/.
Av. Borges de Mede, is.i
915. conj. mu. Tel. 7-1,.
fl'. Mearei, llua União,
Vil. Sumaré, sflOO'. (Recife)}
Correspondentes : Curitiba, j
Salvador, 

''atai. 
Wàsliihg-

mu. _\on_ Iorque. Pari."}
Londres. PREÇOS — 

\
I I-\n.l II í I.S.1: Dias
íiieis, CrS 100,00 — Domin-

pus, CrS 200.00. Entrega do-'
nt ici 1 ior: Ano — Cr$\
15000,00: Semestre —
CrS 8000.00; Trimestre —
CrS 5 000,00; -l/c.» — CrS\
3 000,00. issinaturá Postal:]

liio - Cr$ 10000,00. Se-
u.èilre - CrS 5000,00.1

ACHADOSE ~!
PERDIDOS
AD0XF0Í0 DO BRASIL LTDA.;
iem liquidação) — GRATIFI-:
CA a quem tenha achado o
seu cartão de Inscrição noj
DRM e os livros Registro de
Compras n.° 1 — Registro!
de Movimento de Estampi-I
lhas n.° 1 — Copiador de.
Fctuias n.° I — Diário — _
Copiador de Cartas — Regis-
tro de Duplicatas n. 1 e Re-
gisiro rie Vendas à Visia -
n.° I, todos EXTRAVIADOS.
Entregá-los na Avenida Fran-
klin Roosevelt, 115, 7.° :n-
dar-sala 701. JBj
cadela dcsapartrcfda om .,;
ÔO í). amarela, rabo curto, va-
ça comum, entro Posto . e 3.
Gratifloa-se 10 mll. Inform..-!
ções 37-iiíifi7. j
GliATIlICA-SI-. c CrS ..|
ô 000.00 quem encontrou a
Carteira Profissional 11." .
tfl 391, série :!.>, do Sr.
Djalma Dias dos lieis. Tc-i
lefone 30-7793. - Ites. Av.!
Automóvel Clube, 90. c' 4.Í
GKÀTIirCA-Sl--. a qtieiii
encontrar niâquiiin de se--
lajfcin. Procurar Sr. Ho-
berto, It. Alfândega, 10^. I
PERDEU-SE o Alvará de" LI-
cença de locnltzaçiío dtt fir-
nia João Luis de Andrade, es-!
cabelecícia na Rua João Re-•-;o n. 79-A, nesta, tie inseri-
cão no D. T. D. n. 77 2.S. '
Pccic-.-c a quem encontrar |ü o volver no locnl. L
PERDEU- SE pu sta con t encio !
documentos fiscais, livros, |cart&o dc Inscrição no DRM ;
cartão cie matricula no IAPC i
<las firmas Açougue Virgem ¦
Peregrina Lí<ia. e A. Gonçal-jve;; tie Oliveira — Açougue,!
estabelecidas na Bua Coelho
Lisboa, 141 e Estrada Henri-!
que cie Melo. 407-B. respectl- '
Tamente. Gratlílca-se n quem<__. entregar nos endereços ci-tados.
PERDEU -SE- «ma cart. cio ICREA 5a; regliio; pertenceu-te a Gilberto Lugo — Tele-
fone 38-0641.

rff.ENT.URA:E RIPADO" LTDA. |—- Declara que foi perdido seu:cartão cio inscrição mercantil'
n.u 10ü B03.
RERDERcASl-SE as . placas ¦ dócaiTo n.o L6-44-.58. Quem en-|contra:-, favor entreyar nalAy.,Prado:Jü.ntor,_3_l>7/335-c. ;

EMPREGOS
AUXILIARES DE |
ESCRITÓRIO
auxiliar' de escritórioPrcclsa-se de um rapaz dcüoa letra, bom calculista . c| jJjom desembaraço .m éscrl-tório comercial. Tratar na R '
.lulio Ribeiro, na, a partirdas 7 da mauliã. com o Sr¦Leonardo.
auxiliar de 

"contador,
Procisa-se com pratica -

moço (a,. Ordenado de CrS70 000,00 — Tratar na Rua¦Felix da Cunha n. 41.
AUXILIAR DÊ ESCRITÓRIOPrecisamos moca com ai-,«uma prática. Apresentar-se
pela manhã, R. Visconde dèPirajá. 210-C.
À ÜXJhlAR¦¦: DE. CONTAB ILI -
DADE — Com prática e queseja dactllógrafo (a) apre-!sentar-se com documentos'
cm -Anos Salor Ferragens S. ,A. — Rua Pedro Alves n. 13|
1?—'T(Santo-Oristo).
AUXUiIAB dc contabilidadeAdmitimos hoje com sa-iário de 100 mll P.io Bran-.
co 185. _r. 1011.
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO!<— Menor pura serviços gc-írais - Rua da Conceição. 103 i
10". gr. mo!) — Hoje, das o!ás_l'l horas.
AlUJüILIAR DE ESCRITÓRIO.Com prática dc serviços:
grorals, dactllógrafo, com rc-:
darão. —'Rua da. Conceição.
103. lO.o, grupo IMO, holc de9 às ti horas.
AUXILIAR DE" ESCRITÓRIOMoça com prática de fa-
turamshtò; notas fiscais, fò-lhas de pagairiorito, dactilo-
grafia e serviços gerais de es-critório — Procurar o Depar-
tamento Possoal dc Capas Co-
pacabana S/A, na. Rua Al-
varo Miranda. 243. Esta rua
começa no Largo dos Pilares.

O Almirante Bosísio só saiu do prédio em que funcionou a CGl às 21. i, Onlein. romo ato final, êle in or.cn Itm .163

Yy-VMA. FORMA DE PROMOVER-SE

De Gaulle terá no
Rio proteção de
seis mil policiais

Seis mil agentes dos Serviços .Secretos das Forças Ar-
madas e do-Departamento de Ordem Política, e Social, sol-
ciados da Policia Militar e policiais franceses estão in-
cumbidos de proteger o Presidente da França, General
De Gaulle, durante os 40 minutos que passará terça-feira
na Guanabara, entre a chegada, no Cais dos Marinheiros
no Ministério da Marinha e o embarque para Brasilia, no
Aeroporto Santos Dumont, com uma parada no Monu-
mento aos Mortos na Segunda Guerra Mundial.

O Presidente Castelo Branco almoçou ontem, no Co-
pacabana Palace. com o Chanceler Leitão da Cunha eo
Embaixador do Brasil na -França, Sr. Mendes Viana, ten-
do se debatido no encontro diversos.assuntos referentes à
segurança do Presidente francês, durante a sua visita ao
Brasil. Em São Paulo, o Adjunto para Assuntos de Via-
gens do Quay d'Orsai. Sr. Eliso Marcote, aprovou o plano
de policiamento montado para garantir o General De
Gaulle na sua visita de 18 horas àquele Estado. (P. 3)

Terroristas em
Caracas raptam
Adido americano

O Subchefe da Missão Aeronáutica dos Estados Unidos
na Venezuela, Tenente-Coronel Michael Smoller, foi rapta-
dò ontem por terroristas armados, à porta de sua residèn-
cia e sob as vistas do seu Chefe, o Coronel Henry Lee
Choate, que nada pôde lazer por estar desarmado.

A policia, chamada imediatamente pelo Coronel Henry
Choate, encontrou o automóvel utilizado pelos cinco seques-
tradòíés a um quilômetro do local, perto da Universidade
Central, enquanto as emissoras de rádio anunciavam queSmoller estava preso no centro de Caracas e era bem tra-
tado.

As autoridades policiais de Caracas atribuem o seques-
tio a elementos das chamadas Forças Armadas de Liber-
ração Nacional, cujas atividades terroristas, interrompidas
desde a posse do Presidente Raul Lconi, recrudesceram nos
últimos dias. (Pág. 2i

O Governo Federal dc-
terminou à Impr en s a
Oficial que só rode ama-
nhã o Diário Oficial que
deveria sair à rua hoje.
para ser incluída a lista
final dos servidores ex-
purgados de acordo com
o Artigo 7." do Ato Insti-
tucional, c u j a vigência
expirou à meia-noite de
ontem.

O Presidente está na
G u a n a b a _ a. mas. em
Brasília funcionários da
Secretaria de Imprensa
estão de sobreaviso, espe-
rando a qualquer mo-
mento a chegada da lista
final.

O total de funciona-
rios atingidos pelo Ato
Institucional, no dia de
ontem, chegou a 500: 54
do Ministério de Viação
c Obras Públicas. 27 da
Prefeitura de Brasília, 91
de iim listão federal di-
vulgado ao meio-dia, 158
dc Pernambuco. 181 do
Rio Grande do Sul, 110
do Amazonas, cinco da
Bahia e quatro de Minas
Gerais.

Da lista do MVOP fo-
ram demitidos ou apo-
sentados 1!) engenheiros.
a maioria por corrupção.
No listão do meio-dia es-
tão militares do Exército
e vários catedráticos dá
universidade do Recife.
(Pág. 5)

SÚNAB tende
a eliminar
tabela mentos

A nova filosofia do Govêmo
..- acabar com os tabelamentos,
mas para isso necessita da aju-
c a e compreensão ôc tocios —
foi o que revelou o Superlnteü-
ciente da SUNAB. Sr. Guilher-
me Bòrgliófí, tm reunião que
manteve ontem com represen-
tantes cio comércio varejista,
na Federação das Indústrias, e
a qual também compareceu a
Presidente da Associação das
Ponas-de-Casa, D. Iaiá Sil-
veira.

D. Iaiá. por seu lado. ciiss^
que "não acreditava nos bons
princípios da maioria cios co-
merciantes a quem apelava o
Presidente cia fcUNTVB", e qué,
ao denunciar sonegação do aiui-
car fí irregularidades na carne,
recebeu sugestão do Sr. Bor-
glioff no .sentido dc que "òrga-
nizasse um escritório com má-
quinas, telefones, mimeógrafo
etc., para distribuir notas de
alerta às dóiiãs-dé-cása sóbre o
abastecimento". (Página .

.Juarez Araújo, pernam-
bucano que a revista Bill
Bórnè considera o maior
sax-tenor do Brasil e o
quinto do mundo, resol-
veu deixar as rodas boê-
mias do Rio, onde ponti-
ficava, para ingressar na
Banda dos Bombeiros,
em regime de caaenia, na
qualidade de soldado. É
que o artista vê no con-
junto do CB "uma ban-
âa sinfônica de elite" e
n e l a ingressou tímida-
mente, como se fosse o
estreante de 1956, para
áltear o seu instrumento
famoso, que já tocou
em vários países, e
abisma os expertos em
jazz. Enquanto outros
artistas sonham com as
glór ia s do Carnegcjie
Hall, Juarez se contenta
com um lugar entre os
músicos bombeiros, pen-
sando em ser promovido

a sargento. (Pág. 9)

Vietname
ameaça
a China

O Primeiro-Ministro Ngu-
yen Klián declarou, onlcm. que
o Vietname do Su! bonibajdc.fi-
rá a China comunista e» Viet-
nume cio NorU! se estes dois
países continuarem dando
apoio aos guerrilheiros cio Viet-
cong e advertiu que a força
aérea sul-vietnamita dispõe de
meios próprios para 1 a nç a r
bombas de ate três toneladas.

Em Washington, círculos di-
plomáticos confirmaram ontem
que a China comunista já co-
munlcou a vários paises agro-
asiáticos sua decisão de fazer
explodir uma bomba atômica
e acrescentaram que a expio-
são será realizada na Provin-
c-.ia chinesa de Fukiang,
provavelmente no princípio de
novembro. (Página 2i

Concluído o
Estatuto
dos Partidos

O Presidente do Tribuna!
Superior -Eleitoral, Ministro
Cândido Mota Filho, infor-
mou ontem que estão prá-
ticamente concluídos os an-
tcprojntos do Estatuto dos
Partidos Políticos e da re-
forma eleitoral, que serão
agora revisados pela Comis-
são Especial do Tribunal.

Disse o Ministro Cândido
Mota Pilho que o Estatuto
dos Partidos Políticos' vai
Impedir a corrupção eleito-
ral. exigindo das agremia-
ções uma escrituração rigo-
rosa das suas receitas e das
despesas, com a discrimina-
cão, em cada caso, as ori-
gens e o destino do dinhei-
ro. (Pág. 4)

Movimento
de tropas
é de rotina

Carros blindados e tropas
de infantaria do Regimento
Escola de Infantaria deslo-
caram-se aos primeiros mi-
nutos dc hoje da Vila Mili-
tar em direção à Cidade e
algumas unidades tomaram
posição ao longo da Avenida
Brasil.

Fonte do Ministério da
Guerra informou ao JOR-
NAL DO BRASIL que algu-
mas unidades receberam or-
dem para circular em movi-
mento de rotina, "que faz

parte do plano dc segurança
da Guanabara, posto, era

prática para evitar pertur-
bação da ordem no dia em
que o Artigo 7.° do Ato Ins-
titucional perdeu sua vali-
dade".

z
considera-se
inocente

O Presidente cia Câmara dos
Deputados. Sr. Ranieri Mazzilli,
prometeu ontem ir as últimas
conseqüências para provar que
são falsas as acusações que lhe
foram feitas pelo Presidente do
IPM em Sãu Paulo, Brigadeiro
Roberto Brandini, dc compro-
metimento em irregularidades
constatadas na Delegacia do
Imposto de Renda.

O Deputado Carvalho Sobri-
nho, também arrolado pelo Bri-
padeiro Roberto Brandini como
Indiciado no inquérito, pediu a
constituição dc uma comissão
mista cie senadores e deputados
para verificar a procedência
das acusações (Coluna do Cas-
tcllo e noticiário, página V>

CONTADOR e aux escritó-cò%iPANn'A americana -.òactilog-rafo <ainclmitp rapaz com prútict. de prAtlca de serviços dc

CONTADOR on contadora— Precisa-se, deviflamcn- e auxiliar esültorio. Hora- oote atualizado. Traiar na
Kua Visconde clf

rio Contábil admite moca ou i

com' MFin FXPFníFWTfprütict. deiprAtlC!. de serviços de csc-;-i- j' luu LAr luilii il
nn  PrprkflmfK rnniarlfirlc!Etr'lc'0 tIc notas fiscais — tório — Apresentar-se comMU riLLlidlIlOl C0liraa0r|inicial C... GO OOO.OO - Sala-documentos em A50S Solurlo móvel — Semana de ein- [Ferragens S. A. na n. I'c-

dias. - Cartas para o drp^Alvcs n. 1317 - (San- rapaz com horas diSDOnive!.', n"'. 
™ i.1'

if.i,aum_r. rio integral. Tratar com »:_.™'«•.». porwrt. dé«e'-'-¦¦¦

Crcrj}n. iPRECISA-SE (li bom dacU-PRECISA-SF. de uma mocinha ALFAIATE — Prcclsa-se de COSTUR Ein A — Pi-eolsa-í»; COSTUREIRAS — Precisam
ló.n-..fn. (iviites serviço mlll-lq-.ie saiba escrever a niúciul- oficiais para calças c paletós habilitada para chefia cleise com multa prática cm ca-
tar. idade máxima 23 anos. ha; para trabalhar no hora- KUa 1,° de Março. 145. s._10;l. .confecções para crianças. Pa-imlsas esporte dc fino acaba-

íiga-se bom. Beco Bragan-jrio da tarde. Tratar lioje de .COSTUREIRA*' ~™ 
Com pr&-lpa."^* l>om e siifoado livre. — [mento. Apresen tar-se som en»

134, sala 330, entre- 10 c llli ...
3(1111. ou 1G c 18 horas, dia- Wanderley. AV. Mem de-\IE-MOn — Precisa-se paiariamente •_¦__•• •• t. ,or T ._, serviços Internos em escrito-
DACTILOGRAFA c! práti- ia, 185. — Tel. 320010 -^ coSittóll « externes Jtm-W-a. pl faturamento e servi- <¦- -,,-, r_rl V tos às repartições. Necessário«•os gerais de escritório — ~ Ji-JlOl. LdSd de pecasl^recisa-sc na Rua Lean-; ...dro Martins, 66, loja. ipara automóveis

j toCrlsto).
IOPERADOR - AUXILIAR

bem
1.» andar — Contro ;8.30 ás 12 horas, na Rua Mí

atar i> teleione —Freitas, 110,
Mva.-o. 'reira.

tica. Tratar na Una Sfio Francis- te tinem tenha multa nrátlos.—,-_- -imuíi, pura trabalhar em fá-i --¦ - . , , , -, „(.'. — M.iclu- !);.-.ra (ic confecções do capas'00 Xavier, 8.4, ate ás 12 ho-jem maquina ^Industrial, j?a-

desembaraço c boa letra
Apresentar-se na Estrada do
Portela, 29, sal». 303,

Preclsa-sc Audlt 313 ou 302.
Tratar na Run Teófllq Oumi

boa letra, dactilógrafo e pia- cS!âln1bdd0poS?ritS?a- ALFAIATES E
_;a-se bem. Tratar na Rua
Turf CUU) n. 12. loia E —

tico em contabilidade. Ca:- çfto dos livros cUuruih e re-
gisiro de compras. Tiauir R.

¦X^^rr-^;— _ _ Evoaisío da Velaà, \G-A. 2."PRECISA-SE dc mooa ou ra- Jaj C0I11 prCÍenSOeS e reie- pavmutuo. das li ás 11 hs.

para automóveis. Procurar o ras.

^C^S^ta0^1 1* ^ISAÍ_Hmõ^í75rT^^o5eiLar^.<lo_M^acanll.^. ..
Álvaro d'> Miranda. 243. Esta internos, confecções de rou- CONSEH/TAMS3E roupaa d»'"   cnhoras. Dona Dedé. B. Ile-

.úbllca do Peru, J38, a,p. n.

paz dactllógrafo; com conhe-
cimento de serviços de e.scrl-
i/ório. Tratar na Av. Salva-
dor de SA n." 175. da.s 8.30

iem diante.

COSTUREIRAS m^SmT^rLarso'dis*pI-|P«? Everest. Rua Plrangl, 43.
ÕÕSTÜRÊÍRÃ - Famitla"irc>I".  \_?J^° 

~ 0lMi&' C3q' Av'
tratamento residente no COSTUREIRA — 

"Prcclsa-sci

rências para o n.
na portaria deste Jornal.

,,,_,. cosiüREIHA — Precisa-se teblon, precisa de uma ciuejcom multa prática, de oficina. COSTUREIRA — Precisa-seu 44z/4 oom prática para blusões dei trabalhe -por dia, e qu csal-lde alta costura. Tratar naide ajudante de costureira -
homem,.Tratar Rüa José Bo-tba cortar, ceser e fazer re-!Rua Viuva Lacerda, 33, Bo--Rua Diai Ferreira n. 100 —
nifãcio. 266, coia 10. depoi' íormns mui,o bem. Tratan tafoio oti sogunda-feira àiap. 202. leblon — Telefone
das H horas, siibado. Ipelo iel.. 471195. tarde pelo telefone 26-2822. 27-1104.

R031_
CÕSTÍIREÍRAS — Precisa-se
de costureiras para camls_u>
esporte com bastante práti-
ca. Tratar na Rua 29 ds
Julho, 321, Boucusesao.
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ÈÍDER DO VIETNAME DO SUL AMEAÇA ATACAR A CHI^ 1 J 11

Raptado o Subchefe da Tslwmbe Washington comirma
Missão Militar (/uei;wLse que chineses informam
americana em Caracas cie Nasser teste de sua bomba

¦Cwrliius IA)'-FP-JB) —
U_ft%í-Üpo urinado ¦— que na
opínjao' das autoridades ve-
inJ-Kjíêffilias pertence à PALN
-w" __qües.ròu ontem pelíl
manhã o subchefe da Missão
Au.muVuticu nortc-ameriea-
rwaiii- Caracas, Tònente-Co-
cüiíoi.AMichaé] Smollor, á
pofitâíçl-' -sua casa.

Dois homens armados .sur-
preenderain Smolloi' ciuan-
do saía paru o trabalho em
companhia cio Coronel Ben-
ry Choate, seu chefe, que íoi
forçiitlo ii assistir à partida
-oròHipuiih-iro om uni au-

K/uifVvel onde .se encontra-
vü_h. - outros três homens. A
faIíN', segundo funcionados,
toijV.diidy indicações de nova
0. .lisiya.' contra o Governo
a os interesses norte-ameri-
utiuòjs na Vene.i-Uela.
AMEAÇAS

<y,clqin_.-ü_n Dllia GonzS.-'í-2,,.',eiii|-rega'da na residêii-
nia. cie Smoller, disse que a
família, composta do oficial,

."••ia mulher e quatro filhos,
hu cia recebido uma série de
ameaças telefônicas de se-
q_ii-S.ro, das Forças Armadas
liívJiií--i-iaeáo Nacional, de.s-
Ui. o' [ts_assJnlo do Presidén-
u1' _>_)i\__eciy.

A-"Policia de Caracas,
aoertrond.- ao alarma dado
por'.C-toaio. encontrou a ca-
miguet':. verde e creme usa-
da .io seqüestro perto da
Universidade Central, a um
quilômetro da casa clu Smol-
ler e a quatro quarteirões da
enfia "onde morava o Coronel
Ch.niuili, raptado do mes-
íno/moclo no ano passado.

Informado do incidente
peto Embaixador norte-ame-
rieíifto.. » Chanceler véhézue-
1. nó-írribarem Borges exler-
nou sua preocupação em rio-
me do Governo e notificou
Imediatamente, pelo rádio, o
Presidente Raul Leoni que
se encontrava no Estado de
.';.]<Jôn. Inaugurando uma
/f-ira".(gTicola.
FHÇQ ESPELHO

O Chefe da MlssttoJ Coro-
iihí '.jphoule. 

estava desar-
mgüp" dentro do carro, com
um- -motorista venezuelano."Vi 'ps dois homens pelo es-
p-eli-ò',, retrovisor, mas não
hovwe- tempo para que eu ou
mv-ifmótorista fizéssemos ai-
_iii-ia"coisa", disse o oficial.

Quando Sníoller saía do
casa um homem lhe cucos-
lou uma pistola nas coste-
Jas enquanto o outro apon-
tava uma submotralhudoru,
disse o Chefe da Missão
Aeronáutica.

A emissora venezuelana.
Rádio Tiempo Informou emo
havia recebido da PALN, por
telefone', a noticia do se-
.liiestro. Outras emissoras
disseram ler recebido aviso
por telefone de que Sinoller
estava- preso no centro de
Caracas e seria bem tratado.

O Ministério do Interior
deve publicar um comunica-
do conjunto com a Embaixa-
da norte-americana sobre o
ocorrido.

O Coronel Chenaiilt. Sub-
chefe cia Missão Militar nor-
te-amerieana em Caracas,
foi raptado do mesmo mo-
do, no dia 27 de novembro
passado, mas a FALN noti-
ficou quase que imediata-
mente a Embaixada dos Es-
lados Unidos. Chenault foi
libertado sem sofrer qual-
cjiior dano.

A GUERRA

Atoims, Cairo i Al>.. r-U.'V-.11.1 — Do passagem oiilioni jiorMonas a caminho dc Paris,
oficie plissai'., dois dias antes cio
voltar a Leopoldville, o Primei"-
i'o-Mi nistro Moisés Tshoinuc
noiisou as autoridades eglpolas
de o terem submetido a uni tra-
lamento desumano, durante os
.1.8 dias em que ficou no,
Cairo, sob prisão domiciliar. O
represcutapte argentino na
Conferência das Nações Não
Comprometidas; Carlos Maria,
Bollinl Sliaw. defendeu a poli-
tiea de não intervenção e pediu
unia distribuição mais eqülta-
livn das riquezas mundiais en-
iiiianio o delegado boliviano,
Soletne Tapia defendeu d de.s-
nüolèaíizaçSo da América, La-
tina e a coexistência, pacífica.

O Presidente Nasser. que or-
tlcnaiii a prisão dc Tshombe
iipòs sua exclusão da reunião
des neutros, terça-feira, enviou
«cu secretario, como seu repre-
.•ontante pessoal, ao Aeroporto
do Cairo, ontem, para se des-
pedir do Primeiro-Ministro con-
líolès, dispciisando-lbe as lion-
ras de cbefe de Governo. An-
tes do tomar o avião, o Primei-
ro-Ministro Moisés Tshombe
pousou para os fotógrafos e
abraçou, um por um, os 50 mem.
bròs da delegação cdngol__a.

\Vnshliigrion rAP-UPI-JBi —
Fontes diplomáticas norte-
americanas informaram, dn-
tem, que a Cliina, Popular oo-
municou à Indonésia que espe-
rimentarii sua primeira bom-
ba atômica no principio dc uo-
vembro, acreditando-se, nesta
capital, oue a experiência será
realizada na, Província tle Fu-
-iaiig.

A informação coincide com a
divulgada há dois dias polo jor-
nal francês Le Monde, segundo
a, qual o Governo de Pequim
linha feito saber, por vias di-
plomàtieus. a vários países
airo-asiátieos de que se estava
preparando para realizar sua
primeira explosão nuclear, e
com a previsão feita a 2!) de
setembro por Dean Rusk.
FOTOGRAFIAS

A declaração de Rusk, pre-
vendo a iminência da explosão
da bomba chinesa, foi baseada,
em míormações colhidas pelo
Serviço Secreto norte-america-
no, inclusive fotografias toma-
das à grande altitude, que mos-

trarani a construção dc gran-
des instalações atômicas, já em
fase final, ' na China Conií-
nental.

Os observadores diplomáticos
em Washington afirmam que a
preparação feita pelo Governo
de Pequim junto aos países
afro-nslátlcos pode ter dois ob-
.letivos:

1 — Evitar que a explosão
cause uma reação desfavorável
por parte daqueles paises, que
condenam todos' os tipos de ex-
perièucias atômicas e apoiaram
o Acordo, de Moscou:

_ — Aumentar o pre.stíKio
chinês, pondo em prática uma
diplomacia atômica antes mes-
mo de ser realizada a explosão.

O.s círculos oficiais do Oci-
d ente continuam afirmando
que mesmo que a experiência
tenha êxito a China necessita-
rá de 5 a 10 anos para dispor
de reservas de armas atómi-
cas e meios de transporte e
lançamento — aviões ou íogue-
tes — que permitam a sua cias-
siticoção como potência nuclear.
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JB NAS EI/ETÇÕES DOS ESTADOS UNIDOS

Saigon CUPI-AP-JB. — o
Primeiro-Ministro sul-viet-
namita. Gene r a l NKiiyon
Klíari, advertiu ontem que
sua força aérea será capaz
de bombardear a China co-
münistà e o Vietname do
Norte se estos dois paises
continuarem á apoiar os
Bueii-lhéi-qs comunistas do
Vietcóng.

O sul-vietnamita quo len-
cionava m a f a r com unia
bomba o Secretario norte-
americano cie Defesa, Robert
McNamara, no mès de maio
último, em Saigon, será exe-
cutado brevemente em pú-
blico, nesta capital, apesar
da oposição da Embaixada
dos Estados Unidos.

O Oencral Khan, que fez
a advertência em entrevista
ã imprensa, disse que "po-
demos lançar b o m b a s de
uma tonelada, de duas ou
três, por n osso s próprios
meios, sôbre instalações mi-
litares do Vietname do Noi-
Ir ou da China".

Khan dedicou a maior
parte de sua entrevista em
fazer advertências à China
e ao Viet n a m e do Norte.
Acrescentou, no entanto, que
não será tomada nenhuma
medida apressada desse tipo,
em vista das complicações
internacionais que poderia
trazer.

Disse que a China e o
Vietname do Norte estão
incrementando sua ajuda
aos rebeldes do Vietcóng, es-
pecialmente no Norte do
pais. Nessa área, um sol-
dado do Exército norte-
americano, que havia salta-
do de pára-quedas de um
helicóptero, foi m o r t o por
um franc o-atirador. Até
agora, 29 pilotos norte-ame-
ricanos e outros 202 solda-
dos dos EUA morreram em
diversas ações no Vietname
do Sul.

O Governo anunciou uma
vitória num encontro entre
tropas governamentais c
uma força comunista supe-
rior em número, na Provín-
cia de Quang Ngai, a Nor-
deste de Saigon, mas em ou-
tra ação vários soldados se
afogaram ao saltar de seus
helicópteros.

Em sua entrevista, Khan
disse ainda que planeja jul-
gar num tribunal de guerra
13 oficiais e 7 civis acusados"
de participar no fracassado
golpe de estado de 13 de se-
tembro. Os acusados podem
ser condenados á morte.

O Comorodo-do-Ar, Nguyen
Cao Ky, anunciou que o
comunista que tencionava
matar McNamara com uma
bomba será executado em
público, porém não especi-
ficou cie. que forma será le-
vada a cabo a execução.

iò Ims on defende
Kennedy dos ataques
de Barry Goldwater

¦T.:'.-

O Presidente Johnson, candidato demo-'¦'.)¦{. crata, falou ontem no Tennessee, onde o Go-. .yèmo cios Estados Unidos controla a Compá-
;.- nhia do Vale do Tennessee. uma das raras
,;..'<..mj.rèsas estatais do pais, fortemente critica-
.:. da pelos conservadores norte-americanos.
,'.: Johnson, depois de censurar Goldwater pelos'¦-ataques deste a Kennedy, especialmente'à¦; • ação. do Presidente assassinado, na crise cuba-
yvna. disse que a empresa do Tennessee não estaà venda. O candidato republicano afirmara

. que parte dela deve ser entregue a empresas
privadas.

_;• Num comicio eni Los Angeles, promovido
|pelo Conselho de Assuntos Mundiais, decla-
pou Goldwater que os testados Unidos, como a«.•nação mais poderosa do mundo, devem enca-\:beiar uma grande cruzada destinada a con-
[Mer -as ambições ilimitadas do comunismo"
| Em Nova Jérsei, o Senador Hubert Huni-
|ph-_y, companheiro de chapa de Johnson
Iacentuou que os últimos discursos de Goldwa-• tor atestam sua incapacidade para exercer o
|;cargo dc Presidente norte-americano.

A I se manas
da de visa o

Nova 1 IH'<|II0

jiseniann ante,, rias eleições es-
lá sendo isanha facilmente

•pelo Presidente Jobnsou, num
j ritmo tal, que .até seus auxi-•
iliares mais pessimistas cha-
iiuaíii cie auspicioso. A equipe
fito candidato de_u.oora.-a só
{teme duas coisas: excesso de
jO-lifiisnlo e alguma surpresa
nncoiiírolávi. no Vietname.
| Goklivaier perde visível-
(inc-iíe devido aos seus ala-
fiques em todas as* direções que
;<i dt-gasiam terrivelmente. Um'enviado especial do Presidén-
(le Jphnsóh percorreu UO'. do

lerritói-o americano e deu um
•relaio otimista ao Presidente.
|0 único perigo, informou o
«relatório, era a "literatura do'ódio", uma espécie de ava-'lancha de panfletos éxtremis-
Jtas acusando Jolinson de su-
rcialista e de conivente com os
Jcomunistas. Eis alguns dos
criados mais novos e mais im-
tportan._s da campanha ciei-
utoral:

¦-'--A- batalha pelo apoio dos

. liberto Dines
Enviado especial

A quarta jornais e revistas está .sendo
facilmente ganha por John-
son. que conseguiu nos últi-
mos dias 2 tentos, dos quais
Goldwater jamais se recupe-
rara, O Neiv Viu-k Herald
T.lbune, tradicionalmente re-
publicano moderado, n u m
editorial de página inteira es-
colheu Johnson como seu can-
didato. dizendo que o fazia"porque este era o único ca-
íninho para o.s republicanos".
Com a adesão do Herald e
com o apoio dc New York Ti-
mes, Johnson coni a com os
maiores jornais do Pais. Loco
em seguida, a revista I_U'e,
pertencente a Claire Luce. re-
publicanii milionária, passou
para o lado dos democratas,
que desta íorma ficaram com
80',- da imprensa americana
a seu favor.

O resultado da última pes-
quisa do Instituto CSaliup re
vela que Johnson está com
62% do eleitorado, Goldwa-
ter com 32'., sendo que 6'.
ainda estão indecisos. O

único baluarte de Goldwater
continua sendo o Sul, por
motivos raciais. No Meio-
Oeste e no Oeste, depois de
uma vitoriosa -ontticc, John-
.son deu uma reviravolta
completa em sua posição.
Nos E-iados industriais ; sua
situação c ótima. A pesquisa,
apesar de indicar um ligeiro
aumento na cotação de Gold-
water, revela, que os eleitores
preferem Jolmson porque é
limi político hábil, sabe usai'
energia e é um continuador
da obra de Kennedy. O num-
do financeiro está dividido,
quando até-então astêve ma-
ciçamente com os repúbli-
canos.

PRIMEIRAS
DAMAS

Esta semana caracterizou-
sr pela aparição conjunta das
mulheres dos candidatos no
nisli feminino, até entãoiné-
dita o de grande importância
para. o resultado final. í,a_y
Bircl foi no Sul c, falando co-
mo sulista, conseguiu reunir
multidões, aplaudindo-a deli-
rantemente. Seus discursos
políticos .hábeis, seus iiripro-
visos muito oportunos foram
de grande utilidade para, me-
lhoi-ar a posição de .seu ma-
rido naquela' área.

Já a mulher de Goldwa ter
não conseguiu o mesmo su-
cesso. Sofisticada e tímida,
i\Ir.s Goldwater apareceu ai-'.umas vezes, disse meia-dú-
üià de palavras formais e
ocas e sumiu. Numa socie-
riade, como a. americana, onde
a mulher tem tanta impor-,
lancia, o êxito de Lady Biro
pode ser decisivo.

VIETNAME

Numa de^e_pei'ada tentati-
vn para conseguir o apoio
dos moderados republicanos

que debandam de suas hos-
tes, Goldwater llauçoú estes
dias uma. nova bomba: o
Governo deveria, mandar Ei-
senliower para resolver a si-
tuação do Vietname.

A idéia teve repercU-Sào e
foi apoiada por Nixon, que
pretende ser Ministro do Ex-
terior de Goldwater. O obje-
tivo deste recurso dos reptt-
blicanas é trazer o nome de
Ike para o lado de Gold-
water.

ÁTOMOS E SEGURANÇA

Numa demonstração de in-
dependência com relação a
Goldwater. o ex-Prcsidcnte
Eisenhower, há alguns dias,
declarou que o assunto atô-
mico deveria sair do debate
eleitoral, numa clara alusão
ao "dedo no gatilho" do can-
didato republicano, A expres-
são "dedo no gatilho" está
sendo muito usada pró e con-
tra o Senador de Arizona.

A repercussão do Relatório
Warren e suas recomendações
sôbre a segurança pessoal' do
Presidente assustaram um
pouco os democratas. O gru-
po de trabalho criado para
estudar medidas de proteção
ao Presidente reco m endou
que éste evitasse aperto de
mão com populares e as con-
centrações sem cordões dc
isolamento.

Johnson recusou estas reco-
mendações e continua sua po-
litica cie arrebatai' simpatias
como um meio seguro de ga-
iihai- votos. Neste debate .so-
bre a. segurança do Chefe de
Estado, causou grande reper-
cussão, também, a tese levan-
tada pelo republicano Edgar
Hover, ex-Chefe do FBI. que
declarou que a "segurança
total só pode ser conseguida
num Estado policial". John-
son como Kennedy parecem
acreditar .nisso.

Há um, sabor
d e B r a s i I

Curtos Castello Branv.ò
lii-visulo especial

Wasliingtoii Há um cer-
to sabor brasileiro nesta cam-
pan ha presidencial norte-
americana, em que o Sena-
dor Goldwater insinua que ;i
familia Jolmson se enrique-
ceu â sombra do prestígio po-litico do .seu chefe e em quoapresenta o perigo comunista,
não como um fato de políticaexterna, mas como uma nmea-
ga direta a vida americana c à
sua clássica filosofia politi-ea. Também o candidato rc-
publicano á Vicè-Presldôricla,

Miller. é alvo de acusações,
que atingem sua idoneidade,
enquanto Goldwater é apon-
tado, pelos intelectuais de
tendência democrática, co-
mo um troglodita, ou seja,
um gorila.

De 25 a 30 milhões cie dú-
lares serão gastos pelas co-
missões nacionais do Partido
Democrata e do Partido Re-
publicano no desenvolvimen-
to de uma campanha que se
apresenta como a mais agres-
sivn e amarga da História re-

cente do país. Essas comis-
soes, instaladas em Wash-
ington, dispõem dc toda opa-
relhagem mecânica necessà-
ria ao pronto contato com os
candidatos, que se movimen-
tam pelo interior e estudam
permanentemente a estraté-
gia e a tática política que
possam modificar as tendên-
cias do eleitorado.

Visitamos ontem ambas as
comissões nacionais, inipor-
tando assinalar a perfeita ob-
.letividade com que acompa-
nliam o desdobrar da cam-
panha. No Partido Repúbli-
cano, não se considera pro-
vável a vitória do seu can-
didato. mas trabalha-se no
¦aperfeiçoamento da campa-
nha, ao mesmo tempo que
se assinala, como objetivo
principal a necessidade dc
esclarecer a opinião norte-
americana sôbre a existência
de tuna outra opção para re-
solver os problemas do país e
do mundo.

A estratégia dc Goldwater
baseia-se na probabilidade de
vitória do candidato nos Es-
tados do Sul e em outros Es-
tados em que os republica-
nos tradicionalmente ven-
cem as eleições. A ênfase da
campanha está. porém, na.
tentativa de obter uma deci-
são favorável em cinco gran-
des E s t a d o s de tendência
conservadora cujos prontm-
ciumentos eleitorais têm os-
cil ado nos últimos anos. Ês-
ses Estados são a Califórnia,
eom 40 votos eleitorais; Te-
xas, com 25 votos: Illinois,
com 2G votos: Ohio. com 25
votos: e Indiana, com 13 vo-
tos. Vencendo nesses Estados
c no Sul, Goldwater teria
grande chance de se tornar
o uòvo Presidente dos Esta-
dos Unidos, pois ficaria mui-
to próximo dos 270 sufrágios
necessários á vitória.

Para vencer nesses gran-
des Estados conservadores,
Goldwater confiaria no vo-
to. das populações brancas,
sobretudo da Califórnia, as
quais reagiriam à euforia dos
negros pela vitória da Lei de
Direitos Civis. Essa reação
tornou-se eleitoralmente co-
nhecida como o baoklasli e
é hoje um elemento de in-
tensa propaganda repúbli-'cana.

No escritório central du
Partido Democrata, onde tra-
balham 300 funcionários, exa-
lamente a metade das pes-
soas recrutadas pelos repu-
blicànos, há um clima de de-
cidido mas moderado otimis-
mo. Tem-se como tranqüila
a vitória de Johnson, mas &d-
mite-se que a margem de vi-
tória decrescera até novem-
bro a tal ponto que a decisão
seria ditada por uma maio-
ria de 4 _ 5 por cento. No

decorrer da campanha, os re-
publicanos que resistiram a
Goldwater ou que estão ain-
da indecisas em votar no seu
nome serão, na sua maioria,
absorvidos pelo movimento,
rendendo-se á uma realidade
política que não tiveram con-
diçóes de modificar.

AVALANCHA

Embora se admita que lia
diversos chefes republicanos
desejosos da derrota de Gold-
water, a íim de liquidar uma
situação constrangedora para
seu partido, a maioria do
eleitorado republicano pare-ce temer uma landsllde, a
avalancha em favor de John-
son. A laiidsliile. outro no-
me mágico nesta, campanha
americana, levaria dc roldão
grandes figuras do Partido
Republicano, eliminando os
tradicionais dirigentes do par-
tido e permitindo o clomi-
nio, por largos anos, da má-
quina republicana pelos gru-
pos de extrema direita.

Quanto à estratégia de
Jolmson, parte ela do pressu-
pasto de que o eleitorado das
grandes cidades votará peloPresidente, numa tendência
que seria a base segura da
vitória. Johnson não fará as-
sim a campanha em todas os
cinqüenta Estados, mas ape-
nas em trinta deles, sclecio-
mulos segundo o critério da
densidade urbana. Esses Es-
tados são noladamente a Ca-
liíómia, Nova Iorque. Texas,
Mimies-Otà, Wisconsin. Mi-
chigan. Nova Jérsei, Massa-
ehuseti-, Connecticut, Pen-
silvánia, Ohio, Illinois. O.s
democratas consideram, com
objetividade, terem poucas
chances no Sul, apesar do
predomínio regional do par-
tido. Dois Governadores de-
mocratas do Sul, como se sa-
be, os de Alabama e Missis-
sipi, adoraram a candidatu-
ra Goldwater. Os cândida-
dos democratas à Presidência
da República vèm perdendo
tradicionalmente no Sul, pois
sua filosofia política se opõe
freqüentemente às tendências
de opinião das bases demo-
.ratas da região, enquanto
cada. vez mais se impõem no
Norte, região iradicionalmen-
ie republicana.

Jolmson deverá gastar tan-
tos dólares quando Goldwa-
ter na sua campanha eleito-
ral: cerca de 13 milhões de
dólares cada um. Suas via-
gens, ainda que realizadas,
por motivo de segurança, em
aviões militares, são pagas
pelo Comitê Democrata, & ra-
não de 10 mil dólares por lio-
ra-jato.

Órgão ligado à Cl.itv
pede votos para
o Partido Trabalhista

liomlrcs ('FP-AP-JB. — Tii«s
Bcnmmilsl de Londres, grande
publicação político-econômica
que defende tradicionalmente
o.s interesses da City, acense-
lhou ontem os leitores, em edi-
torlal, a votarem quinta-feira
no Partido Trabalhista, consi-
<iciundo duvidoso que os con-
servadores mereçam a renova-
çáo do mandato.

Os líderes das três maiores
partidas britânicos denuncia-
ram ontem acaloradamente a
ação das perturbadores de co-
inícios, mas enquanto o Primei-
ro-Ministro Douglas-Home e
outras personalidades conserva-
doras acusavam os trabalhista..,
o líder Harold Wilson dizia não
acreditar que sejam conserva-
dores os que procuram pertur-
bar seus discursos em praça
pública.

CONFIANÇA?

Em seu editorial dtTtreis pa-
ginas, intitulado l.'m voto ile
confiança?, a revista londrina
analisou sem paixão os progra-
mas dos doks partidos, para ler-
minar advertindo:"Uma eleição não é apenas
uma decisão. E também, igual-
mente e sempre, uma aposta.
O primeiro problema é saber
se os conservadores merecem
uma. renovação indii-cutivel de
_eu mandato. Duvidamos. O
segundo problema consiste em
saber se o.s trabalhistas nos
propõem uma boa fórmula de
troca, Isso não é exato,""Para um órgão independeu-
te ha todas as desculpas, quan-
do a eleição é difícil, se evita
Ge pronunciar, mas precisa-
mente por essa razão é mais
honesto, com todas as reservas
que ocorrem no caso, não dei-
xar o problema no ar.""Pesando bem os prós e os
contras, The Economia, consi-
dera. que a eleição do Partido
Trabalhista e de Harold Wilson
é a melhor escolha para o.s elei-
tores, na próxima quinta-feira."

QUEIXAS

O Pi'imeii'0-Miii'siio __n-
servador, Alex Doüglas-Tíome,

queixou-se Iradamente emmentrevista coletiva do queseu comicio em Binningh'in.
na noite de quinta-feira, foi
quase impedido por ,"rupa. ur-
.anlzado.s de partidários dos
trabalhistas.

O Presidente __ Pa.Urí
Conservador, ¦ Lord. Blakeha in.
acrescentou a deiiímcla de queDouglas-Home em Birniingham
e o Ministro d, Ciência
Quintiu Horíg, ein __>ti__e_, I
ram impedidos de discursar vi
grupos organizados do jovemisocialistas, filiado, urj Partido
Trabalhista, e por jnerobi.ís
da campanha em >rol do de-
sumiamento nucli..-

O lider trabfllldsta Harold
Wilson desmentiu culorosameii-
te que seu partido i-t.cjse qual-
quer participação uos •pertur»
bações da campanha, a apena.
seis dias das eleições nacio-
uais e disse que não acredita-
va que o Partido Conservador
ios.se o responsável pelas ati-
yidades dos ciue teriam prejú.
dicar os comícios trabalhistinp.
luta eleitora:

O Presidente do Partido Li-
beral, Frank Byers, afirmou
que centenas de curtaaes libe-
rais foram arrancados ou pin-
tados de preto durante a noi-
te da véspera, em Orpington,
Kent. onde os três ..r.iidos cs-
tão empenhados en. luta e:ci-.
toral acirrada. O mesmo acon-
teceu a um número menor cie
cartazes conservadores.

Dougla.s-Homc ilisluuou cm
sta entrevista, colei. ,i ile Bir-
minghám ciue poderão :>»:¦
adotadas medidas contra os
•perr.u-badtres, mas no disse,
se a repressão seria, polo Go-
vêrno britânico ou poi auto-
ridádes locais.

Wilson diste que os pertur-
baclores são uns <' - cupádoa
ciue não pertencem a tiualqu...
partido e querem apenas t>.
divertir provocandi brigas.

Enquanto isso, do mesmo mo-
do que os inquéritos de opi-
nião pública, as apostas se.in-
clina.ram fortemente ¦¦-_. fa-
vor de uma vitória dos tia-
balliistas.

Gotif issões d<J um
Qr cuide come rcianle
c.

"Meu filho mais moço me
perguntou por que cargas
d'água eu ia votar nas traba-
lliistas. — Todo inundo lá no
colégio, disse' êle. acha que
você está maluco. O.s sociiflis-
tas não vão fazer nada dc bom
para pessoas como nós." Quem
diz isto é Sir Jock Campbell.
Presidente do Booker Group,
companhia cie comércio exter-
no. em artigo publicado no úl-
timo domingo peio Observei-,
sob o título de'Por que Estou
Votando nos Trabalhistas.'

"Minha oxperieucia como lio-
mem de negocias, continua Sir
Jock Campbell, me mostrou que
os beneficias para todas so-
brepujam, invariavelmente, a.s
desvantagens para poucas, na
luta para aumentar os padrões
gerais e as condições de vida."
È mais adiante: "A presente
estrutura de nossa sociedade,
trouxe para cima um amól-
maga indigno de idealismo arts-
tocrático e de mediocridade plu-
tocrática."

O curioso üo depoimento de
Sir Jock; Campbell, que tem
atrás de si uma vasta experien-
cia de comércio nas índias
Ocidentais e na Africa, é que
êle justifica seu voto não sò-
mente por razões morais e hu-
manisfcicas, mas também — o
que é pouco comum quando
lembramos quo éle é um lio-
mem de negócios e que votará
nos trabalhistas — por razões
dc ordem econômica.

"A estratificação de classes,
diz éle. fossiliza a energia. A
insegurança alimenta a apatia.
O.s homens de negócios acham
que trabalham melhor quando
sentem-se seguros. Náo há ra-
-ão de crer que isso não seja
verdade para todo mundo.''

Sir Jock Campbell baseia sua
argumentação em duas tóhl-
cas: cm primeiro lugar éle
considera, que, sendo um pri-
vilegiado. e uma exceção num
mundo onde a maioria cias pes-
.soas são "pobres, famintas, in-
seguras e sem privilégios", a
defesa de interesses pessoais
não pode ser seu único objeti-
vo. "Seria uma perspectiva de-
priménte — diz éle — se os
mais afortunadas não conse-
guissem ter um ponto-de-vista
mats despréendidò das neces-
sidades do país."

Em segundo lugar, éle não
acredita na eficiência dos con-
servadores e do pequeno grupo
de pessoas que ocupam quase
todos os cargos de importância
da Inglaterra. "Meus contatos
pessoais com políticos e minis-
tros dos dois partidos — diz éle
— convenceram-me que o Par-
tido Trabalhista se preocupa
mais. e pensa, em fasvr mai:;
por essas pessoas Cos pobresi —
tanto nacional quanto interna-
cionalmente — cio que o Parti-
do Conservador."

Atrás de sua argumentação
o que aparece é. antes de mais
ciada; o repúdio uo que se cha-
ma o stablishmeiit: "Eu não
gosto, em particular — ciiz éle
—. dos valores e dos padrões
das chamados classes domi-
nantes. Esses critérios são ba-

cm
e em

racli-
con-

seados largamente
cões aristocráticas,
vencões de comportameuto ati-
tudes e maneiras: a escola <ju_
se freqüentou, a pronúncia»-/a
roupa, a coragem fí-lca o pa-
trioti.smo, o amadorismo, o ea~
valhcírismo. o Deus ti a I v fc s>
ltainha.... Na prátic;1. tudo is-
so — com exceção da coragem
física, e do patriotismo — ú ir-
relevante no mundo moderno,'"

Para Sir Jock Cam-bc-l! Ko-
rolei Wilson seria o 1 miem fi-
pico da nova ciasse, onde _'„_*.-
rito pessoal substitui is vaata-
gens de dinheiro e ti iscimcnto
e seu programa dc Gi _r__j se-
ria mais eficaz. A e pectativa
de eme um Governo trabalhista,
dará maior ênfase em f_.;.ej' da.
Grã-Bretanha uma esperança
para o futuro cio que uma gió-
ria para o passado é mu por1.',
to-de-visía mais válido icmbp-
ra desagradável para alguns,
«o que a crença boba de que
eles nacionalizarão tudo cepr;-
mirão as pes_oas com mu rígi -
do controle estatui.

E e com um comentário iro-
nico que Sir Jock Campbell
termina seu artigo: "Tondp co-
meçado com meu filha - dí'/:
èle — vou acabar com metfpai.
Quando, antes da última guer-
ra, èle era repreendido p e 1 ¦:>
deputado conservador local, de
nunca fazer força para colocai.'
conservadores em cargos públi-
cos de sua aldeia, èle respou-
deu, com toda a,-inocência: —
Meu caro Charles, a maioria
das pessoas desta aldeia vota
.nos conservadores. May se var
cê fizer com que eles pehs.__
em política è I e s voth.So 110!
trabalhistas."

Brasil no
Conselho
da ONU

Nações Unidas (UIM-JB.
— O Embaixador José Sétte
Câmara ocupou, ontem, o
lugar destinado ao Brasi;
no Conselho de Segurança
da ONU, onde foi saudade
pelo representante dt. Grã-
Bretanha. Embaixador Sir
Patrick Dean.

O representante brasilei-
ro junto às Nações Unida1--
estreou no Conselho de Sc--
gurança. em reunião em quo
foi aprovado, por unanimi-
dade, o pedido de admissão
no organismo mundiai
apresentado pelo Malawi.

GRÜMEY GUARDATUDC.
de 3 a 8 decimos% sôbre o valor da mercadoria

Praia de São Cri-.ovão, 24 a 34 - Tel. 54-1601 -lllü
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Zte GW/<? sera protegido por seis mil homens na Guanabara/:
Agentes da DlvisiVo de Or-

dom Política c Soclnl e tios
Serviços Secretos <ln.s Fôrçn.s
Armiuliui, BOldados dn Policia
Militar e policiais franceses —
num total do BOls mll homens
— executarão o sistema cie pro-
teçfto ao Presidente tia França,
General Charles De Gaulle, du-
ranto a sua permanência no
.Estado da Guanabara.

As autoridades policiais, ape-
sar do cuidado empregado na
elaboração do plano, nao acre-
ditam em qualquer ato dos asl-
lados franceses contra o Pre-
sidente francos, prlncipalmen-
te por estarem convencidos de
que aos Inimigos de De Gaulle
nfio Interessa um atentado ao
General, em face dn convicção
rt.tnan.te entre eles de que De
Gaulle esta gravemente enfèr-
mo.

A PROTEÇÃO

O.s preparativos para a exc-
cuçao do plano de segurança a
De Gaulle foram Iniciados es-
ta semana, quando agentes da
DOPS examinaram diversos
prédios da Avenida Rio Bran-
co, escolhendo aqueles onde
ficarão policiais que, munidos
de aparelhos de rádio, infor-
narão' à Central de Polícia só-
bre o movimento do povo em
torno do Presidente francês.

O plano prevê a proteção dl-
reta, a ser feita por homens
especialmente treinados para
essa missão, que seguirão o car-
ro presidencial, atentos a qual-
quer detalhe. Entre o povo,
fardados e à paisana, serão es-
palhados soldados da Policia
Militar e agentes da DOPS.
enquanto diversos policiais fi-
caráo localizados em edifícios
de visão panorâmica, com bi-
.nóculos, aparelhos de rádio e
outros aparelhos indispensáveis
à execução do plano.

TRAJETO

Logo após o seu desembarque
do cruzador Colbert, no Cais
dos Marinheiros, no Ministério

da Marinha, o Presidente De
Gaulle seguirá enl carro aber-
to, acompanhado do Presiden-
le Cnstftlo Branco, pela Run,
Visconde tle Inhaúma, ao. lon-
go da qual serão colocados fu-
zlloiros navais.

Protegido ostensivamente por
tropas do Exército até o Mo-
numento aos Mortos na So-
gunda Guerra Mundial, o Ge-
neral De Gaulle, antes tle de-
posltar flores no túmulo do
Soldado Desconhecido, passará
em revista tropas da III Zona
Aérea formadas cm sua honra.
Ao seguir puni o Aeroporto
Santos Dumont, onde tomará o
avião que o levará a Brasília,
De Gaulle voltará a ser pro-
tegltlo por tropas do Exército.

Quarenta minutos será o
tempo da permanência do Ge-
neral De Gaulle na Guanabara
uo dia dc sua chegada ao
Brasil.

MANIFESTAÇÕES

Uma das partes mais impor-
tantes do plano de segurança
— segundo os seus Idealizado-
res — é a que prevê ação ime-
diata para impedir manifesta-
ções de grupos ligados ao ex-
Presidente João Goulart, os
quais, acreditam as autorida-
des policiais, poderão aprovei-
tar-se da visita para promover
atos idênticos aos ocorridos na
Argentina durante a passagem
do Presidente francês.

MOTOCICLISTAS TREINAM

Um grupo de batedores-mo-
tocicüstas da III Zona Aérea
está participando da instrução .
e treinamento em conjunto,
com batedores da Guerra. Ma-
rinha e Policia de Vigilância,
para a escolta ao Presidente
De Gaulle. durante a sua visi-
ta ao Rio.

Os soldados da FAB que in-
tegram o Esquadrão de Policia
do Quartel General da III Zo-
na Aérea são motociclistas s<>m
acidentes e especializados em
acrobacias.

Ex-combatentes ofertarão
placa em ato no Aterro

Os ex-combatentes brasilei-
ros demonstrarão o seu apreço
ao Presidente Charles De
Gaulle, ofertando-lhe na têr-
ça-feira, durante solenidade
junto ao túmulo do Soldado'
Desconhecido, no Monumen-
to aos Mortos da Segunda
Guerra Mundial — no Aterro
da Glória —, uma placa co-
memorativa de sua visita ao
Brasil

Veteranos de guerra france-
ses, britânicos, belgas c por-tuguêses, residentes no País,
estarão presentes ao ato, ao
qual estão convidados todas
os associados do Clube dos Ve-
teranos da Campanha da Itá-
lia e da Associação dos Ex-
Combatentes do Brasil.

NA PRAIA VERMELHA

O General Charles De Gaul-
le visitará quinta-feira, às 15h
40m, a Escola de Comando e
Estado-Maior do Exército, a
mais alta casa de estudos mi-
litares das Forças Terrestres,
que, durante muitos anos, re-
cebeu orientação da Missão
Militar Francesa.

A visita à Escola marca a
íorma delicada que o Presiden-
te francês escolheu para pres-tigiar as Forças Armadas bra-
sileiras, através de uma desuas componentes. O General
De Gaulle será recebido comas honras militares de estilo eserá encaminhado pelo Gene-
ral Bina Machado, comandáli-
te da ECEME, ao Presidente
Castelo Branco, que o estará
aguardando no alto da esca-
daria do edificio.

Após ouvir os hinos nacionais
francês e brasileiro e a saúda-
ção que lhe fará o General
Bina Machado, o Presidente
Charles De Gaulle receberá
das mãos do Presidente Caste-lo Branco a Grâ-Cruz da Or-dem do Mérito Militar.

O Conselho Universitário da

Universidade do Brasil, em sua
última reunião, concedeu o ti-
tulo de Doutor Honoris-Causii
ao General De Gaulle. A en-
trega da honraria universitária
deverá ser íeita durante a vi-
sita do Presidente francês ao
Brasil.

SEMANA DA FRANÇA

A Semana da França, que se-
rá iniciada no dia 14, às 10 ho-
ras, continuará durante o II
Festival Universitário da Pon-
tifícia Universidade Católica,
com exposi.ções de fotografias
e gráficos da pintura, literatu-
ra, música, política e economia
da França. No dia do seu cn-
cerramento, o jornalista New-
ton Carlos, Editor Internacio-
nal do JORNAL DO BRASIL,
falará sóbre o tema De Gaul-
le entre Dois Blocas.

TÁVORA VEM AI

O Governador do Ceará, Sr.
Virgílio Távora, chegará hoje
ao Rio de Janeiro, a convite tio
Presidente Castelo Branco, pa-
ra participar da recepção ao
Presidente De Gaulle.

O Sr. Virgílio Távora viaja
de Recife, onde participou, on-
tem, de uma reunião da Supe-
rintendència do Desenvolvi-
mento rio Nordeste.

DE GAULLE

No apartamento presiden-
ciai do Copacabana Palnce,
onde se acha hospedado, o Pre-
sidente Castelo Branco almo-
çou ontem com o Chanceler
Vasco Leitão da Cunha e o
Embaixador do Brasil na Fran-
ça, Sr. Mendes Viana; às 14
horas, o Ministro das Relações
Exteriores deixou o hotel, in-
formando que. k mesa. foram
tratados assuntos referentes à
segurança do Presidente De
Gaulle, durante sua visita aoBrasil.

Escolas dirão em música
que tem francês no samba

O Presidente Charles DeGaulle ouvirá terça-feira, quan-do passar diante do Teatro
Municipal, o samba Tem Fran-
cês no Samba, composto espe-
cialmeute para homenageá-lo
e que será cantado por cerca
de dois mil figurantes das cs-
colas de samba da Guanabara.

O samba, que faz parte do
programa oficial de recepção
ao Presidente francês, foi com-
posto pelo conjunto A Voz do
Morro, integrado pelos compo-
sitores Zé Keti, autor de Fui
Por Aí. Élton Medeiros, Jair
da Costa, Nescarzinho e Pauli-
nho da Viola.

DEMONSTRAÇÃO

O samba Tem Francês no

Samba fot cantado quinta-fei-ra. em primeira audição, em
reunião na Associação dos Cro-
nistas Carnavalescos, e será
interpretado domingo, na As-
socitição das Escolas de Sam-
ba do Brasil, apenas para os
jornalistas estrangeiros desta-
cados para cobrir a visita do
General De Gaulle ao Brasil.

É a seguinte a letra do sam-
ba: "O branco caiu no sam-
ba,/ Sentiu a força e pediu bis,/
Sambou com uma pastóra se-
dutora/ Fêz coisas que eu nun-
ca fiz/ O branco sambou, de-
pois se irmanou,/ Era francês,
foi sabedor,/ Brasil e França,
eterna bandeira,/ Que fala bem
alto à Nação brasileira.

Glória hospeda e monta
sala para jornalistas

O Hotel Glória reservou 60
quartos para os jornalistas
franceses, ingleses, alemães e
norte-americanes que fazem a
cobertura da visita do Presi-
dente Charles De Gaulle ô
América Latina, os quais deve-
rão chegar hoje, encontrando a
sua disposição uma sala de im-
prensa, com serviços de tele tipo
e telex, e uma aala dc rádio.

Tanto cs apartamentos reser-
vades para os 58 jornalistas e
funcionários da EmS.rixada da
França, como a instalação da
sala de imprensa no segundo
andar representam gentileza
do Hotel Glória, que fornecera
todo o espaço necessário ao
trabalho dos jornalistas.

SALA DE IMPRENSA

t_. Os Jornalistas estrangeiros
ie farão a cobertura da visita

¦¦'i

do Presidente da França ao
Brasil terão em sua sala de
Imprensa, ainda em fase de
montagem, 14 teletipos e telex,
17 máquinas de escrever, qua-
tro cabinas telefônicas, uma sa-
la de conferências, televisão e
dois garçons permanentes para
servirem cafezinho e refrige-
rantes.

Além de folhetas do Depar-
tamento de Turismo, informa-
tivos do Rio de Janeiro, lm-
pressos em vários idiomas, fun-
cionàrias do Itamarati atuarão
Junto à sala de Imprensa, para
atender aos jornalistas estran-
peiros. A ordem é do dar o cs-
paço que fôr necessário para o
trabalho da Imprensa. Até on-
tem Já haviam sido instalados
teletipos e telex do DCT e Ra-
diobrás, faltando ainda os do
Italcable, Western e Radional.

Marinha dirá 2.a-feira
como chega De Gaulle

As autoridades do I Distrito
Naval vão informar segunda-
feira, cm reunião às 10 horas
na Sala de Imprensa do Minis-
térlò tia Marinha, tle tôtlns as
providências adotados para ns-
segurar a ordem e tranqüilidade
no desembarque do Presidente
francês Charles De Gaulle,
marcado para o dia seguinte.

O navio Barroso Pereira, quo
chegará uo Rio quase à mesma
hora que o cruzador francês
Colbert, terá tle ficar ao largo
até ns 15 horas e só então dcscm-
barenrá o contingente brasileiro
que serviu em Gnzn, sob ordens
tias Nações Unidas.

Brasília acende luzes
e libera finicioiiários

Brasilia (Sucursal) — As re-
partições federais e municipais
desta Capital encerrarão o seu
expediente na têrçu-fcira às lt>
horas, a fim tle possibilitar o
compárecimento dos funciona-
rias ao campo da Universidade
de Brasilia, onde o Presidente
Charles De Gaulle. iniciando
.sua visita ao Brasil, falará ao
povo através de uma cadeia tle
rádio e televisão.

As instruções nesse sentido
foram baixadas ontem polo
Chefe da Casa Civil tia Presi-
dência da República, Sr. Luís
Viana Filho, que recomendou
ainda aos Ministérios para que
mantenham as suas luzes ace-
sas na noite do dia 13, em ho-

Marcote aprova segurança
a De Gaulle em São Paulo

São Paulo (Sucursal) — O
Adjunto para Assuntos tle Via-
gens do Quay D'Orsni, Sr. Elisn
Marcote, depois de inspecionar
os locais por onde passará o
General De Gaulle e de se in-
teirar das providências toma-
das pela DOPS com respeito á
segurança tio Presidente fran-
cês. aprovou o piano de poli-
ciamento montado para aquele
íim.

O Instituto de Polícia Técni-
ca recebeu ontem o levanta-
mento e mapas dos locais a se-
rem visitados por De Gaulle e
segunda-feira iniciará os exa-
mes, usando até detetores de
minas. Também a FAB caln-
borárá no serviço de segurança
do estadista visitante, com uma
equipe que funcionará a paisn-
na sob o comando do Coronsl
Luis Maciel.
PRONTO O PROGRAMA

O cerimonial dos Campos
Elísios divulgou ontem o pro-
grama da visita do General De

Ari nos Filho diz que o
Brasil nada deve ceder

Brasília (Sucursal) — O
Deputado Afonso Arinos Filho
disse ontem, em discurso pro-
nunciado na Câmara, que, an-
tes de tudo, o Brasil deve
aprender com o próprio Gene-
ral De Gaulle a resistir à sua
atração, "nada cedendo grãtüi-
tamenle, sem contrapartida que
realce a nossa estatura inter-
nacional".

Devemos recusar barga-
nhas como as que ora se tenta
fazer, condicionando o reesca-
lonamento da nossa divida ex-
terna — indispensável à reto-
mada ão equilíbrio financeiro
e do desenvolvimento economi-
co do Pais -— à solução de con-
tenciosos em. termos que su-
bordinem o bem comum do po-
vo brasileiro a vantagens de
indivíduos, sejam eles nacionais
ou estrangeiros.

UM EXEMPLO

Disse o Deputado Afonso
Arinos Filho que a visita do
Presidente ria França realiza-
se na ocasião mais adequada
para marcar o seu exemplo a
conjuntura, política excepcio-
nalmerite importante que o
Brasil está vivendo.

Depois de ler longos trechos
do livro Memórias de Giícrra,
escrito pelo General De Gaul-
le, o Sr. Afonso Arinos Filho
declarou que "a França de
maio rie 1958 não difere muito
do Brasil de abril de 1964, am-
bos apoiados e justificados,
conforme salientou o ilustre
visitante, por esta legitimidade
que procede da salvação públi-
ca, a. qua! a França (e o Bra-
sil) sempre reconheceu no fun-
do do suas grandes provações.
quaisquer que fossem, no mo-
mento, as fórmulas ditas le-
gnis".

O QUE SE DEVE FAZER

Destacando que o Brasil na-
da deve ceder gratuitamente, o
Deputado Afonso Arinos Filho
disse que o Brasi! não deve
aceitar a sua participação em
blocos militares ou baseados na
descendência de uma comum
civilização à sombra de hegc«-
monjas alheias, em que deci-
soes vitais para a vida nacio-
nal sejam tomadas à, sua ro-
velia ou opostas aos seus reais
interesses.

Também se deve evitar
qualquer solidariedade que ini-
püque em apoio ostensivo ou
tácito à politica atômica fran-
cesa, contrária à segurança e
às aspirações mais profundas
tia humanidade, bem como à
posição por nós assumitls na
Conferência de Desarmamento
do Genebra e ao Tratado de
Moscou para a suspensão dns
experiências nucleares, que se
inspirou em proposta brasileira.
A CAUTELA

Indicou ainda o Deputado
Afonso Arinos Filho que nun-
ca insistirá demais em ac.ui-
telar o Presidente Castelo
Branco contra a alienação das
esperanças populares, o que
fatalmente ocorreria se a poli-
tica externa brasileira, alegou-
cio promover a erradicação to-
tal de uma ameaça subversiva
que já não existe na prática,
voltar-se para os melancólicos
desvios da submissão política,

Ministroí ch Guerra prestai
contas e adverte Exercitai
para restauração do País

Em pronunciamento íeilo ontem paru prestar contas
de sua atuação de seis meses no Ministério da Guerra, o
General Artur da Costa c Silva alertou o Exército "para a
realidade implantada no Brasil com o Ato Institucional —
realidade onde sobreleva o grande objetivo de restauração
moral e material do Pais".

O Ministro da Guerra comunica também que descobriu

. \ HExtinção do Artigo 7.°
do Ato não põe o
Exército em prontidão

O I Exército informou ontem que sua tropa aquaríelai-^da nos Estados cia Guanabara, Rio tle Janeiro, Espírito '
Santo e Minas Gerais, nao se encontra om regime de pron-tidão, não havendo sequer provisão de prontidão para esteíim de semana, sendo também normal o regime nas guar'-'.nlções do III e IV Exércitos, que consideraram desneces-'"sârla a prontidão por motivo de extinção do Artigo 7.° doAto Institucional.

Todas as Delegacias de Policia do Estado do Rio estão -,
menagem ao Presidente da
França.

CONCfiRTO E POLÍTICA

Hoje, á noite, na Univer.sidn-
tle de Brasília., será realizado
um concerto musical, dentro
do programa de preparação da
visita do Presidente De Gaulle.
e os autores escolhidos sáo De-
bussy, Calx tie Hervelols, J. B.
Senaille e J. N. Leclair. Se-
gundn-feira, no Auditório DoLs
Candangos, as 11 horas, o Se-
nador Afonso Arinos abordará
o tema A Politica Internado-
nal tia Mova França, no ciclo
de conferências preparatório
da visita do Chefe tle Estado
da França.

a Importância de um serviço de relações públicas infor- em estado cl° alerta desde a zero hora de hoje, c em Belo.
mando c.ue estruturou o atual cujos esforços .'podem ser TTl mía"onS^aÍf l^Tí^aia SjgSgresumidos uo salutar trabalho de integração Exércllo-opl
nião pública e da divulgação das causas e efeitos da Revo
lução no seio do Exército".

Gaulle a São Paulo nos pró-
ximos dias 14 c 15.

No dia 14. às 15 horas, che-
gada a Sáo Paulo e recepção
pelo Governador Ademar dc
Barros no pavilhão oficial do
Aeroporto de Congonhas, se-
guindo-se as apresentações e
honras militares: às 16 horas,
chegada aos Campos Elislos; às
17 horas, partida do Palácio
para o Monumento do Ipiran-
ga; às 17h 55m. partida' para
a recepção tia colônia francesa,
no Liceu Pasteur; às 19 horas,
retorno aos Campos Elísios; às
23h 30m, banquete oferecido
pelo Governador tio Estado, na
serie do Jóquei Clube; às 22'noras, recepção no Jóquei
Clube.

Dia 15. às 9h lõm, partida
dos Campos Elisios com desti-
no à COSIPA. em Piaçagüera;
às llh 40m, visita a Simca do
Brasil; às llh 55m, partida
para o Aeroporto de Congo-
nhas; às 13 horas, partida para
o Rio tle Janeiro.

econômica, cultural e ideológi-
ca ás nações mais ricas e po-
derosas, "as quais só chegaram
às eminências tle hoie por te-
rem sabido, nas encruzilhadas
fundamentais de seus destinos,
resistir a hegemonias desça-
bidas".

Saudemos, pois, êste nas-
cionalista orgulhoso, cm que o
mais alto conceito tie bem pá-
trio e tia honra de dirigir o
seu pais chegou a assumir íor-
mas distòrcivas de pérsonali-
dade, mas cujo grande exem-
pio nos indica caminhos vali-
dos a praticar. E êlcs desem-
bocam na grandeza e na prós-
peririade.
ZAIRE ANALISA
VISITAS

Discursando sóbre o mesmo
tema. o Vicé-Líder do PTB na
Câmara. Deputado Zaire Nu-
nes, comparou a importância
rias visitas do Presidente Léo-
polri Sehghor, do Senegal, e do
Presidente Charles De Gaulle
ao Brasil, afirmando que, "se
o primeiro' trouxe o apelo dos
povos africanos para que prós-
sigàmos trilhando pelo cami-
nho rio desenvolvimento, o Ge-
neral francês parece ser o pró-
prio caminho para que nos li-
ber te mos de iun negociador
único, a íim de que possamos
readquirir com os Estados Uni-
rios a posição de aliado, de vi-
zinho fraterno, e náo de sim-
pies irmão espoliado".

A história de lutas rio Presi-
ciente De Gaulle, contra a
ocupação nazista, o colonialis-
mo, a ameaça ria dominação
nazista e, por fim, a ameaça
tia submissão aos paises eco-
nõmicameiite pode rosos, foi
usada pelo Sr. Zaire Nunes pa-
ra justificar suas esperanças
de que o e.siadista francês tra-
ga para. o Brasil novas perspec-
tivas, a franquia de novos mer-
cados e rie oportunidades eco-
nómicas para a produção bra-
sileira:

Êste parece-nos. pois, o
objetivo principal da visita, que
o Presidente De Gaulle faz, à
América Latina. Em breves
dias, o Chefe do Governo da
V República chegará ao Brasil.
Com éle, uma nova alternativa
para nossas relações comerciais
com o mundo. Úma esperança
de que se abra um nôvo campo
rie negociações onde o fruto de'
nosso trabalho tenha uma re-,
numeração condigna.

Acentuou, ainda, o Deputado
cio PTB que a importância da
visita do Presidente da França
ao Brasil deve ser alinhada na
mesma linha de pensamento
que levou a França a reconhe-
cer a existência da China con-
tinental:

É do máximo interesse ao
País. Como líder político do
terceiro mundo, nos trará uma•nova visão política no campo
das relações internacionais, co-
mo mentor incontestável do po-
dério econômico do Mercado
Comum Europeu, abrirá ao nos-
só comércio exterior novas pers-
pectivas que se traduzam em
novas possibilidades de expor-
tação e importação — assegu-
rou o Sr. Zaire Nunes, con-
fluindo por dizer, que o cami-
nho do diálogo, proposto por
Senghor e p o s s í vel com De
Gauile, "é o caminho que pro-
piciará ao Brasil reiormar. um
dia. a liderança inconteste do
bloco latino-americano."

REVOLUCIONÁRIO

Preliminarmente — afir-
Mia o Ministro da Guerra —
é preciso lembrar que todos
nós consideramos que o Exér-
cito está, vivendo um período
revolucionário, tlestiobrando-se
em duas fases: uma iniciada
com a queda do Governo an-
terior, na qual vem afastan-
do da atividade do militar os
elementos comprometidas, tle
modo mais profundo ou evi-
dente, com a subversão comu-
nista e a corrupção; outra cm
que, simultaneamente eom ês-
se esforço de eliminação, os
órgãos do alto comando vêm
tomando providências para
modernizar e fortalecer nossa
estrutura militar.

Dèsdobrahdò-se em dois
planos distintos, com preo-
oupações opostas, mas tle gran-
rie lproiunriicli.de, a vida db
Exército nesses últimos seis
meses teria tle ficar neoessà-
riamente marcada, pela anor-
mnlidade natural das situações
revolucionárias". Feitas essas
considerações tprelimtnares, o
Comandante do Exército aler-
ta também seus subordinadas
para a realidade implantada
no País com o Ato Institucio-
nal.

OBJETIVOS
t

Para alcançar a restaura-
çáo moral e material do País,
segundo o Ministro da Guer-
ra, é preciso atingir antes os
seguintes objetivos intermedia-
rios:

a) eliminar da. ativa do
Exército os .militares que, por
ação ou omissão, tenham con-
corrido para a subversão dos
princípios da hierarquia e da
disciplina: tenham compactua-
do com os comunistas enquis-
tadas no Governo deposto ou
agido com a complacência dês-
te: e tenham atentado contra
a ética militar, as normas da
iprobidade administrativa, a
moral e as bons castunie»?, que
devem ser observados parti-
culármente pelos membros das
Forças Armadas; b) reintegrar
plenamente o Exército na sua
destinação dc uma das íõr-
ços defensoras da Pátria e ga-
rantidoras, isenta e apartldá-
ria das podêres constitucionais,
da lei e da ordem; c) restau-
rar em sua integridade os
princípios basilares da honra
militar.

RELAÇÕES PUBLICAS

Para o fortalecimento da
estrutura das forças terres-
três, o Comandante do Exerci-
to tomou uma série de pro-
vidências- das quais passa a
destacar algumas. Assim, a sua
preocupação, desde o início tie
sua gestão, tem sido a de dar
estruturação ao Serviço de Re-
láções Públicas. O resultado
do.s esforços no campo das re-
lações públicas pode ser re-
sumido no salutar trabalho de
integração do Exército — opi-
nião pública e da divulgação
das causas e dos efeitos da
revolução no seio do Exército,
que vem sendo desenvolvido
em todo o País.

A modernização do Exér-
cito é a principal finalidade
da nova Lei de Organização
Básica, ora em estudos no Es-
tado-Malor; não obstante _>á
se 'vêm processando medidas
moclemizadoras com a trans-
formação dns atuais unidades
táticas, visando dar-lhes maior
eficiência operacional, a reno-
vação e substituição de equi-
pamentos, armamentos e ma-
teriais de emprego.

FUNDO DO
EXÉRCITO

O Ministro da Guerra infor-
mou também que atua junto
ao Ministério da Fazenda pa-
ra que se crie um Fundo do
Exército e se façam as modi-
ficações essenciais no reapa-
reUiamento tio Exército.

No setor de obras muita-
res, o Coinandfinte do Exerci-
to prevê o emprego dc Cr$ 4,5
bilhões. Com vistas a aumen-
tar de muito o número de re-
si cl ê n c i as funcionais, já íoi
feita a exposição de motivos
.solicitando unia verba de Cr$
15 bilhões, a partir de 65, pelo
prazo de cinco anos. Além
disso, estão sendo estudados
convênios com as Caixas Eco-
nõmicas e o entrosamento com
o Banco Habitacional, de mo-
do a impulsionar, decisivamen-
te, a solução do prqjplema de
residências funcionais.

FRONTEIRAS

Para o Grupamento de
Elementos de Fronteira, prin-
cipalmente para obras, já ío-
ram concedidos recursas no
montante de Crí 654 870 000.00-
Nos campos de saúde e assis-
rência social foi feito um es-
tudo visando a reestruturação
cio Serviço de Saúde do Exér-
cito, a -íim de proporcionar
melhores condições dc assis-
tència mêdico-hospitalar às
famílias dos militares e à tro-
pa. Outras providências de

errando relevo para ns famílias
dos uiLUtai-s: acabam de se
concretizar a concessão de au-
xilios indenizáveis para o tra-
tamento e hospilalização dos
militares e suas famílias em
clínicas especializadas civis, a
aquisição de material e medi-
çamento, a remoção de doen-
tes, o funeral, a assistência ju-
rítlica e bólsas-dc-estudo. As-
sim, a família do militar dis-
porá sempre de apoio em si-
tuaçõe-s de emergência ou de
crise.

PROCESSO
DE SELEÇÃO

No setor de acesso aos dl-
íere_tes pastos e graduações
que constituem a carreira mi-
litar, a preocupação domtnan-
te è a de aprimorar o proces-
so de seleção pelo merecimen-
to próprio. Na promoção ao
generalato, o p r 1 n c ípio ora
adotado é o de atribuir ao alto
comando a formação das lis-
tas de coronéis a promover, de
modo que a escolha do Pre-
sidente da República se exer-
ça sóbre aqueles que o Exér-
cito julga mais merecedores de
ascender ao generalato.Outra, providência que
merece destaque é a que visa
equilíbrio tle acesso nas dife-
rentes qualificações militares,
do currículo tle subtenentes e
sargentos, a e x e m pio do que
ocorre no quadro de oficiais.
Ê também idéia da atual ges-
Tão diminuir o tempo do per-
maiiência nos postos c gradua-
ções, notadamente naquelas
onde vem se registrando maior
demora. Neste particular, por
exemplo, trata-se da regula-
mentação da nova Lei de Ser-
viço Militar, de assegurar aos
graduados uma situação tran-
qiiila e definida ao mesmo
tempo que se busca selecionar
os que, por suas habilitações,
são considerados de interesse
para o Exército."

Exército usa
psicologia
na Revolução._>

Porto Aleçrre (SucuTsah — O
m Exército iniciará, nas pró-
ximos dias, sob o comando rio
General Humberto de Melo,
uma campanha psicológica jun-
to à população, visando conse-
gnlr maior apoio 'popular à, re-
voluçáo e seus objetivos.

Nesse sentido Já foram bai-
xadas instruções pelo Comando
do IH Exército a tódás as suas
unidades, para que sejam íor-
mados os grupos de ação psico-
lógica, que agirão de acordo
com o Governo do Estado, Co-
mando da 5.* Zona Aérea, 5."
Distrito Naval, Brigada Militar,
Cruzada Democrática Femini-
na e demais entidades civis
revolucionárias.

qualquer tentativa de subversão da ordem.
I!f Exércilo adverte
i['ue Aio nãò terminou

Píirio Alegre (Suouraal) — o
Serviço ile Relações Públicas tio
IU Bxéròltp distribuiu nota oficial
endurecendo quo apenas dois Ar-
tlgos tio Ato lMf.tiiucli.iuil esgota-
rain a sui- vigência — o 10.» e o
7.°, o último ontem —, c rcfisaltn
que mio houve modificação algu-
ma ila Lei dc Segurança íínclo-
nal, "que representa unia arm:.
poderosa contra os Inimigos tio r_-
Etnia democrático",

— í: destituída tle fundamenta
t. suposição do que. após o dia 9
<le outubro de 11)04, esteja o Oo-
vêmo desarmado parií fazei' mor-
rer no nascedouro agitações quo
porventura sejam provocadas paios
que procuram Impedir a consoll-

claçlio dos Ideais revolucionários —
diz, a 110U oficial do III Kxérclto,

o Comandante do líl Exército, '
Cleneral Justino Alvos Bastos, riia-',
se ontem que "iiiío serfio adotada!!
medidas extraordinárias em face'-,
da cessaçüo do Artigo 7.° tio Ato
institucional, poia toda a área tia
Jurisdição deste Comando encon-'' ¦
trn-r.e em absoluta calma".

Dizendo nfio acreditar cm per-
Uirlitiçao tia ordem, o General
Justino Alves Bastos afirmou qu#"rt. nniiio dos bra;1 liei ros em torno
tias Forças Armadas dfio n estas
Uma extraordinária força moral,
mais que suficiente para Inibir os
agitadores <•. comunistas".

Prontidão ú geral na
PM <lo Estado do Rio

Niterói fSucursal) — Um cho-
dUo da Polícia Militar encontra-
se no pátio da Contrai de Poli-
cia. à disposição do Gabíonte do
Secretário do Segurança, pronto
para qualquer emergência, estou-
do as Polícias Clvll e Militar em
pront 1 díto.

No Interior, os batalhões da
PM sediados em São Oonçalo,
Ciiinpos, Barra do Plrai, Fl-bur-
í?o « Casiufi também observam re-
pi-me do prontidüo, mantendo con-
t_co permfflnento com o Quartel
Central, em Niterói.

A lc! soca está sendo rigorosa-
mèntò respeitada pólos bares d*-
Niterói e São Gonçaio, com vigl-
laricla permanente das policiais
da Delegacia de Costume... O Ma-
Jor Paulo Blai disse quo as ven-
das de bebidas alcoólicas ílctirãm
suspensas até segunda ordem, de-
pendendo da situação.

Cinco pessoas suspeitos forarn
presas ontem, em Campos, e do?»
na Baixada Fluminense, mas a
DOPS não dou maiores iníorma-'
ções. O Comaiidanta da Policia,
Multar, Coronel Je.*. Blomar_ do
Sousa, trocou ontem a guardo do.
Palácio do Ingá e rcíorçou o po- '
llclomento dos morros qu« clr- i
cindam a sede do Gavêrno estar
dual.

NAO ACREDITA

O Major Paulo Blar, em brfcvo .
contato com a Imprensa ac.-edlta-
da junto ao seu Gabinete, lníor-
mou que nílo cré em ncnüinm,
movimento de vulto contra o re-
gimo vigente. Alegou <iue a mo-
blilzaç&o dá polícia tem o cará-,»
ter de prevenção, e disse <._,_• cst„
preparado para dissolver qus£<_-aer
manifestação, p e q 11 c n a om <_¦» '
vulto.

Minas e?.lá alerta para
reprimir raaiiifestações

Belo llori7on_e (Sucursal) — O
Batalhão dc Policiamento Ostensl-
vo da Policia Militar, uma com-
panhia do 12.» B.I. c todos os
Investigadores do DVS. continuam
hoje de prontidão, com o objeti-
vo de reprimir qualquer xnoüifes-
tacfio pública i pelo término do
prazo de apltcoç&p do artigo sé-
tlmo do Ato Instltuc.li.uial.

Falando ao JORNAL DO BRASIL.
o Comandante da --a R.M\. Go-
neral Alfredo Malan, afirmou que
a íituaçáo no Estado c de obso-
luta calma; e revelou ter manti-
do contatos ontem com todas as
unidades militares sediadas em
Minas Gerais,

PRAÇA SETE

No horário de 17 Sr, 20 horas,
o Chefe do DVS determinou que
ok Investigadores sob o _eu ca-
mando vigiassem a Praça Sete. on-
de poderia haver manifestações
após o fim do expediente nas ve-
par.ttções públicas.

Os policiais ._e colocaram nas es-

quinas, divididos em grupos de
quatro, mas nada de anormal
ocorreu. O mc-smo esquema pre-
ventivo fiem executado hoje, em-, ¦
bora as autoridades achem que a
sitünçfio nfio oferece perigo.

O Cel. Dióscoro, Comandante da
ID-4, disse ontem que n&o acre- Jl'
dita em manifestação pública'-• i
pelo término do Ato Institucional; .
revelando, como prova, qu« "um ..
batalhão do 12.» B.I. íoi dlspcú-''¦
sado ate segunda-feira". Conf ir-
mou, porém, que uma companhia. ,.
permanece no quartel, pronta pa-.. .
ra Intervir caso seja solicitada pelo
Chefe do DVS. '<•'<

O General Alfredo Malan dlsss
ao JORNAL DO BRASIL, através
de uma ligação Interurbana com
Juiz de Fora, que recebeu reco-
mendações «o Ministério da Guer-
ra sobre o assunto, 'mas não 'qu!.<:
adlantA-las. Às 11 horas, o, Co-
mandante d* 4,ü RM manteve um
contato telefônico que durou vin-
to minutos com o Coronel DIó.s-
coro, nada transpirando, porém,
da palestra liavlda entre os dois.

Polícia pernambucana
proíbe soltar foguete

Recife (Sucursal) — o Secre-
íário de Segurunça dc Pernambu-
co. General Manuel Pais Llm.i,
disse ontem que não permitirá
aglomerações e estouro de fpgue-
tes por motivo da extlnçfíd do Ar-
tigo 7.° do Ato Institucional.

Apesar de o IV Exército haver
anunciado que nfio entrará- do
prontidão, por Julgá-la desnesces-
sária, a Secretaria de Segurança
colocou em açfio, a partir de on-
tem, um poderoso esquema poli-
ciai, para conter eventuais mánl-
lestações subversivas no Estado.
201) policiais e 30 viaturas dá Po-

licia 111111111' estão nus ruas de Re-
clfe desde ontem.

O Comandante da Policia MIU-
tar do Kstado, Coronel Sílvio
Cahu, desmentiu a informação de
que a PM entraria em regime dc
prontidão rigorosa, para coibir
agitações de elementos subver-
si vos.

Informou (_\\e. esteve reunido
com os Comandantes do Exército,
-Marinha e Aeronáutica, c com o
Secretário de Segurança, na quin-
ta-felra, quando íoram acertadas
medidas para reprimir qualquer
anormalidade.

ffllk%# ^ fl H*1 fl mÊ. 1
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\P® AfeJ^V ;;.' %i>'' » SALA E QUARTO SEPARADOS

AO PÚBLICO CONSUMIDOR DE AÇÚCAR
A COOPERATIVA FLUMINENSE DOS USINEIROS E O

SINDICATO DA INDÚSTRIA DO AÇÚCAR NOS ESTADOS DO
RIO DE JANEIRO E ESPÍRITO SANTO consideram necessário
esclarecer que o recente aumento do preço do açúcar refinado e
do cristal peneirado não se destina a beneficiar as usinas produ-
toras de açúcar desses Estados, como se tem insistentemente
divulgado.

Assim, os preços do açúcar, para as usinas, continuam a
ser os mesmos decretados pelos órgãos oficiais na oportunidade
da aprovação do último Plano de Produção da Safra Açucareira.
em data do corrente, ano.

P/Sind. da Ind. de Açúcar nos
Est. do Rio de Janeiro e Esp. Santo

Francisco Caioso e Almendra
Presidente

P/Coop. Fluminense dos
Usinejros

Cristóvão Lysandro
Presidente ÍP
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Coluna clò Castello

Mazzilli recusou as
perguntas do Catete

Brasília (Sucursal) — O líder Pedro Alei-
xo revelou, ontem, que há três ou quatro dias
atrás o Ministro Luis Viana esteve na Cama-
ra, levando um questionário ao Sr. Ranieri
Mazzilli sobre as acusações que lhe eram feitas
no inquérito ãe São Paulo. Pretendia o Govêr-
no, com isso, poupá-lo do comparecimento ao
IPM, por se tratar do Presidente da Câmara.

Mas o Sr. Mazzilli recusou-se a responder
— e isso provocou, a divulgação dos resultados
do inquérito.

PSI) foi advertido

O PSD foi previamente advertido das
acusações feitas no inquérito ao Presidente da
Câmara. O Presidente da República conside-
rou. de pequena gravidade a citação do Sr.
Ulisses Guimarães, mas observou serem extre-
mamente graves as faltas imputadas ao Sr.
Ranieri Mazzilli.

Oficialmente informada, a direção ão PSD
resolveu manter-se em silêncio, mas assentou,
desde logo, iniciar o exame ãe um nome que
substitua o Sr. Mazzilli. na Presidência da
Câmara, por entender que o desgaste'a que o
episódio o submeterá torna inviável a sua re-
eleição ano que vem.

Dia trágico para a Câmara

A Câmara recebeu com mal-estar e apre-
ensão as conclusões do IPM da Fazenda em S.
Paulo. O líder Ovídio de Abreu, substituto do
Sr. Martins Rodrigues no comando da banca-
da pessedista, lamentava, discretamente, ha-
ver assumido o posto "num dia trágico". Hou-
ve, aqui e ali, reuniões informais ãe parlamen-
tares, noiando-se. principalmente no PSD,
partido a que pertence o Sr. Ranieri Mazzilli,¦uma certa preocupação de vincular o escâii-
dalo a um possível interesse da linha dura em
aguçar, no dia mesmo em que caducava o Art.
7.° do Ato Institucional, uma crise que even-
tualmente poderia afetar a estabilidade ão
Legislativo e, com ela, a do próprio regime.

Foi mais para conter essa crise do que
para preservar a pessoa do Presidente da Câ-
mara que se desenvolveram, nos últimos dias,
grandes esforços, na área do Governo, para
impedir que as conclusões do inquérito fazen-
dário levado a efeito pela Aeronáutica se di-
vulgassem com estardalhaço. Desde, porém,
que não se conseguiu evitar a explosiva âenún-'cia 

pública do Brigadeiro Brandini, os dados
do problema sofrem um ligeiro deslocamento,
pois se submetem à delicadeza, da situação,
criada pela. confusão que se procurara fazer
entre a figura do Deputado Ranieri Mazzilli e
o posto de Presidente ãa Câmara Federal.

Mal alinhavados, os principais episódios ãe
ontem, na Câmara, ligados ao resultado áo
IPM, são os seguintes: 1 — A liderança do
Governo valeu-se do próprio discurso' feito
pelo acusado para, embora com prudência e
cordialmente, afirmar que espera ver apura-
das as denúncias; 2 — 0 pronunciamento do
Sr. Pedro Aleixo se fèz imediatamente após
haver êle entrado cm contato telefônico com
o Palácio do Catete; 3 — O PTB tendia paraa omissão por não ãesejar fazer qualqueresforço em defesa do Sr. Mazzilli, de cujo
comportamento no Governo, entre o 31 de
março e a posse do Presidente Castelo, guardao partido mágoas aparentemente indeléveis;
4 — Apesar disso, também os petebistas revê-
lavam-se algo inquietos com as possíveis re-
percussões do inquérito; 5 — A UDN, que aju-
dou o Sr. Mazzilli a ir à Presidência da Câ-

< mara nas suas sete eleições, retrai-se, abala-
dos alguns de seus principais dirigentes pelovolume que dizem existir de provas contra o
Presidente da Câmara; 6 — A acusação, além
ão mais, surge em momento desfavorável, pois
que a situação da Mesa já se ressente ão des-
contentamento gerado pela farta distribuição
ãe dólares para deputados que seguem para o
exterior, em geral, a convite e com todas as
despesas pagas; 7 — Correu o rumor de quealguns deputados mais hostis ao Sr. Mazzilli
requereriam, comissão parlamentar ãe inqué-
rito, tanto para apurar totalmente os episò-
dios quanto para resguardar o prestígio daCâmara; 8 ¦— O Sr. Mazzilli, por seu turno,
estaria empenhado em compor um esquema
de. garantia contra um processo que afirma
visar as próprias liberdades públicas, tendo
para isso desenvolvido intensos contatos on-
tem, inclusive no Supremo Tribunal Federal;
9 — Nas especulações abundantes, figurou ahipótese de ir o Sr. Mazzilli à renúncia à Pre-
sidéncia, para receber uma consagração ime-
diata, com a reeleição — mas ela foi afastada
pelo próprio regimento, que determina a 2>osseefetiva do Vice-Presidente no cargo, se a re-
núncia ocorrer três meses antes ão fim domandato da Mesa; 10 — No caso de vingar aidéia da CPI, julga o Deputado Costa Cavai-cânti que seria necessário o afastamento doSr. Mazzilli da Presidência da Câmara, duran-rante as investigações; quando o Sr. Mazzilli
subiu à Mesa (c não à tribuna como seria maisadequado) para fazer seu discurso, o plenárioaplaudiu-o de pé, com a exceção dos Depu-tados Pedro Aleixo e Costa Cavalcanti,

Os mineiros não são tão contra

Da famigerada bancada mineira ão PSD,na realiáaáe, talvez nem mesmo a maioriaseja contra -a reforma agrária. Levantamento
superficial feito ontem indicava.: contra — úl-¦ timo de Carvalho, padre Vidigal, Jáder Alber-
garia, Bias Fortes, Renato Azeredo, Antônio
Luciano, Pais ãe Almeida, Gilberto Faria ePinheiro Chagas; a favor — Maurício ãe An-drade, Tancredo Neves, Oznan Coelho, Ovídiode Abreu, Manoel de Almeida e Amintas deBarros; indecisos (c, portanto, quase favorá-veis) —¦ Guilhermino de Oliveira, Olavo Cos-ta, Gustavo Capanema, Celso Murta e Car-los Murilo.

Do PSD todo. o Sr. Martins Rodriguescalculava ontem, antes de seguir para os Es-lados Unidos, que., votando SO, 60 serão a
favor da emenda e do Estatuto.

Evandro Carlos de Andrade
Redator-Substituto

Lacerda ganha título em PSD mineiro admite que o
Mogi, combatendo reformas, Estatuto da Terra e
comunismo e romantismo "plenamente inaceitável"

Sao Paulo (Sucursal) — o Governador Carlos Lacerdarecebeu.um titulo de honra ao mérito, em Moprl das Cruzese falou 60 minutos contra reforma agrária, comunismo, ro-iimnUsmo, parlamentarismo e outras coisas, e continuouainda sua campanha eleitoral num discurso ImprovisadoO Governador repetiu as mesmas idéias ao ser home-nageado com almoço por lavradores da região, reafir-mou-as ít. noite num programa do TV e voltará ao as-sunto hoje, em Umuarama, no norte do Paraná.
HOMEM SEM RUMO

O Governador chegou a Mo-
gl lis 12 h, íoi recebido com
diiíis fanfarrns colegiais e en-
trou na Câmara Municipal íis
H!h„5m. Durante cinco minutos
ficou meio abandonado, na
mesa, com o olhar perdido. Pi-
nalmente, íoi saudado pelo
Presidente da Câmara, c depois
pelo Vereador Minoro Harada,
que íalou cm sua carreira po-
lítica e descreveu sua adminis-
tração, na qual disse haver"obras faraônicas", para depois
criticar o projeto dc reforma
agrária, que qualificou inútil,"porque não há o que refor-
mar". Disse que, em vez de
redistribuir as terras, é mais
urgente financiar a produção.

O Sr. Carlos Lacerda, que
passou parte do tempo olhando
para o lado, distraído, pediu
um cigarro e três maços, um
brasileiro e dois americanos,
logo apareceram. O Governa-
dor escolheu um americano,
deu duas tragadas, apagou-o e
começou o discurso ós 12_i45m.
Durante os primeiros 45 ml-
nutos esteve meio perdido, va-
gueando dc um para outro as-
sunto c usando — contra seus
hílbltos — um excesso de lu-
gares comuns. Tomou dois co-
pas de água e por duas vezes
deixou a frase suspensa, sem
saber como completá-la. Pare-
cia cansado.

O TERCEIRO HOMEM
O Sr. Carlos Lacerda afireiou

ser o terceiro homem do Vale
do Paraíba (nasceu em Vas-
souras) a tomar a direção da
Presidência da República. Os
outros dois foram Rodrigues
Alves, de Guaratinguetâ, e Nl-
lo Peçanha, de Campos,
gem, o Governador recordou a
história de Mogi das Cruzes,
que sobreviveu à crise do café."fazendo da fraqueza força e
do desânimo alento". O orador
disse também que a Cidade"renasceu das ruínas". Falou
no exemplo de. Mogi das Cru-
zes, onde se desenvolve a ex-
perlência da agroindústria, e

Para agradecer a homena-
no papel dos imigrantes japo-
nêses, que muito contribuíram
para o progresso recente da
região. Chamou-os de "irmãos"
e disse que no Brasil não há
preconceito racial. Aproveitou
a oportunidade e íalou também
na herança negra.

UM HOMEM CONTRA

Aqui, o Governador começou
a falar contra a reforma agra-

ria, dizendo que o problenla íoi
Invertido, como se se quisesse
provocar, com êsse pretexto,uma epidemia de fome no País.Sabemos o que é justiçasocial — disse o Governador —
mas não sc reparte o que não
existe, não se reparte a misé-
ria, senão paia torná-la pior.Criticou, em seguida, as "so-
luções românticas" e o conhe-
cimento livresco, afirmando queé melhor e mais útil a experi-
êncla, vivida, para quem dese-
.ia resolver problemas concre-
tos.

O próximo ponto a ser com-
batido íoram as "perseguições
e vinganças".

Democracia não é dlsper-
sáo nem desagregação, muito
menos corrupção e perseguição.A Revolução não se fêz paraajuste de contas políticas me-
nores.

Referiu-se, depois, aos. "que
serviram à ditadura de Var-
gas, e que não devem preten-der voltar aos antigos meto-
dos".

Enfim, o Governador criti-
cou a pregação das reformas
em seu conjunto, recordando
a afirmação do Presidente Sen-
ghor, no Rio:

As reformas fazem-se, não
se fala nelas para não fazê-las.

E acrescentou que "reforma
de base c pretexto para todo
governante que não sabe go-
vernar".

Explicou que é necessário,
antes de reformar, financiar a
agricultura e dar ao feijão, ao
arroz, ao milho e a alguns gè-
neros mais as mesmas garan-
tias do café. Disse, em suma,
que é necessário unir realmen-
te agricultura, comércio e in-
dústria. dando um valor novo
aos produtos e fazendo com
que o comércio, assim, tenha a
função real tle distribuir um
bem que existe e não é sone-
irado, deixando tle ser um sim-
pies parasita dos'setores de
produção.

Citou como exemplo as suas
realizações no Estado da Gua-
nabara, cujo Governo assumiu"sem ilusões fagueiras". Falou
em seu plano de ação, onde
orçamento coincide com obras
programadas e pregou, para o
bem da agricultura, a reforma
da legislação cooperativista.
cujos impostos Impedem a ex-
pansão da agro-indústria.

O Governador íalou ainda
contra a dissolução dos parti-
dos, dizendo que eles precisam,
realmente, ser reduzidos, mas
não extintos; porque é melhor
tê-los poucos do que não os ter.
Citou como exemplo a evitar
a Hungria e Berlim Oriental.

Estatuto dos Partidos
está pronto e impedirá
corrupção, diz Cândido

Brasília (Sucursal) — O Presidente do Tribunal Su-
perior, Ministro Cândido Mota Filho, em declaração ontem
entregue á imprensa, informou que estão praticamente
concluídos os anteprojetos do Estatuto dos Partidos Po-
liticos e a reforma eleitoral.

Afirmou o Ministro Cândido Mola Filho que o Estatuto
dos Partidos impedirá a corrupção eleitoral, exigindo das
agremiações politicas uma escrituração rigorosa de suas re-
eeitas e despesas, com a especificação, em cada caso. das
origens e destino do dinheiro.
A DECLARAÇÃO

Ts a seguinte a declaração do
Presidente do TSE:"O Estatuto não é uma pa-
nacéia. Mas é um critério sa-
lutar. Èle é a lei fundamental
dos partidos políticos. E a grnn-
de e poderosa fonte da nacio-
nalização dos partidos, hoje.
presos às contingências locais.
Ele cuidará desde a organização
dos partidos até seu registro,
desde as direções provisórias
até as direções definitivas, pela
seriedade das convenções que
se iniciam nos municípios, com
a presença da Justiça Eleitoral.
E como os partidos é o prógra-
ma do partido. O programa do
partido é a consciência po-
lítica do partido. 1_ mais do que
sua razão de existir: é sua ra-
zão de agir. Como pode um
partido de reivindicações tra-
bãlhistas ser dirigido, orienta-
do e dominado por elementos
conservadores? Como podem
elementos conservadores aspi-
rar a social democracia? Por
isso a organização partidária
tem como ponto de partida e
de chegada o programa. É èle
que asseg-ura a fidelidade par-tidária. É èle que impede as
rebeldias ambiciosas e as dissi-
dências despropositadas.

E como os partidos náo po-dem contrariar os princípiosconstitucionais da pluralidade
partidária, os fundamentos da
República c os direitos fun-
damentais do homem e do ci-
dadão, poderão êlcs, dentro
dêsse enquadramento, criar
cursas dc preparação cívica edepartamentos para melhor in-tegração política inclusive deestudantes e operários.

Além disso, o estatuto cuide-ra. nesse empenho de assegu-rar a realidade partidária deimpedir a aliança entre parti-dos políticas, deverá ser severocontra a violação dos deveres
partidárias garantindo, dentrodele, as decisões democráticas ea infiltração da infidelidade eda indisciplina.

Estabe leceudo, por fim _contabilidade das finanças dosPartidos, de forma a vè-los in-fcoii.s à corrupção pelo podereconômico, quer na sua totali-dade, quer através de seusmembro., o Estatuto obrigaraas Partidos _ oferecerem, pelasua contabilidade, as quantias
que eles e os candidatos rece-

bem, as despesas pessoais e as
despesas distribuídas. Estabe-
lecerá também os limites das
contribuições e auxílios que os
Partidos recebem de seus filia-
dos ou dos que não são filia-
dos. Para isso terão eles exa-
tas e rigorosas escriturações
de. suas receitas, precisando a
origem daquelas e as aplica-
ções destas. Esses livros do. Di-
retório Nacional serão abertos
e encerrados e todas as suas
folhas rubricadas pelo Pre-
sidente do Tribunal Supe-
rior Eleitoral, tendo a mesma
atribuição os Presidentes dos
Tribunais Regionais e os jui-
zes, nos seus respectivos âm-
bitos.

Deverá ser vedado ao Parti-
do receber, direta ou üidi-
reta m ente, contribuição ou
auxílio de procedência estran-
geira, como também de auto-
ridácle pública, bem como das
sociedades de economia mista
e das empresas concessionárias
de serviço público. E a Justi-
ça Eleitoral, mediante demiti-
cia fundamentada, de qualquer
cidadão, determinará o exame
da escrituração de qualquer
Partido.

Por certo que não ficará aí.
Pois cuidará, com o maior cri-
tério, da suspensão de íuncio-
namento dos partidos e dos
limitas e significados da pro-
paganda partidária.

O Brasil já sofreu a experi-
êncla do poder econômico nas
eleições. A Justiça Eleitoral e
o Poder Legislativo já tiveram
diante dos olhos os processos
disfarçadas e de terríveis con-
seqüências da con-upção eleito-
ral. E pode agora estabelecer
medidas paar evitá-los, en-
írentando, os corruptos e os
afortunados pela cornipção.

É verdade que o mal não é
só nosso. Êle apareceu nos Es-
tados Unidos. Ele apareceu na
Itália, na França, e na Alemã-
nha, onde a indústria chegou
a criar as associações de or-
ganizadores que exigiam, por
taxas determinadas, contribui-
ção para as eleições. No Ca-
nada, o grande comércio con-
tribui, sem se esconder, paraa. movimentação dos grandes
partidos políticos.

Por ai se vè como é impor-
tante o Estatuto e como êle
pode influir para que a des-
crença eleitoral diminua em
nosso Pais.

Belo Horizonte (Sucursal) — o PSD mineiro, depois
de conhecer os principais aspectos do anteprojeto do Es-
tatuto da Terra, analisados ontem pelo Deputado Gilberto
de Almeida, fixou, em definitivo, sua posição a respeito,
declarando-o "plenamente Inaceitável".

O Deputado Sete de Barros, vlce-lider do PTB na
Assombléla Legislativa, anunciou o apoio total do partido
ao projeto, cujas diretrizes, segundo disse, são muito mais
rígidas do que as do projeto de reforma agrária até então
apoiado pelo PTB Nacional.
NAO MUDOU

Na UDN crescem ns resisten-
cias ao projeto, tendo o Depu-
tado Augusto Seiuin frisado que"se não for modificado, êsse
projeto será altamente perni-
cioso para o País, pois fere in-
cliisive o direito dc propriedade,
Consagrado na Constituição".

O líder do PSD na Assem-
bléia. Deputado Murilo Badaró,
afirmou que o PSD não mudou
de posição a respeito da refor-
ma agrária e continua contra-
rio às desapropriações da ma-
neira como foram anunciadas
no projeto.

Os pessedistas mineiros íoram
tranqüilizados, entretanto, porum telefonema do Deputado ül-
timo de Carvalho ao Deputado

Murilo Badaró. O Sr. ultimo
de Carvalho afirmou que o Pre-
sidente Castelo Branco está
aco-iiivel às ponderações pesse-
distas e deverá modificar em
muitas pontos o anteprojeto
submetido aos partidos.

APOIO

O Professor José Faria Tava-
res, que ocupa no Senado Fe-
deral a cadeira do Sr. Milton
Campos, disse que "o antepro-
jeto do Estatuto da Terra é o
mais perfeito já elaborado até
o momento".

O Secretário José Monteiro
de Castro tem opinião diversa
e frisa que "êsse projeto difícil-
mente será. aprovado pelo Con-
gres-ío Nacional".

Delegado mineiro da SUPRA
c contra reforma ágrária

Belo Horizonte (Sucursal) —
O delegado da SUPRA em Mi-
nas Gerais, Sr. Clncinatus
Mascarenhas, apesar de se ter
recusado a falar sôbre o Esta-
tu to da Terra, apoiou ontem o
movimento das ruralistas de
Minas no sentido dc fazer uma
campanha contra o documento,
ao conslderá-Ia "uma reação
humana, pois é a mesma quesc verificou antes da revolu-
Ção''.

A reunião das ruralistas mar-
cada para ontem foi novamen-
te adiada pela Federação das
Associações Rurais para quarta-feira da próxima semana, aten-
dendo solicitação de outras cn-
tidades de ruralistas do interior
do Estado que desejam partici-
par do encontro.

/PRESO, NAO
O Presidente da FÀREMG,

Sr. Josáfft Macedo, disse on-
tem ao JORNAL DO BRASIL
que o psdiclo do delegado da
SUPRA da Bahia, Sr. Clodoal-
do Gomes da Cesta, para queéle seja preso, náo -passa deunia bobagem", pois além denão tomai; conhecimento "o
pedido peca pela inconsistén-
cia e falta de fundamento. En-
tretanto, não pretendo fazer

polêmica, mas simplesmente cs-
tudar o problema do Estatuto
da Terra e a emenda constitu-
cional".

Quanto ao delegado da SU-
PRA em Minas, Sr. Clncinatus
Mascarenhas, afirma que "o
pedido de prisão do Sr. Josafà
Macedo é ridículo e quem teve
essa idéia extravagante não
deve conhecê-lo pessoalmente. A
reação dos ruralistas de Minai.
é muito natural, pois estão de-
Tendendo aquilo que é deles".

A movimentação nos meies
ruralistas no interior do Estado,
esclarecendo os pontas básicos
do Estatuto da Terra, continua
sendo feita pelos líderes da
FAREMG, sociedade mineira de
agricultura e união das coope-
rativas do Estado de Minas Ge-
rais. Neste fim de semana, ela
vai ser intensificada, pois as
três entidades esperam contar
com o maior número possívelde presenças na reunião de
quarta-feira.

Quanto ao manifesto, as en-
tidades ruralistas continuam
estudando e fazendo compara-
ções entre o Estatuto da Terra
primitivo, o Encontro de Viçosa
e o que o Presidente Castelo
Branco pretende enviar segun-
da-feira ao Congresso.

Francelino quer ver
Viçosa no Estatuto

Niterói (Sucursal) — O Pie-
sidente da Federação das As-
sociações Rurais do Estado do
Rio, Sr. Francelino França,
dirigiu telegrama ontem aoPresidente da República, es-
tranhando que èle tenha acei-
to as 16 emendas apresentadas
pelos ruralistas na reunião de
Secretários de Agricultura, rea-
lizada em Viçosa, e não tenha
incluído nenhuma delas no Es-
tatuto da Terra a ser encami-
nhndo ao Congresso.

Enquanto o Sr. Francelino
França classificava dc "mons-
truoso e anti-social" o projeto
ontem publicado em caderno
especial do JORNAL DO BRA-
SIL, o Deputado e usineiro de
Campos, Sr. Pereira Pinto
(PTB), afirmava que "manda-
rei celebrar uma missa na
Igreja da Penha, se o Con-
gresso Nacional aprovar esta
mensagem do Presidente da
República".

RESTRIÇÕES

O Sr. Francelino França,
que é também Secretário da
Confederação Rural Brasileira,
disse que um dos pontos que
sua classe condena no projeto
presidencial é o conceito de la-
tifúiidio ali contido. E ¦ ex-
plicou:

_ — Para o projeto, latifúndio
é toda extensão de. terra e nós
entendemos que latifúndios são
as terras extensas e improdu-
uvas, pois conhecemos muitas
propriedades de grande exten-
são. que são altamente produ-
tivas e por isto atendem ao
interesse social.

Considerou ainda como as-
pecto de marcante oposição dos
ruralistas, as disposições que
cuidam da progressividade da
tributação, cm função do ta-
núirtho da propriedade rural,
dizendo que "isto é um absur-

do. pois a propriedade pode ser
pequena e não produzir nada".

Depois de afirmar que a ên-
fase dada no projeto à peque-na e média propriedades, visa"apenas a castigar a grande
propriedade, pelo simples fato
de ser grande", o Sr. France-
lino França disse que uma de-
legação de ruralistas fluminen-
ses participará da concentração
que a Confederação Rural Bra-
sileira promoverá quinta-feira,
na Guanabara, para debater o
Estatuto da Terra e fixar uma
posição em torno dele.
ANTI-fiXODO

Já o Deputado-usineiro Pe-
reira Pinto, que representa a
chamada "ala renovadora" do
PTB numinen.se. disse que o'
Estatuto da Terra representa"uma -verdadeira reformulação
do .sistema agrário: pois inte-
grará o homem na terra, slg-
ni-icando a retirada de um
sistema arcaico e feudal e sua
substituição pelo sistema geo-
político condizente eom a difi-
cil época cm quo vivemos".

Sempre dizendo que não
acredita que "os conservadores
da UDN e do PSD deixem a
mensagem presidencial o b t. r
aprovação", o Sr. Pereira Pin-
to afirmou que a reforma pre-contada pelo Marechal Casto-
lo Branco será uma das fóririu-
Ias para solucionar o problema
rio desemorfito e aumento do
podar aauisitivo do homem do
cà.mrjp, dando â indústria e ao
comércio a oportunidade de
aumentai- o seu volume de ne-
eõelos e trazendo ao País um
mercado interno à altura dos
grandes Países capitalistas".

E concluiu:
— Ao PSD e à UDN só in-

teressam reformas como a da
introdução do regime parla-
nientarista e da extinção dos
partidos.

Ademar acha que agora é
preciso dar esperança e
vida melhor para todos

São Paulo (Sucursal) — O Governador Ademar de Bar-
ros disse ontem ao JB que ''passada a fase mais aguda das
punições, é preciso redobrar os esforços, principalmente
nós, homens públicos, para dar novas esperanças e me-
lhores condições de vida ao povo brasileiro".

— A reconstrução moral — disse o Governador — foi
alcançada. Agora precisamos unir esforços patrióticos para
atingir plenamente os objetivos da reconstrução material
do País. Precisamos começar'a fase da punição da miséria,
da pobreza e da fome, erradicando-as do Brasil.
O QUE __ PRECISO

— E preciso apenas — con-
tlnuou o Governador Ademar
de Barros — não descuidar da
vigência do Artigo 7.°, a fim de
que as garantias democráticas
que a revolução preservou náo
sejam novamente ameaçadas.

Segundo os circulas do Pala-
cio das Campos Elisios, extinto
o Artigo 7.° do Ato Institucio-
nal. os meios políticos paulistas
passarão a cuidar mais inten-

samente do problema das elei-
ções para a Prefeitura de São
Paulo.
OS CANDIDATOS

Até agora, fora da área do
PSP, são os seguintes os candi-
datos à Prefeitura de S. Paulo:

Abreu Sodré, da UDN; Pedro
Geraldo Costa, do PST; Man-
teli Neto. do PRT: Freitas No-
bre, do MTR; Lino de Matos,
do PTN; e Faria Lima, por ja-
nistas e carvalhistas.

Mazzilli promete ir às
últimas conseqüências
para provar inocência

Brasília (Sucursal) — Diante de 150 deputados, o Pre-
sidente da Câmara, Sr. Ranieri Mazzilli, comprometoú-so
ontem a ir "até às últimas conseqüências para repelir odemonstrar a falsidade das torpezas articuladas contra o
sou nome pelo Brigadeiro Roberto Brandini", encarregado
do IPM na Delegacia do Imposto de Renda em São Paulo.

O Sr. Carvalho Sobrinho, outro dos parlamentares de-
nunciados como participante das irregularidades apura-
das pelo IPM, solicitou a constituição de uma comissão
mista de senadores e deputados para investigar os funda-
mentos das acusações feitas pelo Brigadeiro Roberto Bran-
dinl.

A INDIONAÇAO

£ com a mais viva in-
dignação — dls.se o Sr. Ra-
nierl Mazzilli — e, ao mesmo
tempo, com o mais sereno es-
tado de consciência, que venço
as reservas do meu tempera-
mento para ocupar a atenção
déste plenário, com assunto queconcerne á minha pessoa e visa
a alcançar meu patrimônio de
homem público e a autoridade
que êle representa no regime
democrático que juramos de-
fender.

Perdoem-se o alto senti-
do que devo emprestar a êste
comunicado — continuou —
mas dirijo-me a toda a Nação,
em verdade, por intermédio
desta augusta Casa, quando as
forças bem visíveis da calúnia
pretendem destruir e denegrir
as instituições.

PRIETO SE DEFENDE
O Deputado César Prieto,

Presidente da Comissão de Fi-
nanças, também arrolado pelo

Brigadeiro Roberto Brandini
entre os implicados nas irre-
gülá.ldades apuradas na Dele-
gacia do Imposto de Renda cm
São Paulo, protestou contra tal
denúncia, lembrando que o
próprio irmão do Presidente da
República. Sr. Lauro Castelo
Branco, revoltou-se dc tal mo-
do contra as violências e tor-
turas impostas ao Delegado do
Imposto de Renda em Sáo
Paulo, Sr. Carlos Gravina, "que
foi acometido de um enfarte".

— Contesto peremptòrlamen-
te — disse — as afirmações
proferidas pelo Presidente do
IPM em São Paulo, náo só
quanto aos fatos aludidos em
relação ã minha pessoa, como
também quanto ao objetivo,
evidentemente político, que pre-tendem alcançar, invalidando a
minha "atuação 

pública e noto-
ria, de oposição ao atual Go-
vérno federal, especialmente no
que se refere á desacertada po-lítica econômica e financeira
a cargo do Ministério da Fa-
zenda.

PSD de São Paulo defende
Mazzilli e Ulisses Guimarães

São Paulo (Sucursal) — En-
quanto o Diretório Regional do
PSD distribuía comunicado à
Imprensa, hipotecando solida-
riedade aos Deputados Ulisses
Guimarães e Ranieri Mazzilli,"cujo passado é a maior ga-rantia dc que acusações sem
fundamento náo prevalecerão
sóbre seu valor moral c inte-
lectual", os membros cio IPM
na Recebedoria Federal e na
Delegacia Regional do Imposto
de Renda, reclamavam contra
o término do prazo do Artigo 7.°
do Ato Institucional.

Na sala da Comissão de In-
vestigações Sumárias, a dívul-

gação do manifesto não teve
qualquer repercussão, é os co-
mentários giravam em torno
de nma única afirmação: aos
IPMs coube apenas investigar
e apurar. Isto foi leito. O res-
to é com a Justiça, comum ou
militar. Somente às 19 horas,
por intermédio de um repórter
do JB. as autoridades da' FAB
tomaram conhecimento do do-
cumento e de um pronuncia-
mento feito na Assembléia Le-
gislativa, pela Deputada Con-
ceição da Costa Neves, "contra
calúnias assacadas contra- os
Srs. Ranieri Mazzilli c Ulisses
Guimarães".

Garantida a prorrogação
do mandato de Magalhães,
segundo o líder Ataliba

Belo Horizonte (Sucursal) — O lider tío Governo na
Assembléia, Deputado Ataliba Mendes, assegurou ontem que
a emenda constitucional que prorroga o mandato do Go-
vernador Magalhães Pinto até março de 1967 será aprova-
da ainda no decorrer da presente sessão legislativa, obede-
cendo estritamente aos prazos regimentais.

Garante o Sr. Ataliba Mendes que, mesmo que o PSD
decida obstruí-la, não haverá condições para ser protelada
sua aprovação. E observou que já fêz, inclusive, estudo a
respeito dos prazos de apreciação pelo plenário.
POSIÇÃO

A emenda encontra-se na
Mesa Diretora da Assembléia e
deverá ser encaminhada, den-
tro de dez dias, â Comissão de
Justiça para receber parecer.

Uma comissão composta pc-los Deputados Hugo Aguiar, Pio
Canedo e Lourival Brasil vai
estudá-la na próxima terça-
feira e fixar a posição do PSD
a respeito.

Fórum de reitores começa
_¦

debatendo melhoria de
pessoal no ensino superior

Um discurso do Ministro da Educação, Sr. Flávio Su-
plicy de Lacerda, lido pelo Diretor de Ensino Superior, Sr.
Muniz de Aragão, abriu, ontem, o V Fórum Universitário,
que reúne 30 reitores brasileiros e cujo primeiro tema íoi
O Aperfeiçoamento do Pessoal Docente cie Nivel Superior.

O Ministro da Educação lembrou aos reitores que a
reforma universitária legal já íoi feita "na Lei de Diretrizes
e Bases que dá ao estudante o direito de ser ouvido, que
determina que estudem enquanto os mestres ensinam, res-
peitados pelo exemplo mais ainda que pela sabedoria".

trículas e melhoria do nível do
ensino nos cursos de formação
profissionais assim como a in-
tegração do ensino de Materna-
tica, Física, Química e Clên-
cias Biológicas no âmbito uni-
vérsitário, em institutos bási-
cos.

VISITA DE CASTELO

O Presidente da República
vai presidir hoje a reunião do
V Fórum Universitário, pro-
nunciando, durante o encontro,
uni discurso definindo as prin-
cipais posições do Governo em
matéria de educação superior.

O V Fórum Universitário,
além do aperfeiçoamento de
pessoal docente, vai debater
dois outros temas: regulamen-
tação do concurso de habilita-
ção aos cursos superiores e Es-
tatuto do Magistério Superior.

CARGAS HUMANAS

O discurso do Ministro da
Educaçáo pede aos reitores que"aliviem as universidades dc
cargas humanas inúteis, sem
contemplações, porque não se
pode mais errar, porque não
há mais tempo para errar".

— Tenho boa ciência de que
.são muitos poucos os que não
têm capacidade de vivência
universitária, mas todos sabe-
mos que um vírus não vale pe-
lo tamanho e nem pela quan-
tidade, mas por vírus, que in-
fecciona.

APERFEIÇOAMENTO

O Reitor da Pontifícia Uni-
versidade Católica do Rio. pa-
dre Laércio de Moura, falan-
do, ontem, na primeira reunião
plenária, ressaltou a função
educativa e social das univer-
sidades e a responsabilidade da
União, configurada na Lei de
Diretrizes e Bases.

Revelou o padre Laércio de
Moura ser objetivo do Fórum
atingir no seguintes anos as
metas de expansão das ma-

FUNDAÇÃO FORD

No setor de aperfeiçoamento
do magistério, a CAPES, para a
Implantação de seu plano, de-
verá contar com os recursos fi-
nanceiros da Fundação Ford.
que destinou USS 1 milhão e
113 mil para custeio de bolsas-
de-estudos no Brasil e no ex-
terior.

Cerca de USS 4 milhões em-
prestados pelo BID reforçarão
o equipamento dos Centros Na-
cionais de Aperfeiçoamento
Pós-graduados em Ciências e
tecniologias aplicadas. Cerca de
CrS 5 milhões serão dados pe-
lo Governo, dentro do Orça-
mento, aplicáveis em despesas
de manutenção e obras em ins-
titutos de ensino tecnológico.

UNANIMIDADE

O trabalho preparado pelos
reitores da PUC do Rio. Uni-
versidade do Pará e Universi-
dade de Alagoas foi aprovado
por unanimidade, sendo que,
amanhã, o Presidente do Fo-
rum. Reitor da Universidade
do Ceará, convocou o debate
do estatuto do magistério de
nível superior.

Adós a visita do Presidente
da República será realizado um
almoço oferecido pelo Minis-
tério da Educação aos 30 rei-
tores que participaram do Fo-
rum.

&

".¦'~*;-í",í.'.^í*i'*_.t



¦Torna) do Brasil, Sábado, 10-10-0-1. l.o Cad. — 5^...

Diário Oficial" com o último expurgo só rodará amanhã
Brasilia (Sucursal) — O

Governo mandou .sustar a
edição dc ontem do Diário
Oficial — que vai publicar
a última relação dos enqüa-
drados no parágrafo 1.°, do
Art, 7." do Ato Instltuclo-
nal —, porquê não haviam
chegado a esta Capital os
decretos do Presidente Cas-
telo Branco expulsando, re-
formando, demitindo e apo-
sentando civis e militares
enquadrados por subversão
ou corrupção. O Diário Ofi-
ciai de 9-10-G4 (último dia
de punições) será rodado so-
mente amanhã.

Funcionários da Secreta-
ria de Imprensa, du Palácio

do Planalto, encontram-se
em plantão permanente pa-
ra a dlvulgàçftò dos últimos
atos presidenciais relativos
ao Art. 7." do Ato Instltu-
cional, qne porventura não
foram dados à Imprensai on-
tem, no Palácio do Catete,
no Rio.

O término das sanções do
Ato Institucional foi recebi-
do com grande alívio cm
Brasilia. por funcionários
públicos,.políticos e milita-
res de alguma forma liga-
dos ao Governo anterior, os

quais, durante todos estes
meses, estiveram ameaçados
de punição.

Pedro Aleixo favorável
à revisão das piiuiçÕes

Brasília 'Sucursal) — O
Depurado Pedro Aleixo. lider
do Governo nn Câmara dos
Deputados, revelou ontem a
alguns jornalistas ser inteira-
mento favorável a uma revisão
nos processos de que resulta-
ram a punição de numerosas
pessoas pelo Governo Revolu-
cionário.

— Essa revisão — acentuou
o Deputado — servirá para
justiçar o Inocente e reafir-
mar a condenação aos culpa-
dos.

O Deputado, que afirmou es-
tar falando em seu nome pes-

soai . não em nome do Govêr-
no. cuja bauendn lidera, deu
essas explicações em atenção á
pergunta tle um repórter que
desejava saber SC já se pod!,
pensar em anistia.

Depois de se declarar "um
velho adepto da anistia", o
Sr. Pedro Aleixo confessou nãn
achar conveniente que se pen-
se cm anistia antes de uma'
revisão. "É preciso — disse —

Impedir que os culpados este-
jam permanentemente impu-
nes c os inocentes definitiva-
mente condenados".

Afastados do MVOl*
mais 19 cn "oii hei ros

O PresMénte Custeio Branco ns-
slnou decretos ontem, conforme
exposiçfto do motivos do Muro-
chal Juarez Tftvora, punindo com
õcmliiy.io ou aposentadoria ronis 54
servidores dos quadros <lo Minis-
tério de Víaçfio o Obras Públicas,
entre os quais 1!) engenheiros.

Entre o« demitidos estilo vários
acusados do subvèrsfto, desde uma
engenheira casada eom um líder
comunista do Parfi até carteiras,
íielegraflstns e guarda-flos do DCT.
O engenheiro Gilberto Cánedo de
Magalhães, ex-Dlrètor do Depnr-
tamento Nacional dt* Portos e Vias
Navegáveis, c tf.ifi comprou um:1.
lihs por C;*$ 144 milhões pára de-

m volver plano Inexistente,
posentadò.

íol

dc

•ira

Foram aposentados tio 1>u
mento Nacional de Estradas
Rodagem:

O engenheiro AUan dc T-.
Fernandes, acusado dn tev prati-
cado graves Irregularidades quan-
do na chefia do S.° Distrito Rodo-
viário, entro as quais o favoreci-
mento de empreiteiro para o des-
membramento da BR-2, falsifica-
çiio de medlçfio e ía]ta de csfsçDo
no cumprimento do cargo'; e Avil-
mar Matos de Paiva, engenheiro,
cjuo n&o soube Justificar os bens
QUe possui e por ter-se valido do
cargo de chefe da residência 6-9,
Uberlândia, Minas, para desviar
material ^ pessoal para a constru-
oSo cie caaa praprir,. No Deporta?
mento de Porto.-; e Ylns NavegA-
veia: o engenheiro Gilberto Ca-
hedo d^ ifagri.lh5.eii, acusado de,
quando no exercício do carjo do
diretor do Departamento, ter pra-
Dlcado vá rii.s lrregulavldades gra-
vos, entre*as quais a compra d*?
nina Ilha por Cr$ 144 milhões para
desenvolver plano Inexistente.

So Departamento Nn-cíono! de
Obra.; dc Saneamento: o ense-
nheiro Lucian Casta Ti eis —
acusado de, quando na chefia do
n.° DBF ter praticado, entre ou-
trás irregularidades, a de simular
concorrências administrativas pa.ro
atender ao pagamento das folhas
de pessoal estranho ao DXOS.

Foram demitidos: no Departa-
menlo Nacional de Obras de Sa-
neamento: o engenheira Geraldo
Bastes da Costa Reli, cujo patrí-
mônlo pessoal nSo pôde ser Just!-
ficado pelos rendimentos percebi-
cios, rüiiru do prática de vArlas
Irregularidades, quando na direto-
rla-geral do DNOS. entro as quais
o pagamento do móveis para a
residência oficia! do Ministro da
Vlaçâo cm Brasília, feita com d!-
nheiro fornecido por empreiteiro
e compensada com tnedlíáo de
serviços irreais:

O engenhel.-o Carlos Pires cie
Sá, acusado da prática dc irregu-
lavldades qtiando ha dlreçáo tia
Dlyísáo de Construção, como a
falta de fiscalização das obras da
BR-2; aceitando serviços mal rea-
liaódos;

O ehgenhelro Hermollndo Coim-
bra Rosa, que náo soube explicar
a origem rios bens que possui,
alegando em sus defesa que re-
cebla presentes de valor, lnclttsl-
ve um Simca Jangada, e apon-
ír.ndo como fonte de lucros a
compra c venda de dólares;

O feitor Jo.sé Muni/, de Faria
que se valeu do cftrgo para obter
proveito pessoal, autorizando o
desvio de material da autarquia;

O engenheiro Ernesto Baron,
acusado de ter multiplicado o pa-
trlmônio 

'quando 
chefe da Co-

missão Especial da EK-4, adqui-
vindo valores num total muito
acima daquilo qüe percebeu;

Os engenheiros Ge-aldo dc
Alencar Nogueira, Guloberto Vtei-

va de Resende, Vitorio Gloi-glo,
Paulo de Cunha Meneses e Vai-
demar Uchoa de Oliveira, cujo-;
patrimônios, calculados pelo va-
lor histórico da aquisição', ultra-
pRssara em muito o total dos ren-
di mentos percebidos.

O Presidente da República 0.5-
slnou decretos, na Pasta da Via-
çiio, aposentando c demitindo ser-
vtilores do DNER.

Foram demitidos: engenheira
Lelde Brito cie Araújo, por atlvi-
dades subversivos. Pertencia 6
ala feminina cio PC cio Pará e i
casada com o líder comftnUta lo-
cal, JoSo Luis Barreiros de Araú-
Jo. Com a revoluçfio, fugiram am-
bos para Cuba, onde .se encon-
tram.

Desenhista Pedro Paulo Ma-
chado Vllhuna, com atuação uo
Comitê Estadual do Partião Co-
munista;

Esorlturirlo P.oité-.ío Duari-e
Queirós, líder estudantil, com atl-
vldf.de subversiva caracterizada,
presidente da tjnlfio Catarinense
de Estudantes c orientador do
Jo.-nftl Reforma;

Escrevente Lu!.", Gonzaga De-
bem, diretor cio Jornal Reforma,
por atividade subversiva;

Motorista José Ribamar a?
Sonsa, por atividade subversiva c
corrupçfió.

Foram aposentados: servidor
Dario Vasconcelos, por atlvldad 3
Gubvorsiva;

Engenheiro 3a_6 Alexandre
Tlmbô Vllhena, com ligações com
a firma Bodoframa Ltda., íayo-
recendo-a em empreitada, com lu-
co superior a CrS !0í> milhões,
a!ím de outras Irregularidades;

Engenheiro Alberto José Az/o-
Uni, tiimWm cum ligações com a
firma Rodóframa Leda., favorece»-
do-a em empreitadas, com pròjul-
zos para o DNER;

Engenheiro Alfio da Fonseca,
por beneficiar firma empreiteira
relapsa, inovando falsas razões, ir-
regular idades ua direção dos tra-
balhos o agiotagem;

Engenheiro José Fernandes
Fodral Sampaio, por atividades
.subversivas como Prefeito de VI-
tórla da Conquista. Recebia fer-
to material comunista da China,
apreendido pela 6!' Regl&o lll-
litar.

Demitidos no DCT: Wilson
Sampaio Menezes, inspetor de li-
nhas telegráificas; Carlos Augns-
to Pinheiro Alves, postaiista; Hé-
lio Barbosa Lima, carteiro; Cris-
tía.no dot. Santos, ' telegraflsta;
Waloyr Santana, oficial de admi-
nistraçfio; Edgar Lopes Miranda,
oficial de administração; Josenet-
te Le-.ü Gomes, carteiro: Francis-
co Sampaio de Carvalho, cariei*
ro: Paterson Gomes Flgiieiredo,
carteiro; Jurandlr Nunes Bran-
dão, carteiro; Erado Passos, telo-
graflsfea; José Francisco Chagas,
guarda-flos; João Sebastião de
Paria, postaiista; Cterváslo dos
Santos, télegraílsta; Gll Cardoso
Natureza, estafotá; Antônio Mra-
rlno Ramos, carteiro; Evaldo Sou-
sa, postnllsta; Paulo Barbosa dc
Araújo, telegraflsta; Rui Neves da
Rosa, carteiro; Edle Gfllesso, pos-
tallsta; Píndaro Camarinha, cwye*
nheiro; Geraldo Moreira de Sou-
sa, escrevente-dactilógrafo; Romeu
de Campos Fabrit, cai-tètro; c De-
loi-genes Paoli, escrevente-dàctiló-
itrafo.

Aposentados no DCT: Antônio
Rodrigues Xavier, mànipúlante de
tele. r&fo: Lv.cíllu Santos Sasso,
telegraflsta; Sidney Tavares __l.r.--
ty. telegraflsta; Alfredo Dlf-s Ban-
tí-oirã, telegraflsta; Raimundo Piá-
ei do de Araújo, oficia* c'e ac->:í-
nlstroçílo; e Luis Alvos Silva, pos-
tállsta.

Paulo Guerra demite 11
e aposenta 21 110 liecife

Recife (Sucursal) — O Go-
vernador Piuilo Guerra ciemi-
tiu 14 funcionários e.staduüis e
aposentou 24 outros, atendendo
a parecer da Comissão Central
de Investigações de Peruam-
buco. com base no Artigo 7.°
uo Ato Institucional.

Foram demitidos, entre ou-
tros, o engenheiro Almir Bra-
SH. do Departamento de Sanea-
mento do Estado, que se
en. outra asilado no México, o
Promotor Murilo Barbosa clu
Silva, da Comarca de Santa
Maria da Boa Vista,* o funcio-
nário da Prefeitura Márcio
Ferreira dos Santos, e o fiscal
de Rendas Aires Sousa Leite.

DEMITIDOS

Foram demitidos os seguintes
portuários da Administração
do Porto do Recife:

José Meneses do Rego Lima,
Rognciánò José Sales. José Er-
náni de Sousa. Varejão, Petró-
nio Medeiros de Andrade, L-.-.is
Alves Lacerda. José Jordão dos
Anjos e Edgar Santino do Es-
járito Santo.

Também foram atingidos com
pena de demissão os servido-
res Rubens Lelis Ximenes, mú-
sico da Banda Municipal; en-

genheiro Eduardo Burle Gomes
Ferreira, do Departamento de
Saneamento do Estado, è Rildo""¦ e 1 o s o de Melo. fiscal de
Rendas da Prefeitura do Recife.

APOSENTADOS

De acordo também com o
parecer emitido pela Comissão
Central de Investigações, íoram
aposentados pelo Governador
do Estado os servidores da Ad-
ministràçãp do Porto do Reci-
fe, a .seguir relacionados: Vai-
frido Lopes Sá, José Bento de
Andrade. Antônio Xisto Vilela.
Mauricio Soares de Lima, Ama-
ro José do Santana. José Gal-
ciino da Silva. Ivan Medeiros
tíe Araújo, Obidionaio Cuper-
tino da Silva, Caetano Louren-
ço dos Santos, José Sevcrino
à'~. Santos, Antônio Carlos de
Araújo. José Marcelino Mar-
tins do Farias, Esmeraldino
Campeio Carneiro de Albu-
querque, Salvador Ramos de
Farias, Alfredo Sabino da Sl!-
va, José Anacleto de Lira. José
tíe Sousa e Silva. João Alves de
Farias, José Geraldo dos San-
tos, Antônio Isidio da Silva,
Benedito Vicente Ramos.
Adauto Pais Barbosa e Ivts
Fraga.

Assembléia rejeita lista
cia Políeia cia G nana bara

A Mesa Diretora dn Assem-
blélit Legislativa decidiu, pov
unanimidade, nfto tomnr cn-
nheoinieuto de uma lista dn
funcionários preparada p o 1 rt
DOPS o entregue it Assembléia
minutos ar.ies, pnra que ÍOs-
sem expurgados dos quadros
funcionais; Essa mesma lista

já fora examinada por Comis-
sKo de Inquérito, que concluiu
aposentando Raquel Cossól,
meses atrás.

Na doolsfiò de ontem, a Mesa
ratificou deliberação anterior,
quando lhe foi remetido o re-
latórlo do inquérito entflo pro-
movido no Legislativo e no qunl
não ao reconheceu culpa cm
nenhum dos funcionários apon-
tados pela Policia Politica da.
Guanabara como agitadores, a,
não sei- a funcionária aposen-
tada. contra quem ae compro-
varam algumas acusações, re-
forçndRS pelo seu desapareci-
mento.

Ex-Rei tor dò R e c i f e e
mais 90 entram no Ato

Drasflla (Sucursal) — Elói ru-
tru, Paulo Freire, Pelópldas da
Silveira, Jerônimo dr Cnsi-iilio, o
ox-Keltor da Universidade de He-

cife, Prof. João Alfredo, os Coro-
nàiú Jofio de Doufl Goulart Ct*r-
veira, Jofio Rabi*'*o de Melo, Pe-
tiro Martins Alvares, Darci T''on-
tcnelo Ue Castro o o Juiz de Dl-
rílto do Distrito Federal, Geraldo
Irineu Joíflly fazem parte da lis-
ta de 91 olyls e militares enqua-
•irados no Art. 7.", do Ato Instltu-
cional, divulgada, ontem, às 12 h.
no PalAclo do Planalto.

A relnç&o b constituída de 34
nomes do Exército, 11 da Calni.
TüconÔinlctt Federal do Rio de Ja-
neiro, uni da Caixa Econômica
Federal de Brasilia, 16 do MiálS-
t''rlo da Educaçílo, quaíro da Via-
çfto, 35 tia Fazent|6. quatro do
Trabalho, dois da Justiça, 15 dn
NOVACAP; três da Policia Militar,
quatro do Banco doBrasll, um d
IAA e um do IBC.

EXERCITO

Demitidos com expulsão: nar-
Santos Antônio Lopes de Oliveira
e Altar Caires;

demitidos: Coronel Pedro Mar-
tlnsAlvarezi Capltflo Kewton Loi ola
üúnnlnghnm, c Tenentes Francis-
co É<lfíon Gomes Colarca e Mar-
cos Jaimovlch;

reformados: Coronéis JoSo de
Deus Goulart Cervelra c Joúo P.a-
belo de ^lelo; Majorea Jorge Or-
laudo Xavier de Brito e Carlos
Pinto tia Silva; Caplt&es Creso
Cardoso ds Cunha Coimbra e Ivi
Cavalcfititl Proença; Tenentes Al-
berto Borges e Ewertou Tenório
de Lima,

POLÍCIA MILITAR — GB

Reformados: T e n e n te-CoronííJ
Darci Foritenelo de Castro e (a
Sulttonentes José Bclmoadea de
Sousa e Antônio Sena Pires.
CAIXA ECONÔMICA

Da Caixa Econômica Federal do
Rio dc Janeiro, íoram demitidos o
Secretário-Geral Jerôiümo Plúhel-
ro de Castilho, o oficial do i<itnl-
nistraç&o José Maria Carvalho OU-
veira e o técnlcb de economia po-
pular Lui2 Carlos Pessoa Culma-
rileri.

Aposentados: Klói Ângelo Cou«-
_\\o Dutra. Severo Carell! Vieira,
Lio Rodrigues de Aimeld-ã Joa-

Aivcs Costa, Hélio Maiiecon.
B a rros Tavares. Pran cisco
beira e Créríon BratidSn

M u*q\íps.
Da Caixa Econômica Pcdeval d«

Brasília, íoi aposeiitatlò o enge-'
nheiro Carlos Mauro Cabr.i'..

JUSTIÇA

Colocado er.-. <lispon!bH!dàde o
bacharel Geraldo lriv,-;,i Joiílly. no
oargo de Juiz de Direito cio Dlstri-
to Federal, aposentado o funcio-
nário da Agência Nacional Sauio
Gomes.

EDUCAÇÃO

Demitidos, íia Universidade do

Recife, Paulo Ne-.-ís _\-_^. Jiv.-acl
da Costa Andrade e Ltiií dc Fran-
ça Co.ila Lima Filho,

Aposentados: Pelôpldoa Silveira e
Antônio Be;er.-», dr, Eíco:.- de Ar-
qultetura do Pe.-lfe; Arnaldo Oft-
vnlcttntl Mnsfíues, da Faculdade
tle Modtolna; Amaro Soaren Quin-
r-a, da Faculdade de Plloioíla.;
Joio Alfredo Gonçn-ivos da Costa
Lima r Paulo K+ves íYclre, da X_-
cola de Belas-Atte.i; Amaürt Vás-
conceloá, Jornnrd Munli de Brito,
Luiz de Franca Costa Lima Filho,
José Laurínclo de Melo, Artur
Eduardo de Oliveira Carvalho, Ru'.
Guilherme Par.inatlnt;» Barata •
Antfinlo dos Santoa Telselra.

TAÍEOTJA

Demitidos: a^er.tw flscain do
Imposto de Remia, Kewton Cor-
rí-,1 Lopes e Lutó Orlandl: ase-.-.-
tes fíecaLs do ImpôavO Aduá.nélvo,
Raimundo Nonato de Farta Vai,
Agenor Ambrôslo de Albuquerque
e Josí Florlvaldo Sobrelm; Apro-
nlsüo Neto a. A-.-aüJo e S^.-ijie
trrei;6rio de 0::?r-.!-3.

Aposenfíido, o procurado? da
F-,:«nda yt;.r.'.av._\, Sc-o ü_ Ma-
cedo Júnior.

VIAÇÃO

DemltMo, Jurandlr B*::errs. L-.v.
Aposenta-los. %;-_.;,x Ildc:'r.n-o

Martins, Milton Batalola, JoSo
Batista Dias,

TPABAT.ÍTO

Demitido--: Hismíierto Brasileiro
Sahla. n->d'.-o do IAHSTHSP, -
Airton Coelho T»!?:t:ra, ',.-._.•'.--.-
te slndioa!.

Aposentados: Òlconlce Plr.he-r.-
do Amoral Fontoura, assistente
social do LVPM: Zoronetro 1'er.!!-
rn Brás, tesoureiro;

BANCO DO BRASIL

Dcm!tld03: Raimundo AlcRntara
Figueira e Jc«4 Carlos BrandSc
Monteiro.

Aposentados': Humberto "'errei-
-., ria Sllvá . P./lraolo Se^aitt.

NOVACAP

Demitidos: AnMnio -Resende
Costa, procurador: Gera:ri.i Ev.as
Marlbondo, contador: a-baõtir.o
Barros dê Abreu, Vital Vieira Fia.res s Atnáprl de Almeida, s*i-e.--
sores de administração; Laurlndo
Pompou Dlnla dr. Silva e ?edro
Alberto t]. Figueiredo, ol*lclals deadministração; Esèqiiiajs Fe-rel-u
Fortes, Vitalino Snlvisno de Sou-?a. Jíillo Cé<?r Schmidt, Pedro
Ohobanlnn. Mário Romano, Erl-v.in NapoleSo Medeiros, Luís Per-
segulne Jilr Cossfoo, Antônio Me-
delro.» dè Aquino e José Barreto
da Silva.

Aposentado! Joavlano Ríücoü
íSesóvla, assessor de adminls-
traçRo.

No Tac ío! demitido o fl.soil
Mwoelo Carlos Martins. E no IAA
.'oi apc.--entr.do o procurador To-
go Póvoa de Barros.

Magàlliães encerra
expurgo eom quatro

Belo Horizonte (Sucursal) 
Com mais quatro atos cie apo-
SDiitadoria, disponibilidade e
demissão, publicados ontem no
Diário Oficial, o Governo tte
Minas puniu o.s últimas funcio-
nários públicos estaduais en-
quadrados pela Comissão Esta-
clual cie Investigações no Arti-
go 7.° do Ato Institucional.

Os Juizes de Direito P_:_o
Ferreira Garcia, da Comarca
rie Bai-.bacena, e Reginaldo Teo-
doro de Sousa. da. Comarca de
Mateus Leme, foram colocados
em- disponibilidade, ao mesmo
tempo em que íoi demitido Oau-
siliar-tócnico de arrecadação
João Lênine do Vale de Crr-
Talho e aposentando o auxiliar
Joáo L-eítl.

Prefeitura do DF
afastou íuais 27

Rraíiiia (Sucursal) — O Pre-
feito Plínio Cantòphede, com
base no Ato Institucional, dis-
pensou ontem 12 servidores e
ratificou portaria afastando
outros 15. Entretanto, por.tíc-
terminação do Prefeito, cs nó-
mes da última. Jista .somente
serão conhecidos anfo publica-
ção nó Diário Oficial.

S5o o.ç seguintes os funcio-
nôrios da Prefeitura de Bi-nsí-
lia atingidos pelo Ato: Milton
Dornas, Rienandro cios Santos
Meneses, José Dinia Lara, Tito
Luis cie Araújo. Jadineí Pinto
cie Figueiredo, Caiobi de Am-
vedo Marques. Adelainde Dou-
mdo Jaber, Jo.sé Orcirema Pi-

res de Almeida Filho, José Ma-
tias dos Santos, Douglas Li-
nhares Tinoco, Vally Pinsters,
Emanuel Carlos Cavalcanti cie
Mendonça.

Seis funcionários da Preíei-
tura — que hnrlsm ?ido dis-
pensados — foram ontem reàd-
niitictos, wndo em vista a.s con-
elusóès das Comissõss de In-
quérlto c do IPM na'Fundação
Educacional. São eles: Louri-
ral Gomes de Sousa, Eiíno Al-
veá de Morais, Maria José Era-
ga Ribeiro, Francisco José
Freire. Amélia Tubijimk e Va-
leriano Ccotto.

Expurgo gaúebo pegou
181 civis e militares

Porto AlfRrc (Sucursal) — o
Governador lido Mencghetti
encerrou a vigência do Artigo
7." do Ato Institucional apo-
sentando 40 e demitindo 40 ser-
vidores civis do Estado, en-
quanto que na Brigada Militar,
entre oficiais o praças, cinco
foram demitidos, 17 íoram ex-

pulsos e 73 reformados compül-
sòriàinènte.

A Comissão Especial de In-
vestigáções apreciara 32S pro-
cessps, manejando ai-ciuivar 17S
;>. chamando 100 IncUcisdos para
apresentarêiri defesa. Após exa-
minar esses 150 pròse&siys, o
Governador aplicou a.s puni-
ções, mas absolveu 47.

EjiLxpiu-go uo Amazonas pega36 f i v m a s e 110 p e s s o a s
Manaus (Do Correspon-

dentei — O Governador do
Amazonas. Sr. Artur César
Reis. informou ontem qne
sancionou 57 demissões, 14
aposentadorias, 17 ordens cio
seqüestro de bens. 4 punições
cie deputados estaduais, 4
cassações de aposentadorias
e 4 suspensões de funciona-
rios. baseando-se no Ato
Institucional. Foram consi-

deradás oficialmente lnidô-
neas 36 firmas comerciais,
das quais quatro tiveram
seus contratos rescindidos.

Os deputados estaduais
Abdala Saad, Gro.órlo Dins,
üascar Angelim e Simão A'o-
nader. punidos com demls-
^".''o tíc carg-os públicos,
ameaçaram agir judicial-
mente contra o ato.

FIM DE ATO

tj Ti iN V
r n >''
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CGI livra 163 pessoas
do Ato Iiistitucioüal

A Comissão-Goral de Invés-
tígação distribuiu, às 16 hora,-!
cie ontem, a sua. última, nota
oficial, em m-rrio ao grande tra-
balho que era desenvolvido dú-
ra apre.-sar o envio de proces-
sos ao Presiâénte da Republi-
ca, na qual divulga os nomes
cie 163 pessoas que ficaram a
salvo da aplicação do Art. 7.-'
do Ato Institucional, em todo
o Pais, entre êies o Professor
Paulo Freire, que íoi punld i
ontem.

Os asssssôres cio Almiran;
Paulo Bcsísio negarám-se ;
adiantar tôci.v e qualquer nova
informação além da nota, In-
formando que será fornecido
um levantamento completo pa-
ra a imprensa na- prósima se-
mana, no curso de uma. entre-
¦rista coletiva que o Presidente
da CGI concederá, à imprensa-
ciando um balanço de suas ati-
vidades.

A NOTA

Eis, na íntegra, a última no-
:a oficial distribuída pel»
CGI:

A CGI, tendo examinado o«
Inquéritos e as ihvestigaçõps
sumárias abaixo discriminadas,
concluiu pela rião niplícàçáo oo
Art. 7.°,á 1.° do Ato Insti-
UicSopal aos funcionários abai-
:-:o relaclonadosi .:em prejuízo
cio andamento dos inquéritos
ou processos penais 3 que er.te-
Jam sujeitos on venham a es-
tar os Indiciados e de outras
providências cabíveis:

Investigação sumária reali-
záda em São Paulo: João Lei-
lis Vieira Filhç. Luis Paulo
Camargo de Andrade, Antônio
Ricardo Cruz SieRl, Nilo Cha-
gas, João Guilherme cie Olivei-
ra Costa, Armando Rolemberg
de Melo, Cândido José dos
Santos, Leopoldo Zícri de An-
drade, Nicolau Tóleiitino Filho
e René Padilha.

Investigação sumária reali-
::,'da no Estado do Rio: — Lu-
ciovlco Ginnatásío, Dirceu Luis
Vieira d.e Vasconcelos, Raul
Veloso Saraiva, Paulo Maurício
Nunes, Jorge Neri, Hélio Belo,
Carlos Maurício de Barros, Lí-
cio cie Oliveira e Ama ir Gomes.

GUANABARA

IPM realizado no Estado da
Guanabara: — Abel de Sousa
Maria; Alceri Cauduro; Alceu
de Deus Collares; Aloísio Her-
mélino Ribeiro; Amilcar José
Alves: Ana. Maria Ruir, Damas-
cetiò; Antônio Campos Martins
Neto; Antônio José. de Lima;
Antônio Passos de Lacerda;
Antônio Rodrigues Xavier; Ar-
òiiimédes Cardoso de Figuèire-
do; Atanagildô Andrade Mace-
cio; Atílio Ourives; Carlos Reis
Ribeiro Bastos; Carlos Augusto
Pinheiro Alves; Cariciõ de Oü-
veira; Circo Palm; Delmiro da
Silva. Júnior; Francisco da
Costa Dantas; Francisco Ro-
drigueS' Cal!: Geraldo Seabra
de Melo; Geraldo Teixeira;
Henrique de Miranda SA Jú-
nior; Hugo Caetano tía Costa;
Ilugo Ferreira da Rocha; Hil-
tou Gregório Lobato; Jaime
Gonçalves de Almeida; Jerôni-
mo de Azevedo Soares: João
José Correia Teles: João Pe-
reira Brtó Filho; José Chaves
de Lima; Jo.sé Correia Guima-
rães; Josí Frota cie Almeida;
José de Ribamar Moreira; Jor-
ge Medeiros E'vòrá; Juarez cie
Moura Bc-llo: Júlio Bispo dos
Santos; Jorge Mendes Leal;
Dourival Mendes cia Silva;

.Mássiloii Fernandes Nóbrega;
Misael Cardoso Teixeira: Neei
Alljuqucrque. cia Silva; Nestor
de Carvalho Spihdòlá; Newton
Mendes Garcia; Nivaldo Gomes
tía Silva; Odair Santos: Os-'
valdo Ferreira Rosa; Pátter-
son Gemes Figueiredo; Pam-
pilio Diniz; Quintino Tibureio
tía Silva; Raimundo Higino de
Paula; Rosa Maria Ribeiro Te-

ies: Severino Ramos Soares:
Vasco Bergamini: Virgílio de
Carvalho Melo: Valdir Lopes;
Valfrido Trindade: Vanclerlei
de Oliveira e Silva: Wester Jo-
sé Weitzel: Wilson Barbosa dos
Santos: Wiüam Bezerra de
•Santana; Wilson de Sampaio
Menezes; Luís Mário Camargo
Xavier; Tácito Bittencourt
Carvalho; José Tomáz de Can-
tuária Júnior; Maria de Lour-
des Corre'»: Antônio Lopes
Ribeiro; Maria. Moraes Ver-
neck de Castro; Armando Soa-
res de Freitas: Carlos Lênine
Vilanova: Júlio Villasbôas Ne-
to; Éutiqulq Ramas de Vascon-
ceies; Reinaldo Cristiauo tía
Silva; Alcioné Rafael Durão
Urilo: Pelágio dos Campos
Góes; Alcebiacies G u a r a n á
Monjai-dim; Renam Bugalho
de Medeiros: Mário Sales Vi-
tor; Caio Nogueira, de Abreu:
Jurema Lary Ferrei: a; Antô-
nio Carlos Barcelos: Arnaldo
Dangremon; Eduardo Seixas:
Orlando Bandeira Vilela: JoSo
Oliveira Castro Viana Júnior;
Maria Aparecida Fernandes;
Osvaldo Herbster de Gusmão:
Domar Campos; Herbert José
de Sousa:'Hugo Répis dos Reis:
Inácio Mourão Rangel; Alber-
to Latorre de Faria e Helga
iíôíímann.

. ERNAMBUCO

Investigação suma":;' reali-
.:ada em Pernambuco: — Paulo
Reglus Neves Freire; Ionard
Jo.sé Muniz de Brito; Luis de
França Costa Lima Filho: Ar-
tur Eduardo de Oliveira Car-
vallió; Juraci da Costa Andra-
de; Jarbas'-Augusto Maciel; A:i-
tóuio Bezerra Baltar; Rui da
Costa Antunes: Luis Pinto Fer-
reira: Amaro Soares Quintas;
Abolas Cabral cie Moura Filho;
Jo.sé Xavier Pessoa de Morais;
e Francisco das Chagas Costa
Tito.

E MAIS

Investigação sumária reali-
fada em Brasília: — 'Humberto

de Paula Antunes; Marquiles
ScarzelÚ; DAlambert Jorge
Jaccqud; Flávio dc Araújo Gou-
iavie; Evaristo Daltro de Castro
e Francisco de Paula M. Lopes.

Investigação sumária realiza-
cia. no R. G. do Sui: — Joaeir
Correia de Mendonça; Wiiney
Ritter: Luis Gonzaga Machado;
Luis Vargas Thompson; Estani-
lati Rodrigues: Assis Ènediriò
da Rocha; lmiro Moreira
Pi-ates"; Júpiter_Furtado; Maudi
Muni?;: Delmar Simião; Hélio
Lucas de Oliveira; Paulo Rodri-
gues Correia e Plautò Antônio
tía Silva Pinto.

íiiveetigáçâo sumária realiza-
cia no Estado de Goiás: — An
DeinÜstenes ue Almeida: Estoii
cie Carvalho; João Cisar Piero-
bom; Francisco íilomina de
Sousa: Jonas Aube; Célio Eiz-
zoto: Rui Ferreira firêtas; Do-
mingos Félix de Sonsa t Ga-
briel Roris.

Investigação sumaria realizai
da na Paraíba: — Joio Alfredo
Dias e Manuel Poriírio cia Fon-
seca.

ínestigação sumiú-ia realiza-
tia em S- Catarina: — Artur
Rodolfo Suüvam e Mário José
Caldeira Bastos.

Investigação sumária realiza -
da no Rio dc Janeiro: — Alíre-
cio Andrade Filho; Fernando
Augusto Ramos Ribeiro; Loúri-
vai Ribeiro; Severino Luís da
Silva: Stefan Pi-cchiik: Benedi-
to Campos Bacelar; Raimundo
Jlistinlano do Carmo: Benedita
Maia da Silva; Ivon Ferreira:
Adèlsén Cubas: Otaviano Gon-
raives, Lamartine Washington
Lemos do Farias.

Investigação sumária realiza-
cia no Estado do Acre: — Ani-
bai Miranda Ferreira c Sando-
vai de Ávila.

Lomauto aplica o Ato
eni c i o c o servi dores

Salvaácr (do Correspondeu-
CS) — O Diário Oficial de OU-
tem publicou atos cio Governa-
dor Lonva:;to Júnior aplicando
o Artigo 7.° do Ato Institucio-
aal sobre cinco servidores, eu-

tre os quais o Juiz de Direito
Jo.:é Pinheiro Lobão e o escri-
tor Ariovaldo Magalhães Ma-
tos, demitido da Secretaria cia
Câmara de Vereadores de Sal-
vador.

Ibiapiua convoca para depoil
irmã tle Arrais è pe, Gréspo

Recife (Sucursal) — O Co-
ronel Hélio Ibiapiua, enearre-
gado do IPM de Reclie, pübli-
cou edital convidando para
prestar depoimento até o dia
15 do corrente 41 pessoas, en-
tre a.s quais padre Paulo Cre.s-
po, um dos diretores do Servi-
ço dò Orientação Rural de
Pernambuco, do qual faz pnrír
também padre Aniônlo Melo.

A Sr." Maria Teresa Ger-
vaiseau, que em solteira se as-
sinava Maria Violeta Arrais de
Alencor — irmã do ex-Gover-
nador Miguel Arrais — também
está na relação. Ela é casada
com o economista Pierre Ger-
Vaiseau, que o Governo fran-
cè.s pusera A. disposição da
SUDENE. Quando sua mulher
foi libertada (fora prosa nos
primeiros dias de abril), o ca-
sal voltou para a França.

RELAÇÃO

Além das já citados, são os
seguintes os chamados pelo Co-
ronel Ibiapiua: Adatgisá Ri-
beiro Cavalcanti. Aloísio Fal-
cão, Afonso Valentim dc Oü-

Decretada
ex-depii tacl

Salvador CDo Corresponden-
le) — O Conselho de Justiça
da 6.* Região Militar decretou
nova prisão preventiva, contra
o ex-Deputado Federal Mário
Lima. preso desde o.s primeiros
dias de abril na Ilha dc Fer-
nancio Noronha, file foi Pre-
sidente do Sindicato dos Tra-
balhadores du Petrobrás na
região da Bahia.

i
veira, Amaro Francisco de Azo*
vedo, Amaro Valentim rio Na.W
cimento, Antônio FíUlülti dd
Nascimento, Antônio Guedes da1
Silva. Anio Pereira Brngfy Au-.
gusto Gomes do Amaral, ,Davi
Capistrano da Costa. Djhtíl Ma-
salliáe.s Florôneio, Elívan Lo-í
pes Rosas Ribeiro, Gabriel Ve-í
loso Melo, Gildo Mário Porto"'
Guerra, Hirnm do Lima Pcreí-j
ra, Irineu José Ferreira, Júdor;
i''i|!ueh'edo de Andrade e 'âilva,<
João Burros de Vasconcelos*
João Balí-:ta Neio, João Guer-,
reiro de Oliveira, Joté de Cns-i
tro Oliveira, José Luis Custo-'
dio, José Raimundo da Silva,'
Júlio Ferreira Gonçalves, Lia-',
na Maria Aureliano, Luís çiáu-«
tllo Braga, Manoel 'Barbosa!'
Fen-eíra, Manoel Soares Vla-Í
nn. Miguel Batista'. Migueb
Nilton Arrais de Alensar, 

'Nél-í

son Rosas Figueiredo, Osório?
Gomes do Nascimento, Pauloj
Francisco dc- Araújo, Paulo Re-:
glus Neves Freire, Plínio ciei'
Araújo Duca, Ròmulo ARUinr'
Lins, Sebastião Galdine, Seve-1
rino Arcoverde Cavaicfthti ei
Sílvio Correia Lins.

prisão de
io \í\ jírêso

Os inquéritos ineonclusos e';
não encaminhados à Comissão I
Especial serão remetidos ã Jus-;'
tiça comum. A Comissão Es-\
pccial ouviu eêrca de'.__'' in- :
diciados civis em seis meses do*i
atividades, porém somente cêr- •
ca de 50 responderam proces-,'
sos. A Comissão de Inquérito;
tia Prefeitura não apontou ne-'-
nhum indiciado.

Minas prende família
de espiões r o 111 e u o s

Belo Horizonte (Sucursal) —
O romeno Julius Laurian, quo
é proprietário de uma loja de
venda de canetas na. Praça Se-
te, foi preso na noite dc quin-
ta-feira, juntamente com sua
mulher c filha, e a Polícia Po-
lítica informa que já tem ele-
mentos pnra provar qne o ea-
sal pertencia ao Partido Popu-
lar Camponês cia Romênia c
veio para. o Brasil há sete anos
com o objetivo de enviar iu-
formações aos países comunis-
tas.

Ontem, a policia apreendeu
inúmeras cartas no apartamen-
to dos romenos, dois filmes fo-
tográficos, máquina fotográfi-
ca e dois aparelhos que a po-
licia está examinando para sa-
ber para que servem. O Co-
mandante da ID'4. Coronel
Dióseoro Vale, mandou tradu-
zir as cartas e revelar os fil-
mes, espeuaiido-se para hoje os
resultados dessa operação,

DEPOIMENTO

Um oficial do Estado-Maior
da Infamaria Divisionária da
4." Região Militar esteve no
xadrez do Departamento cie Vi-
gilâncla Social — Polícia Po-
lítica —, onde se encontra pré-
so Julius Laurian. para tomar
seu depoimento. O mesmo ofi-
ciai foi depois à, Penitenciária
de Mulheres para ouvir Lorica
Laurian que, segundo o Dele-

gado David Hazan, do DVS,'"ocupava importante cargo ijo.;
Partido Comunista dn Romê--!
nia". Hoje será ouvida a iliba!:
do casal. Sônia Laurian, que
chegou ao Brasil em 1962^ ' .'

O Delegado Hazan disse qtn 
',

o romeno está sendo procurado :
em vários paises da Europa _','
está envolvido em inquéritos;'
sobre contrabando em Minas. •,'

MAIS ESPIONAGEM

O Conselho Permanente de',
Justiça da 4.fl Região Militar
decretou ontem, a prisão pre-,
ventiva tio ex-Secretário de:
Saúde rie Goiás, médico Simâo
Lu ti Cossobutzi, do ex-Chefe cio i
Gabinete do Governador Mau- I
ro Borges, advogado João Bn-,j
tista Zacariott, e do polonês*,
Pawel Gutco, todos acusados de'1
participarem rie uma rede de.j
espionagem que agia no Brasil;
Central, eom a incumbência de .'
informai- aos países comunis- i
tas, através das embaixadas da'.;
Tcheco-Eslováquia e cia Polo- '
nia.

Segundo o Coronel Geraldo')
Figueiredo da Costa, que presi-
diu o inquérito, o polonês Pa-;:
wel Gutcp confessou ser agen- 

'

te de espionagem do Governo i
da Polônia, indicando como -
seus cúmplices os dois auxilia-
res diretos do Governador Mau- .
ro Borçes. Todos estão presos <
em Goiânia.

-r

S FM não permite a advogado:
falar com preso político
que esteja i n c o m o o i c á y e ]

O Superior Tribunal Militar rejeitou ontem por 61r-4 a •

representação da seção pernambucana da Ordem dos Advo-Jt

gados, solicitando autorização para que os presos políticos ¦'

em. estado de incomunicabilidade pudessem avistar-se com.i

seus advogados. Contra, votaram o Ministro civil Romeiro ¦

Neto c todos os Ministros militares, à exceção do General 
'

Linia Câmara.

O Ministro-Relator, que teve voto vencido, jurista Mm-

gel de Resende, sustentou, com base no Artigo 89. 5 3.°.dos?]

Estatutos da Ordem do.s Advogados, na parte que dispõe ;;
sobre os direitos dos advogados, que, dentre eles, figura o de.
'•poder comunicar-se pessoal e reservadamente com scus'<

clientes, ainda quando presos ou detidos em estabelecinien- '>

ío civil ou militar, mesmo íncornunicávei.s''.

HABBAS NEGADOS

Na sessão de ontem, o STM
negou o pedido de habeas-cor-
pus impetrado em favor de lã
civis de Santa Maria (RGS1.
que tiveram liabeas concedido
pelo STM por unanimidade no
dia 2 de setembro mas poucos
dias depois tiveram nova oi'-
riem de prisão.

São eles, o advogado Jorge
Mothècy, e os ferroviários Bai-
tazar Melo, Artur Pereira da
Silva. Augusto Galmai-ini Flõ-
res e Onofre Illia Dorneles, in-
diciados, com mais 10, num
IPM de Santa Maria.

Ainda por decisão unânime,
foram juWados prejudicados os
nedidos de habeas-corpus de
Pernambuco, Sergipe c Pará.

ENTRADA DE HABEAS

Ontem á tarde deu entrada'
no STM a ordem de ha bens-
corpos n.° 27 330. da Guana-
bara. em favor rie "Celso Fur-
tado e outros, que aíervam es-
tarem presos incomunicáveis,
solicitando a concessão da mes-
ma". O nome do advosado que
Impetrou a referida ordem não
foi fornecido, bem como os dos
advogados qne deram entrada,
na mesma hora. aos pedidos
c:n favo:- do padre Francisco
Laie. oue se encontra »irftso
em Minas Gerais. (n.° tnSW,
p rio ex-Govpvimdor ¦"-"'drer

os seguintes: 27 W. de Aia-,;
ftoas, em favor de Luis Gonza-;
sa Alves e Mário César Viana •.
Melo, "presos desde o dia 7 dei';.,
abril rie l!Hi4, sem amparo le- |¦;al": 27 333. de São Paulo, emij
favor de Ademar dos Santos e,.;
outros, "ameaçados eom or-"
dem de prisão do Juiz dn 2.'-,;
Vara Criminal, sem justa cau- >a
sa": 27 334. de Santa Catari--!
na, em favor rie Mário Morais,,!'
"preso pela DOPS. sem .justa-'
causa, sofrendo coação 

' 
ilegal, 

'

sem liberdade": e 27 33o. do'.
Sergipe, em favor de Eronil-.
des Francisco da Trindade, ve-.'i
reador sertripano, preso desde;:
os primeiros .dias da Revolu-J
ção, sem justa causa.

. '... H

NO SUPREMO

Brasília 'Sucursali — O'Mi- ,
nistro' Luís Gnllatti, do Supre- !

mo Tribunal Federal, recebeu
informações da 7." RegiãO-iMi-
litar (Recife) para instruir .
habeas-corpus requerido' em '
favor do advogado Geraldo Pe- ;
reij-a de Paula, acusado de 11- i
cações com lideres das I^ip.as i
Camponesas, inclusive partici- ;
pando de comícios a convite de
Frascisco Julião, do ex-De-pu-
indo Luís Inácio Maranhão, fi-
lho o do ex-Vereaddr Evaristo •
Lopes ria S!'va. estes acusados
tir "atos atentatórios no regi-
me democrático".

silveira (n.° asm preso a ,-
(Usuosioão do Ministro dn
Guerra.

Os outros pedidos ár- habea-s-
corous checados ontem ao Su-
perior Tribunal Militar foram

«nem'.!* tirinárlns e Nervosas •,
Clinica: Riaclnielo 386. Atenção: 'i

Lftla anúncio detalhado nas listas j
amarelas dos telefones do Bio, .(
dêüte ano. ü núpina 327. ;|.

UK. AU.GUSXO MARQUKS (B-?



O poeta e a
lência

Josué Monldlo

Quantlo Platão excluiu de sua
República os poetas, jamais po-
doria imaginar que estes, reu-
glntlo fi dlsorlmlnaçUo otUo.su,
acabariam tomando o poder,
abolctuudo-se 1111 Chefia do
Governo.

Dois fatos recentes me Jevam
a essa nieditacSo: a presença
do Presidente Seiipçlior no Bra-
sil e a candidatura de AurusIo
Frederico Schmidt á Presiden-
cia da República, no pleito para
a escolha do sucessor do Presi-
dente Castelo Branco.
-i.O'primeiro, homem de ar
suave e fala macia, poeta dos
mais altos do nosso tempo, de-
flionstrou que poderia passar da
teoria à. prática, não apenas
como lider lírico de seu povo,
mas como lider político gçnül-
no, capaz de dominar uma na-
cao c levá-la a melhores des-
tinos, com o mesmo gênio de
íjuc se utiliza para dominar a
palavra na harmonia do poema.

Não sei se foi o exemplo de
Senghor que inspirou Augusto
Frederico Schmidt, também
grande poeta dfeste século, e o
impeliu a sonhar com a faixa
presidencial. Também não es.-
tou certo se o sonho é dele, ou
se lilo atribuíram. Em qualquer
das hipóteses, quero deixar aqui
o meu regozijo, ao verificar
que, enquanto os homens de
ciência e os estadistas se vol-
tam para a. Lua, as homens de
letras deixam em paz o satélite
romântico e compromete-
dor, para cuidar do govêmo
deste mundo.

Certa vez, ao responder a um
di.-:curso em que Cocteau aludia
aos poetas como os grande.,
desconhecidos de nosso tempo.
o- burgomestre de Dusseidorí
afirmou que, no seu entender,
o maior desconhecido da Ale-
manha era Goetlie, porque, de
tão grande, só se lhe viam o»
pís.

Êsse desconhecimento dos
poetas é que explica a surpresa
da candidatura do poeta Sch-
midfc ã Presidência da Repú-
blica. A intenção política, de
que éle nas tem dado sucessi-
vos testemunhos na sua prosa
de jornal, não é do hoje, nem
constitui atributo exclusivo de
sua pena de prosador. Perque
vem de longe, de suas mais dis-
tantes raízes literárias, c sem-
pre .se fêz sentir na sua poesia.

No Canto do Brasileiro, de
192«. pedia êle:

Seniwr meu Deus, jazei com
íque eu fique

Bei» preso à minha terra...

Seo poeta, como quer o nosso
Gilberto Amado, vive a assai-
tar as intenções da natureza,
claro está que. uma dessas In-
tenções recendidas, aflorada ít,
poesia schniidtiana, é a sedu-
ção da vida política, que o levou
a representar um papel de in-
contestável relevo no Governo
Kubitschek.

Há pouco mais de um ano,
encontrando-se com Sohmidt
numa das ruas do centro da
Cidade, Álvaro Moreira não
pôde conter a sua surpresa ao
vê-lo mais magro.

Quase tive um enfarte —
explicou o poeta.'— Continuas o mesmo: sem-
pre indefinido — teria repll-
cado Álvaro Moreira, com o seu
gosto das observações risonhas.

A verdade, no entanto, é que
Schmidt tem vindo pela vida a
defini r-se com incontestável
veemência. Para isto, de parcom o temperamento caloroso,
Deus lhe deu uma voz robusta,
que é meio caminho andado no
vigor de suas argumentações.
Sua escrita guarda muito dêsse
vigor sonoro, a que sempre as-
sociamos a gesticulação do
poeta, identificado fisicamente
com as suas convicções.

Logo que o Presidente Kubi-
tschek iniciou o seu Governo,
resolveu abrir o Palácio do Ca-
tete às audiências públicas. De
manhã à noite, sucediam-se os
postulantes, cada um com o seu
problema, quase sempre difícil
de resolver. Uma tarde, um
padre humilde, ar de cura do
interior, acercou-se de mim,
pedindo-me que o ajudasse a
falar ao Presidente. Fiz-lhe a
vontade já noite entrada, por-
que a sola ainda estava cheia.

Depois que o ouviu paciente-mente, já com os pés fora dos
sapatos, a fadiga a marcar-lhe
o rosto exausto, o Presidente
Kubitschek perguntou ao revê-
rendo:

O senhor sabe qual a dife-rença entre o seu coníessioná-
rio e o meti? É que, no seu, osenhor dá a penitência, c nomeu, sou eu que recebo.

Peço a Deus que Sclunidt se
prepare, desde agora, para essainevitável penitência de seu
confessionário. Mesmo que êle
não chegue à Presidência, terá
de dar ouvidos, desde agora, aosdevotos do Poder, interessados
em lhe inflingir o castigo chi-nés de seus miúdos problemas.E é de seu dever, como candi-
dato, .agüentar a provação com
ânimo sereno e resignação cris-tá, quando mais não seja paradesmentir o que li no vol. 1.°,
pág. 45, do velho Boileau, edi-
ção de 1870: "Eu sei que a, na-
ção dos poetas é uma nação
feroz que pega fogo com faci-
lidade."

Caria do leitor
# A Sr.a Sílvia Meneses re-clama das medidas adotadas
pelo Coronel Fontenele notrânsito, especialmente no quese refere ao problema do trans-
porte coletivo para a massa do
povo. ,"Nos subúrbios — diz — ascrianças que vão fts escolas an-dam quarteirões longos, porquoos bondes foram .suprimidos da
noite para o dia e os ônibus
são de custo elevado. Os bon-
des e'lotações sempre íoram
ns conduções dos pobres e rn-
mediados, ninguém gosta do*
ônibus, pela falta de ordem,
porque não têm conforto, por-
quo nilo têm limite de passa-
geiros e porque é o campo de
ação dos ladrões e aproveita-
dores."
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suficientes a proprietários

Horizontes promissores
O fim dos expurgo., representa uma extràor-

diluiria liberação de energia criadora da Revo-
lução. Alé aqui, boa parcela dessa energia pre-
cisou ser canalizada para o áspero trabalho de
repressão, sem dúvida indispensável à consolida-
ção do novo sistema de Poder. O Governo cuni-
priu, em prazo (jue considerou satisfatório, as suas
promessas de eorreição na faixa dos subversivos
e. dos corruptos. Fez-se, em seis meses, a limpeza
da área minada; e os excessos ou as omissões não
despojaram a Revolução do grande mérito de ter
destruído • tabu da impunidade no País.

É amplíssimo o horizonte que se abre agora
para os fins reeonslruiivos e renovadores do Go-
vêrno. O Ato Institucional nada perde com a ca-
ducidade dos seus artigos repressivos, mas. pelo
contrário, passa a ser um instrumento fortalecido
pela concentração dos seus objetivos programáti-
cos, dentro da ordem política e social brasileira.
O Governo disporá do Ato. daqui por diante, não
mais como uma peça, de exceção, para fins de
emergência, e sim como uma força orgânica, lú-
cida e coerente, para fins duradouros.

O alvo duradouro da Revolução é o desen-
volvimento com justiça social. Ela está apta, com
podêres acrescidos que só assim se justificam,
para romper os impasses políticos e sociais que
desde há muito vêm trancando o nosso processo
histórico. Êsse esforço começou bem antes da der-
rogaeão do extinto Ari. 7.°. com a elaboração e
o envio ao Congresso dos primeiros projetos re-

forinistas. Mas a partir de hoje poderá multipli-
çar-se, sem entraves e sem a preocupação do pas-
sado.

JNcni Iodos puderam formar uma idéia bas-
tante nítida do que a Revolução quer fazer e está
fazendo, no sentido da renovação brasileira. Nem
iodos estão atentos para captar o seguimento ló-
gicò das diversas iniciativas já implantadas ou
formuladas, tais como os projetos de reforma

•agrária e tributária; o Plano Nacional de Habi-
tação. a nova Lei do inquilinalo etc. Pois o que
a Revolução empreende é a própria integração
brasileira no seu sentido mais amplo, isto é, a
criação de uma Nação unificada, de um Brasil
inteiriço, sem as velhas fronteiras do privilégio.
Constrói-se um País onde ninguém deixará de
cumprir os seus deveres para com o Estado e a
ordem social, seja observando rigorosamente as
leis ou pagando impostos; um País onde a refor-
ma agrária nivelará a condição humana dos que
vivem no campo à dos que vivem nas cidades e
incluirá os proprietários da terra no rol dos con-
tribuintes estimáveis do esforço nacional.

Um Governo que está motivado para essas
tarefas transcendentes e demonstra suficiente
energia para realizá-las, pode por cerlo dispensar
as ferramculas drásticas do Alo Institucional. O
que faltava, até então, era o exercício da autori-
flade, embora existissem leis, juizes e polícia para
todas as contrafações. Hoje o priivcípio da auto-
ridade está restaurado. É quanto basta.

Indecisões unanimes
É simplesmente ocioso marcar data para reu-

niões na cúpula da Organização dos Estados Ame-
ricanos, depois de alguns anos que evidenciaram
a impossibilidade de uni encontro que somente
proclamaria a falência definitiva do órgão conti-
néntal. O último fracasso é característico. Os
Chanceleres dos países membros da OEA se reu-
niram e combinaram o rompimento de relações
diplomáticas e comerciais com o Governo de Cuba.
Um país — e dos mais importantes — o México,
nem sequer tomou conhecimento da medida, ne-
gando-se simplesmente a cumprir o Tratado do
Rio de Janeiro.

Delegados de seis países, em Washington,
examinaram agora a proposta para romper o im-
passe feito de círculos coneênlrieos nas águas mor-
tas da OEA. A motivação do encontro: a convo-
cação de uma conferência extraordinária inlera-
mericana. Os delegados compareceriam com dis-
posição de dar outra estrutura orgânica e politica
ã OEA. Ilusão, apenas. Mais uma das muitas ten-
tativas feitas à base de boas intenções, que enlu-
lliam tis relações dos países americanos.

Já está provado que não adianta impor so-
lnções políticas de fundo abstraio ou qué não ve-
nham atender às necessidades de cada um dos pai-
ses membros. A Organização dos Estados Ameri-
canos é a entidade continental de indecisões una-
nimes. Cada cinco anos a OEA devia reunir-se
para passar em revista as dificuldades e encontrar
o denominador comum perdido. O último encon-
tro tem dez anos: depois da reunião de Caracas,

em 1954, gorou a de <_)uito em 59 e nem aquela
nem qualquer outra foi viável. Enquanto isso, as
tensões entre uns e outros caracterizam o quadro
que nem mesmo uma iniciativa com tantos recur-
sos prometidos conseguiu levar avante: a Alián-
ça para o Progresso falhou porque não levou em
conta com realismo um quadro continental desa-
gregado. As dificuldades terminaram por colocar
em situações opostas países que deviam estar so-
mando esforços em busca de solução comum. To-
dos os Governos sabem disso, mas não o reconhe-
cem com franqueza. Todos participam de uma
mesma encenação.

É inútil descobrir motivos abstratos para as
reuniões. J\as bases em que funcionou e não fun-
ciona mais, a OEA não terá salvação. Ela precisa
encarar a realidade americana de frente, com
franqueza e sem prevenções. Todos os Governos
continentais têm que colocar as suas cartas na
mesa. No ato de proclamitção da crise que sufoca
a OEA — cuja iniciativa ficaria muito bem ao
Brasil da revolução ile abril — poderia ser pro-
posta a única forma viável de partir para uma
resultante continental de forças desejosas de rea-
lização econômica, política e social: a OEA só
pode ser conversada, discutida e decidida em ní-
vel presidencial. E o Brasil, que sentiu a oportu-
nidade correta de propor a Operaeão-Pan-Ame-
ricana, pode fazer a oferta de um encontro de
Presidentes, para que eles se articulem como é
preciso e inadiável. Tudo mais é perder tempo e
ignorar a opinião pública de um Continente que
explode.

0 coletor federal
No Brasil e mesmo em todo o Ocidente de-

mocrático o Sr. Paschoal Ranieri Mazzilli tem
condições únicas para, dando um bom exemplo,
lustrar de forma tôda especial o regime democrá-
tico, que é o da responsabilidade dos governantes
diante do povo e das instituições. Dizemos isto
porque o Sr. Mazzilli, embora nunca eleito, já
foi Presidente da República cinco vezes. Alguém,
em algum outro País, terá recorde semelhante?
Beneficiário involuntário da instabilidade poli-
tica do País e, igualmente, das viagens empreen-
didas por Presidentes eleitos, o Sr. Mazzilli, como
Presidente da Câmara, volta e meia assume o Po-
der supremo da República. Foi Presidente quan-
do o Sr. Kubitschek foi a Portugal em 1960,
quando o Presidente Jânio Quadros foi para
Cumbica em 1961, quando o Presidente Gou-
hirt foi aos Estados Unidos em 1962, quando o
mesmo Presidente foi ao Vaticano cm 1963 e fi-
nalmente quando ainda o Sr. Goulart foi para a
Banda Oriental em abril de 1964. A faixa presi-
dencial. a partir da viagem do Sr. Goulart à Ba-
síbea de São Pedro, é afetuosamente chamada
pelos amigos do Presidente da Câmara ile tnaz-
zílliea.

Acontece que. agora, a Comissão rle Investi-
gações Sumárias da Delegacia Regional <lo Tm-
posto de Renda e da Recebedoria Federal ile São
Paulo acusa o Deputado Mazzilli, no momento
fora da Presidência da República, de haver bur-
lado o fisco.

Ora, no interesse do Sr. Mazzilli, e, sobretu-
do. do Congresso Nacional, a linha a adotar, ao
que nos parece, deve ser a tia separação de um e
outro. 0 Sr. Mazzilli não há de querer acobertar-

se com o Congresso c o Congresso certamente não
deve ser o cobertor de ninguém. Tantas vezes
Presidente da República e há tanto tempo Pre-
sidente da Câmara, o Sr. Mazzilli, ljccnciando-se
e respondendo desassombradainente ao IPM que
o acusa, estará dando um luminoso exemplo de
respeito à democracia, como dissemos acima.
Quem, melhor do que êle, pode provar que o Con-
gresso não confunde imunidade com impunida-
de? Inocente como se diz estar das acusações que
lhe fazem, seria unia crueldade impedir o Sr.
Mazzilli de se desfazer da faixa das imunidades
para provar sua inatingibilitlade por uma acusa-
ção tão feia. Se o Congresso, por uma errônea idéia
de defesa do seu próprio decoro, fundir sua per-
sonalidade institucional com a personalidade fis-
cal do Sr. Mazzilli, estará prejudicando a ambos.
E nem uma instituição que é alicerce da Repú-
blica tem o direito de se confundir com quem
quer que seja. Tem, isto sim, o dever de^incum-
bindo o acusado de sua própria defesa, provar,
uma vez provada a inocência do mesmo, que o
Presidente da Câmara é homem digno.

Acresce a ludo isto que as possibilidades de
defesa do Deputado Mazzilli são as mais satisfa-
tórias. Depois de dizer que êle nasceu cm Cacon-
de, São Paulo, a Enciclopédia Barsa informa:"Iniciou a vida pública como coletor federal. Es-
pecializoii-se. desde então, cm direito fiscal e le-
gislação fazendária." Trata-se, portanto, de. pes-
soa perfeitamente versada em assuntos de Imposto
de Renda, capuz de demonstrar, com brilho e
vigor, que quem tão bem conhece a» leis fa/.en-
darias do País não haveria de lográ-las. Por todos
os motivos o Deputado Mazzilli é o homem para
dar o grande exemplo que dele o País espera.

Dos primeiros estudos
realizados c s t a. semana
entre o Rio e Brasília, os
dirigentes rio PSD tira-
ram duas conclusões dc-
finitivas a propósito da
emenda constitucional a
ser proposta pelo Govêr-
no para abrir caminho ü
reforma agrária:

— o texto fornecido
pelo Presidente da Repú-
blica aos grupos parla-
mentares, e já divulgado
pela imprensa, oferece
garantias suficientes ao
direito de propriedade,
em princípio, e, na prá-
tica, aos hom.e n s que
pos sue m a terra para
trabalhar e produzir; '

— embora não te-
nham sido acolhidas tò-
das as objeções levanta-
das pelos pesseáistas, as
7naís importantes delas
foram aceitas pelo Go-
vêrno, que elaborou a sua
emenda quase tomando
como molde um projeto
ão PSD e concedeu em
certos casos até mais ão
que sugeria o partido, in-
clusive a correção mone-
tária dos títulos em cem
por cento.

Essas duas conclusões
são tidas como definiu-
vas no sentido ãe com-
prometer a bancada pes-
seãista com a aprovação
ãa emenda governamen-
tal, apesar da intensiüa-
âe com que algumas vo-
zes âa representação âo
PSD na Câmara conti-
finam a combater a re-
forma agrária com alte-
ração ão texto constitu-
cional.

O Sr. Amaral Peixoto
voltou ontem âe Brasília
convencido âe que cerca
âe oitenta por cento âo
PSD. tanto na Câmara
como no Senaâo, votarão
pacificamente a emenãa
divulgada.

Remessa provável
quinta-feira

Em fonte oficial áe ai-
ta categoria, admitia-se
ontem que o Presidente
ãa República aproveitas-
se a semana vindoura pa-

ra fazer chegar â Cama-
ra pelo menos a emenda
constitucional referente
à reforma agrária.

Confirma-se a infor-
inação dada ontem nes-
ta coluna, adiantando-
se, contudo, que o Maré-
chal Castelo Branco,
conquanto não haja mar-
caâo data para a remes-
sa, âetermine o envio áa
mensagem respectiva na
quinta-feira. Na quarta-
feira, quando o Ministro
do Planejamento ultima-
rá o ãebaie formal com
os partiâos, compareceu-
do perante a bancada âa
UDN, o Presidente da

República estará voltan-
do ao Rio com o General
De Gaulle. O que se pre-
vê é que êle deixe em
Brasília já assinada a
mensagem, para que os
serviços próprios do Pia-
nalto providenciem no
dia seguinte, ou sexta-
feira, o seu envio à Cá-
mara.

Quanto ao projeto ão
Estatuto âa Terra, em
torno âe cujo texto estão
senão suscitadas as ãú-
viáas maiores, o Minis-
tro ão Planejamento ad-
mitiu na Câmara a in-
conveniência de preeipi-
tar-se a sua r emes s a,
chegando a prometer ao
Presidente ão PSD que
sugeriria ao Marechal
Castelo Branco o retar-
damento dela para a ses-
são legislativa de 1965,
quando o àebate poâeria
ser retomado em conüi-
ções mais favoráveis no
Congresso.•
Dois pontos
a alterar

0 projeto âo Estatuto
deverá sofrer alterações
(consentidas, pelo Minis-
tro ão Planejamento) pe-
lo menos em áois pontos:
no dispositivo que ãecla-
ra a salvo âe impugna-
ções judiciais as áecisões
do Instituto Brasileiro ãe
Reforma Agrária a ser
criaão; e no ponto em
que trata âa fixação ãos
móãulos regionais para a

caracterização âa p r o-
priedade familiar.

Em relação ao primei-ro, argúi-se principal-
mente a sua inconstitu-
cíonaliãaãe; e quanto ao
segunão, o próprio Sr. Ro-
berto Campos concoráou
em que seria convenien-
te âar-se uma âefinição
mais precisa ou menos
vaga, embora não admi-
ta (nem os partiâos che-
guem. a pleiteá-lo) uma
fixação prévia em âaüos
numéricos, o que nega-
ria o espírito ão projeto.

A tramitação
Ainãa que o Presiâen-

te ãa República venha a
ãeciãir, para marcar ües-
ãe logo a posição gover-
namental, u remessa de
tòâa a matéria âa refor-
¦ma agrária ao Congresso
nesta sessão legislativa,
está prevista que a tra-¦ milação âo projeto será
interrompiüa pelo reces-
so parlamentar, para ser
reiniciada em marco de
1965.

A interrupção pelo re-
cesso não caracteriza a
omissão parlamentar, não
podendo, portanto, o Pre-
sidente da República, no
caso, lançar mão ão re-
curso excepcional âo Art.
4P âo Ato Adicional.

A aprovação da emen-
da constitucional, entre-
tanto, é admitida como
possível até o fim áe no-
vembro, âe modo que a
sessão legislativa âe 1965
será inaugurada co ./_
meio caminho coberto no
que _ respeita à reforma
agrária.

A missão do Reitor

O Presidente da Repú-
blica pronunciará hoje,
às 11 h, no Fórum âos
Reitores, um discurso a
que dedicou muita aten-
ção nos últimos dias: vai
situar o Govêmo em face
da questão estudantil e
definir, em conseqüên-
cia, o que lhe parece ser
a missão ão Reitor áe
Universidade e ãos pro-
fessor es, na socieãaâe áe-
mocrática.

VMOBAMA DO CONCILIO

Cresce a preocupação pelo 
"Esquema Tabu'

Encerrou-se ontem o pra-
zo previsto para a entrega
de propostas e emendas a
respeito do Esquema 13, o já
famoso esquema que trata
das relações entre a Igreja
e o Mundo Contemporâneo.
Dentro de mais alguns dias
o assunto será abordado di-
retamente na Aula Conci-
liar. A opinão pública in-
ternacional, que segue com
crescente interesse todos os
debates, aguarda com ansie-
dade não comum a palavra
do Concilio sobre as grandes
linhas da história e da hu-
manidade. O abismo que se-
para a igreja do mundo mo-
demo acentua-se com o de-
senvolvimento da técnica.
Já nos últimos anos o isola-
mento da igreja se tornara
trágico. O sociólogo belga
p. François Houtard che-
gou a afirmar, no decorrer
da segunda sessão do Con-
cíiio, cm outubro do ano
passado: "Nós fizemos da
Igreja um mundo à parte,
algo de particular, um povo
especial com a sua língua-
gem, seus costumes, suas
instituições. Criamos por
conta própria üm antimun-
do". Êste grito alarmante de
um dos maiores estudiosos
dos problemas contemporâ-
neòs pode ser comparado à
afirmação de Péguy: "eles
têm as mãos limpas, mas
eles não têm mãos"...

A partir da segunda ses-
são e, até certo ponto, até
mesmo no fim da primeira,
os padres conciliares des-
peitaram para o problema.
Sempre houve bispos e es-
tudiosos que tinham uma
visão lúcida do problema,
mas a grande maioria ainda
não tomara consciência. Até
ai nada de mais. porque nin-
guém desconhece a carga de
responsabilidades e de servi-
ços que pesam nos ombros
de um bispo diocesano, e o
isolamento em que se encon-- travam os bispos. Era até
certo ponto lógico que as
grandes linhas da história
não tivessem, aos olhos de
muitos bispos, todo o alcan-
ce que realmente represen-
tam. A convocação <io Con-
cilio por João XXIII foi a
grande oportunidade para
um encontro, para muitos
encontros, para uma convi-
vencia do meses, longo dns
pre ocupações administrati-

vas das respectivas dioceses
e em contato direto com es-
tudiosos de todos os tipos e
com as fontes de informa-
ção e documentação. Reco-
lhemos algumas opiniões dos
romanos e estudiosos que
observam os bispos nas suas
atividades conciliares:

Um vendedor da Livraria
Herder: "Trabalho aqui há
15 anos. Nunca senti tanto
a necessidade de conhecer
tudo o que existe em mate-
ria de publicações como ago-
ra. Os bispos querem mes-
mo que a gente saiba infor-
mar tudo..." A Srta. Aglaia
Peixoto, que faz o serviço de
secretaria para o.s bispos do
Brasil, desde a primeira
sessão, distribui diariamente
em média 4 tipos diversos de
documentações e estudos de
todos os tipos. Apesar dos
despachos normais por cor-
reio, o problema do excesso
de peso é sempre sério para
as companhias de aviação
na hora da volta dos bispos."É pouca bagagem mas mui-
to peso", comentava um dos
carregadores do Fiumicino.
Numa rápida visita ao Uf-
ficio Stampa do Concilio,
aos centros nacionais de in-
formação, aos hotéis e ins-
titutos que hospedam o.s
bispos, encontram-se listas
enormes de conferências e
reuniões sobre os mais va-
riados assuntos. Seria irijüs-
to não reconhecer êste es-
forço sincero.

Paulo VI, seguindo a ati-
tude de João XXIII, costu-
ma não interferir no traba-
iho dos Padres Conciliares.
No entanto, o Papa sabe exa-
tamente qual é a meta do
Concilio. Em um discurso
pronunciado na Terra San-
ta, Paulo VI disse: "A mis-
são do cristianismo consiste
na amizade a todos os po-
vos, na compreensão, no en-
corajamento, na promoção
e na elevação do mundo e
da humanidade." E apon-
tando diretamente para o
Concilio: "O Concilio cum-
prirá sua missão na medi-
da em que descobrir o mun-
do e ajudar os cristãos a vi-
verem no mundo e com o
mundo..."

Já durante a primeira ses-
são alguns bispos deram o
grito de alarma. Dom Hèl-
der foi um deles. Pensava-

Otto Engel
se. num primeiro momento,
em organizar uma grande
demonstração na qual fòs-
sem ressaltadas as tendén-
cias do Concilio e a sua pre-
ocupação com o mundo con-
temporàneo. Depois, essa
tendência evoluiu e se ge-
neralizou entre os bispos. E
foi surgindo o esquema 17
(hoje esquema 13). Quando
aparecia um assunto de in-
terêssè, que não cabia em
nenhum dos esquemas pre-
vistos, o material era envia-
do aos especialistas do es-
quema 17. Aos poucos
aumentava o número de
especialidades, e com êle, o
número de especialistas de
todos os tipos chamados em
causa.

Quando se encerrou a se-
gunda fase, várias Conferén-
cias Episcopais organizaram,
nos respectivos paises, gru-
pos de especialistas com o
fim de elaborar propostas
sólidas sob todos os aspec-
tos. Tudo isso se encontra
agora aqui em Roma. Além
disso, cada bispo em parti-
cular apresentou sua opi-
nião. Ontem encerrou-se o
período destinado à coleta
dos dados. Em breve o as-
sunto será discutido pelos
Padres Conciliares.

Muitos se perguntam o
que é que os bispos, o Con-
cilio, pretendem realmente
em relação ao mundo con-
temporàneo. A resposta foi
dada pelos próprios Padres
Conciliares no encerramen-
to da primeira, sessão. Na-
quela oportunidade reinava
um clima de incerteza. In-
diretamente os bispos esta-
vam conscientes de que os
grandes problemas da hu-
manidade nem sequer ti-
nham sido abordados. Na-
quela oportunidade, quando
não lhes era possível estudar
os problemas a fundo, os
Padres Conciliares elabora-
ram uma mensagem ao
mundo na qual se dizia:"Longe de voltarmos as cos-
tas ao trabalho terrestre,
nossa adesão a Cristo na Fé.
lia Esperança e no Amor,
nos colocam diretamente a
serviço dos homens." O Es-
quema 13 vai traduzir, em
termos práticos, em que
consiste o serviço que a
Igreja pode oferecer à hu-
manidade de hoje.
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Alceu Amoroso Lima apoia reforma
Diplomatas
acusados
em Moscou

Moscou (UPI-FP-JB) — Vol-
taram ontem a Moscou, proee-
cientes cie Nova Deli, os quatro
diplomatas ocidentais acusa-
dos dc espionagem pelo Go-
vérno soviético. Declararam
que continuarão nos postos, se
Isso depender apenas de seus
governos.

Os diplomatas se recusaram
o, formular quaisquer declara-
ções acerca cia busca efetuada,
no hotel onde se hospedavam,
cm Jabarovsk. Robert Jellison,
funcionário da Embaixada nor-
tc-americana que os recebeu no
aeroporto, dis.se. quanto à sua
permanência em Moscou, que"Isso terá. de decidir o Govér-
no soviético".

Além das famílias, numero-
sos representantes da impren-
sa soviética e ocidental se acha-
vam presentes ao desembarque.

Riqueza
fere laços
familiares

Cidade do México (FP-JB) —
O IV Congresso Italiano de
Ciências Biológicas e Morais, ao
encerrar ontem suas sessões.
concluiu que as potências quedetém a riqueza econômica eos armamentos atômicos são asresponsáveis por uma série ciecrises psicológicas e morais quelA-em profundamente os laços
familiares.

Professor.. Giuseppe Bue-"
ciante, Secretário da Assem-
bléia, leu ns conclusões e Fer-
nando Román Lugo, Procurador
da Justiça do Distrito Federal
cio México, pronunciou o dis-
curso de encerramento. A tô-
nica das conclusões foi a lm-
portância cie se reafirmar os
laços familiares no seio da so-
ciedade atual. O Congresso
chegou ãs seguintes conclusões:

— A família é o único
núcleo que pode manter a união
da sociedade:

— A família tem capaclcia-
de de resolver os problemas de
delinqüência em todas as na-
ções;

3, — Ê necessária uma açíio
para criar nos pais um mais
alto senso da responsabilidade
e do amor para com seus filhos.

CPI anula
atos de
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Os Ires adidos norte-americanos acusados dc espionagem chegam a Moscou, procedentes da !\'ova DeliDa esquerda: Majores George Aubry e James Smitk e Tencnte-Coronel Karl Liewcr
(Radiojoto UPI)

Incêndio destruiu alai Agrava-se
da Embaixadas britânica crise
na URSS em três horas boliviana

Moscou (FP-JB) — Os bom-
beiros soviéticas conseguiram
apagar, ontem, depois de três
horas de luta, violento incén-
dio que destruiu parcialmente
uma das- alas da Embaixada
britânica.

O Embaixador inglês, Sir
Humphrey Trebelvan, assistia
a. um espetáculo teatral no cen-
tro da cidade quando tomou
conhecimento do incêndio. Mais
tarde, no local do sinistro, o
diplomata afirmou que não sa-
bia o prejuízo total, "difícil
de ser avaliado no momento".

SUSPEITAS

O incêndio ocorreu trss hora?
depois da. chegada do Adido
Naval britânico. Comodoro La-
ville, acusado pelo Govêmo so-
viético de fazer espionagens, o
está .sendo considerado por al-
gumas autoridades como ia-
zendo parte de um programa
de intimidação soviética contra
as representantes da Grã-Bre-
tanha e Estados Unidos.

Embora sejam desconhecidas,
alé o momento, as causas do
incêndio, afirma-se, oficiosa-
mente, que o fogo foi provoca-

do por uma explosão, que que-
brou todos os vidras do edití-
cio. Entre as objetas de valor
retiradas do prédio em chamas
estavam as retratos da Rainha
Elizabeth e de seu marido, o
Duque de Edimburgo.

CORTESIA

O.s b o ni b e i ros moscovitas
após apagarem o fogo foram
convidados a tomar chá nos
jardins da Embaixada, graças a
um velho samovar de prata
maciça que se encontra, nor-
malmente, na ante-sala da re-
presentação.

Quinze minutas depois, à luz
de um lampião improvisado, o
pátio de honra da Embaixada
dava a impressão de ser o tea-
tro de um episódio da cam-
panha da Rússia: em frente ao
Kremlin, repouso, depois da
batalha, entre os escombros, a
fumaça e o cheiro de madeira
queimada.

Frente Nacional pede
revisão mo

Frondizi que governa Colômbia;
Buenos Aires (FP-JB) — A

Comissão Parlamenar de In-
quérito que investigou os con-
tratos petrolíferas assinados
pelo ex-Presidente Arturo Fron-
dizi concluiu, ontem, seu tra-
balho, afirmando que todo*
esses documentos são absoluta-
mente nulos, dolosos e lesivos
ao interesse nacional, sendo as
responsáveis pelos mesmas os
Srs. Rogelio Frigério e Arturo
Sabato, respectivamente asses-
sor de Frondizi e ex-Presidente
do Yacimientas P e t r olíferos
Fiscales.

A conclusão da CPI argentl-
na foi divulgada ontem em um
documento de 300 Unhas pu-blicádo na imprensa, que exa-
mina também os :„spectos jurí-
clicas, morais e econômicos das
contratas.

O documento 6 assinado pe-
los parlamentares do Radica-
lismo do Povo, do Partido So-
clalista, do Partido Social De-
niocrata, do Partido Deniocra-
ta Cristão, da Confederação das
Partidos Provinciais e do Jus-
tlcíallsmo (peronistas). Não as-
.sinaram as deputados do Mo-
vimento Intransigente Radical
Ceie Frondizi), UDELPA (que
apoiou a candidatura à Presi-
dência do General Pedro Aram-
burtl) e da Federação de Par-
tidos do Centro (conservado-
res).

Existe um despacho em dissl-
ciência da UDELPA defendeu-
do a validez dos contratas. Ofi-
ciosamente, aflrma-se que o
MIR reclamaria o debate dos
contratas no recinto da Cá-
mara das Deputados, o que não
íoi feito até o momento.

Tempestade
destrói
na Itália

Koma (AP-JB) — Pelo se-
gundo dia consecutivo, uma
violenta tormenta tropical açoi-
tou ontem a Itália, dos Alpes à
Sicilia. destruindo casas e cm-
bareações.

Não há Informações de vítl-
mas, até agora, estando .os es-
Tradas Intransitáveis, devido ao
acúmulo de neve até uma altu-
ra de 40 centímetros.

Em Veneza, o ciclone fêz au-
mentar o nível das águas, inun-
ciando as praças a ponto de
poderem as gôndolas navegar
em frente ' Grande Catedral.

As povoações mais atingidas
Roma, Marrubliu e Cerdena.

Bogotá (AP-JB) — O.s diri-
gentes cia Frente Nacional pe-diram ontem uma revisão na
estrutura do sistema de coali-
zão bipartidária, que governaa Colômbia, desde a queda do
ditador Gustavo Rojas Piiülla.
em 1957.

Júlio César Turbay, líder do
Partido Liberal que, com os
conservadores, integra a coü-
gação, propôs que se realizasse,
na próxima semana, uma reu-
nião de cúpula dos partidos, a
Iim dc- discutir o problema.
CRÍTICAS

Os líderes literais já so avis-
taram com o Presidente Guil-
lermo León Valencia, no Pala-
cio de São Carlos, para infor-
má-lo do que pretendem. Não
houve comentários oficiais, até
agora,

Por outro lado, os chefes deambas as facções do Partido
Conservador, que há meses cs-
tão divididas, logo aprovaram
a sugestão. O Senador Aivaro
Gómez Hurtado, conservador,
disse que so trata de "revitaii-
zar" a Frente Nacional, numa
tentativa de melhor colabora-
Ção co mo Governo. Ainda na
escolha, pelo Congresso, cie um

ticou acerbamente a políticaIntei-na de Valencia, ao mesmo
tempo que afirmava que a Co-
lambia não tem política exte-
rior.

Entre as questões que, porsuposto, se debaterão na con-
ferência bipartidária, estão a
escolha, pelo Congresso, de um
pri me Ir ò-ministro designa-
do, ou vice-presidente, e a fór-
mula capaz de pôr fim ãs dis-
sensões entre os conservado-
res. Esse primeiro-ministro de-
signndo substituiria o Presi-
dente, em caso de renúncia, eu,
se por outros quaisquer moti-
vos, não puder cumprir o man-
dato.

As criticas a Valencia sâo
cada vez; maiores. Ainda on-
tem. Kl Espectador censurou
os atos do Governo e afirmou
que a opinião pública se dis-
tanoioú profundamente das
realizações administrativas.

BI Tienijm apoiou a idéia dareunião de cúpula de conserva-
dores e liberais, como necessá-
ria para se corrigirem "falhas
eventuais e assegurar um di-namismo aos vários setores cioPoder Público, sem excluir oGoverno, de cuja eficiência de-
pendem, grandemente, as deci-soes a tomar".

Jiménez inverteu um
milhão de dólares na
República Dominicana

São Domingos (AP-JB) — O
Governo da República Domi-
nicana admitiu, ontem, que o
ex-Presidente da Venezuela,
Marcos Pérez Jiménez inver-
teu no país um milhão de dó-
lares na compra de títulos hi-
potecários do Banco Agrícola.

Donald Reid Cabral, mem-
bro do Triunvirato que gover-na o país. declarou que os ti-
tulos perderam seu valor pornão terem sido reclamados
dentro do prazo previsto porlei. nem por Jiménez nem peloConsórcio Suíço Alfa, ao qualo ex-ditador venezuelano vou-
deu as títulos.
DEVOLUÇÃO

O Governo venezuelano, se-
gundo Reid, não reclamou for-malmente o.s títulos, ignorando
o Governo dominicano as ra-Kóes r- argumentos que justi-fiquem a devolução da quantiaA compra foi feita, quandoJiménez c.stève naquele país.após sua deposição. Reid in-formou que existe no Conse-lho cie Estado uma lei sobre n

revaliação de bens, créditos evalores de propriedade do Ban-co Agrícola, mediante a qual.os títulos devem ser apresen-
tadas ao Banco para seu reco-
nhecimento dentro de um pra-zo improrrogável de 30 dias, a
partir de agosto deste ano."Dentro desse prazo, nem oditador nem a Alfa fizeram
reclamação, nenhuma", disse
Reid. "logo o Governo domi-
nicano não tem- obrigação de
atender a petição do Governo
venezuelano."

^^r
A qualquer momento
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La Paz (UPI-FP-JB) — O
Vice-Presidente, General René
Barrientos, declarou ontem quo"está disposto a lutar", se suas
divergências com o Presidente
Paz Estensoro se agravarem a
ponto de provocar um rompi-
mento.

Barrientos falou durante uma
entrevista que concedeu ã im-
prensa, na cidade de Cocha-
bamba. Disse: — Jamais par-tira de mim a Idéia de romper,
mas, se rompem comigo, estou
acostumado a lutar.

As dissensôes entre ambos se
agravaram na semana passada,
quando, em telegrama a Esten-
soro, pediu Barrientos a ime-
diata suspensão da censura ã
imprensa, por considerar a me-
dida prejudicial ao próprio Go-
vêrno. Estensoro negou-se a
atender, alegando que "direitos
constitucionais determinaram a
censura".

Soviéticos
acusam
americanos

Nações Unidas (UPI-JB) —
O Embaixador soviético na ONU,
Nikolai Fedorenko, declarou on-
tem que a advertência dos Es-
tacios Unidos de que lhe será
cassado o direito de voto, se
não pagar suas dividas, cons-
titui "uma tentativa de destruir
nossa organização".

— Quero esclarecer, disse Fe-
dorenko, que a posição do Go-
vérno soviético continua a mes-
ma, e que este nâo pagará um
copec sequer para as operações
ilegais da ONU no Oriente Mé-
dio e no Congo. Isto não seaplica a nossas contribuições
ao orçamento regular.

Nikolai regressou, íaz trêsdias, de uma viagem de trêsmeses a Moscou. Chamou aatitude norte-americana de"provocação", e de "sem senti-
do" as acusações de qtie a UniãoSoviética está em débito com aONU. Quanto ás dívidas, dis-se-as "imaginárias".

OEA vai
estudar
admissoes

Washington (FP-JB) — oGoverno argentino apresentou,
ontem, oficialmente, à Organi-
Kação dos Estados Americanos,
o pedido de convocação deuma Conferência Interumeri-
cana Extraordinária, encarre-
gada ele decidir sobre o preces-so de admissão de novos mem-
bros no organismo regional.

O representante argentino na
Organização dos Estados Ame-
ricanos. Embaixador Ricardo
Colombo, em nota entregue àSecretaria-Geral invoca o Ar-
tigo 3G da Carta da OEA, se-
g u n d o o qual "circunstâncias
especiais" justificam a convo-
cação de uma reunião extraor-
dinária da Conferência Intera-
mericana, principal organismo
da OEA.

Segundo um acordo prelimi-nar feito no Conselho da OEA,
a reunião pedida pela Argenti-
na poderá se realizar dentro cie
um mês, em Washington, acre-
ditando-se que será em nivel
cie delegações, preparando o
caminho para a admissão na
OEA da Jamaica e Trinldad-
Tobago.

Por iniciativa do Brasil, um
grupo de delegações deve apre-
sentar um pedido nesse senti-

do, tendo o Governo brasileiro
oferecido, oficiosamente, a Ci-
dade do Rio de Janeiro parasede da reunião, sugerindo pa-ra isso a segunda quinzena dc
março.

Oficiosamente, afirma-se queessa segunda conferência, de
que participarão os Chancele-
res latino-americanos, terá portarefa reforçar o sistema in-
teramericano, com alterações
nas Cartas e aumento dos po-deres políticos da OEA.

O Professor Alceu Amoroso
Lima, em conferência proferi-
da ontem na PUC, sobre o te-
ma O Concilio c a Reforma dn
LltKrgla,«disso que "um Cond-
lio íelto para atualizar a Igre-
Ja não poderia esquecer a li-
turgia, que náo _ slmbollsmo ou
ritual apenas, mas a própria
presença do Corpo Místico do
Cristo quo vive cm comunhão
com o homem, através dela".

Precedido em sua exposição
pelo Monsenhor Hildebrando
Martins que falou sóbre as Ino-
vações adotadas pela Igreja
visando possibilitar que fiéis
participassem de cerimônias de
outras Igrejas, o Professor Al-
cou Amoroso Lima explicou quo"o Importante na liturgia não
eram suas formas de apresenta-
ção, mas sim o espírito de co-
munhão com o Cristo que de-
la emana".

LITURGIA

Falando sóbre as várias fa-
ses da evolução da liturgia dis-
se o Professor Alceu que a
Igreja objetiva "sem contem-
porizar" um ponto de equili-
brio entre a necessidade dc mo-
dernizaçáo e progresso do ser
humano, com suas práticas c
costumes baseados nos Livros
Sagrados, buscando preservar o
essencial e adaptar o aciden-
tal.

Nós somos participantes do
Corpo de Cristo — disso o Pro-
fessor Alceu Amoroso — e a
liturgia nada mais é que a re-
liovaçtlo constante da Paixão
de Cristo, e em um ano litúrgi-
co temos, por uma série de sim-
bolismos, toda a vida do Cristo.
Não uma simples evocação,
mas a própria presença do Cor-
po Místico.
CORPO

Toda a humanidade . um
corpo, o Corpo Místico deCristo — continuou — o ho-
mem 6 participante do Corpo
de Cristo. Não é um ser iso-
lado, o a liturgia i_ a vida no
Cristo, cada ato humano ó
também um alo do Cristo. E a
liturgia objetiva lembrar isto
ao cristão, para que êstc não
esteja desatento à sua missão
e finalidade.

Classificando a liturgia.como"a concretização da presença
de Deus" ou "existenclalismo
do cristão" o Professor Alceu
Amoroso Lima disse que as
várias formas com que se rc-
vestia a liturgia tinham a fina-
lidade de possibilitar a comu-
nhão do cristão com Deus, e
que êsse espirito da liturgia era
o essencial que nunca seria
transformado, nâo importan-
do as variações na forma quese processam através dos tem-
pos.

liturgia

Cardeal Caggiano apoia
escfiiema sobre os leigos

Cidade do Vaticano (AP-
UPI-FP-JB) — o Cardeal ar-
gentino Antônio Caggiano
abriu os debates, ontem, sóbre
o A-iJostolado dos Leigos, afir-
mando que o esquema era.
substancialmente bom e digno
de apoio.

Quase todos os padres con-
ciliares que discursaram on-
tem reafirmaram, seu apoit.
a uma maior participação das
leigos na Igreja, desde o au-
xílio aos vigíipias .paroquiais
ató à representação do Vati-
cano no exterior, como Nún-
cios Apostólicos.
PERIGO

Classificando . de extrema-
mente perigoso a "clericaliza-
çtto" da Igreja, o comentaris-
ta da AP Gerald Miller .afir-
ma que com o Pa.pa Pio IX
houve uma reação contra as
normais civis existentes na
Igreja, diante da ameaça na-
clonalista aos .podères tempo-
rais da Igreja.

Do acordo com a opinião
dos teóricos católicas, não há
nenhum problema sobre a par-ticipação de leigos na admi-
nistração da Igreja, proibidadesde 1950. O último Cardeal
leigo foi Giacomo Antonelli,
falecido cm 187G. Em 1913. o
Direito Canônico estabeleceu
que não hcnvcria -mais cardeais
leigos na Igreja "solucionan-
do gravíssimos problemas de
ordem Interna", segundo um
dos observadores católicos do
atual Concilio.

Seis representantes argenti-
nos tomaram parte nas deba-
tes de ontem, o primeiro dé-

afir-
irre-

les, Cardeal Caggiano,
mou que seria injusto e
verente silenciar as definições
dadas ,por Pio XT e aperfeí-
coadas por Pio XII em rela-
ção à posição dos leigos na
Igreja.

— A formação do apóstola-
do — declai^u — õ fundamen-
tal. Deve ser iniciada desde a
infância, completada c funda-
da sóbre uma sólida doutrina,
teológica, abraçando a teoria,
c a prática, além de requerer
uma confiança reciproca en-
tre o clero e o.s leigos.

O Bispo da Cidade de Nove
de Julho declarou por sua vez
que o esquema sóbre o laicato
deveria caracterizar-se por um
fim mais amplo e um estilo
mais lorte. _2 necessário, con-
cluiu, que o esquema "expresse
com a maior clareza que a
Icreja gjèrtence ao povo <le
Deus."

Brasil quer
instituto na
A. Central

Manâffiia (FP-JB) — O Pre-
sidente da Nicarágua. Sr. Rend
Schlck, declarou ontem que o
Governo brasileiro manifestou
a intenção de estabelecer em
Manágua um Instituto de Es-
tudos Brasileiros, que cobriria
toda a América Central.

Liturgia/
será mais
moderna

Em conferência realizada on-
tem, no auditório do Ministé-
rio da Educação c Cultura.
Frei Pedro Sccondt afirmou que
o Concilio Ecumênico não se
propõe modificar a liturgia da
Igreja, -mas modernizá-la dc.
modo a satisfazer as cxlgén-
cias da época, "pois o cristia-
vismo não pode ser /cito dc
robô".

Frei Seconili falou a convite
da Ac.üo Católica da Paróquia
São José. Religião e Reforma
Litúrgica, este o tema da con-
ferência, na qual expôs a idéia
falsa de religião que, por ge-rações, se vêm incutindo no
espirito do povo.

REFORMA

Depois dc afirmar que a
lijrcja Católica 7i«o vai mu-
dar, como muila gente supõe,
com a reforma 7ia liturgia.
Frei Secondl disse da neces-
sidade de esclarecer o povo sô-
bre a verdadeira religião, pu-
ra que não seja encarada co-
mo um folclore pitoresco,

Para Frei Secondí, as pro-
cissões, romarias e culto cios
santos deixaram nas novas _c/e-
rações uma idéia completa-
menta falsa dc religião. O oh-
jetivo do Concilio Ecumênico,
ao debater essa reforma na li-
turgia, seria o de procurar pôr
fim ao mie chamou inãividua-
Usino religioso,

O culto aos templos conti-
nuarú. os santos não serão des-
canonizados, segundo ussegu-
rou Frei Seeovdi, ao esclarecer
que. a reforma não tem como
fim suprimir o que quer que
seja. — Nem Deus salva os
homens com decretos — acres-
ccntou.

RITMO

Falando sóbre. a influência
do ritmo na liturgia, da Igreja,
disse Frei Secondi que é inacl-
missivel separar o ritmo do
Pais do da Igreja. E conti-
nuou: — Há tempos, ouvi em
vma igreja de Minas Gerais a
Ave-Maria cantada com sota-' que francês. A nova liturgia
prevê, a execução dos cânticos
sacros no ritmo, natal dc ca-
du pais. Na África o acom-
panhamento das missas se faz
com tambores c tan-tans, no
ritmo local. Essa é uma me-
dida certa. No Brasil far-se-á.
o acompanhamento ao som do
nosso ritmo — o samba. Cia-
ro está que a Igreja se pre-
caveu, formando vma comis-
sáo que selecionará as músi-
cas, para que não haja detur-
pação ou se caia no ridículo..

Polícia
protege
llizabetíi

Quebec (AP-JB) — A Rai-
nha Elizabeth II é esperadA.
na manhã cie hoje, na En-
seadu de Wolfe's Covc (Covil
do Lòbo), Quebec, onde ás
autoridades canadenses ado-
taram medidas extraordiná-
rias de precaução, ante a
ameaça de" manifestaçõeís
hostis por parto da popula-.
ção de fala francesa.

Homens-rãs vasculharam,
ontem, as águas frias da en-
seada. enquanto detectives,
ajudados por cães policiais,
patrulhavam as históricas
Planícies de Abrahão. O iatB
real, Britânia, nesse ínterim
navegava pelo Rio São Lou-
renço.

Barreiras policiais foram
erguidas em todas as estra-
das, a fim de evitar a en-
trada de grupos extremistas,
do movimento de secessão-
Elizabeth II e o Principo
Phillip que, durante sua brer-
ve estada em Que.bee (até
a noite de amanhã), perma-
necerão a bordo do Britânia,,
terão assegurada sua vigi-
lància pelos homens-rãs.

Apesar de algumas negati-
vas oficiais, as medidas ora
adotadas parecem ultrapas-
sar todas as expectativas.

onn a
espera da
força A

Bonn (UPI-JB) — \
Alemanha Ocidental anun-
ciou, ontem, que espera quao tratado estabelecendo 3íõrça nuclear multilateral
da Aliança do Atlântico Nor-
te seja assinado antes do fim-
do ano.

O Secretário de Estado,
Karl Gunther Von Hase^.
chefe da Imprensa do Go-
Vêrno, não especificou se 3
Alemanha e os Estados Uni-
dos assinariam o tratado àr
espera que os outros mem-
bros sigam o exemplo. Um:
comunicado divulgado quin-
ta-feira, informa que houve
um acordo com os dirigen-.
tes norte-americanos sobra
o caráter multilateral da.
MLF e o momento exato do
sua implantação. ;w.

:iü;>.

.lXJ„
W ¦

¦Sfc os grandes sucessos da música italiana, no momento, sá-^
bado, às 7 horas da noite na-sua-rádio jb^as canções?premiadas n0
recente concurso "um disco para o. verão";-realizado sob os aus-
pícios da rádio italiana, em colaboração com os editores fonográficos|"^>

§

^ um oferecimento de
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Seção
Rio vai saber
finalmente
quem trabalha,
passeia e compra

Um levantamento a ser feito noRio vai mostrar quantas pessoas sedirigem de um lugar para outrocom o objetivo de trabalhar, pas-sear ou fazer compras. A partir dodia 15, quinta-feira, duas centenas
ãe universitários cariocas vão fazer25 perguntas em 7 500 casas queeles devem visitar, com a finalidadede realizar o primeiro Censo daMobilidade Populacional a ser rea-lizado na América do Sul.

O estudo foi encomendado peloGovernaãor Carlos Lacerda à Coor-denação áe Planos e Orçamento:indicará não o número de -pessoas
que moram em cada Região Admi-instrutiva do Rio, mas quantas pes-soas se movimentam a cada dia. Olevantamento parte da premissa de
que há dois anos o Rio carecia detudo: escolas, água, esgoto, abaste-cimento e transporte. Qualquer so-luçao para atender à população tc-ria utilidade. O Govêmo achei que éhora de saber quais as necessidadesamda imperiosas ou os pontos em
que os problemas reclamem solução
premente. Êste é o sentido funda-mental do censo.

Alunos das faculdades de. Eco-nomia, Estatística e Ciências Sociais
predominam entre os recenscadores
preparados para a tarefa. A coletade dados deve durar trinta e cincodias e a apuração demanda pelomenos sessenta dias. Dentro de no-venta dias, pelas estimativas dotrabalho, será possível a divulgaçãodos primeiros resultados coiise-
guidos.

Dividir para vencer
Garante o Sr. Paulo Sarasatc por-ta-voz fidedigno do Planalto, que ain-da nao será na segunda-feira o dia em

que o Estatuto da Terra dará entradana Câmara dos Deputados. A semana vaicomeçar com a Lei do Inquilinaio e a
que regula as incorporações imobiliárias
Alem dessas duas iniciativas da rotinarenovadora, chegará revestida de toda
gravidade a emenda constitucional deautoria do Ministro Mílton Campas des-tinada a abrir caminho ao Estatuto daTerra. A lei orgânica para o uso adequa-do da terra brasileira chegará a seutempo, depois que o terreno consüt.icio-
nal estiver arado _. os debates semea-rem a vitória.

Nessa política de vacas magras, não
adianta ficar com unia fábrica montada
o parada. Arriscou; você mo dará os
cruzeiros depois?

Al íoi a ve/, de Roberto Campos de-
sabalar no seu Jeito manso de homem
de Mato Grosso: "Você está muito ve-
lho, Américo, para acreditar nessas fan-
taslas esquerdistas que me apresentam
tomo Interessado em paralisar o desen-
volvimento brasileiro. Ninguém detém
mais o Brasil, Nem eu pretendo me opor
á fatalidade histórica, que é a indus-
triallzação brasileira." O resto do diá-
logo foi um í.007.1 dc otimismo.

Nciva no exílio

Conta Neiva Moreira que o frio de
nove graus abaixo de zero o obriga a
carregar dez quilos cie lã, a quase 4 mil
metros de altitude, que é a quanto se'situa La Paz. Em carta a uni velho jor-nalista, maranhense e amigo — José
Cândido — Neiva queixa-se tias ladeiras
em particular. Faz bicos para viver e
vive cheio de problemas financeiros o
seu exílio boliviano. Pergunta por La
Rocque e por Copacabana, dois afetos
que não esquece. Diz que sofre naquela
yeladcira andina, não o exílio própria-mente, mas as poucas noticias que de
São Luis do Maranhão vão até êle, dan-
do conta de amigos e conhecidos quemorrem. Longe, èssc tipo de notícia quelhe chega é pior.

Vitória anulada

Doutel de Andrade leva na flauta o
tratamento de bom humor com que o
festejam os vitoriosos na batalha par-
lamentar para aprovação da compra das
concessionárias de energia elétrica.
Aconteceu assim e assim está sendo con-
tado: a certa altura da votação, o Se-
nador Moura Andrade deu como apro-
vada uma emenda ao projeto do Govêr-
no, O líder do PTB, animado pelo calor
da batalha, sentindo-se um pouco Na-
poleão e um pouco Lorde Nelson (não
chegou a optar), saltou automâtlcamen-
te aos gritos: queria conferir o resulta-
do voto a voto. Não valia a aprovação no
escuro.

O Presidente do Senado íéz cara
de quem não entendeu a manobra de
Doutel, um sorriso aliviou a fisionomia
tio lider Pedro Aleixo. Já sentado. Dou-
(ei náo percebia nada, na embriaguez
da vigilância exercida com eficiência
que a própria UDN jamais conseguiu na
sua eterna mania.

Na verdade, Pedro Aleixo estava vi-
torioso. Doutel havia funcionado a fa-
vor do Govêmo, porque a emenda apro-
vada na confusão era vitória da opo-
si'_ão petébista. A verificação funcionou
no sentido contrário, porque deu cm fal-
ta de número no plenário. E assim a
emenda dada como aprovada acabou
rejeitada.

Números discretos

Conversa ao telefone
O economista Américo Barbosa es-tava no seu escritório particular de pia-nejamento, quando o Ministro RobertoCampos o chamou nn Eelafacw, ___¦__oferta de financiamento alemão, euca-minhada pelo Ministro em pessoa paraa realização do projeto siderúrgico com

que os baianos contam aproveitar emlugar do coque o gás de Aratu. Os mexi-canos têm uma usina que funciona nes-sa base. O empreendimento que embalaos baianos com o gás de Ara Lu terácomo diretor o Sr. Américo Barbosa.
Campos falou à pessoa certa, na horaexata, porque o projeto está paralisado.Américo Barbosa levantou uma dú-
vida: não adianta receber equipamento
alemão por conta de financiamento,
quando iria faltar à siderúrgica baiana
a parte do investimento em cruzeiros.

Em alguns setores importantes da
maquina administrativa federal, as apu-
rações de culpas políticas e práticas de
improbidade processaram-se sem escàn-
dalo e com maior eficiência. O segredo
é a alma do negócio até nisso. Que seria
do Banco do Brasil, por exemplo, se ali-.._'.p..i',_LL.„.i, uiia figura violenta e de pa-lavra solta, desses que se convencionou
chamar de linha- dura, para orientar o
IPM? No lugar comum, o Banco do Bi-a-
sil é "o nosso principal estabelecimento
de crédito". Ao cabo de tudo, num total
de maiíj de 30 mil empregados, o Banco
do Brasil teve um desfalque de 20 servi-
dores. Mais de 60 por cento saíram por
abandono de emprego, pois integram a
equipe que achou mais prudente fazer-se
ao largo. O exílio voluntário depois de
trinta dias consecutivos de ausência deu
abandono de emprego. O segredo banca-
rio funcionou.

Lance livre
Os americanos fizeram questão de: anunciar que os chineses vivem avéspera de sua estréia atômica. Com is-so, davam uma prova mundial da exce-lencia de seus serviços secretos. Agoraaparece em alguns meios, geralmente

por dentro dos segredos, outra explica-
çao: foram os soviéticos que passaram ainformação ao Departamento de Esta-do. Poi apenas cortesia do Kremlin â Ca-sa Branca.

A livraria Palácio da Cultura e aeditora Idade Nova somam suas re-lações para o lançamento de A Velha Clus-se, definida por Márcio Moreira Alves du-rante o combate. Marclto vai autografara sua arma no dia 14, às 0 da noite, naAv. Copacabana, 605-B.
Comida, do mar reunia ontem emmesas separadas, no Albamar oConde Matarazzò (aquele da crônica de-Rubem Braga, do Conde e o Passarinho)num grupo de japoneses; o Delegado Jor-

ge Pastor num grupo da INTERPOL quereune suas figuras no Rio, depois de umencontro em Caracas. O IV Centenárioesta sendo objeto de medidas especiaisda INTERPOL. A influência de figuras in-ternacionals do crime no Rio é mais cer-ta do que o comparecimento de íi-urõesem geral Noutra mesa o reitor PedroCalmon dava um bufo magnífico com ogarçom.
O A princesa do Japão já está convi-dada oficialmente para vir ao Riono IV Centenário, na condição de hóspe-de de honra.
« Dois técnicos do CNE acompanho-
•n_.rraC! 0S, trabalh«s das Comissões doFMI. atualmente no Brasil: o plenário doConselho atendeu ao pedido do Ministrodo Planejamento e cedeu os economis-tas Carlos Henrique Bade e Carlos Al-berto de Almeida Neto.

Informa o boletim Noticias da Al»-manha que. em função cio AcordoBásico de Cooperação Técnica, de 1963estão no Brasil quairo técnicos alemães'
que "vieram 

preparar vim relatório obje-tivo das possibilidades brasileiras nocampo de suas especializações e na áreada SUDENE". São eles o geólogo Wolf-
gang Fricke. o cientista H. Kretzschmar,
o Dr. Heinz Janscn e o geólogo Alfred

Leube. Neste fim de semana voam paraRecife,
O Motel Clube de Minas Gerais pa-rece que vai tomar conta do Brasil-a diretoria está de olho em Guarapari eiaz pressão para o Governo do EspíritoSanto vender o Hotel Râdlum.
A passagem dos 150 anos de nasci-mento de Martins Pena levou o SNTa promover um concurso de monografiassobre a obra do criador da comédia brasi-leira, para estudantes do curso médio (2 °

ciclo). O trabalho tem que se situar num
ponto-de-vista crítico, nada menos de6 e nada mais do 10 folhas dactilo-
grafadas de um só lado, espaço dols.pa-
pel almaço; cada Estado terá uma co-missão julgadora e cada concorrente de-ve apresentar-se com 4 cópias, usar
pseudônimo e enviar, num envelope fe-chado, o nome do trabalho, o pseudo-nimo, o nome verdadeiro, o nome da es-cola e o endereço particular. O primeirolugar da direito a um prêmio de 25 milcruzeiros, o segundo a 15 e o terceiro aiu mil. Dentre os vencedores nos Esta-dos será escolhido um vencedor nacio-nal, que receberá 50 mil cruzeiros.

Com a marca de Zahar Editores jáloi lançado o livro Fundamentos Po-li ticos do Direito Internacional, de au-tona de Norton A, Kaplan e Nicholas de •B. Katzenbach. O estudo procura escla--ecer, em análise longa, a relação inti-ma entre Direito e Política, no plano dosorganismos internacionais. O tema éerudito, mas a linguagem dos autores éobjetiva e direta. Kaplan é Professor dcCiência Politica na Universidade deChicago e Katzenbach leciona Direitonaquela universidade.
O Ministro da Fazenda, em oortariarecente, permitiu aos empreiteiros

que contrataram obras com o Governofederal, algumas facilidades para o pa-gamento do Imposto de Selo: mais prazoe resgate parcelado. Seria interessante
e do mais alto sentido social, que o Mi-nistro estendesse os benefícios da porta-na aos adquirentes de casa própriaatravés de financiamentos de órgãos fe-dcrais, que se encontram no mesmo ca-so dos empreiteiros.
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Brasil pode explorar as
imensas possibilidades
educativas da televisão

O Professor Bernard Qüeenan, produtor-chefe do Cen-tio ce Televisão Educativa para o Estrangeiro, de Lon-
!?H?o. ,de.clarou 

m"-' "° Brasil pode explorar as imensas pos-siDinaanes que a televisão oferece, como vem sendo feitocom exilo na África e na A.sia, através de programas edu-cativos o quadros de instrutores especializados".
_ Explicou o Professor Bernard Qüeenan. na conferên-cia que pronunciou na PUC. que o Centro de TelevisãoEducativa para o Estrangeiro é uma instituição inglesadestinada a preparar pessoal especializado cm'programas

educativos, através de cursos intensivos sóbre a modernatécnica pedagógica visual.
CONTATOS

O Professor Bernard Que-
e n a n, que manterá contatos
com autoridades e emissoras de
TV brasileiras, disse que os cur-
sos intensivos dc televisão edu-
cativa., realizados no Centro deTelevisão Educativa pura o Es-
trangeiro, através de bôlsns-de-
estudo concedidas a csfcrangol-
ros pelo Conselho Britânico,
têin a duração de três a 12
meses.

Explicou que as bòlsns, for-
necidas polo Conselho Británi-
co, se destinam a formar qua-tiros de instrutores especializa-
cios em elaborar programaseducativos, sendo necessário ao
candidato: falar inglcs. ter for-
inação pedanógica o-indicação
oficial cie unia emissora de TV
ou órgão de ensino cio Governo.

Disse o Professor Qüeenan
que o CETO õ um organismo
cio caráter não lucrativo, man-
tido pela. Fundação Nuffleld e.subvencionado pela Fundação
Ford e emissoras cie TV inglu-
sas que, em Londres, promovec u r sos e elabora programas
educativos, para as mais diver-
sas partes cio mundo, atendeu-
do às condições peculiares do
cada região.

Durante a conferência aos
a 1 u n o s da PUC o Professor
Qüeenan exibiu filmes, mos-
trando a possibilidade do cn-
sino de línguas através dc de-
senhos animados e outro filme
sóbre higiene e profilaxia no
combate ao tracoma, realizado
na África.

Condèssa vè
indústria do
R. G. do Sul

Porto Alcjrrc (Sucursal) — ÃDiretora-Presidénte e o Ga-rente Comercial do JORNAL
IX. BRASIL, Condêssa Pereira
Carneiro e jornalista Araújo
Neto, visitaram ontem as Ci-
dades do Novo Hamburgo, SãoLeopoldo o Campo Eom, noVale do Rio dos Sinos, a fimde conhecer as indústrias cen-
centradas na região.

Em Novo Hamburgo, a Con-dessa Pereira Carneiro foi lio-
meuageada polo Prefeito da Cl-dade e por diversos deputados
da região, que lhe ofereceram
uma recepção na Prefeitura
Municipal e. em São Leopoldo
com um coquetel oferecido pelasociedade local.

Faleceu
Álvaro
Baía

Salvador (Do Correspondei.-
tc> — Vítima de um distúrbio
circulatório, faleceu o pediatraÁlvaro Pontes Baía, funda-dor c Presidente da LigaBaiana Contra o Câncer e daLiga Baiana Contra a Morta-lidada Infantil.

QUATRO HKltóIS no TE-XAS — Americano cm cores —Dir.: Robert Alclrlch — ComFranle Sinatra, Dean MartinAnita Ekberg — w ar ner —
Prób.: io anos — SAO i.uis—¦ yi.NI.ZA — MrilAMAR —
VITÓRIA — ALASKA — MA-DRID — SANTA AUGE _
CASCADURA _ Hor.: 1311 -
lon — 17h ]0ni — íoi. -___n e21h 30m.

A VEItDADE OCULTA - In-
glõs em cores. — Dlr.: Clinr-les Crichtou. — Com StopUetiBoyd e Jack Hawklns. — rosProlb.: H anos. — IWIAciOLEBLON - AMÉRICA -
Hor.: 1-in — _____ _ ,21, _ 201le 22 horas.

v r.:i:.\ n a flecha - m-
Slüs em cures — Dl:-.: ArnoSucfcsdorn — Documentário —
n-.uik — Proib.: 14 anos. —
IIKX - UO.W - CARIOCA —
Ko.-.: mu — ish40m — I71i20m1011 — 20h40m e 22h 20m.

EM BUSCA DO AMOR —
Americano em cores — Dlr.Don Wela — Com Connle Fran-eis, Jlm Hutton — Metro —
Livre — METRO PASSEIO —
COPACABANA — TIJUCA —
AZTECA - PAX — PALÁCIO
HIGIENÓPOLIS — Hor.: 14h1011 — 18I1 — 20h e 221i.

ASSALTO A MILANESA _
Italiano em cores. Dlr.: GiuiloPotronl. — Com Franco Fa-brizl c Jacquolliía Sassard. —
Art. — Proib.: 10.anos. — ARTPALÁCIO TIJUCA — ARTMÉIER _ Hor.: 1411 —lGh —
18h — 201i e 22 horas.

ENFIM paris — Americano
cm cores. — Dir.: James Ncil-son — Com Frad Mac.Mtirraj-
Jane Wyman — Rank _ Livre'BRUNI IPANEMA — CA-RUSO — KELLY — FESTIVALIlülNr BOTAFOGO —
BRUNI GRAJAU — BRUNI SPENA _ BRUNI PIEDADE —
Ho:-.: 131a — 15I120tn — 171140ni — 201i c 221i 20nv.
CONTINUAÇÕES

O ESPORTE FAVORITO DO
HOMEM — Americano em cà-
res — Dir.: Howard Hawks —
Com Rock Hudson, Paula Prcn-

tlss — Universal — Livre _CAPITÓLIO — MAN _ E8KIECENTRAL - Hor.: Kll —10H30m - mu e 211_30m,
sonhos nn mulher _sueco — Dir.: lugmar Borg-num - Com Eva nnlilbeckHarrlot Ando: ;son — Horus —Proib.: 18 anos — ALVORADAHor.: HH — i..i, .iom _ 171,2l)h - lDli — 201140111 - c22h 201)1.

O CHUTO _ Italiano — Dir •
Mloholangolo Antonlonl - ComStoyo Coohran, Alicia Valll —
An — Prolb.: m anos — ARTPALÁCIO COPACABANA —Hor.: 131i_0_n — ish30m —
17h -lOm — ÍOh 50m t 221i.

AQUELE QUE SABE VIVERItaliano — Dlr.: Dino RoslCom vittorlo Gosaman, Ca-therlne Spak — Fronco-bras.Prolb.: 14 anos — SCALA —
Hor.: nn _ ian _ lan _ 2011e 22 horas.

IRMÃ LA DOUCE — Ameri-cano cm cíires — Dir.: BlllyWUdor — Com Shlrley Mac-Laine e Jaci: Lomir.on — Uni-ted Art. — Prolb.: 18 anos —
flórida — Hor.: I4h..um —
17h 20m — 20h e 22h 40m,

MOSCOU CONTRA 007 —
Inslês cm cores — Dir.: Te-
ronco Young — Com Scan
Connery — United — Prolb.:
18 anoa — BRUNI COPACA-BANA — P.RITANIA — BRA-
SÍLIA — Horário: 13h 30m —
15h 40m — 17I150m — 201i —
221i !0m.

REAPRESENTAÇÕES

OS ETERNOS DESCONHECI-
DOS — Italiano — Dir.:.Mario
Monicelll — Com Totó. M, Ca-rotenuto, Marcelo Mast.rianl —
Franco-brasileira. — CORAL —
Hor.: 14h — ícii — i;jh _ 20n
e 22 horas.

USI PREÇO PARA CADA
CRIME — Americano — Dir.:
Bratalgné Wlnduet. — Com
Humphroy Eogart, Zero Mos-
tel — Piaai  Proib.: 14ano. — PLAZA — OLINDA —
MASCOTE — ARTE — 11ER-
MIDA — Hor.: 14b — Ifili —
18h — 20!i e 22 horas.

VIVER A VIDA — Francês
Dir.: Jean Lnc Godard — Com
Anua Karina — Franco-brasl-
lelra — Prolb.: 18 anos. — '
PAISSANDU — PARIS PALA-
CE — RIV1ERA — RIVOL1 —
Hor.: 14h — I5h 40m — 17h
20m — 19h — 20h 40m — e
22h 20m.

CINZAS QUE QUEIMAM —
Americano — Dir.: Nicolas Ray

Com Robert Ryau. Ida Lu-
pino — Jamaica — Prob.: 14
anos — PATIIÊ — RICAMÀR

PARATODOS — MAUÁ —
Hor.: 14b — ;oh — 131-1 __ 20I1
e 22 horas.

Hay Gobierno? Em breve
se sabem

F0X FILM DO BRASIL S. A.

ZC — 06. Te!. 22-1820, onde continua ao inteiro dispor deseus prezados amigos e clientes. (p
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CIRCO

Avenida Presidente Vargas — (Praça 11)
FABULOSO ESPETÁCULO EUROPEU

Diariamente, às 21h - Sábados, às 16 e 21 horas
Domingos 3 sessões: às 15, às 17 c às 21 horas
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Hospital dos Servidores
comemora com assembléia
o seu 17° aniversário

Como parte das comemorações do sou 37.° aniversário
dn fundarão, o Hospital dos Servldoros do Estado vai reu-
lizar dc liü a 24 deste mês a xil Assembléia Médica, rou-
i;'.ndo em mesas-redondas, simpósio e conferências 154 dosmais famosos especialistas de várias clinicas médicas do
Brasil e ainda a participação dc um professor dos Estados
Unidos e um de França.

A aula Inaugural da Assembléia será proferida às Oh
pelo Presidente do IPASE, Sr. Marcos Botelho, c em seisui-
da funcionarão nos cinco andares do edificio do Hospital
sessões diárias, abordando entre outros temas: cirurgia
plástica, hemorragia digestiva, bloqueio anestésico, trata-
mento do câncer uterlno, tratamento da eclàmpsia, avul-soes dentárias hemofílicas, oelusâo arterial, cirurgia hepa-to-blliar, pediatria, gástíoentérologla e enfermagem mo-derna.

.Tornai do Brasil, Sábado, 10-10-04, l.o Cad. — 0

Movimento Familiar Cristão
inicia curso para ensinar
a ser feliz no matrimônio

O Movimento Familiar Cristão iniciou ontem, eom a
presença dc 25 dos 30 casais inscritos, o Curso de Prepara-
çáo Para o Casamento, que anualmente promove na Igroja
N. S.11 da Paz, "a fim de dar aos jovens uma orientação se-
gúra sobre como enfrentar e superar os problemas cio ma-trlmônio", •

Para a primeira da série de 10 palestras programadasfoi convidado o casal dc advogados Ari e Marli Madruga,
que discorreu sobre às experiências de cada um no casa-
mento e a importância de uma preparação pré-matrimo-mal; "capaz de evitar a maioria das separações ocorridas
nos primeiros anos dc vida em comum".

Patrulhas perdem a pistaide "Chapéu de Couro*
e acampam em Rio Formosoi

Recife (Sucursal) — As patrulhas que dão busca aocangaceiro Chapéu de Couro perderam por completo a sua
pista e so concentraram ontem em Rio Formoso, à esperadc novas instruções do chefe das diligencias, Capitão Inácio
Sabino.

O Capitão Sabino, comentando o desaparecimento dobandoleiro, disse que Chapéu de Couro vinha recebendo
ajuda do Recife, "de gente de posição", o que levou a im-
prensa local a parodiar a frase, afirmando que forçasocultas deram cobertura ao fugitivo.

CONVIDADOS

O Diretor da Comissão do
Centro dc Estudos do HSE, Dr.
íieli Fragoso, Informou ao
JORNAL DO BRASIL, quo fo-
ram convidadas várias sumida-
cies médicas de vários Estados
cio Brasil, destacando-se 41 es-
peclalistas da Guanabara, 25 de
São Paulo, 2 cie Minas Gerais,
-' do Paraná. 1 de Brasília c 1
cio Pernambuco, e 82 médicos
do USE, além dos Professores
Emanuel Duke. cios Estados
Unidos, e Reno François da
França.

Dos dois convidados estran-
geiros, o Professor Duke. reali-
znrá uma conferência no ciia
20 sobre a cirurgia plástica, e
o Professor Rcné François,
abordará o tema Tratamento
da Diabete Infantil e Juvenil,
em curso a ser ministrado no
intervalo das mesas-redondas e
simpósios.

PARTICIPANTES

Do. médicos participantes
brasileiros, entre outros a As-
sembléia reunirá o Dr. Nicola
Caminha que realizará um sim-
pó«io sobre radiologia; Dr. Ivo
pitangui, cirurgia plástica: Dr.
Alberto Gentile, Domingos de
Paola e Luis Vertzman que
abordarão clinica digestiva; Dr.
Armando Fortuna, do Sáo Pau-
lo falará sobre bloqueio anes-
tésico; Drs. Otávio Lima, Al-
berto Martinez, de São Paulo
c Vitor Rodrigues cio Rio, só-
bre tratamento do câncer ute-
rino; Drs. Ismar Pinto Noguei-
ra e BUssamara Nome. de São
Paulo, discorrerão sobre trata-
mento da eclàmpsia; Drs. New-

lon Bueno Brüzzl, Rinaldo Be-
lo da Silva e Maria Nazaré
Pet.vilei.lli, todos do KSE, só-
bre avulsóes dentárias em pa-
cientes hemofílicos; c 10 En-
ferrrieiras do quadro do HSE
realizarão um simpósio sobre
a enfermagem moderna.

PROFILAXIA DENTARIA

Como parte dns comemora-
çóe.s do 17." aniversário cio
Hospital dos Servidores do Es-
tado, o Serviço de Odontologia
realizará de 23 a 28 dè.ste mês
a IV Semana da Profilaxia da
Cárie Dentária, com a partici-
pação do quadro médico do
HSE e a supervisão dos Drs.
Leopoldo Ferreira, Cid D'Ar-
tayett Cosia, e Aguinaldo Bar-
ros, onde serão abordados os
temas: Incidência da Cárie, '
Aplicação Tópica de Floreto Es-
ianhoso, e palestras educativas
aos pais a respeito de conver-
sação e higiene dos dentes,
além da projeção de filmes e
distribuição de folhetos educa-
tivos da profilaxia da cárie.

O Assistente cio Serviço dc
Odontologia do HSE, Dr. Leo-
poldo Ferreira, disse ontem que"a cárie dentária é u.m dos prin-
cipais problemas da saúde pú-
blica, conforme considera a Or-
ganização Mundial da Saúci"
órgão da ONU.

— A Odontologia já possui
arma do longo c profundo ai-
cnnce no que diz respeito à cá-
rie, destacando-se a fluoretiza-
ção dos dentes que é feita sem
dor, cm aplicação rápida e sim-
pies, cujo índice cie redução é
da média dos 60 por cento nos
cases enire crianças dc 3 a 13
anos — afirmou.

Teatro ãe
aiiresentar

opacabana vai
na Tijuca sua

Temporada da Primavera
JL

O Teatro Copacabana levará, amanhã ao Bairro da Ti-
jucá, a sua Temporada da Primavera, apresentando espeta-
culo idêntico ao que íoi levado na última segunda-feira,
no Teatro Artur Azevedo, de Campo Grande, quando a Or-
questíá de Câmara de Henrique Morelenbaum e o saxofo-
ni.sta Paulo Moura foram muito aplaudidos.

O programa de amanhã, inclui a Sinfonia do Adeus, de
K.ydn, que será executada à luz de velas, reproduzindo o
ambiente de sua primeira execução no castelo do Príncipe
Esterhazy, em 1 772. Haydn compôs a sinfonia para mos-
trar ao Príncipe que seus músicos precisavam de férias.

BRINCADEIRA

No movimento final da Sin-
fonia do Adeus, os músicos apa-
gam as velas e se retiram do
palco à. medida ciue executam
a última nota de sua parte, co-
mo se a fadiga os impedisse de
permanecer até o fim... o
Príncipe gostou da brincadeira
e concedeu as férias à òrques-
tra. A sinfonia obteve grande
sucesso em suas apresentações
cm Copacabana c cm Campo
Orando. .

A série do Teatro Copacaba-
na prosseguirá segunda-feira,
òs 21 h 15m, com um Concerto
de Câmara que contará com a
participação do Quinteto Vila-
Lobos «Celso Woltzenlogel,
flauta; Paolo Nardi, oboé; Wil-
fried Bcrk, clarinete; Carlos
Gomes, trompa, e Aírton Bar-
bosa, fagote).

O conjunto já fêz sucesso em
tocio o Brasil e nas principais
cidades da América do Sul e
apresentará páginas cie Vila-
Lobos e Jacques Ibert. O pro-
grama inclui, ainda, um Quar-teto de Schuberfc para guitarra,
flauta, viola c violoncelo (Turi-
blo Santos, guitarra: Lcnir Si-
queira, nauta; Henrique Mo-
relcnbaum, viola, e Peter Daue-
Isberg, violoncelo), e de uma
Brincadeira Musical (.Ela Mil-
slicalísolier Spass), dc Mozart,
para quarteto de cordas e duas
tròmpas, peça. que stirpre_nde
o público pelas notas e os rit-
mos trocados inseridos inten-
cíonalmeníe pelo compositor da
partitura.

O Quarteto é formado por
Giancarlo Pareschi, Alfredo Vi-
dal, Henrique Morelenbaum e
Peter Dauelsberg, com a parti-
cipação dos trompistas Joáo
Meneses e Carlos G-omes.

DO SAMBA
CONCERTO

Aü

Do espetáculo de amanhã, no
Cinema Art-Palácio da Tijuca.
que começará ás 10 horos. a
preços populares, participara
Paulo Moura, que antes de se
tornar um dos nomes mais co-
nhecidos da música popularbrasileira té um dos ases da
bossa nova. participou c',o fa-
moso show do Carnegie Hall
com João Gilberto. Tom e ou-
tros e gravou recentemente nos
Estados Unidos com Cannon-
bali Adderley), já se distin-
guira como um virtuose do cia-
rlnete, formado pela Escola
Nacional de Música ,e foi o ven-
cedor do concurso promovido
pelo Teatro Municipal, cuja Or-
questra Sinfônica integra ató
hoje.

A maior proeza do clarinetis-
ta Paulo Moura íoi executar (e
gravar) o Moio Perpétuo, de
Paganin;, e O Vôo do Bcsouro,
cie Rimsky-Korsakow. O disco,
um 78 RPM. está esgotado.

No concerto de amanhã Pau-
lo Moura se apresentará com
seu saxofone alto, atuando co-
mo solista do Concerto, de Gia-
zunov, o da Brasiliana, de Edi-
no Krieger, ambas a.s compo-
sições para saxofone c orques-
tra.

Rezada missa na Igreja do>
Carmo peh 17.° aniversário
da morte de Carmela Dutra

Ontem às 10 horas, no alta-mor da Igreja do Carmoo padre Francisco de Assis Caruso celebrou missa pelo 17"aniversário da morte da Professora Carmela Dutra funda-dora da Organização das Voluntárias, que a elegeu suaPresidente de Honra.
Casada com o Marechal Eurico Gaspar Dutra quando ês-te exerceu a Presidência da República, a Sra Carmela Du-tra se destacou pela sua atuação no setor das obras sociais. cm homenagem à sua dedicação como professora foi da-co o seu nome a Escola Normal dc Madureira, fundada

O PROGRAMA

O Curso irá até o dia 10 do
novembro, com palestras só-
bre Amor e Harmonia Conju-
nal, Anatomia c Flsiologia, As-
pectos Médicos elo Casamento,
Fontes Inconscientes do Encon-
tro Humano, Fsícopafoldgia do
Casamento. Considerações só-
bre os Equívocas na Escolha,
O Amor Cristão, O Cotidiano

e a Espiritualidade Familiar c
O Filho.

As palestras serão sempre
seguidas de debates, com a
p.-i-ticipação do conferenci.st.a
e dos noivos. Para o encerra-
mento íoram convidados um
pastor protestante, um rabino
c um sacerdote católico, quo
trarão n experiência de suas
igrejas sobre o casamento.

AS VOLUNTÁRIAS

A Organização das Voluntá-
rias, que tem como Presiden-
te atualmente a Sr." Antonieta
Castelo Branco Dinis, filha do
Presidente Castelo Branco, tra-
balha para hospitais e se de-
dica a diversas obras sociais.
Conta com 17 mll pessoas em
todo o País e possui 380 nú-
c-leos espalhados em todo oterritório nacional. As volun-
tárias tém 3 coo máquinas ú_costura em todo o Brasil oatendem á pobreza, socorren-
do-a com roupas, sapatos, além

da alfabetizacão dc adultos ccrianças.
No Rio. n Organização dasVoluntárias funciona na Ca-

pela de Santa Teresinha doPalácio Guanabara, que foi
construída por iniciativa ciaSr." Carmela Duira. Exercem
hoje a Vicc-Presidéncia da en-tidade as Sras. Elisa Coimbra
Bueno Lynch e Lfsia Coimbra
Bueno Pereira. A missa ontem
realizada estiveram presentes oDeputado Lopo Coelho, a atualdireção das Voluntárias c fa-
miliares da Sr.'1 Carmela Du-
tra.

Bezerra de Melo esíorça-se
para integrar São Paulo no
desenvolvimento nordestino

O Presidente da Federação das Indústrias de Pernam-
beco, Sr. Renato Bezerra dc Melo, manteve contatos com
grupos econômicos paulistas, visando a integrá-los no es-
forço que a iniciativa privada do Nordeste desenvolve para
tornar efetivos os objetivos que inspiraram a criação da
Fundação para o Desenvolvimento Industrial do Nordeste.

Os resultados das palestras podem ser considerados sa-
tisfatórios, principalmente entre os representantes do gru-
po Matarazzo, que se dispuseram a fazer, nos próximos dias,
uma viagem ao Nordeste, para examinar in loco as opor-
tunidades dc novos investimentos industriais na região.

SUMIU

Chapéu dc. Couro desnpare-
ceu como por encanto, acredi-
tando as autoridades que élo
tenha deixando o Estado em
companhia de parte do bando,
constituído de ex-dirigentes das
Ligas Camponesas. A Secre-
taria de Segurança dc Alagoas
afirmou ontem que o canga-
cciro não transporá as frontel-
ras daquele Estado, que se. en-
coni ram sob rigorosa vigilán-
cia. Dezenas de ex-chefes das
Ligas Camponesas estão sen-

do interrogados, mas todos
respondem que desconhecem o
paradeiro de Chapéu dc Couro.

. O Capitão Inácio Sabino c
o.s .policiais quo integram as
patrulhas estáo usando trajes
típicos de camponeses, cavai-
gando burros e cavalos. A úni-
ca diferença 6 que em vez dos
bornals usadas pelos trabalha-
dores do campo, os policiais le-
vam numa .sacola metralhado-
ra e munições. Usam também
chapéus de palha, o que vem
provocando uma série do tro-
cadllho..

INTEGRAÇÃO DE
ESFORÇOS

O Sr. Renato Bezerra dcMe-
lo. depois dc situar para os in-
dustriais cie São Paulo as li-
nhas gerais que devem presidir
a atividade empresa rial no Nor-
deste, lembrou que "nessa m-
tegração de esforços somam-se
também a SUDENE, a USÀID
e as comissões estaduais de
planejamento o desenvolvimen-
to, pela simples razão de esta-
rem todos convencidos de que
o problema fundamental oo
Nordeste não pode ser _ _solvi-
do, enquanto 05.. da popula-
cão produtiva estiverem eng:-.-
jados apenas na agricultura.

O problema não se resolve
fim que seja quebrada essa es-
fratura de emprego e implan-
tada uma outra, nova. que pos-
sa absorver o crescente aumen-
to cie mão-de-obra, sam elevar
a renda per capita e permitir
melhores padrões de vida. A
soluça o é Industrializar, c im-
plantai- indústrias novas, re-
lurmular e modernizar as já
existentes. E. inclusive, aumen-
tar a produção de energia elc-
trica — disse.

E prosseguindo:
A FUNDINOR será, numa

palavra, um grande catalltico
de recursos, mesmo dos cha-
mad os recursos ociosos que
existem e não foram ainda mo-
billzados, a exemplo daqueles
que estão depositados no Ban-
co do Nordeste do Brasil, rc-
sultantes dos incentivos fiscais
da SUDENE. Não se está com
essa fundação fazendo nada de
novo ou, o que seria pior, a
aventura de uma experiência.
O exemplo dc que se fêz nesse
sentido, em Porto Rico. é ex-
pressivo o representa, já urna
experiência muito aproveitável.

VANTAGENS

Depois de afirmar que a
FUNDINOR já dispõe dc um
fundo de CrS ti00 milhões para
a manutenção de seus serviços,
nos dois primeiros anos. o Sr.
Renato Bezerra de Melo pas-
sou a enumerar as vantagens
e os serviços que a instituição
prestará aos investidores.

Para o investidor, concre-
tamente. a FUNDINOR repre-
senta um .serviço prático que
estava faltando, pois indicará
quais as indústrias novas que
podem ser instaladas na região,
consideradas as suas caracte-
rísticas locais, podendo inclu-
sive realizar estudo.-; e proje-
tos prévios que possibilitem o
emprego dos 50'.;, do Imposto
de Renda, que estão ou serão
depositados no Banco do Nor-
deste, por força dos Artigos 3-1
e 18 das Leis cios Pianos Di-
retores do Nordeste, que, sem
essa aplicação, serão incorpo-
rados á receita da União.

Por outro lado — acen-
tuou — é decisivo considerar,
também, que êsse investimen-
to implica em fomentar e de-
senvolver um mercado de cér-
ca cie 25 milhões de consumi-
dores potenciais, maior mesmo
do que muitos paises sul-a:ue-
ricanos ou europeus. O que o
investidor paulista nunca devo
perder de vista é que o desen-
volvimento do Nordeste resul-
tara necessariamente no de
um grande mercado consumi-
dor — enfatizou.

AREA-PROBLEMA

O Presidente da Federação
ci-.us Indústrias de Pernambuco
defendeu ainda a conveniência
e a necessidade de. o Nordeste
náo ser mais encarado como
uma área- problema, com as
secos periódicas que sensibili-
zavam mais ou menos a opi-
nião pública. Assinalou que"nao se está pedindo ajuda ou
sugerindo obras de filantropia".

Para falar claro e obje-
tivo: o que se está pretendeu-
do é que o investidor não per-ca aqueles recursos ociosos jáexistentes "e 

que podem retor-
nar ao seu patrimônio. E isso
é um bom negócio. Pretende-
mos fomentar e promover a pe-
quena e média indústrias, porconsiderarmos essa perspectiva
da maior importância social e
política. Queremos, precisamos
de uma classe média forte e
florescente, criando, além dis-
so, maiores condições para queo proletariado ascenda aas ni-
veis de padrões dessa classe —
finalizou.

Comissão Revisara decide
cassar registro dado a
todo o falso jornalista

O Diretor do Serviço de»Identificação Profissional do
Ministério do Trabalho. Sr. Artur Seixas, comunicou ontem
ãs Associações Brasileira c Guanabarina de Imprensa c aos
Smdicatos dos Jornalistas Profissionais e Liberais da Gua-
r.abara que a Comissão Revisora. instituída por portaria
ministerial, decidiu cassar os registros de dezenas de falsos
profissionais.

Segundo o Sr. Artur Seixas — que se recusou a divul-
gar os nomes das pessoas que terão os seus registros cas-
sí.dos — a decisão da Comissão Revisora "baseou-se na
constatação de que a documentação apresentada, para a
obtenção dos certificados, era inidònea c fraudulenta, eabcn-
do, cm alguns casos, ação penal".

O CUIDADO

Nas relações encaminhadas
às entidades de classe, o Dire-
tor do Serviço de Identifica-
ção Profissional omite qualquer
comentário sobre a participa-
çáo de cada uma delas, no en-
eaminhamento dos documentos,
uma vez que as diretorias, prin-
cipalmente a do Sindicato d_s
Jornalistas Froíissionals da
Guanabara, estão — segunda
as diligências efetuadas pela

comissão — envolvidas na
fraude.

As medidos que vêm sendo
tomadas pela Comissão Revi-
sora deverão ser anexadas ao
processo em que associados do
Sindicato dos Jornalistas Pro-
fissionais da Guanabara pedem
ao Ministro do Trabalho. Sr.
Arnaldo Susselcind, a nomea-
çáo de uma Junta Governati-
va, para apurar ás irregular!-
dade? que estariam ocorrendo
no sindicato.

Censura prévia de roteiros
não é obrigatória, informa
Sindicato dos Produtores

O Presidente do Sindicato Nacional da Indústria Cine-
matográfica, Sr. José Alvarenga, informou ontem que o
r.òvo Chefe do Serviço de Censura Federal, Sr. José Pedro
Chediak, esclareceu que a ordem de serviço do DFSP. queestabelece a censura prévia dos roteiros ou argumentos de
filmes nacionais, nào é obrigatória.

Ao procurar esclarecer a questão — pois o.s nrodutores
temiam uma censura quase ditatorial — o Sindicato foi in-
íc.rmado, por telefone, de Brasília, que a medida servirá
.-penas como garantia para aqueles que desejarem uma dc-
cisão da censura antes do início da produção, a íim de não
pôr cm risco o investimento do filme.
TEMOR

— Inicialmente — continuou
o Sr. Jasé Alvarenga — os pro-
dutores realmente ficaram
preocupados com a decisão rio
Chefe do DFSP. temendo uma
restrição de ordem politica ou
ideológica á livre criação ci-
nematográf ica. Posteriormente,
graças aos esclarecimentos pres-tados pelo Chefe do Serviço de
ame das conseqüências dessa
medida.

Disse o Presidente do Sindi-
cato dos Produtores que, não
sendo obrigatória a censura
prévia do roteiro, a ela só re-
correrão aqueles que tiverem
alguma dúvida sobre o com-
portámento dos censores em
relação a uma cena ou outra
de seus filmes, em virtude das
dificuldades surgidas após a
realização do filme, como o
que aconteceu com Noite Vazia,
cie Hugo Cúri.

Sax-tenor n.° 1
troca boêmia por
e vai tocar com

ras.
caserna

ieiros
Juarez Araújo, o maior sax-tenor do Brasil e o quintodo inundo, segundo a revista americana Bill Bonie, artista

muito conhecido nas rodas noturnas c de samba, é agora
soldado raso do Corpo de Bombeiros da Guanabara, onde
entrou para fazer parte de sua Banda, que segundo êle, é"uma banda sinfônica de elite".

Juarez. que já representou o Brasil em festivais inter-
nacionais de música, na Argentina, Chile c Uruguai, e tem
convites para ir aos Estados Unidos e à Alemanha, com um
conjunto de bossa nova. está muito feliz corno soldado, poisisso não afetará sua atividade artística, conforme prevê.
O ARTISTA Juarez resolveu ir para a

Banda do Corpo de Bombeiros,
depois de uma conversa com o
maestro Bievenuto.

— Até que agora muitos cios
meus amigos ainda não acre-
ditaram que tomei esta reso-
lução. Alguns telefonam para
me arreliar, chamando para
apagar incêndio. Estou satis-
feito e. dentro de um mês, se-
rei promovido a sargento.

Juarez Araújo tem cinco dis-
cos gravados, um dCles nos
Estados Unidos — Iirasil Hos-
sa Nova Autêntica. Os outros
são: Inimitável Juarez. P.os-
sa Nova Nos Slatcs. Mastcr
Play Góes To New York c o
-tlclhur de Juarez.

Associação Pró-Temperança
mestra hoje cGmo se deve
agir para deixar de fumar

Um nôvo e revolucionário método de combate ao fumo,
que surgiu nos Estados Unidos e hoje vem sendo aplicado
com os melhores resultados cm vários paises da Europa,
vai ser mostrado ao carioca esta noite, a partir das 20 ho-
ras.^na Rua do Matoso, 161, na Praça da Bandeira, pelaSeção carioca da Associação Mundial Pró-Temperançà, com
sede em Washington.

O primeiro Estado brasileiro a conhecer tal método foi
Sao Paulo, onde foram realizados dois cursos e agora se
prepara um outro. O curso, que é gratuito e terá a dura-
çao de cinco dias, apresentará palestras sobre os males donimo e a exibição de um filme científico, cm cores, quenarra a propagação do câncer nos pulmões, mostrando, in-ciu_ive, uma operação em doença provocada pelo fumo.
FORÇA DE VONTADE

O sax-tenor pernambucano
começou tocando no Colégio
Salesiano do Recife, e só to-
mou gosto pelo instrumento
quando entrou para o Exército,
em 1956.

— Nesta época — conta —
é que comecei a entrosar-me
com a música. Fui do Norte
para São Paulo, onde atuei nos
conjuntos de Simonetti. Clóvis
Elias, Luis César. e. por úl-
timo. na TV Record. Toquei
em quase todas as boates da
Capital paulista, fiz amigos, e
me dediquei inteiramente ao
saxofone.

Cheguei ao Rio especialmen-
le para. a inauguração da TV
Rio. ondo me encontro até ho-
Jc. Na Cidade Maravilhosa, quea gente sempre imagina nainfância, continuei atuando efazendo urnas farrinhas notur-
nas com velhos amigos dosamba, esperando melhor opor-
RESSENTIMENTO

Juarez afirma quo o Ifama-
rati nunca deu nenhum apoioa classe:

— Quando tivemos aquela
oportunidade no Carnegie Hallmandamos para lá músicosbons, mas apenas compositores,
quando deveríamos ter envia-
do um conjunto.

A Associação garante, pelosresultados até hoje alcançados
nas experiências que vêm sen-
rio realizadas no mundo intei-
ro, que qualquer iun podeabandonar o hábito do taba-
gismo que (provoca, além do
câncer, distúrbios cardíacos,
cuja incidência, no Rio da
Janeiro, chega a ser alar-•r.iante.

Depois de adiantar que o
método posto em (prática dis-
pensa o uso de drogas, seguiu-
do apenas a p. leoterapia" e a
íi- ioterapiá. lembrou o Secre-
tário da A ...ociaçâo Mundial .
Pró-Tenri. rança (Seção da
Guanabara), Sr. Sérgio Cava-
lieri Filho, que. antes de tu-
cio, é preciso força de vontade,"principal arma daquele que
pretende combater o fumo".

Segundo éle, o fumante de-

ve abster-se de café, .pimenta,
carne, álcool, que sempre pro-
vocam a vontade de fumar;
procurar fazer um regime de-
sintoxicnnte com frutas citri-
cas (laranja, limão, uva, etc),
ginástica ao ar livre c gargare-
jos, utilizando nitrato de pra-
ta e água destilada.

Borghoff pede compreencao
para filosofia do Governo, que
é acabar com tabelamentos

O Superintendente Nacional do Abastecimento, SrGuilherme Borghoff. afirmou ontem pela manhã, cm reu-r.lão mantida com representantes do comércio varejista naFederação das Indústrias, que "dentro da nova filosofia doGoverno é seu pensamento Ir acabando com os tabelamen-
tos, mas que para isso, necessitava cia ajuda c compreen-sao de todos".

A Presidente da Associação das Donas-de-Casa, Sr.alaia Silveira, qua também compareceu á reunião, afirmounao acreditar nos bons princípios da maioria dos comer-
Ciantes, mas qus tudo faria para ajudar a nova politicaposta em pratica, Disse também que grande número de co-merciante ja esta sonegando o açúcar e vendendo a carnecongelada como carne verde.
A REUNIÃO

Abrindo os trabalhos da reu-
nião, que se iniciou ás 8 horas,
o Sr. Guilherme Borghoff afir-
mou náo dispor de muito tempo
pois tinha assuntos os ma's di-
versos para tratar logo a seiuir
e que era seu intuito expor o
seu programa de trabalho quétem como viga mestra — afir-
mou refrear a alta do custo dc
vida.

Na sua explanação de nnn
hora referiu-se ao plano de in-
teriorização dos preços mini-
mos, á abolição dos'subsidio.,
à nova política de credito á la-
voura e ao controle de preçosdos bens de consumo.

Referindo-se particularmente
ao açúcar o Sr. Guilherme
Borghoff disse que as novas
normas de industrialização queacabaram de ser postas em
prática constituem-se no pri-meiro grande passo com rela-
ção á solução do prrblema p
que com o decorrer do tempo
chegar-sc-n. fatalmenc ã Ubá-
ração total dos preços do pro-duto. medida esta — esclaro-
ceu — quo reputa como única
capaz e definitiva de acabar
com todas ns distorções exis-
tentes no seu comércio.

DONAS-DE-CASA

Falando ao JOR N A L DO
BRASIL, a Sr." láiá Silveira
disse que ouviu com toda aten-
ção a explicação do Sr. Gui-
lherme Borghoff.

Ouvi com bastante aten-
çáo — continuou — a partoem que éle se referiu ao pro-blema das liberações exphcan-
cio que isto facilitará a ba!>-a
do custo de vida. Disse êle
também ter presenciado na Ale-
manha, onde esteve em visi-
ta pouco antes de assumir o
cargo na SUNAB, o exemplo
prático da lei da olerta e da
procura. Disse éle que os co-
merciantes vivem numa guer-ra eterna para poderem ven-
der mais barato que o outro.Afirmei a êle náo acredi-
tar na sinceridade dos comer-
ciantes no Brasil, ocasião em
que. fiz um apelo aos varejis-
tas para que seguissem o queo Sr. Borghoff pedia. Exem-
plifiquei na ocasião o caso do
fechamento da COFAP, Govér-
no Juscelino Kubitschek, onde,
em apenas quatro dias, as co-
merciantes arregaçaram suas
mangas e avançaram contra a
bolsa do povo. Apelei também
para eles que fizessem um es-
forçozinho no sentido dc me-
lhorar o padrão de honestida-
de dos comerciantes estrangei-
ros que são recebidos com a
maior das boas vontades e no
entanto são o.s que mais ex-
piora.'-, o comprador.

Finalmente — prosseguiu— denunciei a manobra que
está sendo feita pelos comer-
ciantes no que diz respeito ao
açúcar e á carne. O que está
acontecendo é o seguinte: eles
estão se aproveitando cio fa-
to de as resoluçõ-s da SUNAB
ainda não estarem oficializa-
das e estão empurrando, esto
é o termo, a carne congelada,
que deveria ser vendida a Cr$

750 pelo preço da carne verde,
que foi liberada, isto é, Cr$
1 200 e, o que é pior, aflrrnan-
do que ela c carne verde,

VIGILÂNCIA CONJUNTA

Prosseguindo, a Sra. Iniá Sil-
velra informou ter feito de-
núhela de ciue à informação
de que o Superintendente da
SUNAB tem como meta a 11-
beraçáo total dos preços, J-,liniciaram a sonegação do açú-
car.

— Recebi na ocasião a sc-
r-.uinío orientação do Sr. Bor-
ghoff: Organize um escritório
com todos os requisitos, má-
quinas, telefones, mimeógrafos
etc. e passe a distribuir notas
esclarecendo todas as donas-
de casa no sentido de não
comprarem carne congelada
como carne verde; não acei-
tarem açúcar acima do preçoe-!tab_l.ciclo; cxleindo o tipo
o ve querem comprar e se í.-'a
não fôr encontrado exigir do
comerciante a venda do exis-
tente pelo preço do procura-
do, e mais ainda, denunclnn-
do com o nome e o endereço
o estabelecimento ciue estiver
fora da lei-

Daí em diante — afirmou o
Sr. Guilherme Borghoff — ã
D. laia — tomarei todas as
providências a favor dns do-
nas-de-easa, de" quem estou ao
lado, pois elas são as princi-
pais vitimas da ganância doa
comerciantes.

LEITE EM Pô

Informou o ServVo C. __U.1i-
cr>__ Públicas da SUNAB que ji
ch"garam ao conhecimento ca
C~n"rc..so Nscienal as noticia,
sobre ameaça d_ redução de
atividades e até paralisarão
na indústria do leite industria-
llzndo c que Já está havendo
até uma comissão encarrega,
dn. de fazer indagações Junta
ás diversas empresas sobre se
sáo ou não verdadeiras estas
informações.

O Presidente da Comissão
de Agricultura da Câmara,
Deputado João Pacheco Cha-
ves. segundo informou o Ser-
co de Relações Públicas da
SUNAB. já encaminhou a di-
versas firmas extenso questio-
nário pedindo esclarecimento
sobre o assunto.

BANHA

Procedentes dos Estados
Unidos deverá chegar dia 17
do corrente o seguinte esto-
aue de banha refinada: nara
a Gu^TT-b-^ra, SSO to"e'^d!>.. e
para .O"'o Parlo, 12°5 ton.H-
das. Dia 11 de nov<""bro de-
verão chegar p»ra São Paulo,
mais 750 toneladas do pro-
duto.

Com &«te estoque serão ao
todo 9 500 toneladas de ba-
nha refinada, adquirida pela
CO _AL nos Estados Unidos, e
cujo esquema de distribuição
será feito pelo ovirão, em con-
junto com os Governos inte-
ressados.

.emana (Se Alimentação
<!a FAO encerra-se hoje

Encerra-se hoje, a I Semana L-.ttino-Americana de
Agricultura e Alimentação, patrocinada pelo Governo bra-
siieiro, em colaboração com a FAO. À solenidade de encer-
ramento, marcada para as 18 horas, na Associação Brasi-
leira de Nutricionistas, estarão presente., os ministros da
Agricultura, Saúde e Educação.

O conclave está sendo realizado em toda a América La-
tina, c no Brasil em todos os Estados da Federação. Está
sondo tido como uma preparação para a I Semana Mun-
dial de Agricultura e Alimentação', a realizar-se, em mar-
ço próximo, na Cidade de Viiia dei Mar, no Chile, que será
promovida pela ONU.

A SEMANA
.As civ.farências que estão

sendo realizadas, desde o dia
4 do corrente, visam focalizar
as métodos e processos indus-
triais mais modernos, utilizados
na preservação dos alimentos,
no sentido de torná-los nutri-
cionalmente mais valiosos, den-
tro das condições mais hegiê-
nicas.

Serão feitas hoje as palestras
do 'Capitão-de-Mar-e-Guerra
Hélio Vechio Maurício, às 10

horas no Hospital N. S* da
Glória, .sobre Alimentação ná
Marinha, e do Sr. José Lopes
Pontes, que falará da Assistên-
cia Alimentar do Estado da
Guanabara, no Instituto de
Nutrição. Em seguida, dentro
da solenidade de encerramen-
to, será homenageada a Sr."
Gerírudes Lutz, ex-Diretora do
Fundo Internacional de So-
corro à Infância, da ONU, pela
Associação Brasileira de Nu-
tricionismo.
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APARELHOS ELETRO-DOMÉSTICOS E MÓVEIS

A PREÇOS ABAIXO DO CUSTO
Chegaram noyos sortimentos de mercadorias"ponta de estoque" e no estedo.
Aproveite agora esta excepcional oportunidade para comprar
GELADEIRAS, TELEVISORES, MÁQUINAS DE COSTURA,
ENCERADEIRAS, MÓVEIS DE TODOS OS ESTILOS etc.

ay uobierno? Em breve
se saberá

lirü U^M_ü__h.a
Loja — Rua Evaristo da Veiga, 20 — em frente
à Assembléia Legislativa do Estado (aos domingos
aberta até às 13 horas). (P
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10 — l,o Cad., Jornal do Brasil, Sábado, 10-10-6.
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Coordenador da reforma da gtfe anos Je MciCadü Comiim
Fazenda diz que nova i t\ /^ 11 £*
Lei do Sèk nao é prejudicial fazem de De Gaulle uma força

Em debate com os dirigentes da ADECIF, o Coorde-

nador-Geral da Comissão dc Reforma do Ministério da

Fazenda, Sr. Gérson Augusto da Silva, afirmou que a nova

lei do selo não prejudicará o mercado financeiro, "uma

vez que o projeto de lei teve em vista expurgar uma enorme

variedade de taxas administrativas da atual legislação.

Com a observação dc que a atual 'legislação sôbre o

selo ó híbrida na parle de impostos e taxas, acentuou que

projeto visava eliminar o principio documental como nor-

ma, explicando que a cobrança por meio de estampilha não

satisfaz, nem dá detalhes sôbre o valor c a significação

dos atos de sclageni, para fins estatísticos e de estudos.

META REAL

Após revelar que ó projeto
objetiva reduzir o campo de
Incidência do Imposto do Selo,
informou que o dispositivo pro-
cura eliminar a estampilha co-
mo instrumento de arrecada-
ção do tributo, também devido
às dificuldades crescente na
impressão dos selos.

— O Ministério da Fazenda
— adiantou — pretende rees-

Revista do
CNE jáem-
circulação

Está circulando o nóvo mi-
mero da Revista, do Conselho
Nacional dc Economia, que
apresenta, entre outros assun-
tos, uma análise da conjuntu-
ra econômica e financeira do
Brasil e várias pronunciamen-
tos de chefes de delegações
dos países membros da OEA
que participaram da reunião do
CIES, na qual foram previstas
mudanças estruturais na eco-
nomia internacional e soluções
democráticas para os proble-
mas do Continentes

truturar o sistema arrecada-
dor da União de tal forma
que as guias dc recolhimento
de impostos possam ser entre-
gues em agências bancárias e
dos Correios, quinzenalmcnte.

SELAGEM
DE TÍTULOS

O Presidente da ADECIF, Sr.
José Luis Moreira de Sousa,
pediu a atenção do Sr. Gérson
da Silva e do Sr. Rossini
Cunha, técnico que o acompa-
nhava. para a necessidade de
não deixar o projeto qualquer
dúvida sóbre a exata selagem
que deverão sofrer as opera-
cões das empresas financeiras,
realizadas à base dc contratos
dc abertura de crédito, median-
te aceite de títulos com garan-
tias. a íim dc evitar contro-
vérsias e possíveis demandas
judiciais.

O.s representantes íazendárlos
concordaram com tais ponde-
racõ__ e solicitaram que a
ADECIF envie sugestões por
escrito o mais breve possível.
Presente também à reunião, o
jurista Gilberto de Ulhüa Can-
to, que tem sido ouvido no
caso pela Comissão de Refor-
ma. declarou que o projeto em
foco é um trabalho bem feito.

tuidação Hospitalar
deral

DEPARTAMENTO ADM I NI STR ATI VO
A Fundação Hospitalar do Distrito Federal

avisa aos interessados que. até às 16 horas do
dia 15 do corrente mês. aceitará propostas para
alienação do material a seguir especificado:

j_) — 6 500 frascos vazios de soro
B) — 320 garrafas vazias de água sani-

tária, e
O — 5 000 garrafas vazias de suco de

frutas.
As propostas devem ser entregues fechadas

no Gabinete do Diretor-Executivo da Fundação
Hospitalar do Distrito Federal, sito no Edifício
das Pioneiras Sociais, 1.° andar.

Brasília, 1 de outubro de 1964.
(ass.) BenivaUlò do Nascimento

Diretor Administrativo (P

Luis Tápiãs

GÊNEROS E MATÉRIAS-PRIMAS

Hay Gobierno? gg
__ .

Instituto de Aposentadoria
e Pensões

dos
Delegacia no Esfado da Guanabara

ÀVIS0 ÀS EMPRESAS
Cadernetas dc Contribuições (CC)

— Fica abolida a emissão dc Cadernetas de Contri-
buições para os segurados empregados, devendo as atuais
cadernetas, em poder das empresas, ser entregues aos res-
pe.ttvos portadores, servindo para comprovação de inscrição
e dos descontos de competência até setembro de 1964.

— O.s recibos e contra-recibos não utilizados deverão
ser cancelados antes da devolução da CC ao empregado.

Novas Inscrições
— Para fins de inscrição dos tarefelros a domicílio

cumprirá ao empregador formular ao Instituto ISetor do
Benefícios), por escrito, pedido de inscrição, do qual deve-
rão constar os seguintes elementos: nome, nacionalidade,
data de nascimento, número o série da carteira profissio--
nal, profissão, atividade que. o empregado exerce ou exer-
cera na empresa, tipo de contrato efetuado etc.

— Serão considerados automaticamente inscritos os
demais empregados portadores de carteiras profissionais
emitidas e anotadas regularmente, reservando-se. porém,
o Instituto, o direito de impugnar as inscrições, mesmo au-
temáticas, dos segurados que embora portadores de CP)
tenham a vinculação empregatícia contestada pela Pisca-
lização.

— A inscrição' dos segurados empregadores não so-
frerá alteração, no momento, continuando em vigor as
normas atuais.

Recolhimento
— Para recolhimento das contribuições correspon-

dentes ao mês tle outubro de 1964 em diante, será anexada
ao respectivo demonstrativo cópia das folhas de pagamento
ou relação nominal, em unia via, com os seguintes ele-
mentos: més e ano a que correspondem as contribuições;
nome, código dc matricula e endereço da empresa; nome,
número da chapa ou matricula, número da carteira pro-
flssional, valor da contribuição e quota de salário-família,
com referencia a cada empregado.

— Os formulários referidos no item anterior deverão
ser confeccionados pelas próprias empresas, ou por estas
adquiridos no comércio especializado, conforme modulo à
disposição dos interessados na sede da Delegacia e nos
Postos dc Benefícios.

— A relação nominal será devolvida, no ato rio re-
colhimento, devidamente autenticada, devendo ficar arqui-
vada na empresa, ã, disposição da Fiscalização do Instituto.

— As empresas autorizadas anteriormente pelo Ins-
tituto a efetuar, os recolhimentos por listagens, ficam obri-
gadas a enquadrá-las nas presentes disposições.

Informações
10 — Os interessados que desejarem melhores esclare-

cimentos poderão dirigir-se ao seguinte endereço: Av. Ma-
rechal Câmara n.° 370 — 3.° andar — Fiscal dc Plantão
no horário dc 12 ás 16 horas.

Depois de ter assumido a. 11-
derança do movimento pela
liberdade da França, em 1940,
o General Charles De Gaulle
esperou 23 anos para tomar
outra atitude considerada como
realmente corajosa: impedir,
cm março dc 1963. que a In-
glaterra fosse aceita no Mer-
cado Comum Europeu. Para
êle, nenhuma língua, senão o
francês, deveria ser falada nas
reuniões da Organização.

Através do Mercado Comum
Europeu, que reúne seis pai-
ses cm torno dc tuna política
econômica e social praticada
em seu beneficio, o General
Dc Gaulle espera transformar
a Comunidade Européia na
terceira potência do mundo,
sob sua liderança, e no futuro
poder falar de igual para igual
com Estados Unidos e União
Soviética.

Ao assinarem o Tratado de
Roma, no dia 15 de abril de
l!)õ7, o Chanceler Konrad Ade-
nauer pela Alemanha, c os
Ministros Christian Plnau, po-
la França; Paul-Hcnri Spaak,
pela Bélgica: Caetano Marti-
no. pela Itália: Joseph Bcch.
pelo Luxemburgo, e Joseph M.
A. H. Luns, pelos Paises-Bai-
xos, estava criada muito mais
do que uma simples organiza-
ção intergovernamental. Fun-
dava-sc o embrião de um sis-
tema federal profundamente
original e sem precedentes no
mundo, até então.

Entrando em vigor em ja-
nciro de 1958. após a retifica-
ção do Tratado pelos legislati-
vos dc cada um dos seis pai-
ses, o Mercado Comum Eur_-
peu se propunha: 1) o estabe-
lecimeuto do livre tráfego cie
produtos com a realização da
união alfandegária e a suspen-
são dos contingentes dc tráfe-
go comercial entre os Estados
membros; 2) um mercado agri-
cola comum c uma política
agrícola comum: 3^ a livre cir-
cülação de pessoas, serviços e
capitais c a economia de in-
tercámbio.

A sua política compreendia,
ainda, regras comuns de con-
corrciicia comercial, uma poli-
tica econômica, unia política
social e a criação de um banco
dc investimentos. Para que
seus objetivos fossem cumpri-
dos e alcançados, críava-se um
Conselho qua reúne os repre-
s.ntantes dos seis governos;
unia Comissão Executiva, íor-
mada por nove membros, indi-
caclos por quatro anos com o
acordo unânime dos governos:
um Parlamento reunindo 142
membros escolhidos pelos sois
congressos nacionais entre seus
menibros, e uma Corte de Jus-
tiça, integrada por sete juizes,
designados por seis Unos, que
assegura o respeito cio Direito
na execução do Tratado.

Il EVOLUÇÃO
EUROPÉIA

Para transcrever o espirito
com que foi realizado o MCE,
nada melhor do que as pala-
vras de Jean Monnet, de seu
livro Les Ètals-TJnis irEuropc
piil Cphimencé.

— A União da Europa não
pode basear-se somente na boa
vontade, regras se tornam ne-
cessárias. Os acontecimentos
trágicos que vivemos talvez, nos
fizeram melhores. Mas os ho-
mens passam e outros ficarão
em nosso lugar. Não lhes po-
deremos deixar nossa experi-
éncia pessoal que conosco desa-
parecerá; o que podemos dei-
xar-lhes, são as instituições. A

cm 35f_ outro grupo dos mes-
mos produtos. A extinção to-
tal de taxas e impostos inter-
membros está prevista para
1970, mas é bem possível que
isso se realize antes.

NÚMEROS QUE FALAM

Colocando seus recursos em
comum, e adotando uma po-
lítica econômica comum, os
seis paises criam, oom seus
170 milhões de habitantes, uma
nova potência econômica, já
que, ao unirem-sc, cies flzc-
ram mais do que adicionar sua
potência econômica; multipli-
caram seu potencial, mun pro-
cesso dinâmico e rápido ciue
transfo.ma a Europa dc on-
tem.

Com a progressiva adoção de
novas medidas, o MCE se pro-
põe à substituição das eco-
nomias separadas dos seis pai-

ses, por uma larga zona de
política econômica comum, no
interio- da qual, há nâo sò-
monte os produtos, irias tam-
bém homens, serviços e capi-
tais que poderão circular li-
vremente. A tarefa revolu-
cionária a que se Impõe o
MCE, é a dc suprimir todos
os obstáoulos para os inte:--
câmbios através de 2 790 km
dc fronteiras internas da Co-
munidade, c estabelecer no nó-
vo espaço condições análogas
ás que existem num mercado
interno.

Para chegar a Isso, os seis
terão que ter uma economia
comum: no setor monetário,
uma moeda européia; no agri-
cola, um mercado único; no
social, nível superior de vida
para todos os trabalhadores e,
no de transportes, a extinção
das discriminações.

c.Ji:

Nova Iorque í AP-UPI-JB) —
O oafí tipo Santos número 4 foi
cotado, onton., no disponível a
45.75 centavos do dólar a. libra-
pè;vo nos operações de fechameu-
to da Bolsa do Nova Iorque. En-
tro o_ tipo., que Incluem cu_lo
e froip, o San toa Bourbon nú-
inero 3 foi colado a 40.25 conta-
vou de dólar a llbra-pêso.

Na_ operações realizadas no
mercado a termo, o ooiunuo 13
assinalou tuna alta de ic a 44
pontoii, acudo no-íoc-ftdos Gl
oòntratos, O contrato M, por sua
vez, fechou tranqüilo, «em roa-
Ilzaçáo do vendas.

MERCADO A TERMO

Cotações cm centavo- de dólar
por ilbra-pfao, entregas lutüros:

Março 47.00
Maio  40.:

Contrato B:

Dezembro . .
Marco
Maio
Julho
Setembro , .

COBRE

Julho . .
Setembro

METAIS

39.30
38.30

•16.4!
46.19
*_r_ ,50
45.50
¦1-1.00

Fo! a ücijulnto a cotação em
euntavoc de dólar por llbra-pé-
eo dos diversos inef.als, no' dia-
ponlvel, durante ns operações de
fechamento da Bolsa do Nova
Iorque:

POPULAÇÃO DA COMUNIDADE EUROPÉIA
(milhões de habitantes)

DÓLAR

Compra
Vencia

LIBRA

Compra
Vencia
LIVRE

CrS
CrS

CrS
CrS

í 550,00
1 610,00

4 317,00
4 492,00

O cobre para entregas futura,,
foi cotado, ontem, com uma. alta
de 120 a 145 pontos, sondo no-
«rociados 824 contratos:
Dezembro  47,05-48; 00
Janeiro  44.05:45.00

MOEDAS
lar-e.-portaçilo a Cri 1 550,00 e
vendia o dóIar-lmportaçUo a
1 71)0,00 para compra e CVS ....
1 810,00 para venda.

MANUAL
mercado dc
dólar-papel

1 ."15,00 para
l 840,00 para

Fechou mate calmo,
dólar cotado a CrS ....

Na abertura do
o.lmblo mamm!
foi cotado a Cr
compra e a CrS
¦venda,
com

A.ntlmônlo
Cobra 
Chumbo ..
Zinco ....
Estanho ..
Prata ....

FCO RUÍÇO ..
Fco. trances
Xellin 
Lira 
1'êso arg. ..
PCéo uru_. .
Coroa sueca
Coroa uor.

45.75
34.00
14.00
13.50

201.00
120,30

382,10
330,80

63,90
2,64

17,70
77,00

319,00
230.40

370.50
326,50

61,80
2,56

11,00
72,80

309.30
223,30

1 780.00 para venda.

Franc. 
Bélgica
Luxemburgo ..
Paises-Baixos
Alemanha ...
Itália 

1963
-17.1

9.2
0,32!

11.8
54.8
50,1

13CG
48.G

9.7
0.32

12,1
55.9
51,2

J.U
50,2

9,7
0,335

12.7
53,2
52,5

1916
52,1

9.9
0,315

13.3
00,5
53,9

19 6 2

PRODUÇÃO DE AÇO EM MILHÕES DE TONELADAS

Ca) Murlllo Corrêa du Silva,
Delegado.

MCE
72

EUA
91

URSS
7G

PRODUÇÃO AUTOMOBILÍSTICA EM MILHÕES DE UNIDADES

MCE
4 831

EUA
6G44

URSS
578

IMPORTAÇÕES DO RESTO DO MUNDO (19.1.
(milhões ile USS)

MCE EUA URSS
22 327 IG 32Ü 5 332

Abriu ontem o mercado dc
cilmblo livre com of, bancos par-
ticulares vendendo o dólar a
Cri 16_0,C0 e a libra ft Cri
4 001,00 c comprando a CrS ...
1 600,00 e a CrS 4 456,00. ref.pec-
tlvamente. No fechamento, o
dólar regulou para venda a CrV
1610,00 e » libra a Cri 4492.00
e para compra a Cr. 1 550.00 c a
CrS 4 317.00, respectivamente. O
Banco do Brasil comprava o dó-

Os bancoa
gulntes taxa:

Abertura.-.

Libra 
Dólar 
Fco. bcl?a, .
Itsciulo 
Marco 
Pesnta 
Florlm 

operavam à* ee-

Venda Compra

4-604,00
1 0-0.00

. 33,30
57,30

413.20
27,70

457,00

4 450.00
1 Ci-0,00

32,20
55,50

4C2.50
26,70

443,90

Inglaterra
12 578

EXPORTAÇÕES PARA O RESTO

MCE EUA URSS
20 638 21 320 5 998

DO MUNDO (1961)
Inglaterra

11059

RESERVAS EM OURO E DÓLARES EM 12T962
(milhões de US$)

MCE EUA Inglaterra
16 355 16156 2 806

IMPORTAÇÕES TNTERPA1SES DA COMUNIDADE

(em milhões dc dólares)

1958

A B6'._a de Títulos esteve pou-
co trabalhada, com negócios me-

nos desenvolvido., nos papéis om

atividade. Foram vendidos du-

curso nos

TÍTULOS
rante o_ pregões 283 299 tltulca,.
na Importância do CrS 
464 736 209.00. Venderam-se le-
trás de iiraportfmcla no valor do
CrS 111 731 256,00 e letras de

Câmbio
em
Nova Iorque

Xova Iorque 'UPI-JB1 — Co-
taçOe.i dc moeda,, estrangeiras
em rolacfco com o dólar norte-
americano:

Cruzeiro 'mercado livro) 0,00.9
Libra esterlina 2,7815
Marco alemão ocidental 0,2513
Peso argentino 0,0073

cambio no de CrS 
1 003 27õ 450,00. O Índice BV da'

Bolsa, íoi cotado em
alta do 9 pontos.

417 com

TÍTULOS 1)0 l.B.V. EM: 9-10-1964

Companhia* AÇoes em vi,

1 
2 100 i 2 100 2 100 est.

Comunidade
Fi-aiiça 
Bélg ica -Lnxcmbui-i
Países-Baixos ....
Alemanha 
Itália

G 7_0
1 997
1 4.;i
1513
1_9.

634

19(13
15 589

3 103
2CG1

059
975

2 491

Aumento
130'?.
153"-

82-.;.
109".
125';.
263'"'.

EXPORTAÇÕES INTERPAÍSES DA COMUNIDADE

19ÕS 19G3

Comunidade  6 8G4 15 744
França  1136 3 005
Bélgica-Luxemburgo  1377 2 950
Paísès-Baixòs  1377 2 002
Alemanha  2 400 5 979
Itália  GOi. 1788

Aumento
129..
170 Vi
114..
99.-

113 %
194'-.

IMPORTAÇÕES VINDAS UO RESTO DO MUNDO

Comunidade
França 
Bélglca-Luxemljurí
Países-Baixos
Aleiiianha 
Itália

1958
IG 15G

832
1079
2 107

4G5
2 528

19...
24 714

5 547
2 434
2 324
8 781
5 128

Aumento
53 %
27".
45%
34%
61%

103'..

EXPORTAÇÕES PARA O

Comunidade
França 
Bélgica-Luxemburgo
Países-Baixos 
Alemanha 
Itália 

RESTO DO MUNDO

19C3
21 535

ÍP

vicia das instituições i ni a I _
longa que á cios homens e elas
pociem, também, se bem cons-
truidas, acumular c transmitir
a experiência c conhecimentos
cias sucessivas geraçí-as.

— A grande revolução curo-
P- in de nossa ópoca — diz ain-
cia Jcan Monnet — a que visa
substituir em nosso Con ti-
neiiic as rivalidades nacionais,
a união dos povos na liberdade
e na divergência, c que lhe
permitirá uma nova Renasceu-
ça. está em andamento. As
nossas instituições comuns íe-
derais são atualmente, limita-
das. Cabe. a nós desenvolve-
Ias, dar-lhes uma força que as
ponha ao abrigo da nossa de-
bilidade pelos compromissos
momentâneos. Desde que estas
instituições estão criadas, a
Europa que desejamos como
herança para nossos íilhos, c
uma realidade viva.

UM MECANISMO
PARA SEIS

As bases cio mecanismo tío
MCE são o Conselho do Minis-
tros e a Comissão Executiva,
cujo Presidente é, desde o prin-
cípio, Walter Hallstein. A ta-
refa da comissão consiste em
submeter ao Conselho de Ml-
nistros propostas de como ado-
tar as medidas. A Comissão
propõe e o Conselho decide.
Se a Comissão descobre uma
infração do Tratado por parte
de um Estado membro, deve
intervir e comunicá-la ao Tri-
hunnl Europeu de Justiça. A
Comissão 6 independente dos
governos nacionais dos Estados
membros c deles não pode re-
ceber nem solicitar instruções.

Para põr em prática as dis-
posições do Tratado, estatoelé-
ceu-se um plano cronológico
que íoi subdividido e seu pe-
riodo de transição c de 12 anos,
em três estágios de quatro
anos cada. O primeiro passo
íoi a concretização da unida-
de alfandegária, para a qual
se fixou que em 1961, no fim
•rie seu rç.vimeiro estágio, ,os
taxas alfandegárias deveriam
ser reduzidas, entre os Esta-
dos membros, num niinüno dc
25'í> c abolidas as taxas e os
encargos das exportações fren-
te aos Estados membros. Mas
cm janeiro dc 1961. não só es-
tnvam extintos os encargos íis
exportações como os impostos
alfandegários estavam reduzi-
dos em 40% para os produtos
industriais, em 30 % certas
grupos de produtos agrícolas e

A FACE HUMANA

Dentro da meta de levantar
o nivel dc vida de todos os ha-
bitantes da comunidade, o
MCE realiza, no domínio so-
ciai, ato que consiga alcançar
o objetivo máximo cie salários
e condições cie trabalho únicas,
eiapus progressivas. Em 1963 o
Conselho adotava os princípios
gerais de uma política comum
de formação de profisisonais c
o Executivo elaborou nóvo pro-
jeto de regulamento para de-
senvolver a livre circulação de
trabalhadores. O Fundo Espe-
ciai distribuiu cerca de 14 mi-
ihões de dólares que permiti-
ram a readaptação de 115 000
trabalhadores e 911 550 mil
dólares para a reinstalaçfio de
85 UOÜ trabalhadores.

A sensível diminuição da
vinda de emigrantes à Améri-
ca Latina, continente que sem-
pre exerceu grande atração
aos europeus, parece prova su-
íicierite da boa situação que
oferecem os membros do MCE.
cujas condições tornam sem
atrativo a saída da Europa.
Ainda no ano passado, várias
propostas, atualmente cm es-
tudo, foram apresentadas ao
Conselho Europeu, sôbre a con-
cessão dfc liberdade para esta-
belecimentos comerciais, indus-
ti-iais, extração, transformação
e de artesanato. As primeiras
medidas para a circulação li-
vre de trabalhadores já eram
adotadas em 1961.

O BANCO EUROPEU

Com a finalidade de auxiliar,
em íorma de empréstimos, as
regiões mais pobres cie cada
país membro, criou-se o Banco
Europeu de Investimentos, cuja
tarefa 6 a de cada vez mais
ampliar seu raio de ação.

Para falar somente dos con-
tratos de empréstimos concedi-
dos cm fins de 1962, já na se-
guncla etapa do Tratado, 26
projetos íoram beneficiados
com os recursos do Banco, re-
presentando um total geral de
213 milhões de dólares. Ainda
cm 19G2, o Banco concedia dois
importantes e m p r é s timos _.
França; um no valor de 5 ml-
Ihões de dólares para a elein-
íienção rural da Bretanha, e
outro de 1G.2 milhões para a
modernização das linhas c ins-
talações ferroviárias cia mesma
região.
O MCE NO CAMPO

1962 é julgado como o grande
ano agrícola do MCE, já que

1958
15 911

3 985
1075
1 381
G 401
190U

4 976
876'
306

9102
824

Aumento
35%
25%
11%
23%
42%
67 r.

foram lançadas as bases tíe
uma organização comum de
mercados para os cereais, os
produtos transformados deriva-
dos dos cereais, frutas, legumes
e vinhos, cobrindo um total su-
perior a 53% da produção agri-
cola dos seis paises e 47% das
suas trocas.

Na área do MCE o lavrador
tem autorização para trabalhar
em qualquer terra que não cs-
teja produzindo, assim como a
tíe instalar-se definitivamente
em Arcas onde tenha trabalha-
do durante dois anos seguidos.

Para põr em marcha as de-
cisões acordadas durante 1962,
o Executivo teve que aplicar
mais de 128 regulamentos de
execução. A política agrícola
comum impõe à Comissão Exc-
cutiva responsabilidades de
ação iguais às que teria um Mi-
nistério Europeu de Agricul-
tura, tomando mais de 100 de-
cisões de trabalho por més.

PRESENTE E FUTURO
Até 1970, íim do penedo de

transição c data em que o Mer-
cado Comum Europeu entrará
em vigor em toda a sua exten-
sáo, dentro da qual todos os
p. íses membros tém as mesmas
obrigações, mas também as
mesmas possibilidades e vanta-
gens, o MCE terá percorrido
um longo caminho, que a mui-
tos sempre pareceu, e continua
parecendo inacreditável.

A principal matéria do MCE
em 1964 é a discussão e nego-
ciação do Kennedy Hoimd —
proposta feita pelo ex-Presi-
dente americano para eslabele-
cer acordos entre o MCE e os
E;tadc.5 Unidos. Por outro lado,
sáo varies os países, como o
Japão, Marrocos, Tiinlíia e Ar-
gélia. que deverão ter seu pc-
dido cie associação com o MCE
estudado c os acordas assina-
dos até o fim do ano. As taxas
alfandegárias atingirão 70r. de
redução total, com relação a
1957, também êste ano.

Dfeixando cada vez mais, co-
mo já o íéz no passado, de
apelar para a regra de unanimi-
dade, c usando apenas o sis-
tema dc votação por maioria,
o MCE poderá satisfazer em
maior número os desejos indi-
viduais de cada país. desde que
eles náo prejudiquem a comu-
nidade. Espera-se ciue, talvez
antes de 197Ü. as grandes dec'.-
soes dò MCE sejam tomadas
no regime de maioria, prüici-
pnlmente as mais vitais, que
dizem respeito às suas relações
com o Exterior.

B;v.ic-> do Brasil
D. lsab. (pref)
Aços Villares ..
Arno 
Bras. Roupas ..
Brahma (ord) .
Brahma (prei) .
S_-.iía Cru_ —
DOCOá Srt*.lÍ05 . •
rer-o Bros, • • •
Kibon 
L. Americanas .
Bv.mi. Eiitr

11. Santlstii —
Petrobrás 
s. P. Alpargatas
B_U.o Min
Manesm. íprtf)
S'.d. Nacional ..
V. R. Doce (pt)
Willys tord) ...

000 i 3 990 CO0
930 4 140 030
0!õ 27 743 2.0

_C0 ! 1 OM OOO
300 j 2 0_7 COO

2 «0 \ 12 015 COO
-.6 334 ' 39 0*2 300

5 979 22 105 "50

si 9.0 27 -na 900
87S } »21í 075 300

12 3-0 • 14 31(3 000
5 500 ! 22 253 0ÚO
5 400 j 11 397 COO
0 2_0 SO 393 120

l_ r-ü ' 17 253 CCO
7Jil . i 714 <-^3

f_ p.,,, . o*. 103 5S9
19 465 43 307 _-~1

_J» I l 84* 00.
.5 937 I " MS 400

700 j -4 190 C0'_
3 GO. 5 4 3-1 0C0

'.00
1 -130

420
100
C40

6 OOO
5 -K0

000
&G0
450
2C0

. 100
230
300
050
430

346
2 300
2 130
1 200
0 '.00

7-0

3 100
1 420

300
I0O
300
900
300

3 000
350
300

1 150
950

1 ISO
3 200

480
400

3-10
2 200
2 100
1 1'30
5 900

770

ICO
1 -127

3_d
100
811
957

D 339
3 697

35.
397

_

I 1 104
1 4 C43 !

| 2 2C4
3 277
1 507
3 443

3Í- 
'

I 2 225 !
I 2 145
I 1 130
t 5 9SÔ

! ™ I

0,3
5,4
4.1

0.6
0.7
2,5
2 3

0,7
1.9
2.0

6.S
2.2
4,3

3,9

MÉDIA S/X DOS TÍTULOS PÀIÍTICUUAKES DA P-ÔLSA DO RIO DE JANEIRO

9-10-64 io--.-.

orada pe'.o Serviç

-10-64
2 o;. 2 »-;J J '

Nacional de Investimentos Ltda.)

Outubro de
1 503

19Ú3

FUNDOS MXTUOS DE INVESTIMENTOS

V^loi da Cota
Ci$

Ült. Di.t.
Cr»

FUNDO CR!_SCINCO ..
CONDOMÍNIO DELTEC
FUNDO ATLÂNTICO ..
FUNDO ORCICA 
FUNDO HALLES 
FUNDO BLIAS-L 
FUNT-O NOBTEO 
GUINLE S. 

3 "0
9/10
6/10
7/10
9/10

20'7
5/10
9/10

192,80

'.C9.50
491,83

1 9-5.90

5-5.00
12.00
10,00
fl.00

32.00
1.50
8,00

BCtftnbro
oetombro
setembro
ee temi) ro
setembro
Junho
fevereiro

Valor do Fundo
CrV

25 221 C24, •
2 2S2 430,
1 298 -79.

363 938,
1*4-3 -Í--S,

IA 4fi8»i
49 457,

T 768 C23,

Letras de Importação:
Banco do Brasil:

923
Em
Em

7334 Em
8023 Em
8004 Em

35037 En)
24O0O Em

PIS Em
350 Em
418 Em

5000 Em

10/7 
'04

13/7 04
13/7/04
10/7. '64

17/7/64
20/7/04
3/9/64
12/9 64
18/9/64
-_l/9 64
5/10/64

83.50
S3,j0
33.00
83.50
83.50
83,50
83,00
84,50
33,70
83,70
84.50

Apólices e ObrisfncOes
27í',9 nec. Financeira .

Estaduais:

São Paulo Alpargatas:

2951 Direitos de Sub.wri-
ção da S. P. Alpar-
gatas 

1000 tdem 
65C0 Idem 

11900 Idem 
2500 Idem 
1000 T. Janer 

Dcbêntures:

113 Cia. Docas de Santos
1100 Petróleo de 1 000 ..

_.. Hipotecárias:

60
61
63
63
64

1350

120
1000

700 Banco do Estado da
Guanabara .'

Alvarás:

142 Metropolitana Cia.
de Ses;ivos — Ord.

842 Cia. de Seg. Gerais
Corcovado 

Vendas a Têrnio

900 Mesbla — Por;. —
v/o 30 dias 

200 Sid. B c 1 go-Mlhelra
v/c 8/11/1964 

5000 •

2CO0

5.0

2370

MERCADORIAS
90 S. P.

das —
16 Let 300

1201 Lei 820
93 Idem .

800 Idem .
150 Idem .
113 Idem -
63 Lol 14

10100 Idem .
15-Ti-.-,i!o3

Prqgresí
Açfíes
Outros

Uniformiza-
B_J 

P/A

P/3

de. Renda
va GB ....

Bancos:

720
350
620
625
630
633
610
625
630

172000

1400 Andrade Arnaud ..
50 Mercantil Industrial

do Braill 

Acues
Outras Companhias:

100 A. Fabril — Nom.
4300 Idem — Port

133 Nova América —
Nom

4000 B. Peixoto Forneci-
mentos S/A — Ord.

2000 Borghoff 
3000 Idem 
1020 Bras. Petróleo Ipt-

ranga — Pref
166 Cimento Aratu 

50 Tdem 
EC00 Codlma — Mãqul-

nas c Acessórios ...
100 Duratcx 
100 Idem 
300 Fab. Art. Têxteis

Artes 
SCO Idem 
400 Idem 
900 Hlme — Com. e Ind.

2100 Idem ••'.¦•
869 Industrial c Agrico-

la Santa Cecília ..
2300 Nac. de óleo de

Linha.a 
200 Idem 

SOüO

2900
3000

3000

565
HO
115

1250
11500

120000

1000
2250
23CO

1950
1955
19G0
2570
2530

1030

CAFI-

Funcionou ontem o mercado
de café disponível sustentado e
com ne- cotações Inalteradas. O
tipo 7. sairá 1964/65, contribui-
cáo de 22,50 dólares cotado ao
preço de CrS 4 230.00 por 10 qui-
los. Nfio houv.c vendas declara-
das sôbre o disponível, nem cate
despachado para eintoarques.

Cotações por 10 quilos:

Saíra 1964/65 — Contribuição
de 22,50 dólares:

Nâo liouve.

Desde 1. do mis  15 13.
Desde 1 de Julho .... 1 049 795
Idem, nno passado.... 1 125 406
Existência  — ~

Tipo 2
Tipo 3
Tipo 4
Tipo 5
Tipo 6
Tipo 7
Tipo S

CrS
CrS
CrS
Crü
CrS
CrS
CrS

250.00
030,00
S'.0,00
650,00
450,00
250,00

4 030,00

ESTADO DK MINAS:

Idem, sofra 64/65 Cí»

ESTADO UO RIO:

Caíé comum safra 64/65 423,00

AÇÜCAB

O mercado de açúcar fu-_.clo-
r.ou ontem ílrme c Inalterado.
Entrados 5 870 sacos do Estado'
do Bio. Saldas 10 000. Exlstèn-
cia 4-17 410 sacos.

Cotações por 10 quilos:

Resolução n." 1 840. de 29/6/61
_ pvu — CrS 8 200,00.

ALGODÃO

Esteve ontem o mercado ái"
3l;rod_o em romã firme c Inai-
torado. Entradas náo houve.
Saldas 200. — Existência 4 251
f areias.

Cotações por 10 quilos:

(Entregas em 120 dias)

LtberoçSo cm 8 de outubro:
5G7" 2 

432Sfio Paulo

_. Santo 
Fc--.V-_nbU-o 
Balüa 
E. Rio 

Total: 
Desde 1 do mé.. ..
Desde 1 de Julho
Idem, ano passado

Embarques cm 6
tubro:

750
350
125
125
100

4 949
54 091

1 9_6 244
854 881

8 de ou-

Serldó Tipo 2
Serldó Tipo 4

Fibra Curta:

Sertões Tipo 3
Sertões Tipo 4
Cearí. Tipo 3
Ceari Tipo 4

Fibra Média:

13 800.00
13 700,00

14 000.00
13 300,00

11 800 00 J 2 800,00
11700.00 11800.00
lt 600.00 11 700.00
11 500,00 11 600,00

Matas Tipos 3-4 9 500.00 —.
Paulista Tipo 6 10200.00 10400.
Paulista T 1 p o 0 10 200 10 400

I.OÍO-'.>l
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Por dentro
do negócio
João Muniz di. Souza

O economista Mllcíacles do
Sá Freire, assessor para as-
stfüios agrícolas do Minis-
tário do Planejamento e Co-
ordenação Econômica, exa-
minará, na próxima semana,
com os Secretários de Agri-
cultura dos Estados dc Mi-
nas Gerais, Paraná, Santa
Catarina e Rio Grande do
Sul, a participação dc cada
Secretaria na política de
preços mínimos e financia-
mento da produção.

Durante os contatos com
os[ Secretários de Âgricúltu-
ra, o Sr. Milcladcs de Sá
Freire discutirá, também,
alguns detalhes dasistemátl-
ou de funcionamento do de-
creto de preços mínimos, dct
correção monetária e da
criação de coordenações es-
tádiiais de crédito, nos moi-
des da coordenação nacio-
nal. ¦

O ' assessor do Ministério
ão Planejamento seguirá, di-
retamente para Belo Hori-
zònte depois de amanhã, ru-
mando em seguida para
Curitiba, Florianópolis e
Porto Alegre.

SUDENE: NOVO PLANO

O Superintendente üa SU-
DENE, economist a João
Gonçalves Alves de Sousa,
anunciou, na reunião do
Conselho Diretor dessa Su-
perintendência.. que já está
elaborado o novo Plano Di-
retor dc desenvolvimento do
Nordeste, em substituição ao
apror.ado nã gestão do Sr.
Celso Furtado.

Da reunião, participaram
cinco Governadores nordes-
thios: Paulo Guerra, Aluísio
Aires. Lomanto Júnior, Vir-
gilio Távora e Pedro Gon-
dim, os quais acertaram com
o Sr. João Gonçalves ãe Sou-
sa: o estabelecimento de uma.
nova política prioritária pa-
ra. convênios da SUDENE, a
serem firmados com orga.-
visinos estrangeiros e Go-
ternos estaduais.

DIVERSAS

*' Editado pelo Banco de
Crédito Real de Minas Ge-
rais, estão scTido distribui-
dos gratuitamente exempla-
res ão livrinho de Erimá
Carneiro e Célio Barbieri
Como Reavaliar o Seu Ativo.
eih. todas as 176 agências do
estabelecimento.
:;:' Representando diversas
emprisas norte-americanas
interessadas em fazer invés-
timentos no Rio Grande ão
Sul. encontra-se em Porto
Alegre o técnico Byron Mc-
Krosky, com a finalidade de
estudar a possibilidade de
concessão de financiamentos
para a instalação dc indús-
trkis. de beneficiamento de
abacaxi, frutas cítricas, alho
e cebola. Informou o técni-
co'norte-americano que nu-
merosos bancos dos Estados
Unidos estão interessados
em financiar empreendi-
mentos industriais brasilei-
ros. sô não o tendo feito
ainda pela ausência de pia-
nèjumento.

Indústria de
rijáquinas
pede isenção

Ò Presidente da Asso-
cidção de Máquinas, Vei-
culos, Acessórios e Peças —
ANMVAP —, Sr. Mader Gon-
çalvés, expôs ao Ministro da
Fateenda a inquietação dos
meios empresariais, tanto
dos Rio de Janeiro como de
Sajtitos, diante da possibili-
daíeléLde as Alfândegas vi-
reivu.-a cobrar direitos sobre
a importação de equipamen-
Los destinados àquele setor
industrial.

O Sr. Mader Gonçalves, a-jueni. o Ministro Otávio Gou-
veia de Bulhões assegurou
uni estudo imediato do as-
junto, frisou, ainda, em sua
exposição, que a cobrança
iaqueles direitos, através de
mensagem do próprio Exe-
vutivo, ficou suspensa, com
_ garantia de termos de res-
ponsabilidade assinados pe-
lãs firmas perante as repar-
bicões aduaneiras. A propôs-
:aí do Executivo, todavia,
iiito teve andamento no Con-
jresso, acarretando aos que
confiaram nas promessas do
3©vérno passado sérias
apreensões.

Plano de

Vida eni Brasília custa
menos que na Guanabara
e Capital de São Paulo

Brasília (Sucursal) — A Divisão de Estudos Éoòii6ml-
cos cia SÚperlntoncIÔhoiã-Qeral de Economia da. Prefeitura
do Distrito Federal divulgou ontem uni estudo, afirmando
que o ousto de vida em Brasilia é mais baixo do que em.
Sáo Paulo e no Rio cie Janeiro, e mais alto com relação a
Goiânia e Belo Horizonte,

A principal conclusão a que chegou aquele órgão é a
de que a produção hqrtigrahjelra do Distrito Federal, em
aumento progressivo, contribuirá cada vez mais para que
o abastecimento da população do plano-pilôto e das cida-
des-satélites se faça de maneira vantajosa para o consu-
inldor.

PREÇOS

O relatório da Divisão de
Estudos Econômicos — consti-
tuldo tio numerosos quadros
e gráficos demonstrativos —
íoi elaborado sob a orienta-
ção dos técnicos Sabá A. Cor-
deiro, Oscar Fontes Faria, Eu-
¦ripedes Gonçalves e Mennn-
dro Menezes.

Tomando por base os preços
correntes em setembro, a Su-
perintendência Geral de Eco-
nomia verificou, por exemplo,
os seguintes percentuais (pre-

ços por quilo): arroz de l.\
custava em Brasília menos de
52,00 do que no Rio de Janei-
ro e menos 47,40 do que em
São Paulo; enrne suína dom-
bo), em Brasília, menos 43,40
do que no Rio de Janeiro e
monos 35,90 do que em São
Paulo; farinha de mandioca
(a granel), menos 33,40 do quono Rio o menos 28,00 do queem São Paulo; feijão roxinho,
menos 11,00 do que no Rio e
menos 39,50 do que cm São
Paulo.

Medidas para dar combate
à inflação não traduzem
estatização, diz Ciriaco

O Conselheiro da Associação Comercial, Sr. Ciríaeo Jo-se Lins, expressou na reunião semanal desse órgão a con-vicçao de que o atual Governo incrementará as atividades
particulares, acentuando que "as medidas adotadas paracombater a inflação não significam, em absoluto, estati-zaçao".

Disse o Sr. Ciríaeo qué respondia com suas palavras aoSr. óton Mader, também Diretor da entidade e que re-clamou do Governo contra a criação de novos órgãos decontrole das atividades particulares e novos organismos in-dustriais e comerciais".

CRÍTICAS

Na opinião do Sr. óton Ma-
der. diversas medidas tomadas
ultimamente pelo Governo se
constituem numa ameaça para
as atividades empresariais, re-
ferindo-se, principalmente, às
portarias do Ministério da Via-
ção e Obras Públicas que. no
seu entender, obrigam as au-
tarquias e sociedades de eco-
nomia mista a utilizarem o.s
meios de transporte governa-mentais. *

O REBATE

Refutando as criticas ao Go-
vêrno, no setor da empresa
privada, notadamente no âmbi-
to do Ministério da Viação, oSr. Ciriaco José Luis ressaltou
sua condição de representante
do Comércio na Comissão deMarinha Mercante para refe-
rir-se a fatos que presenciaranos últimos anos do Governo
deposto.

Mostrou que "reivindicações
absurdas eram exigidas do Go-vèrno com sua aquiescência e
passividade".

Apesar de, na CMM, ofe-recer resistência às investidas
que considerava injustas, ina-dequadns e impertinentes namaioria das vezes essa resis-tência era prejudicada pelaatuação de elementos mais for-tes que conseguiam livre aces-so aos ministérios e á Presi-
dência da República, obtendo
das autoridades tudo o que de-sejavam.

REFORMULAÇÃO

Com a Revolução de 31de março — proseguiu o Sr.
Ciriaco José Luís — promoveuo Governo Castelo Branco areformulação de atos e legisla-
ções que antes constituíam sé-
rio gravame para a economia
nacional. Este Governo está li-
vrando o setor da Marinha

Mercante cios excessos que an-
tos ali eram encontrados. Na
CMM. todos os excessos de ta-
xas de sacaria que serviam pa-ra aumentar os salários dos¦portuários hoje foram retira-
dos, com a implantação do cri-
tério do pesagem. O Ministro
da Viação tpm recebido as pon-derações da CMM e as enca-
minhado ao Presidente da Re-
pública, objetivando a regula-
rização desse setor de vital im-
ponáncia para a circulação dariqueza nacional.

LUTA TITANICA

A Revolução, segundo o Sr.Ciriaco José Luís — encontra-
ra um País A. beira da sub-versão e seriamente ameaçado
pelo comunismo. "O acuai Go-vêrno está disposto a eníren-
tar uma luta, que reconhece
titanica. visando ao restabe-
lecimento do conceito do Bra-
sil no exterior. Por isso, pro-move com todo empenho e des-temor a correção de despesas
abusivas, o que justifica a pre-ferência do transporte para oLóide Brasileiro e a Rede Fer-roviária Federal".
CONFIANÇA

O Sr. Ciriaco José Luís não
admitiu a possibilidade de se
instalar no Brasil um regime
totalitário ria direita. Consi-
derou necessário suportar ossacrifícios que a conjuntura
estava a exigir para propiciar,em futuro próximo, melhores
condições de vida para todos
os brasileiros. Argumentou quesua confiança no Governo e
sua consciência de brasileiro
lhe ditavam este porcedimento.
Concluindo, dirigiu apelo a to-
dos para que dessem um cré-
dito de confiança "a um Go-
vêrno honrado que em apenas
5 meses de atuação tem revela-
do capacidade e mostrado ser
digno da confiança dos seus
concidadãos".

Projeto de Imposto sobre
a Renda é criticado por
industriais da Guanabara

Em parecer, o Departamento Jurídico da Federação das
Indústrias do Estado da Guanabara opinou que o Projeto
1 989/64, modificando o Imposto de Renda, "não deve me-
recer aprovação", pelas razões que enumera: 1) Necessita-
mos. ainda, no Brasil, de medidas acauteladoras de inte-
résse fiscal; 2) pretende o autor do projeto que a dedução
das doações seja feita sóbre o imposto devido, e não no cál-
culo da renda líquida ou lucro real.

Acrescenta o parecer ciue "embora o projeto limite auma certa percentagem a dedução pretendida! ela deve ser
considerada naquele cálculo, como vem sendo feito", sendo
que "o projeto merece respeito pela matéria altamente re-
levante que traz à consideração, mas deve ser modificado".

expansão
iw ra

Fotfalcza. (Corresponden te) —
A tsirjjerinteridência do Desen-'.-olvimento Econômico e Cultu-
jtàl tio Ceará — SUDEC — in- •
tehsificpii seu programa de trei-
namento e formação de pessoal,
Jom cursos de especialização
tázendariai de preparação de
íxames de admissão à Escola
(ie Veterinária e de Segurança
{Táeional, além do Curso Inten-
llvo de Treinamento em Pro-
blemas de Desenvolvimento
Econômico, a cargo da CEPAL.

SUGESTÕES

Diz o parecer daquele depar-
tamento que a indústria con-
corda plenamente com o pro-
jeto quando chama atenção
para o fato de que nossa legis-
lação fiscal.não favorece, como
devia, as doações para fins ge-
nuinamente filantrópicos e ci-
entifleos. Não é uma legisla-
ção estimulante — diz o estu-
do — dos gastos com pesquisas
técnicas. Existe uma razão pa-ra que o fisco oponha alguma
dificuldade à dedução de gastos
desta natureza, como a lem-
brada pela letra A do Artigo 20
que trata dos abatimentos da
renda bruta, que teria a sua
alínea modificada, para refe-
rir-se, apenas, a instituição fi-
lantrópica.

Os parágrafos que o autor
pretende adicionar sáo as se-
guintes: § l.o _ Após concluído
o cálculo do imposto devido e
apurado o quantum a recolher,
poderão ser deduzidos: I — pe-las pesòsas físicas, até 5% do
total devido; II — pelas pes-.sons jurídicas, até 3r;. do total
devido, desde que os importtín-
cias correspondentes a essas
porcentagens tenham sido doa-
das a qualquer das seguintes
entidades: a) Universidades
oficiais federais, estaduais ou
municipais, para fins de pes-quisa científica; b) Fundo Na-
cional de Pesquisas, adminis-

trado pelo Conselho Nacional
de Pesquisas: c) instituições
oficiais e particulares (estas úl-
timns sob forma de fundações)
de pesquisa científica e tecno-
lógica, que constarem de lis-0'
ta publicada anualmente peloConselho Nacional de Pesqui-
sas.

Bolsa de
Valores do
E. do Rio

Niterói CSucursal) — a Bôl-
sn de Valores do Estado do Rio
funcionou ainda ontem com omercado fraco c em baixa, ne-
gpclando 2 290 títulos e movi-
mentando CrS 1 535 600.00. Di-
versos títulos de agremiações
esportivas e sociais do Estado
continuam em leilão, entreêlcs os do Jurujuba Iate Clu-
be (CrS 650 mil) e do Fonseca
A. C. (CrS 210 mil).

O dólar, no mercado manual,
fechou a CrS 1820 para a venda
e a CrS 1 800 para a compra.
As letras de câmbio da Hailes,
com 180 dias, foram negocia-
das a CrS 82,60, enquanto asapólices federais, de Recupera-
ção Financeira, eram cotadas aCr? 030 e as estaduais, de Ele-trificação, a Cr.? 600.

FINANCIAMENTO Comentário Econômico

O Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico, através da AID — Agência Interamericana deDesenvolvimento, concedeu o financiamento de CrS 750 milhões para a ampliarão de uma imhts-tria ile. artefatos metalúrgicos não ferrosps cm São Pauli). Na joio, o Presidente do BNDE, Sr.Garrido Torres guando assinava a concessão do financiamento

Produtos
primários
vao s

Washington (FNS-JB) — O
recém-dlvulgado relatório anual
do Fundo Monetário Interna-
cional afirma que "cs países
subdesenvolvidos, mormente cs
da América Latina, participa-
ram mais da atual fase de pro-
gresso econômico do mundo.
Essas nações conseguiram colo-
car melhor nos mercados indus-
trializados as suas matérias-
primas por preços superiores
àqueles de 1963".

O FMI prevê em 1965, uma
nova e substancial melhoria da
posição dcs produtos primários,
no mercado internacional. A
perspectiva é substanciaria pe-
las tendências dcs atuais pre-
çcs desses artiges nos centres
industrializados de censumo.
Nos últimos cinco meses, esses
preces têm subido na Europa e
nes Estarics Unidos, ende o po-
der aquisitivo das populações
força a elevação do consumo e
todos cs bens de luxo. As me-
lhores previsões efio para o
açúcar ha Europa e o cacau
nos Estados Unidos, onrie as in-
dústrias de confeitaria regis-
trám uma expansão incompará-
vel desde o término da Segunda
Grande Guerra.

BALANÇA DE
PAGAMENTO MELHOROU

O relatório do FMI indica quea capacidade manufatureira de
produtos primários e semi-ela-
borados das paiees subdesenvol-
vidos, deverá subir bastante no
próximo ano para satisfazer a
demanda externa, graças á re-
dução dcs seus deficits de pa-
gamentes nas áreas industriali-
zadas. O FMI ccnttatou que a
melhoria dos preços possibilitouao grupo dcs subdesenvolvidos
reduzir em USS 1.5 bilhão os
seus compromissos externos.
Essa. liquidação facilitou noves
créditos europeus e estaduni-
deuses para a América Latina,
África e Ásia. Esses créditos Jáestão sendo empregados no me-
lhoramento da produçáo, atra-
vés da compra de bens de pro-dução e com a abertura de me-
lhores financiamentos internos.

E.conomia
mineira
em 'mico

Belo Horizonte (Sucursal) —
A Secretaria do Desenvolvi-
mento de Minas iniciou ontem
entendimentos com técnicos
ingleses para fazer o primeiro
levantamento global da econo-
mia do Estado, com a finalida-
de de conseguir empréstimos
com agências internacionais de
financiamento para projetosindustriais.

Como parte do seu programa,
a Secretaria do Desenvolimen-
to de Minas conclui, hoje, os
estudos para lançamento no
Estado das cidades industriais,
núcleos industriais e subgru-
pos industriais, com o objeti-
vo de incentivar a instalação
de indústrias em Minas.

e
estudam a
situação

O Diretor Executivo da Su-
perintendência da Moeda e do
Crédito, Sr. Dênio Nogueira,
iniciou ontem, com os técnicos
do Banco Interamericano de
Desenvolvimento, os estudos
preliminares sóbre o balanço
de pagamento do Brasil, que
deverão alongar-se por mais de
uma semana.

Durante o contato foram exa-
minados diversos documentos e
aspectos da situação mo.ietá-
ria. bem como as diretrizes a
serem adotadas pela SUMOC
dentro do Plano de Ação do
Governo Revolucionário.

Enquanto isso, os membros
da missão do Banco Mundial,
que estão estudando a possibi-
lidíde do novos empréstimos
ao Brasil, estiveram em visita
ao Diretor da Carteira de Co-
mércio Exterior rio Banco do
Brasil, Sr. Aldo Batista Fran-
co, com quem trocaram idéias a
respeito da política de expor-
tação. Posteriormente a mis-
são esteve em conferência com
o Ministro da Indústria e do
Comércio, Sr. Daniel Faraco.

BNDE e AID concedem um
crédito de Gr$ 750 milhões
para ampliar indústria

O Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico con-
cedeu, ontem, o financiamento de CrS 750 milhões para a
ampliação de uma indústria de artefatos metalúrgicos não
ferrosos, localizada em Santo André, Estado de São Paulo.

Os recursos para a operação vão ser totalmente forne-
eidos pela Agência Internacional para o Desenvolvimento —
AID — nos termos de um acordo firmado com o BNDE, se-
gundo o espírito da Aliança para o Progresso, sendo a em-
presa beneficiada a ISAM — Indústria Sul-Americana de
Metais.
VARIEDADE

A empresa beneficiada pelo
financiamento industrializa
metais à base de alumínio, co-
bre e zinco, Inclusive lamina-
ção e manufatura, fornecendo
uma variedade de mais de dois
mil produtos a diversos seto-
res da indústria, desde a me-
canica e automobilística até
á de objetos de adorno. O cré-
dito concedido cobrirá cêrca
do 2G9Í. do investimento quoa empresa promoverá.

Entre os novos produtos que
aquela indústria pretende

acrescentar à sua linha de
produção, encontram-se alguns
tipos de ligas metálicas que o
Brasil importa obrigatória-
mento. Entre estas, podemos
salientar a liga usada nas pia-cas de clichê tipográfico, as
quais são indispensáveis à lm-
pressão de jornal. Assinaram
o financiamento prlo BI j )E
o seu Presidente e Diretor-ou-
porintendente, respsctivomén-
te, Srs. José Garrido Torres
e Genival Santos e pela ISAM
os seus Diretores, Srs. Luis
Eduardo Campeio e Nicolau
Morais Barros Filho.

lecanização do Cais íio
anl fica pron ia em

para aumentar descarga
As obras de mecanização do Cais do Paul. no Porto de

Vitória, que elevarão para 600 mil toneladas a capacidade
de descarga de navios e carregamento de vagões, com a
c.uplicação do fornecimento de carvão à Usina Intendente
Câmara, em Itapatinga, estarão concluídas ainda este ano,
possibilitando a entrada em operação da segunda bateria
de coqueria e do alto forno n.° 2, que estão" prontos des-
tíe 1963.

A mecanização do Cais do Paul vai fazer com que o
tempo médio de descarga dos navios estrangeiros (10 500
t-iw) caia de 17 dias para somente 30 horas, o mesmo acon-
tecendo com os navios nacionais de 7 200 tdw, que, atual-
mente, são obrigados a permanecer nove dias no Cais para
poderem descarregar e terão o prazo de operação reduzido
para 20 horas.
CAPACIDADE

O Cais do Paul, que em
1963 recebeu 231513 t de car-
vão, passará a ter uma. capaci-
dade de descarga de 350 tone-
ladas por hora e estará total-
mente concluído em março de
1965.

O avanço no tempo de des-

carga vai aliviar bastante o
Porto de Vitória, permitindo
maior racionalização no trans-
porte marítimo de carvão.

O aumento da capacidade
do Cais Cárvoeiro do Paul vai
significar, dentre outras coi-
sas, a duplicação da produçãocie produtos químicos deriva-
cios de carvão da Usiminas.

Desenvolvimento
Econômico (V)
No estudo áa CEPAL se poderá verificar

como vem aumentando de modo firme o volu-
me das exportações e como, não obstante, de-
cresceu relativamente o poder ãe compra des-
tas exportações, em conseqüência áa deterio-
ração dos preços ãe intercâmbio. Daí a. urgên-
cia da melhoria dos preços dos produtos pri-mários e da criação nos mercaãos internacio-
nais áe condições favoráveis de acesso às cx-
portações tradicionais e à nova produção in-
dustrial dos países em desenvolvimento'. A po-lítica e os métodos atualmente empregados
nas relações econômicas dos países industria-
lizaãqs com a economia de exportação de pro-d.ulos primários são inadequados para a solu-
ção do problema do subdesenvolvimento. In-
clusive a concessão de créditos, de modo como
se faz atualmente, representa apenas uma so-
lução transitória e precária. A capacidade de
endividamento ãos países ãa América Latina,
por exemplo, está se estreitanão perigosamen-te; os serviços financeiros chegam, em 1963, a
26,6r/i áe sua renâas e, em alguns países, pa-rece inevitável uma consoliáação nmito libe-
ral áa dívida corrente.

Observam os técnicos ãa entidaáe que se-ria, pelo menos, arriscaáo confiar nas forçasespontâneas áo mercado para a solução deste
problema, mesmo porque os preços de alguns
produtos primários registraram aumentos no
último ano. Em que pese o jato ãe que as cir-cunstàncias que atuam em caáa mercaáoria
podem variar e alterar a posição presente, não
se pode esquecer que o agravamento da rela-
ção ãe intercâmbio não se deve apenas à baixados preços das exportações, mas também àtendência oposta ãos preços áas importações.
Por isso, não obstante a alta áe preços de mui-tos proãutos primários exportados pela Amé-
rica Latina, esta ascensão serviu apenas paracontrabalançar aquela experimentada pelosbens de importação. Assim, o índice da rela-
ção áe intercâmbio com o exterior era, em1963, cêrca âe 8% inferior ao ínâice de 1958,ano, aliás, de baixa relação de preços e, ainda
mais, na maioria ãos países tal índice resultamais baixo que o ãe 1960.

Diz a CEPAL que "a expectativa e o inte-rêssè despertados pela Conferência Mundial
de Comércio nas regiões em desenvolvimento
eêtãõ, pois, plenamente justificados e, commaior razão aináa, no caso áa América Lati-na, pela singular intensidade com ¦ que caiusua relação de intercâmbio. A luta por alcan-
çar uma estrutura de mercado e preços maiseqüitativos é parte essencial da campanha
contra o subdesenvolvimento e é indiscutível
que as relações internacionais daqui por dian-te estarão influenciadas, em grau cada vezmaior, por este fato".

Finalmente, revela o estudo que é tam-bém de primordial importância um conjuntode fatores que, por vezes, paralisa a políticaeconômica e que poderia ser agrupado sob a' denominação ãe confiança social. A inse-
gurança, em qualquer ãe seus aspectos, é o
pior inimigo áo desenvolvimento e pode resul-tar mesmo áa incapaciáaáe áos governos nadefinição e manutenção ãe uma conduta quepermita aos fatores ãa proâução contar comum mínimo áe garantias em sua posição pre-sente, ou em seus planos futuros. Do" mesmomodo, e já no domínio mais estritamente eco-nômico, a ausência áe áisciplina na direção da
política fiscal e monetária, além da continui-
âaáe ãe aáministrações àefeituosas, são fatos
que minam a confiança, desalentam as inver-
soes e pervertem a mentaliãaãe econômica
coletiva.
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disposição dos seus clientes e amigos o seu
rtamento na cidade de
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OA AMEBICA
SOCIEDADE ANÔNIMA

SEDE PRÓPRIA — RUA SAO BENTO, 113 — SAO TAULO
Carta Patente n.° 2 974

BALANCETE EM 5 DE OUTUBRO DE 1964
Compreendendo as operações da Matriz e Agências

ATIVO PASSIVO

Caixa ~- Banco do Brasil _ 489 359 759.10
Dep. á Ordem da SUMOC 5 701 442 164,20
Empréstimos 1 585 261 259.40
Títulos Descontados 18 586 381 471.30
Outros Valores 2 680 100 810.301
Agências no Pais 9 314 643 883,401
Correspondentes '. 1 910 695 720.30Í
Edif. de uso do Banco 2 312 059 143.50Í
Inst. móveis e utensílios 2 145 719 060.80
Contas de Resultados 1 000 984 14o]õO
Garantias e Custódias 6 310 334 831 30Títulos em Cobranças 18 058 957 85360Outras Contas 3 030'386 682.10

132 326 779,80

Capital 1500 000 000,00
Reservas 3 890 935 287,30
Depósitos 26 968 139 558,30
Outras Créditos 5 827 425 001,90
Agências no Pais 9 002 403 663.30
Correspondentes 392 114 069,20
Contas de Resultados 2 151629 832,80
Deposltantes de Valores 6 310 334 831,30
Dep. de títulos em cobrança 18 058 957 853,60
Outras Contas '. 3 030 386 682,10

77 132 326 779,80

São Paulo, 6 de outubro de 1964

a) JORGE DA SILVA FAGUNDES — Diretor-Presidente
a> J. MEIRA DE VASCONCELLOS — Diretor-Vice-Presidente
a) HERBERT V. LEVY — Diretor-Superintendente
a) HERCULANO DE ALMEIDA PIRES — Diretor-Gerente
a) ABELARDO TEIXEIRA — Diretor-Gerente

a! LUIZ CARLOS FERREIRA LEVY — Diretor-Gerente

ai PEDRO G1ANNOTTI — Gerente da Matriz

a) LOURIVAL DANTAS Contador C.R.C. — S.P. 30 747.
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AGENDA JB
JUIZ — Hoje, dn.. 12 ds 16 liomn, na Ai.&nela Nacional, Av. Presl-
demo Wilson, 164, B.° andar, snln noa, catara do plantão pnra co-
nlioccr pcdldon urgontos de habcius-corpus, o Jul/; da 5.» Vora
Criminal.

PAGAMENTOS — A Seorotnrla de Flnansos paga ngúuda .oira on
BCrvltlorcB do lote 2. * A Pngntlorlu do Tesouro Nacional ofótutvri
no tila 12, 18." dia útil da Tnheln, organizada poln Diretoria da Des.
posa Publica, o pagamento dns fis. j 200 — 3 250 a S 2!>5 ~ 5 .'100 »
8.30a — 5 1150 o 5 401 — S 134 a 5 1119 — Snlftrlo-Famllln.

TltEN.s — Paru quo sejam ícltos trabalhos do conservação na linlic.
H, cutre aa cabinas 2 o li OS trens elétricos paradores que se tlesü-
num a ostaçflo D. Pedro 11 nfio íiirfto paradas, segunda e terou-
íelrn, dan 11 ds lfi horas, nus estações do Silo Cristóvão o Lauro
Mllllcr. Pnrarfio, entretanto, nas tlemnis estações.

CXIKSOS — Nos Cursos 1TAP estão abortas Inscrições para treinitr
candidatos para exercerem funções mi Indústria u Comércio th»
Guanabara. Matrículas na Av. Presidente Vargas. 542, grupo 00(3, do
9 as 21 horas. * O Curso Panorâmico da História do Rio do Ja.
neiro, o Instituto Histórico o Geográfico Brasileiro convida os on-
vimes dis aulas-conícréncins, no Automóvel Clube do Brasil, na
Rua rio Passeio, 90, dl ri Í4 àa 17 horas para a 5.1' a.ila-uonferónchi,
pelo Embaixador Joaquim do Sousa _cno, sóbre O Hlo de Janeiro
de I). Joilo — 1808-1821.

CONCURSO — Estilo abertas até o dia 23 do corrente, a» Inseri-
ções para o concurso a reallzor-se para o cargo do Chefe de Zona
Eleitoral do Tribuna! Regional Eleitoral do Estado da Guanabara.
O concurso sera exclusivamente do títulos, sendo exigidos diploma
de curso superior c Idade superior a 25 anos. As Inscrições e
maiores informações podem Her obtidas na sede do TRE da Gua-
nabara, na Rua Primeiro do Março, 42, l.o andar, das 13 as 17
liorns, dliiriameiuo.

INSCRIÇÕES — Estilo abertas as Inscrições para Ingresso na Escolf.
<Io Formação de Oficiais da Policia Militar, os Interessados poderão
ae dirigir n. Diretoria de Ensino (Rua Evaristo da Veiga, 78), para
quaisquer informações.

CONFERÊNCIAS — O psicólogo Rubens de Brito farfi, dia 12, as 10
horas, no FavUhSÒ Afonso Pena Jr., Rua Carlos Soldl, 813, confe-
rencia sóbre Problemas de Pessoal em Administração. * Amanha,
às 10 horas, no Templo da Humanidade, conferências sóbre Regime
Privado. Condensação da Moral na Fórmula Viver para Outrero.
* Hoje. às 17 horas no Instituto dc Nutrição Anncs Dias, Av. Pas-
teur, 44. conferência do Professor José Lopes Pontes, sobre Assislèn-
cia Alimentar no Eslado da Guanabara. * No auditório do H. N. S.
Glória (AMSA) hoje, às 10 horas, Rua Condo de Bonfim, 54. I Se-
mana I_at.no-Amcric.ina de Agricultura e Alimentarão, coníerônòln
do Capltão-de-Mar-e-Guerra, Dr. Hélio Vechlo Maurício sóbre Alt-
mentar.'»» na Marinha.

CAMPANHA — Programou a Divisão rte Edncaçfio o Cultura da VI
Begifto Administrativa a campanha da madrinha com objetivo ti»
proporcionar as crianças Internas do Jardim de Infância da Casa
Maternal Melo Matos, localizada nesta Região Administrativa, nm.i
demonstração do carinho por parto de seus colegas das Escolas Pri-
màrlas através de presentes, que serão entregues em reunião festiva,
no Jardim dc Infância na Rua Paro, 80, no dia 12, as 9 horas.

JORNADA — A Academia Brasileira de Medicina Militar e a Aa-
socliiçâo de Hospitais do Rio de Janeiro estão realizando a III Jor-
nada de Administração Hospitalar. O programa de segunda-feira
começa às 12 horas, com solenidade no Monumento aos Mortos da
II Guerra Mundial; as 20 horas, entrega de credenciais o às 20h30 m.
seEitto solene de inauguração do conclave na Rua Moncorvo Filho,
20, com presença tle autoridades civis c militares.

HOMENAGEM — Amanhã, na ABI, Jantar cm homenagem aos Jor-
aollstas integrantes da comitiva do Presidente Charles De' Gaulle,
oferecido pela Associação Brasileira de Imprensa em colaboração com
a Divisão de Informações do Itamarati.

EXPOSIÇÃO — A Secretarie dc. Educação o Cultura, da Guanabara,
realizará, do 12 a 15 no Salão de Exposições do Palácio da Culturc,
mii exposição dos trabalhos realizados nas escolas dó Projeto-Pi-
loto para educação de crianças residentes nas favelas. A mostra fí-
cará aberta dns 9 às 17 horas.

SEMINÁRIO — Segunda-feira, ãs lfi horas, no Copacabana Palace,
a instalação do Seminário sóbre Formação Profissional, promovido
pela Organização Internacional do Trabalho, com a participação de
representantes do todos os países das Américas.

VAGAS — O Coronel Chefe do Serviço Reembolsável da, Polícia Mi-
litar do Estado da Guanabara, comunica aos oficiais reformados dr»
Corporação, a existência dc vagas naquele Serviço. Os interessados
poderão se dirigir ã Rua Evaristo da Veiga, 114.
EXAME — A Divisão dc Fiscalização da Medicina da Secretaria do
Saúde avisa aos interessados que a prova escrita aos exames dehabilitação para Prático do Enfermagem será dia 17. às 19 horas,
lia Escola. João Alfredo, Av. 28 de Setembro, 109. Os candidatos
deverão comparecer 15 minutos antes da hora marcada, munidos
do carteira do identidade.

DEBATE — O Serviço dc Assistência a Menores promove dia. 12o HI Debate Escolar entre os alunos dos educandárlos do SAM.
Local: Auditório do IAPC; Rua México, 128, 10." andar.
AERONÁUTICA — Durante as comemoraçõss da Semana da Asado 18 a 23 do corrente, o Comandante dn. Escola autorizou a vlsi-taçao pública dos colégios interessados cm conhecer aquele esta-bcleclniento de eusmo. * A Diretoria do Ensino da Aeronáuticaestá distrlbullndo aos interessados, instruções para a admissão aEscola de Aeronáutica, na 2." Divisão daquela Diretoria, ua Ave-nida Marechal Cornara, 233. 7." andar, das 12 às 18 li 30 in, de se-
gunda a sexta-feira. * O Ministro da Aeronáutica, assinou as se-
guintes portarias: Mandando servir em Brasília, os l.°s-sargen'tòs
I.orisval de Oliveira Campos, Joáo de Oliveira e Luis Lopes de Mu-tos. 3.°s-sargentOB Eno da Silva Pes_inl.,i, Válter Américo de Sa,Haroldo Duarte Moreira, José Pátrio dos Santos, Sebastião Antôniode Araújo. Vandorlei Lopes de Barros, José Domingos Guimarãese Sousa, Glldo Roberto dos Santos, José Igino Afonso da SilvaBossa, Ivã Sérgio Pereira Becll, Martlnho da Silva Queirós, SilvioSoares, João José Malaqulas Ferreira, Álvaro Heleno Barra Munize José Antero Costa Coutinho, cabo Luís Fernando Câmara e ossoldados Dirceu Silva, Pedro Bonardi, Célio Gomes Pedot e Vai-demur Valo Bessa. * Colaborando com o Ministério da Aeronáu-tica nas comemorações da Semana da Asa o Sindicato Nacionaldas Empresas Aoroviárlas instituiu um Concurso do Reportagemcom o prêmio Gustavo de Lacerda, no valor de .100 mil. cruzeiros á '
melhor divulgação sobro a aviação comercial brasileira. Para con-correr ao prêmio (levem os cnndldatos apresentar três páginas d"publicação, encerrando-se o prazo a 23 do corrente, cm que se co-memora o Dia do Aviador.

MARÉS — Hojo: Preamar — 5 h 15 m/1,1 m c 17 h 25 m/1,0 m: Bai-_a-mar — 0h0m/0,2m e 12 h 15m/0,5 m.
IAIA — Fases da Lu,a més de outubro:

l. NOVA

Dia 5

Q. CRESC.

Dia 13

L. CHEIA

O
Oii 21

Ç. MINC

3
Dia .27

TEMPO — Brasília — tempo Instável com chuvas, trovoadas es-parsas no período; temperatura em declínio; ventos de sul a lei-te fracos a moderados; visibilidade boa; máxima. 25.5; mínima17.2. Recife — tempo bom com nebulosidade; temperatura está-vel; ventos do quadrante leste fracos; visibilidade bou. Salvador— tempo instável com chuva no período; temperatura estivei- ven-Vjs do quadrante leste fracos; visibilidade boa. Belo Horizonte —tempo instável com chuvas, trovoadas esparsas no período- tempo-ratüra em declínio; ventos de sul, a leste fracos a moderados- vis!'-blhdíidc boa. São Paulo e Curitiba — tempo instável com chuvas-temperatura estável; ventos variáveis fracos; visibilidade boa. Riodo Janeiro, Guanabara, são Paulo o Paraná — tempo instável comchuvas; temperatura estável; ventos do quadrante leste fracos- vi-Bibllldado boa.
Análise Sinótlea do Mapa — írente estacionaria entre MinasGerais c Espirito Santo com chuvas fracas. Frente fria estendidano sentido norte sul de Mato Grosso, Paraguai. Rio Grande e Uru-guai onrio se oclue tomando em seguida a direção norooste/suostecom intensa atividade na bacia do Prata e chuvas generalizadas náregião. Nos estados do sul do Pais. o temno continua sob a açãoda massa fria marítima determinando, assim, a continuidade daInstabilidade do tempo.
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Famílias querem ficar em
Brás de Pina pam não
perder escolas e empregos

Um grupo cie 53 mães de família da Favela de Brás de
Pina veio ontem ã redação do JORNAL DO BRASIL diri-
gir um apelo ao Governador Carlos Lacerda para que re-
considere a decisão de transferi-las, e as suas famílias, para
a Vila Kennedy, "no máximo até o dia 20", e com "ameaças
de violência".

— O pior do tudo é que as crianças vão ter de deixar
as escolas e ginásios e nossos maridos ficarão sem empré-
go, explicaram, assinalando que nem a Marcha com Deus
pela Permanência no Local, nem o apoio cio padre José
Artola, vigário de Brás de Pina. nem os apelos através do
cardeal Dom Jaime Câmara, adiantaram para que conse-
guissem a urbanização dn sua favela.

LUTA

As mães de familia, revela-
ram que o Presidente da Com-
panhia de Habitação Popular,
Sr. Luís Carlos Vital, lhes ha-
via, prometido um reexame tia
questão "com mais vagar" o
disseram que há quatro meses
vem lutando contra, a Idéia da
Secretaria de Serviços Sociais
de transferir as famílias de
Brás de Pina para Bangu.

Argumentam que a favela
onde moram "não é das piores"
e que a região, antigo lodaçal,
foi aterrada "com muito sa-
orifício para se abandonar as-
sim sem mais nem menos".
Depois de conseguirem o apoio
do padre José Artola, foram ao
Cardeal para mostrar os pia-
nos de urbanização da favela,
que impressionaram Dom Jai-
me "a. ponto de conseguir sua
interferência junto ao Gover-
nador para solucionar o pro-
blema":

A coisa estava sendo dis-
eutida — concluíram — entre
o Governador, a Secretária
Sandra Cavalcanti e a COHAP.
quando o Cardeal foi paia o

Concilio e tudo voltou à estaca
zero. Fizemos então a Marcha
Com Deus pela Permanência
no Local o temamos um en-
tendimento direto com. a
COHAP. mas nada estava
ainda decidido quando bateram
de novo às nossas portas com
ordens de mudança.

VALORIZAÇÃO

Argumenta a Secretaria de
Serviços Sociais que a área é
altamente volorlzada, e que os
terrenos nela localizados não
pertencem aos moradores da
favela. A transferência para
Bangu iria, assim, dar opor-
tunidade aos favelados de pe-
la primeira, vez se tornarem
proprietários.

Em recente diálogo com o.s
moradores da. Favela de Brás
de Pina, a Sra. Vanda Pinto,
assistente social da COHAB,
disse que os 3G0 barracos a se-
rem removidos representam
pouco no total de 1200 exis-
tentes na favela e, "de uni mo-
do geral são os que apresen-
tam piores condições de habi-
tabilldade".

Castelo torna sem efeito
o enquadramento na
Comissão do S. Francisco

O Presidente Castelo Branco assinou ontem decreto
tornando sem efeito o ato de lí)64 que aprovou o enqua-
dramento definitivo do pessoal da Comissão do Vale do São
Francisco, sendo revalidado o Decreto 52 397, de 1963, de-
clarando depois de utilidade pública, para efeito de desa-
propriação, a área de 54 hectares, correspondente à bacia
de acumulação da barragem de São Desidério, sertão da
Bahia.

O Presidente assinou depois decreto declarando priorl-
tária ao desenvolvimento do Nordeste, para efeito de isen-
ção de taxas e impostos, a importação de equipamentos no-
vos, sem similar no Brasil, e consignados à Companhia Fa-
brica Iolanda S. A„ com sede no Recife.

OUTROS ATOS
Eih outros atos, transferiu

a lotação das. cargos de assis-
tentes jurídicos da Divisão do
Imposto de Renda e da Dele-
sacia Regional da Guanaba-
ra, com seus respectivos
ocupantes, para a Procurado-
ria-Geral da Fazenda Nacional
no Rio. Depois, retificou o en-

Cessna cai
em Cabo Frio
e mata dois em exume

quadramento do Conselho Na-
cional de Pesquisas e institu-
tos subordinados.

Finalmente, o Marechal au-
torlzoú o Departamento Na-
cional de Obras Contra as Sè-
cas (DMOCS1» a instalar uma
usina hidrelétrica no açude,
Boqueirão de Cabaceiras, Es-
tado da Paraíba.

Legalidade
da natalina

Xiterói (Sucursal) — Caiu
ontem às 1 horas no morro da
Praia Brava, em Armação dos
Búzios, no município de Cabo
Frio. o Cessna de prefixo PP-
AIN-172. fretado, e que se des-
tinava a Vitória do Espirito
Santo, levando a bordo o pi-
161o Nagib Dahy c Luís Alva-
ro da Silva, que morreram no
acidente.

Depois de de-spachar ontem
com o Presidente tia Repúbli-
ca, o Ministro do Trabalho, Sr.
Arnaldo Sus.sekind. informou
que o Governo está estudando
o problema da concessão de
abono de Natal nos funciona-
rios dos Institutos de Provi-
dência, com o objetivo de de-
íüili a legalidnde ou não da
execução da medida

Dois motoristas saíram Je-
ridos na manhã de ontem
quando o carro chapa CD
S05. da Embaixada dos Es-
tados Unidos, ¦foi abalroado
pelo ônibus placa GB 8-45-15,
du Empresa de Transportes
Esperança, que o imprensou
áe encontro a uma. árvore,
deixando-o irrecuperável, em
frente à Chancelaria do
Peru, na Avenida- Rui Bar-
bosa, 314. Os motoristas Re-
nato Mazoccsias, do carro do
Corpo Diplomático, e Evan-
tíro Cid Iguisias, do ônibus,
ficaram gravemente feridos
no local, até gue uma guar-
nição da Radiopairulha os
conduziu para o Hospital
Rocha Faría^ onde se encon-
Iram em estado grave. O co-
tnissàrio Márcio, do 10° Dis-
Irito Policial, pediu perícia,
para o caso e abriu inquéri-
to. Segundo afirmaram os
policiais gue estiveram no
local, o motorista do ônibus:
vinha desenvolvendo grande
velocidade guando cm dado
momento foi fechado por
outro veículo, desgovernem-
do-se e indo colidir com o
carro estacionado em fren-
te à Embaixada do Peru. O
carro CD pertence ao Minis-
tro Jack Kubish, que esteve
ontem no 10.° Distrito Poli-
ciai. para andamento do in-
quérito.

Castelo dá
a moeda

ara o
Brasília (Sucursal) — O Pre-

sidente Castelo Branco enca-
minhará ao Congresso, segun-
da-feira. mensagem definindo
o Conselho Nacional de Eco-
nomia como órgão incumbido
de declarar os índices de des-
valorização da moeda para fins
de aplicação da correção mo-
netária, que já figura em vá-
rios planos tio Governo, inclu-
sive no Plano Nacional de
Habitação.

D Argentina
homenageada
em Minas

Belo Horizonte (Sucursal) —
O Governador Magalhães Pin-
to assinou decreto dando o no-
me de Argentina Viana Caste-
lo Branco ao grupo escolar que
funciona anexo ao Instituto
-E.estalo-.zi.

Argentina Viana Castelo
Branco — que faleceu a 23 de
abril de 19G3 — nasceu em Ca-
tagúases c foi criada em Belo
Horizonte, onde voltou a. re-
sidir já casada com o Marechal
Castelo Branco.

Ziraldo
autografa
seu humor

O humorista. Ziraldo auto-
grafará hoje. às 20h 30m. na,

- barraca 17 da Feira do Livro jda. Praça General Osório, em |Ipanema, a sua Seleção tle Fo- I
topotoc.is.

a noite de autógrafos devo-
rSo comparecer diversos dos
personagens utilizadas por Zi-
raldo em sua série de livros hu-
nioíisticos.

Bulhões achai que se tudbi
correr bem moeda ficará
es tável depois de março

São Paulo (SucursaD — O Ministro da Fazenda, Sr.
Otávio Gouveia dc Bulhões, falando ontem à noite em Sau
Paulo, disse que "se conseguirmos ultrapassar as dificul-
dades inflacionúrias dos dois ou três últimos meses do ano,
posso assegurar que, do março do ano que vem em diante!
poderemos pensar na estabilidade da moeda".'

Um assistente dá conferência perguntou como poderia
um empresário resistir, nos últimos meses do ano, ao 13.°
salário, ao Imposto de Renda, ao aumento do salário mi-
íiimo, à reavaliação do ativo, quando o.s créditos bancários
estão cada vez mais reduzidos. O Ministro da Fazenda
respondeu que isso "é um desafio á inteligência do em-
presãrio".
CRITICAS DE
COOPERAÇÃO

O Sr. Gouveia de Bulhões
disse ainda que "a intenção
do Governo 6 disciplinar e não
reduzir drasticamente as des-
pesas, principalmente no que
se refere ao fator salarial".
Acrescentou que as criticas
que o Governo tem recebido

Mil homens
saltam em
Campos a 15

A população de Campos verá,
dia 15 próximo, porto de mil -
homens do Núcleo da Divisão
Aerotenrestre serem lançados
dc aviões, juntamente com car-
ga, leve e posada, inclusive ca-
hhões e viaturas de 2,5 tonela-
das, durante os exercícios que
os pára-quedistas realizarão
naquela cidade fluminense.

Êsse exercício constituirá o
do fim do ano daquela unidade
do Exército brasileiro e será
presenciado não só polo povo
campista como também por ai-
tas autoridades civis e milita-
res que se deslocarão para o
local dos saltos. O General
Casta e Silva estará presente
e é possível que o Presidente
Castelo Branco também com-
pareça ao exercício.

enczuela
não altera
relações

Caracas (FP-JB) — A Vene-
zuela, conforme declarações do
seu Ministro do Exterior, Sr.
Ignacio Iribarren Borges, não
tem interesse em alterar as
normas que. vêm regendo o
inodus vivcntli com o Brasil. O
Chanceler venezuelano acres-
contou quo os intercâmbios co-
merciais e econômicos com o
Brasil poderiam continuar ins-
pirandn_-.se nas mesmas nor-
mas do motins vivcntli cuja vi-
gencia expira êste mês.

Faleceu o
Superior dos
Jesuítas

A Comunidade da Compa-
nhia de Jesus de Nova Fri-
burgo informou que faleceu,
em Roma, quando participava
da última, seção do Concilio' Ecumênico, o Geral das Je-
suitas, padre Joáo BatLsta
Jaussens S. J.^ vitimado poruma trombose, no ultimo dia
5. A. morte ocorreu em sua re-
sidência, na capital italiana.

O padre João Batista Jans-
sens S. J. foi eleito Geral dos
Jesuítas a 15 de .setembro de
.19-H) e teve um Governo íe-
cundo, caracterizado por sen-
sivel desenvolvimento ná Com-
panhia. não obstante seu es-
tado precário de saúde. O Bra-
sil foi ipor êle beneficiado,
principalmente no setor do
ensino universitário e de as-
sistência social.

SANTO PADRE

O Papa Paulo VI, ao saber
do estado desesperado, em que
se achava o -padre Jaussens,
deixou precipitadamente o Va-
ticano, dirigindo-se sem qual-
quer acompanhamento proto-
colar à residência do enfermo,
junto ao qual rezou as preces
pelas agonizantes, dando-lhe
absolvição, indulgência e bén-
ção papal.

Está respondendo interina-
mente pelas suas funções o
padre João Jwain, que desde
1960 era auxiliar imediato do
Superior Geral.

AVISOS RELIGIOSOS

Agradecemos as graças alcan-
çadas. -- FIGUEIREDO e MA-
RIA JOSÉ.

Ao Menino
Jesus de Praga
Agradeço a graça alcançada.

Maria J. Souza.

sfio mais de cooperação do que
tle oposição.

— Até quando vai durar esso,
cooperação — disse — depen-
dc tio Governo e da compre-
er.sáo da opinião pública.

7— O imposto de Renda —
continuou — é o mais justo
tios impostos, c todos elevem
pagá-lo. Quando o Imposto de
Ronda estiver produzindo a.
necessária, rentabilidade, as
alíquotas do Imposto tie Con-
sumo serão diminuídas.

Disse também o Ministro da
Fazenda que "o Governo cui-
da de estabelecer uma relati-
va liberdade cambial, não atin-
;.indo a. liberdade completa
nem o monopólio, que só fun-
cionaría bem durante uma se-
mana".

ACADE fará
Feira no Rio
em novembro

A Associação da? Comerolan-
tes de Aparelhos Domésticos
Elétricas já vendeu todas 03
stuiwls da I Feira de Utlllrta-
des Gerais da Guanabara a '
realizar-se cm novembro pró-
ximo no Museu de Arte Mo-
derna, segundo declarou ou-
tem o Presidente da entidade,
Sr. Cláudio Ramos. Acresceu-
lou o dirigente da ACADE que
o MAM está sendo preparado
para receber cerca de 300 mü
visitantes por dia. E concluiu:

— A Feira mostrará que o
comerciante das naçsas dias a
o industrial brasileiro estão ln-
tegrados na comunidade a quo
servem e onde desempenham
o papel de elemento catallztvdç».
pólos gestos de de.spreendlmen-
to e realização. A Feira per-
tehce à Cidade e, portanto, to-
dos os dirigentes de empreso.)
devem dar-lhe o seu a.poio„
para que o suceso nos levem,
a prosseguir nas empreendi-
montas já iniciadas, visando à.
realização tle outra mostra du-
rante as comemorações do IV
Centenário.

DECLARAÇÕES E EDITAIS
CAXIAS DIESEL S.A.
AssemWéia-Gera] Extraordinária

Ficam convidados os senhores acionistas a se reu-
nirem em Assembléia-Geral Extraordinária, na sede
da Sociedade, na Rua México, 148 — grupos 204/5. às
10 horas do dia lõ de outubro de 1964, a fim de deli-
berarem sóbre o seguinte:

a) — Aumento do capital social dc acordo com a
lei 4 357.

b. — Reforma, dos estatutos,
c) — Interesses gerais.
Rio de Janeiro, 7 de outubro de 1964.

CAXIAS DIESEL S. A. Veículos c Peças
a.) ANTÔNIO R. V. GRAVINA

Diretor-Tesoureiro
_n

DE S. ROQUE
Filial — São Paulo: Rua Gen. Couto

de Magalhães, 157. Distribuidor dos afama-
dos vinhos Palmeiras — Spàggiari — Brasil— Barbadão — Godinho e outros, comuni-
ca a abertura de sua filial, na Rua Senador
Vergueiro, 80-D —- Rio de Janeiro, GB.

QÜIPE EDITORA S/À.
Assembléia Geral Extraordinária

Ficam convidados os senhores acionistas a se re-
tinirem em Assembléia Geral Extraordinária, às 10
horas do dia 15 de outubro de 1904, na sede social
fia Rua Dobrei. 23. salas 704, a fim dc delil>erarem
sóbre a seguinte ordem do dia:

a) Correção monetária do ativo imobilizado «
conseqüente aumento de Capital para eum-
primento da Lei. 4 357 de 1G-7-64;

b) Reforma Estatutária:
d Assuntos Gerais de interesse Social.
Rio .de Janeiro, 7 de outubro de 1964.

Locadora de Máquinas "L0MA" S/A
Assembléia-Geral Extraordinária

São convidados os Srs. Acionistas a se reuniremem Assembléia Geral Extraordinária, em sua sedesocial, na Rua Senador Dantas, 117 - 15." andar -
sala 1540, às 11 horas do próximo dia 17 de outubrode lí)(i4. a fim de deliberarem sóbre o seguinte:

ai Aumento do Capital Social mediante Propôs-
ta da Diretoria, aprovada pelo Conselho Fiscal.

bl Correção monetária do Ativo Imobilizado,
c) Interesses Gerais,
Rio de Janeiro, 7 de outubro de 1964 — (a) Gui-llierme Sauer, Diretor Gerente.

ASSALTO AO SAG-RADO .'
CORAÇÃO DE JESUS

Oh! Divino e Sagrado Coração de Jesus, a quem tudo é
possível, menos deixai- do compadecer-se de nossas misérias,
tende compaixão de nós, pobres pecadores, e concedei-nos a gra-
ça que ora Vos pedimos pela intercessão do aflito e Imaculado
Coração da Santíssima Virgem Maria, que é Vossa Mãe, mas
que também é nossa Mãe, e a quem não podeis recusar coisa,
alguma.

Nossa Senhora do Sagrado Coração de Jesus, esperança dc_
desesperados, rogai por nós (repetir trê* vezes).

Esta oração deverá ser rezada 9 vezes ao dia, durante 9 dina.
Publicada em louvor tie grande graça. — MARIA MA-

VJALENA.

lÉitl

AMÉLIA CORRÊA DOS SANTOS
(FALECIMENTO)

Filhos, genros, noras e netos, cumprem o
doloroso dever de comunicar o falecimento
de sua querida mãe, sogra e avó AMÉLIA

e convidam os parentes e amigos para o se-
pultamento hoje, dia 10, às 10 horas, saindo o fere-
tro da Capela "A" do Cemitério de São Francisco
Xavier (Caiu), para a mesma necrópole. (P

M A-X. Y A-N T Oil
(MISSA DE 7.' DIA)

Amélia Maulaz Cesarino, Olinda Maulaz Cesarino, Joa_
Max e família. Hilário Cesarino e família, esposa', fi-
lhos, noras, netos, irmão o sobrinho do pranteado
YANTOK. convidam os demais parentes e amigos
para. a missa de 7.° dia que, em intenção de sua bonís-

sima alma, mandam celebrar, hojo. dia 10, tis 10.30 horts. lia
capela do Colégio Militar (Rua São Francisco Xavier). Por mais .
esse ato dc religião e amizade, antecipadamente agradecem. (P

Í8|pl

A COMPANHIA NACIONAL DE CIMENTO POR-
TLAND (MAUÁ) comunica o falecimento do seu ex-
Presidente Sr. WILLIAM OSCAR CAREY, ocorrido

nos Estados Unidos, no dia 12 de setembro p. p. e convida os
seus amigos para a Missa que fará realizar na Christ Churc,
na Rua Real Grandeza, 99, segunda-feira, dia 12, às 11 h30m

-_i
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"O Mágico" sagra primavera
com atraso em hospital no
dia mais cinzento do ano

,.,.,,., Com a mesma alegria da criança que aprende na cs-
cola as primeiras canções e recita no palco versos desa-

, j citados, os internos do Centro Psiquiátrico Nacional, no
Engenho de Dentro, saudaram ontem no dia mais cinzen-
to do ano a chegada da Primavera, cantando a beleza das
flores e assistindo a uma peça, O Mágico, em que seus
companheiros se transformaram cm bichos e mágicos de
hbntos de fadas.

-no • Quatro vezes por ano, os internos apresentam em suas
festas maiores uma peça curta e leve que o médico Luís
Paiva de Castro escreve especialmente para eles, aplican-

¦__ ,çlo. a técnica da terapêutica ocupacional, que no teatro
...expressa pela mímica c símbolos a ligação do homem com

,o mundo exterior.

OS HÓSPEDES DA PRIMAVERA

O MÁGICO
_*i .yt''.

Na Festa da Primavera, que' os internos celebraram c o m
uni pouco de atraso, para cn-
sainr melhor os números novos

¦ que: queriam mostrar aos mé-
.dicos e enfermeiras do Centro
Psiquiátrico, a principal atra-
çiio foi a peça O Mágico. Em
diálogos simples, como se fôs-
sem de uma história infantil,

,,.O-médico Luis Paiva de Castro
mostrou como o homem pode"encontrar dentro de si mesmo' ii felicidade, que nas coisas de
fora tem apenas um comple-

Imento.
, Três rapazes e uma moça

l vão', a um bosque à procura de
um-mágico dc quem todo o
inundo fala na aldeia, mas não
conseguem encontrá-lo, a não
ser nos sonhos de um deles.

•'No bosque, conversam com os
j mesmos bichos que em geral
, povoam o mundo das histórias
s de fadas e princesas. Os inter-
jnos se fantasiaram de coelho,
; jaboli, raposa, joão-de-barro e
, borboletas, mantendo neles a
i mesma personalidade com que
j aparecem nos livros dc aven-

I turas. A raposa, por exemplo,
ié o bicho esperto que explica
¦para os rapazes qu_ o mágico
Jque eles procuram não existe
," no bosque, mas está dentro dé-
tios mesmos.

O EFEITO

> Segundo o medico Luis Pai-
fva de Castro, o teatro é um
{dós mais indicados remédios
ida terapêutica operacional pa-tra os doentes que Já estão na
líase final de recuperação. Co-
imo eles não têm, em geral, ín-
'cilidade de comunicação pela
jpalavra, os diálogos são redu-
jzidos ao mínimo para o empre-
tgo da mímica e dos gestos sim-!bélicos. Na sua última peça,
jjjpor exemplo, descreve grande
tp arte da ação por letreiros
(apresentados por personagens,'extras, 

que desfilam diante da
uPlatéia com cartazes, anunci-
.ando a situação vivida, naque-
|jle momento, no palco. Os in-
jlternos, que no Centro Psiquiá-
jjjtrico são chamados de hóspe-*des, compreendem melhor as-
jhsi-h a mensagem que a peça
pies transmite. .
>i — O efeito conseguido — ex-''plica o médico é ótimo na
ímalorJã dos casos. Os nossos

hóspedes suem alegres dessas
festas e aplaudem com entu-
siasino o trabalho dos compa-
nheiros. Como temos dois mll
internos, é possível que para
alguns a festa não seja o trata-
mento indicado. Às vezes, ai-
guns choram, lembrando-se de
situações passadas ou de pes-
isoas que deixaram lá fora,

A FESTA

Dos dois mll hóspedes do
Centro Psiquiátrico, apenas
cerca de 200 assistiram, ontem,
ã Festa da Primavera, num gal-
pão que serve de auditório para
as cinco hospitais que formam
o conjunto. Os primeiros nume-
ros do programa foram da ban-
dinha, que conta com 22 mú-
sicos, cujas principais instru-
mentos são o cavaquinho, pan-
deiros e cuicas feitas por eles
mesmos. A pianista é uma fun-
cionárla, mas todo o trabalho
de escolha de cantos e ensaios
fica a. cargo dos próprios in-
ternos.

Para dois números de ballet,
dançados por uma moça do
Hospital Gustavo Riedel, a
música íoi o Lag-o dos Cisnes,
tocada na eletrola. Uma nor.
destina começou à chorar,
quando viu a dançarina entrar
no palco, dizendo que tinha
uma filha muito parecida com
ela e por isso á noite náo ia.
conseguir dormir, "perturbando
com essas imagens a idéia que
a gente Já tem tão atrapalha-
da." Um rapaz que aproveitou
o intervalo para apresentar seu
número de gaita, tocando Pren-
tia minha, só com muito jeito
da enfermeira desceu de lã., de-
pois de insistir para apresentar
também Pcg-iiei um Ita no
Norte.

A última parte do programa
foi a inauguração de uma cx-
posição de 17 quadros de um
pintor que passou vinte anos
nos pátios do Centro Psiquiá-
tricô e que se recuperou pelo
pincel, saindo de lá com certo
nome entre os críticos de arte.
Apesar de achar seus quadrosmuito bonitos, o diretor do
Centro, módico Humberto Ale-
xandre, diz que nunca conse-
puiu ir ao fundo do que o ar-
tista quis interpretar, "pois o.s
quadros parecem ultrapassar os
limites dn arte e entrar no
campo da psiquiatria, numa ex-
periência que ninguém até hoje
estudou a fundo".

! Padre Brentano foi levado
|à sepultura por operários
dos Círculos que fundou

c Acompanhado por dezenas de trabalhadores — que'levaram seu caixão pelas ruas de Botafogo, até o cerni-
, terio de Sao João Batista — foi sepultado ontem o padrei jesuíta Leopoldo Brentano, criador dos Círculos Operários.
., O corpo do padre Brentano — que morreu na noite
[de quinta-feira - foi velado durante toda a manhã e par-l le da tarde de ontem na nave da Igreja de Santo Inácio
;por padres da Companhia de Jesus e por centenas de tra-, balhadores que. desde a madrugada, se dirigiram à Igreja
IA MISSA
I

1 Antes do enterro, foi oficia-'da-missa de corpo presente —
assistida por todos os padres
jesuítas do Colégio santo Iná-
cio e acompanhada por hinos
executados por coro e órgão —
íoi 'celebrada 

pelo padre Pedro'Vélqso,
"Entre 

ns entidades que es-
tayam representadas na últi-
m|.homenagem ao padre
!Brei-tano, estavam as seguin-
te..:" Confederação Brasileira
dos Trabalhadores Católicos;
.Sindicato dos Bancários do Es-
tado da Guanabara; Sindicato
das- Empresas Ferroviárias do'Estado 

do Rio de Janeiro; Sin-
dYcato dos Metalúrgicos da
Guanabara, Sindicato dos Em-
pregados em Estabelecimentos
jde^Ensino da Guanabara; Sin-
dicato dos Aminiadores do Es-
tado da Guanabara; Sindica-
to dos Alfaiates e Costureiros
4a..Guanabara; Movimento de
Orientação Sindical; Coníede-'"fàção dos Ferroviários da Leo-
poldina; Sindicato do Comer-
cio Hoteleiro e Similares; Sin-
dicato das Padeiros e Sindica-
to' dos Sapateiros da Guana-
»i CONTEL e CONTAG.
Ò-CORTÊJO

Terminada a missa, o coipo
saiu da Igreja de Santo Iná-
cio, sendo o caixão colocado
em um carro, onde foi envol-
.vido pelas bandeiras do Bra-
sil e dà Confederação Brasilei-
.ra das Trabalhadores Catóii-
£PSh

^O. cortejo seguiu pela Rua
São Clemente, tomando ns
Ruas da Matriz, Voluntários
_ap, Pátria, Sáo João Batista e,
finalmente, ganhando o portão

iTJrrncipal do Cerni tério Sáo
[joão Batista.
t Depois do sepultamento, .na
ícapela dos padres jesuítas exis-
'tentes no Cemitério, discursa-
jram os presidentes da Confe-
i deração dos Círculos Operários
<e tio Movimento de Orienta-
íção Sindical, Srs. Laécio Fi-
jgueiredo Pereira e Enaldino
i Saraiva.
j O primeiro, afirmando "tra-
jZer publicamente o agradeci-
i mento de todos os trabalhado-
'res ao grande amigo", res.sal-
Jtando que o padre Brentano
i conseguiu incutia' nos traba-
ilha dores brasileiros "que não
'são só as reivindicações sala-
[riais o que importa, uma vez

que o homem não é feito npo-
nas de matéria".

O Presidente do Movimento
de Orientação Sindical, falan-
do em seguida, limitou-se a
lembrar um trecho do hino des
Círculos Operários, compôs-
to pelo padre .Brentano, quediz: "Não somos mendigos ou
escravos/ mas pioneiros de
um grande porvir."
O PADRE

O idealizado, dos Círculos
Operários nasceu a 5 de fe-
vereiro de 1884, na cidade de
Roca Salles, no Rio Girande
da Sul, íilho de Antônio e
Bárbara Brentano. Ingressou
como noviço na Companhia de
Jesus a 24 de março de 1903.
Antes mesmo de iniciar o seu
curso de Teologia, já ensina-
va no Colégio Catarinense, em
19211, sendo em seguida desig-
nado para, servir na cidade de
Pelotas, onde foi Diretor da
CongtriegKição Mariana.

Vendo a grande desorgani-
zação que imperava nos sindi-
catos que então surgiam em
Porto Alegre, c baseando-se nos
preceitos expressos pelo Papá
Pio XI na sua enciclica Qua-
dra gás imo Ano. o padre
Brentano fundou o primeiro
Circulo Operário. Depois des-
sa entidade, que se restringia
aos limites da capital do Es-
tado. o padre Brentano criou
a Federação Estadual dos Cir-
culos Operários do Rio Gran-
de do Sul, podendo, assim, di-
íuncíir as normas do movimen-
to por todo o Estado. Pouco
tempo depois, os Círculos Ope-
rários rompiam as fronteiras
estaduais e surgiam também
em Minas Gerais, SáoPaulo o
no Ceará.

Em 1937 malizou-se o I
Congresso Nacional dos Opera-
rios Cristãos. Foi nesta oca-
sião que o padre Bretano
criou a Confederação Nacio-
nal dos Operários Católicos,
transformada depois na Con-
federação Nacional dos Cir-
culos Operários c, por íim, na
Confederação Brasileira do
Trabalhadores Cristãos. As-
seriadas a esta entidade ge-
ral, existem atualmente 450
Círculos Operárias e 18 Fe-
dera ções Estaduais, totnllzan-
do cerca de 500 mil trabalha-
dores membros que, através de
sua ação. fornecem orienta-
ção a mais de três milhões dc
colegas.

A peça O Mágico, onde lui personagens vestidos tio hichos, mostrou tios hóspedes a visão da pri-
movera num tlia de chuva

REVOLUÇÃO AO DIREITO BRASILEIRO -VI

Novo Código vai facilitar
a Contabilidade da União

Eãísiò Gomes de Matos
Brasília (Sucursal) — No

quadro geral do ordenamento
jurídico brasileiro, o registro e
o controle do mecanismo de
funcionamento das finanças
públicas so realiza através de
uma legislação substantiva cujo
paradigma vem sendo, de.sde
1922, o Código de Contabilida-
de da União, que sistematiza,
em 926 artigos e centenas de
parágrafos, alíneas e itens, a
complexa e algo enfadonha
atividade contábil do Poder
Público federal.

O Código de 1922, que se ba-
seia no critério analítico e,
por isso, esgota, ao longo de
sua capitulação, todos os rc-
cursos de que carece o Govér-
no para tornar mais flexível e
atual a sua escrita, poderá, en-
tretanto, vir a ser substituído
pelo novo Código de Contabi-
lidade da União, fundado no
anteprojeto elaborado por en-
comenda do Governo deposto
em 31 de março, pelo Professor
C. A. de Assis Ribeiro, autor
da Lei Orgânica do Crédito Pú-
blico e que, em seu trabalho de
codificação, transfere para o
Poder Público a competência
para regulamentar os principais
institutos da Contabilidade da
União.
BREVE HISTÓRICO

Só quem lida, atualmente,
com os dinheiros públicos e
tem necessidade de realizar
compras, fazer despesas e ajus-
tar preços conhece os proble-mas e as dificuldades que o Có-
digo de Contabilidade vigente
cria cada vez que operações de
tal ordem necessitam ser reali-
zadas, pois as circunstâncias
financeiras que vive presente-mente o País, arrasado porcontinuada inflação leva, ás
vezes, quase ao desespero,' os
chefes de repartições a quemficam afetas as concorrências
públicas, tomadas de conta e
de preço, pois, não raro, no
curto período de tempo que vai
entre a publicação de editais
de concorrência pública e aefetivação propriamente ditada operação comercial, os pre-Ços dns mercadorias ou dosserviços se elevam em nível tal
que tornam impossível a suaefetivação.

Com vistas á êsse fenômeno,
que nao é novo, foi tentado,
pela primeira vez, em 1940,uma reforma do Código deContabilidade, cabendo ao Pro-lessor Morais Júnior a elabo-ração de um anteprojeto que,embora louvado, foi abando-nado. Onze anos depois, em1951. o então Deputado cea-rense Adail Barreto fêz novatentativa de reformular a co-dificação contábil da Uniãoapresentando ã Câmara outroanteprojeto, também relegado
ao esquecimento. Mais tarde,em 1955. o Conselho Federal
de Contabilidade, sob a presi-dência do hoje falecido Pro-fessor Paulo Lira, pretendeuresolver essa questão, mas, co-mo das vezes anteriores, veioo seu anteprojeto a ser en°-a-vetado. Em 195tí coube à Fe-deraçfio Getúlio Vargas dar asua contribuição para a solu-
Ção do problema e, igualmen-
te, aoresentou um nnteproje-
to, que não teve encaminha-
mento.

Em 1958, o Conselho Técnl-co de Economia e Finanças,
órgão do Ministério dn Fazen-
da. ofereceu o seu concurso e
preparou, com base na legisla-
ção compnrnda de todo o mun-
do, um trabalho destinado asubstituir o Código vigente,
sem, todavia, obter o sucesso
aue esperava. Já que o alenta-
do estudo teve o destino co-
mum dos que o antecederam:
o esquecimento.

No dia 15 de setembro de
1962, o então Ministro João
Mangabeira, grande animador
do processo de reforma da co-
dificação das leis substantivas
e adjetivas do Brasil, convidou
o professor Carlos Alberto de
Assis Ribeiro para elaborar o
anteoro.leto do Código de Con-
tabllldnde da União, o aue foi
feito no curto nra.o de três
meses e, depois de revisto, se-
guiu pnra o Onn^rps. o, onde se
pneontrn desde 27 de novem-
bro de 19(33.
O QUE B

Ao contrário de todos os de-
mais projetos, que seguem a

técnica legislativa de ordem
analítica, preferiu o Sr. Assis
Ribeiro enfrentar o problema
adotando, no Código, normas
básicas e gerais, dc modo que
o projeto em tramitação na
Câmara dos Deputados capi-
tuln, apenas, 120 artigos, mas
— como afirma o próprio au-
tor — "encerra muito mais
matéria do que a Lei em vi-
gor" e cria uma série de ins-
titutos mitos desconhecidos no
Brasil, entre os quais os que
estabelecem ns coordenadas
para o que êle chama de "po-
sições plurlennis", no Orça-
mento brasileiro: regula um
processo pelo qual os registros
de conlas e a distribuição dos
créditos orçamentários e adi-
cionais se fazem, automática-
monte, no Tribunal de Contas
ria União e acaba com as cha-
madas "concorrências adminis-
trativas", fonte geradora, cm
todos os governos, dn mais de-
serifreada corrupção pela fa-
cilidade que têm os chefes de
empresas de entenderem-se, di-
retamente, com os chefes de
material dos Ministérios e de-
mais repartições públicas.

Institui, ainda. 55 infrações
específicas para o não cumpri-
mento dns normas gerais dita-
das pelo Código e cria, ao lado
da Contadoria-Geral da Repú-
blica, uma Auditoria especial-
mente destinada a realizar o
controle da receita pública.

Na primeira, fase de elabora-
ção, o projeto destinado a ofe-
recer melhores condições à es-
crltã contábil do Governo fixou,
expressamente, normas espe-
ciais para as Ministérios Mili-
tares, para o Estado-Maior das
Forças Armadas, para as órgáos
descentralizadas ( autarquias i
e para os fundos especiais. Du-
rante a revisão, porém, unia
comissão constituída do próprio
Ministro Joáo Mangabeira, e
das Professores Francisco Sá
Filho, Amilcar de Araújo Fal-
cão, além do autor do projeto,
foram'essas normas revogadas.

Foram mantidas, entretanto,
as dispositivos que alteram a
composição da proposta orça-
mentária, de modo que essa
providência, de responsabilida-
de, hoje em dia. exclusiva do
Pocier Executivo, possa bem
refletir a política econômico-
financeira do Governo, especi-
ficando os programas de traba-
Iho, custeados por dotações
globais.

INOVAÇÕES ÜTEIS

Além dos critérios estrutu-
rais fixados para a nova Lei
de Contabilidade da União,
quis o Sr. Assis Ribeiro dotar
o seu código de princípios
atuais e modernas de forma
a entregar ao Poder público um
instrumento, além de válido,
útil e necessário.

Assim, fixou normas destina-
das a permitir que os órgãos ou
repartições onde se realizam
trabalhos ou serviços de ordem
técnica, científica ou artística
ou aquelns repartições onde se
fabricam ou produzam utilida-
des e quaisquer outros bens sus-
cetíveis de venda poderão ter
suas rendas desta íorma obti-
dos reinvestidas nesses mesmos
setores, sob controle direto da
Audltorla.Geral da República,
objetivando aprimorar ou in-
«•ementar suas respectivas ati-
vidades específicas.

Alterou os preceitas relati-
vos aos adiantamentos, empe-
nhas e pagamentos, procuran-
do acelerar — como esclarece,
em relatório dirigido ao Minis-
tro da Justiça — a máquina
administrativa.

Encarou de modo orgânico os
critérios pertinentes à execução
das contratos administrativos,
desde a formulação dos editais
até a revisão dos respectivos
contratos e fixou, igualmente,
princípios novos para efeito da
ordenação e fiscalização da Dí-
vida Pública Federal.

No campo tócnico-contábil
previu, expressamente, infra-
ções especificas, considerando
o aspecto genérico da lei es-
tatutária, nesse particular e,
para efeito de desdobramento
das normas básicas, isto é, dos
princípios codificados, fixou rf-
gidos critérios para que nâo
se quebre a harmonia que deve
existir na estipulaçáo, por par-
te do poder regulamentar exer-

cido pela, União,t das normas
complementares.

FISCALIZAÇÃO PARAES-
TATAL

O capítulo do código rela-
cionado com o fenômeno da
parafiscalidade mereceu, tam-
bém, do autor, especial aten-
ção. Na sua elaboração, levou
em conta dois fatores que, no
relatório o Sr. Assis Ribeiro
expõe e justifica dn seguinte
forma:

"De um lado. coiisiderou.se
a inelutabilidade. diante da po-
litica intervenclonista do Es-
tado moderno, da criação de
entidades destacadas institu-
cionalmente da administração
centralizada e dotada de au-
tonomia para o melhor desem-
penho das funções e atribui-
ções que são confiadas. Mos,
por outro lado, teve-se em vis-
ta repor tais- atividades den-
tro do regime constitucional
vigente, que preconiza a ne-
cessidade de autorização legis-
lativa anual como requisito de
legitimação da despesa e da
receita pública. A solução en-
contraria íoi intermediária e
seguiu a tendência, já denun-
ciada por Jean-Guy Mérigot
de resguardar a desejável nu-
tenomia de tais entes sem lios-
tilizar o postulado democráti-
co do consentimento das re-
presentnntes do povo. Deter-
minou-se. por conseguinte, que
os orçamentas das entidades
autárquicas ou paraestatais,
aprovadas pelo Poder Executi-
vo, figurem como anexos do
orçamento geral, para o fim
de serem submetidos ao Con-
gresso Nacional."

EMPRÉSTIMO
COMPULSÓRIO

No que se relaciona com o
empréstimo compulsório, hoje
em voga no Brasil, o autor
manteve o caráter compulsório
que incide sobre a tributação em
geral, Levaram-no a tal solu-
ção razões de ordem doutrina-
ria, mais do que política ou
econômica, pois. segundo escla-
receu, há, modernamente, qua-
tro posições teóricas relativas à
matéria: o) aquela que consi-
dera o empréstimo compulsório
um misto de imposto e empres-
timo; to a que o situa como
uma modalidade de requisição;
c) a que o define como con-
trato, da espécie a que alguns
autores dão o nome de contra-
to coa tivo; dl a que o submete
ao regime das receitas tribu-
tárias.

— É verdade — afirma o
professor — que dos êmprésti-
mos em geral tem o chamado
empréstimo compulsório a ca-
racteristica de ser restitulvel.
Entretanto, para determinar-
lhe o regime jurídico constitu-
cional mais importante se afi-
gura considerar o caráter coa-
tivo, obrigatório ou não volun-
tário de que se reveste a sua
prestação pelos contribuintes
ou, como são denominados, mu-
tuários. É exatamente a natit-
reza obrigatória dos tributos
que faz com que o legislador
constituinte, procurando acau-
telar direitos individuais rela-
tivos à liberdade, à propriedade
e à igualdade, estabeleça as
conhecidas limitações ao poder
de tributar, traduzidas pela dis-
criminação da competência im-
positiv^, pelo estabelecimento
de imunidades fiscais, pela con-
sagração de vedações várias etc.
Resultados idênticos aos que
se buscou assim garantir po-
dem ser alcançados pelo em-
prego dos empréstimos compul-
sórios. Logo, não há razão
plausível para excluí-los do re-
gtaie instituído para a decre-
tação e cobrança da receita
tributária. Semelhantemente ao
que já se havia feito no Pro-
jeto de Código Tributário Na-
cional elaborado pelo Poder
Executivo e ora em tramitação
na Câmara dos Deputados, o
anteprojeto agora examinado
também acolheu o principio àt
submeter o empréstimo com-
pulsório a tratamento jurídico
análogo ao da decretação e co-
branca da receita tributária.

Marco muda
na fronteira^
e reduz Peru

Lima (FP-JB) — Uma expe-
diçfvo militar comprovou que
um marco da fronteira pe-
ruano-brosllcira foi mudado
para vários quilômetros a den-
tro das terras do Peru, apu-
rando-se que era verdadeira a
denúncia de um agricultor, que
dissera ter sido reduzido o ter-
rltórlo peruano, na região de
Pucallpa.

A expedição comprovou que o
marco deveria encontrar-se no-
vãmente cm seu lugar verda-
deiro, de qualquer modo, mas
ns autoridades declararam que
não haverá qualquer problema
em tôuno do caso, porque a
fronteira está delimitada por
meio do coordenadas que náo
podem variar.

Seresteiros
presos em
OuroPrêtoi

Belo Horizonte (Sucursal) —
Três estudantes de Ouro Preto
— Benôni Torres, Severino de
Melo Jardim e José Carlos de
Freitas — foram presos na ma-
drugada de ontem porque can-
tavam e tocavam violão no mo-
mento em que três casas co-
merciais foram assaltadas por
ladrões até agora não identl-
ficados.

Os estudantes estáo revolta-
dos com o delegado Sebastião
Lucas, o qual prometeu, recen-
temente, que sua campanha se-
ria somente contra bêbados e
baderneiras, m a s continua
prendendo os seresteiros.

ASSALTOS

Os estabelecimentos comer-
ciais assaltados — Casa Alian-
ça, Casa Guimarães e um ba-
zar de propriedade do Sr. An-
tônio Pinto Coelho —, estão
situadas a 300 metros da dele-
gacia.

Logo depois ocorreram novos
assaltos no Grupo Escolar Pe-
dro II — cuja caixa escolar foi
completamente esvaziada e as
carteiras e móveis quebrados —
e num salão de beleza da Rua
Conde de Bobadela.

Reduzida a
dotação para
o Teatro

O contador da Campanha
Nacional de Teatro, Sr. Ma-
nuel Pereira Malheu'o, em de-
claração distribuída à impren-
sa, ontem, revelou que a verba
consignada para as atividades
do SNT, no presente exercício,
é de CrS 770 milhões, mas que
o plano, de contenção de des-
pesas, da ordem de 30%, re-
duziu a disponibilidade orça-
mentária para CrS 539 milhões.

A declaração foi dada, se-
gundo a Diretora do Serviço
Nacional de Teatro, Sra. Bár-
bara' Heliodora Carneiro de
Mendonça, "para prevenir pos-
siveis mal-entendidos e evitar
que os menos informados ve-
nham a dar crédito às falsas
acusações à direção do SNT,
feitas pelo Sr. Alfredo de Oli-
veira, ex-delegado da Campa-
nha Nacional de Teatro em
Pernambuco.

Criança pobre de Madureira
não paga entrada amanha
para assistir à ^Chapéuzinho''

Todas as crianças pobres de Madureira, internadas cm
asilos e orfanatos, que comparecerem uniformizadas, om
companhia dos responsáveis pelas instituições, não pagamentrada amanhã, às 9h 30m, no Cinema Coliseu, onde será
exibido o filme colorido Chapúazlnho Vermelho, da Pelmex.

Trata-se de uma iniciativa do Serviço de Utilidade
Pública da RÁDIO JORNAL DO BRASIL, em combinação
com a Pelmex, e as crianças cujos pais têm poder aqui-
sltivo pagarão entrada, de molde a beneficiar as mais
pobres. A renda reverterá às entidades da Zona Norte
que mantêm meninos e meninas.

sessão do Conselho Diretor,
depois de amanhã.

A Secretaria dc Educação
c Cultura instalará, a par-
tir de depois de amanhã, o
até o dia 15, uma exposição
do trabalho da Pasta nas
escolas do projeto-pilôto!
abrangendo educação de
crianças residentes em fa-
velas.

A mostra ficará aberta
das 9 às 17 horas, no Pala-
cio da Cultura.

AO VIVO

Um grupo dc meninas e
meninos se colocará à por-
ta do Cine Coliseu, com fan-
tasias reproduzindo cenas
do Chapèuzinho Vermelho,
inclusive a figura da heroí-
na da história.

A Associação Brasileira de
Educação, entrosada nas
comemorações do Dia da
Criança, também, atribuirá
o Prêmio Heitor Lira, em

Banco sorteia bolsa entre
crianças nascidas dia 12

O Banco de Crédito Real
dará uma bôlsa-de-estudo,
compreendendo amparo des-
de o Jardim-de-Infância à
Universidade, a uma crian-
ca que nascer depois de
amanhã, e, segundo o regu-
lamento do sorteio, cada re-
cém-riascido terá uma nu-
meração à medida que as
comunicações das agências
chegarem ao Serviço Cen-
trai de Relações Públicas do
Banco.

A numeração dos recém-
nascidos será divulgada 24
horas antes do sorteio da
Loteria Federal de novem-
bro, através do qual o Ban-
co escolherá o seu bolsista
de 1964, encerrando-se dia
31 do corrente o prazo pa-

ra as comunicações de nas-
cimento.

O Banco, através de ou-
tro plano de auxilio, dará
uma conta infantil de CrS
3 mil, que o pai poderá sa-
car no ato de abertura, às
crianças que nascerem em
12 de outubro, Dia da Crian-
ça, em hospitais, materni-
dades, clínicas, casas de
saúde etc.

O prêmio será pago em
qualquer agência do Ban-
co, mediante a apresentação
de certidão de nascimento
e uma declaração, em pap.1!
timbrado, afirmando que a,
criança nasceu, realmente,
naquela data. O prazo pá-
ra pagamento expira dia 31
e a promoção tem caráter
nacional.

Mineiro sem verba faz
conferências às mães

Belo Horizonte (Sucursal) —
Por falta de verbas para pro-
mover festas entre crianças, o
Departamento Estadual da
Criança dedicou às mães um
programa educativo, de confe-
rências, a partir de amanhã,
sobre higiene pré-natal, tema
escolhido pelo órgão este ano.

A Legião Brasileira de Assis-
tência, seção de Minas, lança
hoje um concurso interno de
robustez infantil, nos cinco
postos de puericultura da Ca-
pitai, devendo distribuir brin-
des e prêmios ãs crianças que
tiverem melhor classificação,
também em higiene e fre-
qüência.

TEMA ÜNICO

O programa de conferências
começa amanhã, às 21 h 30 m,
com uma palestra do médico
Joáo Evangelista do Amaral,
sobre higiene pré-natal. único
tema de um ciclo a ser con-
tinuado nos postos de puerictil-
tura.

Dia 15 haverá uma concen-
tração de gestantes na Secre-
taria de Saúde para ouvir uma
palestra sobre alimentação in-
fantil. O comércio e a indústria
locais foram solicitados a doa-

rem roupas, sabonetes, coberto-
res e demais peças do enxoval
infantil a serem sorteadas en-
tre as mães.

O setor de educação da Ju-
ventude ficou entregue ao Jui-
zado de Menores da Capital,
que vai promover, amanhã, pe-
la televisão, mesa-redonda com
psicólogos, professores e técnl-
cos em problemas de educação.
O Juiz Moacir Pimenta Brant
e os Curadores Iracema Ta^
vares Nardi e Ciro Franco sáo
os responsáveis pela promoção,
para a qual foram convidados,
também, pais de família e sà-
cerdotes.

A qualquer momento
0 JORNAL DO BRASIL INFORMA
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ENERGIAAVISO ÂOS CONSUMIDORES DE
Para expansão e melhoramento da rede de distribuição de energia elétrica, e segurança

do pessoal que realiza êsse serviço, torna-se indispensável interromper o fornecimento de ele-

tr.cidade, nos seguintes logradouros:

HOJE
10-10-1904 (SÁBADO)

ZONA NORTE
Período aproximadamente das 7 ãs 13 horas

VILA ISABEL
RUAS: Torres Homem, Conselheiro Autran,

Visconde Abaeté, Duque de Caxias, En-
genheiro Gama Lobo, Tejupá, Herbert
Bóscoli, Sousa Franco, Rocha Fragoso,
Major Barros, Silva Pinto. AVENIDA:
28 de Setembro.

AMANHÃ
11-10-1964 (DOMINGO)

CIDADE NOVA
Período aproximadamente das 6 ás 15 horas

CIDADE NOVA
RUAS: Frei Caneca, Jara, Visconde de Piras-

sinunga, Senhor dos Matosinhos, Laura
dc Araújo, Aníbal Benevolo, Presidente
Barroso, Marquês de Sapu:aí, Heitor de
Carvalho, Carmo Neto. AVENIDA: Sai-
vador de Sá. TRAVESSAS: Senhor dos
Matosinhos, do Lopes, 11 de Maio.

ESTÁCIO
Período aproximadamente das 6 às 11 horas

ESTACIO
RUAS: Júlio do Carmo. Machado Coelho, Sou-

sa Neves, Noronha Santos, Pessoa de
Barros, Pereira Franco, Rodrigues dos
Santos, Afonso Cavalcanti, Visconde
Duprat, Pinto de Azevedo, Neri Pinhei-
ro. Amoroso Lima. Correia Vasques,
Santa Maria. São Martinho, Aníbal Be-
névolo, Presidente Barroso. Benedito
Hipólito. AVENIDA: Salvador de Sá.

ZONA NORTE
Período aproximadamente das 8 ãs 16 horas
TIJUCA
RUAS: Valparaíso, Conde Bonfim, Rego Lopes,

Particular, Alzira Brandão, Urbano Du-
arte, Eduardo Ramos, Pereira Barreto.

SUBÚRBIOS DA CENTRAL.
Período aproximadamente das 7 às llih _0m
MÉIER
RUAS: Padre André Moreira, Frei Fabiano, Ar-

quias Cordeiro, Soares Sobral, Hugo
Bezerra, Particular, Rio Grande do Sul,
Mossoró, Enéas Galváo, Torres Sobri-
nho, Manuel Alves. Capitão Resende,
Monte Pascoal, Baldraco, Cristiània,
Hennínia, Cachambi, Odilon de Araújo,
Aristides Caire, Rocha Pita, Capitão
Jesus, Coração de Maria, Marília de
Dirceu, Tenente Costa. PRAÇA: Avaí.

Período aproximadamente das 7 às 15 horas
CASCADURA (CAMPINHO)
RUAS: Maria José, Domingos Lopes. Conde de

Linhares, Carlos Xavier. ESTRADA;'
Intendente Magalhães. PRAÇA: dos
Lavradores.

Período aproximadamente das 12 às 16 horas
COLÉGIO. IRAJA
RUAS: Sodré da Gama. Coronel Onofre Pires.

Almirante Oliveira Pinto, Comandante
Mário Lahmeyer, Carolina Amado, Gui-
raréa, Eugênio Gudim, Coabi, João Ma-
chado, Turiana. TRAVESSA: Zilda.
AVENIDA: Monsenhor Felix.

Período aproximadamente das 7 às 18 horas
AUGUSTO VASCONCELOS
RUAS: Sem Nome, Jurubatuba. AVENIDA:;

Santa Cruz.

ESTADO DO RIO
Período aproximadamente das 7 ãs 17 horas
DUQUE DE CAXIAS
RUAS: Martins Pena. Silva Jardim,Prudente de

Morais, Expedicionário José Amaro, 15 de
Novembro, São Pedro, 11 de Agosto, 3
de Maio, 12 de Outubro, Irani Mota.
Santos Dumont, Vicente Avelar, Guan-
du, Dr. Laureano, Itaocara, Itaúna, Mu-,
riqui, Camorim, José de Alencar, Bangu,!
Suruí, Adir. Leonor. Coelho Neto, "C",
da Gávea, General Manuel Rabelo, Ca-
buçu, Santa Teresa, Itaúna, Guarani,
Santo Ivo, 14 de Julho, 1.° de Janeiro,
São Jorge, São Pedro, Sebastião Arru-
da, São Cristóvão, Monte Castelo. AVE-
NIDAS: Marechal Hermes, 7 de Setem-
bro, Itatiaia, Brasil. Guarani, Guaraci,
Guanabara. TRAVESSAS: Dr. Laurea-
no, Guoianases. ESTRADA: Santana.
PRAÇA: São Sebastião.

RIO LIGHT S. A.
SERVIÇO DE ELETRICIDADE

CP
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Egon a
lSgon e í.glde realizaram os

melhores aprontes ontem, na
Gávon, para o G. P. Lincu do
Paula Machado, segunda pro-
va cio Sweppatake, em 2 0-0
metro.., tendo o potro cozinha-
do n companheira Ira, desde a
entrada da reta, muito conti-
do pêlo Jóquei João Sousa pu-
ro não disparar até o espelho.
Assim mesmo arrematou em
excelentes condições.

Égide, potranen, treinada por
Cosme Morgado, tendo em seu
dorso o jóquei Lnjiludo Acuna,
partiu um pouco ligeira e mui-
lo contrariada em todo per-
oürso, chegou com facilidade,
uinrcfindo 65", cravados, pára
o quilômetro.

Os dois p.u-elheiros paulistas
Egoísmo e Lnrtim, nfio chega-
ram n ser empenhados a iun-
tio. pois os jóqunls levaram or-
deus pura não e.vlgf-los demais.

COMO í*OI

Egoísmo entrou na raio. co:n
José Correia, e dando alguma
v 11 n t a g e m ao companheiro
Bandar, não chegou a domina-
lo. como era esperado, só apro-
ximando-se quando o jóquei do
sparring sofrepu-ò.

gradou no apronto e Egoísmo não foi exigido
Lartim. com Manuel Rll.n n,ill™_. _-. nnn .,t„_4_, j„ __.!_. .... V«_^Lartim, com Manuel Silva,

não chegou a impressionar no
galopo que realizou em 65",
justos, para o quilômetro.

CRISALIDA

Crisíilida <M. Silva) os 700
em 45" 3/6, ií moda da casa.
Hcdrinha (.1. Machado), do-
minou com alguma facilidade
a Oardl (L. Lias) cm 38" 2/5
para a reta. Besame (J. Fa-
gundes) chegou um pouco so-
licitada em 23" para os últi-
mos 360 metros e Clunsy (N.
Lima) deu um galope de saíl-
de de 42' 2/5 para a reta.

ELVAS

Escolha (A. Machado) des-
tà feita não se empregou nes-
ta partida de 41" para a rela
e Ellipse (J. Correia) arrema-
tou com ótima desenvoltura
cm 38" para o.s 600 metros.
Envy (M. Silva) deu um pas-
seio na raia do 40" 3/5 pnra a
reta. Minha Noiva CA. M, Ca-
minha) não chegou mal em
46" para os 700 metros. La
Française (D. Neto) desceu a
reta em 41" 2/5, multo a«von-
tade. Jazida (O. Cardoso) íi-

nallzou os 360, vindo de mala
longe, em 23' 2/5, mas nfio
agradou. Elvas (J. Machado)
chegou correndo muito em
44" 2/5 para os 700, sempre a
mais de meio da raia.

COBRE

Joby (A. Ricardo), de seta
errada, trouxe 37" para os 600,
dominando u m companhel-
ro com grande facilidade.
Cucui (B. Santos) deixou mui-
to boa impressão com seus 37"
2/5 para a reta. Cobre ÍO; Car-
doso) melhorou para 37", com
alguma facilidade de inicio e
sendo ajustado um pouco nos
derradcU'os metros. ,
HAVOLINE

Tia Lila (L. Santos) chegou
com facilidade em 37"2/5 para
a reta. Topsy (J. Machado)
aumentou para 38"3/5, com al-
gumas reservas. Havolinc (F.
Estêves) subindo e depois des-
condo a rota, trouxe 36" para
a mesma, com grande facilida-
de. Clariíisa (A. Barrosco) a
reta em 39". algo contida, ao
lado div n
Thcmaidc

uma companheira.
(L. Carvalho) le-

vou a melhor sobre uma des-
conhecida cm 45" para os 7Q0.
Armadilha (H. Vasconcelos)
chegou cm péssimas condições
em 40"3/5 para a reta.
DOMINÓ

Marítimo (J. Baflca) os 800
em 55", muito à vontade ao
contrario de seu floreio na dis-
ti-ncla. Trov&o (O. Cardoso) os
700 cm 46". com sobras. Do-
mlnó (M. Silva) vindo dos 700
metros arrematou os 600 em
37", k moda da casa. Caruá
(A. Dorneles) os 700 em 46"l/5,
de gnlopinho e sempre pelomiolo da raia. Jadil (J. Ma-
chado), atirando-se para cima
dos bambus, trouxe 45"3/5 pa-ra igual distância, um pouco
contido. Dialon (F. Pereira F.°)
melhorou a marca para 45"l/5,
correndo bem no final, apesar
de vir manhelrando um pou-
co. Lo Culsinier (C. Morgado)
numa rala que nfio é do seu
agrado trouxe 38" para os úl-
timos 600 metros, com gran-
de facilidade. Descarte (L. Sil-
vai agradou muito no floreio
de 51" para os 800.

MONTARIAS OFICIAIS, TREINADORES
E ÚLTIMAS PERFORMANCES PARA HOIE
1." PÁREO — 1200 METROS — CK$ 500 000,00 — ÀS 1311 SOM — RECOHDE; CLAUSTHO — 70" 4/5

Animais | Ord | Jóqueis Ks Treinadores últimas Performances Dist. rista ] Tempo

~
1—1 V. Sul 7 . O. Cardoso 57 J. Araújo | 6.° Platter—Ourofan 1400 AV 89".'5Gadanho fí L. Lins 57 A. V. Neve.. 7.° Payaso—Hino 1000 KL 63"l/ã2—?, C. Esoliro O J. Corrêa 57 E. Pereira F.° 3.» Tarll;—Ourofan 13ilô NX, 82"3/5Tamborim 4 P. Ftra. 57 J. Coutinho 8.° Tarll:—Ourofan 1 jrn NL 82"3/â3—5 Hino 5 P. Alves 57 O. M. Fernacd. 5.» Ourofan—Carabranca 1003 NL 63"i/56 O. Mariücr 3 A. -Ricardo 57 C. I. P. Nunca | 9.° Ourofan—Carabranca . 1COO -TL 63"l/54—7 Carabranca 2 A. C. 57 K Lavõr 2.» Ourofan—El Oábanho 1 CCú NL f.r'1 '5

8 Jacoblno 1 | P. P. F.o 57 I A. Corrêa 4° Ourofan—Carabranca i CC0 NL 63"1/S

2V I'/\REO — 1 300 METKOS — CK<> 600 000,00 — AS 1411 20M RECORDE: OKAYAMA — 77"

1—1 Fin rie Nult
Otnn

2—3 Zut
•1 Bvijndo

3—5 Emer...
6 B. Príncipe

¦! " Ft. C.i.pfrty
Q. Biown

2 I A. Barroso
| L. Santos
] J. Corrêa
j H. Vasconcelos
! J. Machado
I O. Cardoso

P.amos
Neto

50
55
56
55
56
56
5S
56

R. Carraplto
J. Plotto
W. Alves
A. Morales
C. Pereira
W. Alliano
C. Ferreira
G. L. Ferreira

3.° -ln|.'!e—Esp. Braças
6.» F.stheta—T:..p. Brasas
8.° Este—Otan
3.° Sta. Germaln—Cbeyen
•l.o JliiRlo—Esp. Brasas
5.o Jlngle—Eí,o. Brasas
2.° Styx—El Entrevero
9.° Plebiscito—El Entrevero

1200 AP
1200 AP
1 200 Cl \t
1 200 CrL
1 200 AP
1 200 AP
1 3CO CL
1 -100 AL

75"
75". '5
73"4'S
73"l/5
75"
75"
73"./S
89"l/5

...° PAREÔ — 1 000 METROS CRS 500 000,00 ÀS 1411 50M — RECORDE: R. GAME — 58" 4/5

i—i Pocahont-ia
Clarkle

M. Gllde
2—4 Dixleland

Arapoya
A, lAK.it-

3—7 S. Marguerita
N*. Iguàssu
Quiçamã

-1-10 Tlrelirc
11 Soror
12 Bordlghora
13 Pylore

1
I 12

I 10
5
4
6
9
3

E
13

,T. Silva
F. Estêves
C. Morgado
M. Silva
J. Machado
J. Nglo.
F. M.
L. Lins
A. Azevedo
D. Silva
A. Caminha
J. Corrêa
Náo Correrá

57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57 |

L. Ferreira.
W. Alliano
V. Abreu
E. Freitas
F. Costas
Ed. Coutinho
A. Araíijo
M. Sales
Exp. Coutinho
A. P. Silva
C. I. P. Nunes
O. F. Reis
T. R. Gomes

6." I. Boneca,—Ninabela
6." Quebrada—I, Boneca
9." Dlcaba—S. Faire
6." Dlaía—Quebrada

12.° Carezza—Nabua
C." Dlcaba—S. Falre
7." Quebrada—I, Boneca
5.» Dercy—Tini:!-»

1-2.0 Dicaba—s. Falre
8.° I. Boneca,—Ninabela
8.° Quebrada—I. Boneca

U,° Quebrada—I. Boneca

1 400
1300
13M
1000
1 300
1300
1 300
1-100
1300
1400
1300
1300

AL
AP
AP
GL
AU
AP
AP
AP
AP
AL
AP
AP

CO"
84"l/5
&6"3/5
02"
S4"
86!'3/5
84"1.'5
94"2 5
E6"3/5
90"
&S-1/5
_l"l/'j

4." PÁREO — 1500 METROS — CR$ 500 000,00 — AS 15H 20M — RECORDE: TIRAFOGO — 91" 4/5

1—1 P. Harbor
2 Ratinha

2—3 JoeUe
4 Montevirglne

3—5 Q. Nult
Dercy
Iara

4—3 I. Boncci
9 Samlra

10 Quinada

M. Nlcl.
O. Cardoso
J. Machado
D. S.
D. Neto
A. Barroso
N, Negrelo
P. Fontoura
J. Corrêa
N. Lima

57
57
57
57
57
57
57
57
57
57

R. Costa
C. Porelra
G. Feljó
R. Carraplto
G. L, Ferreira.
J. L. Pedrosa
S. CrLmara
J. Coutinho
_. Attlanesl
W. Alliano

2.o Dinaílor—Bcerrosl.a
l.o Catua—Regrallndá
6.o Sabót—El Plconero
O.0 Domitlla— L. Madrld
6.o Tallsca—Tauly
4.o Swcetuess—Tallsca

10." Corda—Oudlt
1.° Ninabela—Raíílnha
6.o Sweeuicss—Tallaca
l.o Raffinha—I. Boneca

I2C0 AL
1 -100 AP
1300 A-P
14C0 ' AP
1 200 | NL
1400 | AL
1300 I AP
1400 I AL
14C0 | AL
I 500 | AP

75"
90'
81'
91
75'
87'
33'
90'
87'
98"

1/5

'3/5
'4/5
'1/5

1/5

5.0 rAKEO — 1500 METROS — CRS 300 000,00 — AS 15H 50M — RECORDE: TIRAFOGO — 91" i/5

:-! Brevet | j. silva - 54 J. L. Pedrosa
2 S-icha i O. Cardoso 54 A. Corrêa

2—;i Bentevi 6 M. Silva 56 E. Freitas'•1 Arguapo * ,7. Corrêa 56 A. Araújo
5 Abrldolra * N, Correrá 52 L. Ferreira

3-6 Acas-o • J. Ramos 52 I. Pinheiro
Paso 2 H, Vasconcelos 60 A. Morales

Don Patou 7 J. Sintos 54 W Alliano
4--1 Ratlüneo 5 A. Ricardo 60 P.Morgado" Rover i A. Machado 51 Idem" 1!. dos Pampas j J. B. 54 Idem

l.o Mar Verde—Acaso
8.0 Hullabaloo—H. Love

Estreante
7.0 Shla—Acaso

6.° Shla—Pargo
l.o Babáo—B. Pampas
8.° Shla—Acaso
3.o Oood Fellov,-—Parío
5.° Good Fellow—Pargo
3.0 Pargo—Babáo

I 600 AL 101"
1600 AU 102"2/5

1 600 NL 102" \

1600 NL
1600 AU
1 600 NL
1200 NL
I 200 NL

• 1600 AU

102"
102-2/5
102"
75"4/5
75"4/5
102"2/5

C." PAREÔ 1600 V1ETROS — CRÇ 600 000,00 — AS 1GH 25M — RECORDE: FARINELI — 97"2/5
I

1 —I Quertlle
Barquinho
Nihull

2- í Dacll
5 Shla
f> Arsonaço

3—7 Icaraí" M. Orlou'
8 Dlniro

4—9 H. N'Eggs
10 Palmiin
11 Áimberê

" El Emir

*
7
6
1
2
8
n
5
9«

10
3

A. Ricardo
C. Sousa
F. Per. F.o
A. Barroso
L. S?.ntos
A. Hod.
J. Corrêa
C. Morgado
A, Machado
J. Baflca
P. Alvos
O. Cardoso
F. Estêves

55
53
53
54
52
50
5!)
53
50
55
52
52
52

C. Pereira
R. Morgado
M. Salles
J. L. Pedrosa
L. Ferreira
J. Mesquita
V. Abreu
Idem
R. Carraplto
C. I. P. Nunes
O. M. Fernand.
W. Alliano
Idem

14,o Dominó—Fíroblrd
6.0 El Asterólde—Sherzo
5.0 Comanohera—Cadmo

| IO.0 Dominó—Firobird
4.o Hudson—Good Fellow
a.o Nihull—Cami
4.0 Nihull—Cami
2.0 Pingüim—Corinto

IO.» Dominó—Flreblrd
3.0 p. Vemis—El Gustavo

15.0 Dominó—Flreblrd
4.0 El Plconero—Jadll
5.° El Plconero—Jadll

500
2CO

1 400
1 500
1 3C0
1 6CO
160!)
1600
1 550
1 í.ffi)
1 SCO
1 5^0
1500

7." PAREÔ - 1500 METROS - CRS 300 000,00 - AS 17 HORAS - RECORDE: TIRAFOGO

GL
AL
GL
GL
NL
AL
AL
AP
GL
AL
GL
AL
AL

80"4/5
143",

83 "2 .'5
89"4/5
80"

100-3/5
100".V5
102"1'5
89"4/5

100"3/5
S9"4/5
94"2/5
94"2/5

1—1 Preflx I .1. Corrêa
:: Bedoxan . a. Ricardo
3 Hepatan I F. Mala

2- i Resgate | II. Vasconcelos" Sonâmbulo | M. Andrade
5 p;v°t 10 O. O ardoso

3—6 Monteleone | D. silva
Pautai! 11 n. Santos

Bl Alp?s j P. Alves
0 Itajalense I S. Silva

4-10 Across « p. Estêves
11 Icobers 12 | M. Silva
12 Evpaux | n. Lima
13 Macon | ! A. Machado

91" 4/5 — (BETTING)

57 P. Morgado
57 G. Feljó
57 A. C. Pimentei
57 w. G. Oliveira
57 Idem
53 J. Araújo
57 R. Carraplto
57 li. Ferreira
57 O. M. Fernand.
57 A. Corrêa.
57 J. L. -Pedrosa
57 A. P. Silva
57 J. Burlont
53 J. Perea

8." PAREÔ

...o Denvor—Slíjoco
5.0 Jadll—Trovüo
6.0 Denver—Decanl
2.0 Da.j—Evrcux
7.o Dag—Resgate
9.o Dorket—Fenlx
9.0 Despacho—Rey Bruno
2.0 Dcrpacho—Rey Bruno
l.o Acros;—Docket
5.0 Dag-—Resgate
l.o Alfredo—Araclnd
4.o Delator—Trovfio
...o Dai;—Resgate
5.0 Across—Alfredo

1 400
1 200
1 200
1 200
1 200
1 600
1 '.M
1 -ICO
1 «v>
12C0
1400

1 OM!
1200
14C0

1600 METROS - CRÇ 300 000,00 - ÀS 17H 35M - RECORDE: FARINEM -

AP
AL
AL
NP
NP
GL
AP
AP
A-L
NP
AP
AP
NP
AP

93"
74"3/5
60"4/5
75"2/5
',"32/5
.3"2/5
_-"3/5
E0"3/5
go"
75"2/5
89"3/5
63-2/5
75"2/5
83"l/5

1—1 B. Cubas , m. Silva
D. Sérgio * d. Silva.

Anavlon « n. Correra
2—4 M. Verde « M. Andrade" Qimtrocentío 8 A. R.

5 Cascavclero I 10 N. Correrá
fl Aconeagua . | j N. Correri

3-7 F. L-.ncüord | | F. E.
8 M. Tiillo ; ! j. pueio
0 Bellamour | 3 A. Barro.t0

10 Oabardo • j. Fagundes
4-11 I..ns Prados • O. Cardo-.,o

12 Cambotm 6 A. Ricardo
13 L. Whisky | 1 c. Sousa
14 Iuho j | L." Carlos

L_ 

97" 3/5 — (BETTING)

53
56
56
58
58
52
51

E. Freitas
M. Arr.újo
A. c. Pimentei
A. Araújo
Idem
A. V. Noves
M. Oliveira

Estreante
l.o Granado—Rcifeolr.lr

8.0 Babáo—Chaüahge
2.0 Timoneiro—Scoubldoú

2 1C0

16C0
2 ICO

I 53 | J. L. Pedrosa
54
54

54
53
53

P. Simões
M. Salles
Ed. Coutinho
W. Alliano
O. Morgndo
C. Gomes

52 ' C. Ribeiro

í.° Brumado—L. Whisky
2.o D. Artlgas— 7._ Aranha
6.0 Lor Pmdoí—Brutus
7.o F. Landlorrt—Brumado
3.0 Mirado—Boa Vida
6." B--.b_'ii>~Chnllançe
¦l.o F. Landlord—Bmmp.do
5.o Adereço—R-e.-salto

160O rn_
12C0' NL
1 500 NL

600 NL
300 .AL

1 «00 AP
1 000 NL
1 600 NP

9." rAKEO - 1300 METROS - CRS 300 000.00 - ÀS 1811 10M

AP
AL

| 1Í0"

| 102-3 '5
136"l/5

1<>2"2 '5
7.V4/5
96"

102 "2 '5
144"4 •'..
102-3 '5
102"2,'5
105"4,5

1—1 Sisaido
2 mop__.ua

_-?- A. Dilema
4 Gororó

3—5 Xanu.le
D. Orlent
Cascivelcro

4—3 H-^lino
.0 Ralo

10 Épico

Machado
Corvolho
Barroso
Negreloj.

F.
D. Moreira
O. Carâcfio
A. Rl-arrio
L. Cn.rve.:ho
NSo Cpr.-i-rá

RECORDE: I5STRILO — 79" 2/5 — (BETTING)

56
54
56
58
56

| 54

R. Silva
M.
F.
Ed

¦aSOtlJ
Lavõr

¦ Coutinho
Ij. PCC]j-0.'.;\
Morgado
V. Neves
Ciilejo
Salles
Figueiredo

3.° Provcr.ca-—Pinitolinho
5.0 Notai-lo—Preatlgo
1.° D, Artigas—m."pc,]o
D.o Provençal—Plngollnlió

I 12.° Rover—Provençal
I 5.» F. Landlord—-Bnimado
I 4.o Brumado—Biculo
I !>." Timoneiro -Quiifrcc.
I 5.0 Brumado—B&culo

J 200 NL
1 200 AL
I 500 v-[,
1 200 NL
1 300 NL
1600 ^^,
1 20(1 nl
2100 AL
I 500 NL

I

07"2 '5
7õ"
82"

102-2/5
75"

125-1/5
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Egoísmo galopou na direção de José Correia, ontem, encerrando seus preparativos para 
"o 

Grande Criteriun

Binóculo
— Os melhores aprontos

anotados na madrugada de on-
tom, na Gávea, para os demais
páreos do programa, íoram os
de Crisálida, Elvas, Cobre. Ha-
voline, Topsy, Dominó, Caruá,
Gbamps Elysées, Que Dilema,
Aceiro, Adereço e Meu Colega.

— José Luís Pedrosa acha
<?i/c pode ganhar com Brevet. o
S.° páreo do -programa, desta-
cando Retilineo, Acaso e Ben-
tevi, como os principais adver-
sârios do alazão.

— O reaparecimento de
Prefix está sendo encarado porPaulo Morgado com muito oti-
mismo, jxirque, na sua opinião,

pilotado do José Correia cor-
re bftn em qualquer tipo de
raia.

— Braz Cubas e Bentevi
joram trazidos pelo Haras São
José e Expedictus, para ajudar
Emâni de Freitas a marcar
pontos na estatística. Braz
Cubas, se confirmar o exercício
que realizou ao lado de Dominó,
dificilmente será derrotado.

— A carreira principal da
próxima semana, na Gávea, dia
18, é o G. P. Salgado Pilho,
em 1 600 metros, com dotação
de Cr$ 2 milhões ao vencedor,
reunindo animais de qualquer
pafs, de três anos e mais idade.

— Juan Marchant está sen-
do aguardado, amanhã, de São
Paulo, -por avião, porque resol-
veu montar Fala, hoje, em Ci-
dade Jardim, no G. P. Fran-
cisco Vilela ãe Paula Machado.
Higoni. que fora o indicado, deu
preferência a Quem Sabe.

— Tirelire deverá ter a sua
campanha encerrada nas pis-tas, ingressando na reproduçío,
qualquer que seja o resultado
da corrida de hoje. Também
Iceberg fo! colocado à venda
por Antônio Pinto da Silva.

8—0 campo do G. P. Fran-
ça, básico da corrida extraor-
dinária do dia 14, em SãoPaulo, ficou formado com Inch,Loanza, Latisanne, llcna. Neo-cádia, Peônia Rúbia, Chirua eLove You.

9 — 0 Jóquei Clube São Vi-cente transferiu a corrida da
próxima quarta-feira para sex-ta, mantendo, também, a de sá-bado.

Vale lembrar
na hôca
do guichê

Hino — Há muito tevnno es-
peram uma boa atuação do fi-lho de Draksar na areia pesa-«a. Hoje tem tudo a seu ia-vor.

Cr. vo branca — Animal ba--tante irregular; que, qualquerola, deve ganhar dterjaraco.
Ee'.o Príncipe — Vem sem-

pre sendo falado nos bastido-
ras, e em corrida, é sempre
prejudicado. Aqui continua
s;ndo uni bom azar.

Soror — Antigamente anda-va correndo com turma maisíorte, e não fazia feio. Des-cansou um pouco e volta naconca. olho na pedra.Tii-elire —Vai fazsr a suadespedida hoje das pistas, cestáo esperando uma atuação
espetacular para a pensionistade Antônio Pimo da Silva.

Iara — Tem 43" para os 700metros, na pista dc areia pe-sada, no melhor apronto paraeste páreo. Confirmando, vaichegar brigando pela vitóriano final. Ê atrevida em qual-
quer pista.

Acaso — entrou em grandeforma novamente e vem con-firmando atuações. Aqui náo
é totalmente impossível a sua
vitória.

AlmberS — Só ganhou na
Gávea cm pista encharcada.
Agora, anda. em turma forte,
mas sofre transformação 11a
Luna. Pode surpreenderá

Decil pode ameaçar o
favorito Quertile noi
melhor prova de hoje

Decil, um dos bons valores da Gávea, em pistade areia, reaparece no sexto páreo — Handicap Es-
pecial — como candidato de primeira linha, e pe-Ias suas brilhantes exibições em cancha anormal
tem obrigação de vender caro a sua derrota.

Quertile, filho de John Araby, que não escolhe
pista para atuar, surge como o maior obstáculo parao pupilo de José Luís Pedrosa, e tendo um train fa-vorável na primeira parte do percurso, pode perfei-tamente derrotar o principal adversário. Icaraí me-
lhorou esta semana e deve produzir uma boa atua-
ção, auxiliado por Major Orion.

INICIO DURO

A carreira inicial de hoje na
Gávea vai apresentar um for-
te equilíbrio de forças entre
Vento Sul, Casco Escuro e Ja-
cobino, todos com altas preten-
soes de sucesso. Jacobino me-
lhorou muito esta semana, e
seu apronto de 39" para 600
metros impressionou pela faci-
lidade como foi conseguido.
Vento Sul volta melhorado e,
em carreira normal, deve real-
mente vender caro a sua der-
rota. Casco Escuro e Hino são
os bons azares da competição.

RETROSPECTO

Royal Caparty vem de bom
segundo lugar na turma, e mes-
mo em pista de areia tem am-
pias possibilidades de sucesso.
Aprontou a reta em 39" muito
fácil, mostrando grande forma
técnica. Fin de Nuit, em evo-
lução, surge como candidato de
primeira linha, ficando Emeon
e Zut como prováveis surprê-
sas da prova.

VELOCIDADE

Pocahontas é dotada de gran-
de velocidade inicial, e nestes
1 000 metros vai sair correndo
violentamente na primeira par-
te do percurso, e tem tudo a
seu favor para uma atuação
boa logo mais. Deu um pique
de 360 metros em 23" para ali-
geirar na. pesada, e impressio-
nou aos observadores pela fa-
cilidade como chegou correndo.
Santa Marguerita aprontou em
37", mostrando que melhorou
muito. Das outras, falam ma-
ravilhas de Dixielad e Quiçá-
mã que vão ao páreo com al-
gumas pretensões de sucesso.

SOBRANDO

Pearl Harbor, anda sobrando
nesta turma de duas vitórias.
Deu um galope de saúde nos
700 metros em 50", sempre fá-
cil pelo meio da raia, e, estan-
do firme no galope, deve ven-
cer. Joelle forçou turma na úl-
tima e não correu mal. poden-
do agora finalmente íazer as
pazes com o vencedor. Mas
será difícil derrotar Pearl Har-
bor, que aparece como uma das
melhores indicações de hoje.
Depois Iaià Boneca, que na
Gávea ainda não saiu do mar-
cador uma única vez.

ESTA FALADO

O estreante Bentevi tem
várias vitórias em Cidade Jar-
dim e aqui na Gávea mostrou'
ostentar uma forma das me-
lhores, ao trabalhar a distãn-
cia em 10_", sem apurar em
parte alguma do percurso. Não
escolhe pista, e vai muito bem
na cancha encharcada. Brevet
sempre com atuações boas nes-
ta companhia serve para a du-
pio, aparecendo Retilineo com
possibilidades, caso tenha uni
percurso favorável.

ESPECIALISTA

Decil é especialista em pis-
ta de areia, e sobra realmente
nesta sexta carreira. Quertille.
Icaraí e Ham'Neggs, vão lutar
violentamente pela formação
da dupla, com ligeira vantagem
para o pupilo de Claudemiro
Pereira que na areia é um dos
bons valores da geração nc-
Gávea.

REAPARECIMENTO

Prefix reaparece tinindo e
em turma fraca basta impor a
sua maior categoria para náo
ser derrotado. Aprontou os 800
metros em 52", com sobras pe-
la cerca de fora, e nunca foi
realmente empenhado pelo jó-
quei. Monteleone sobe de pro-
dução na lama, e aqui pode
perfeitamente fazer uma boa
atuação. Dos outros, Resgate
e EvTeux podem fazer uma
surpresa no final.

TININDO

Braz Cubas ê outro estreante
do treinador Ernàni de Frei-
tas, que em carreira normal
não deve perder. Trabalhou ao
lado de Dominó e chegou co-
locado com o recordista dos
1 500 metros, numa atuação
que agradou aos observadores.
Mar Verde, gosta da pista pe-
sada e nos 1 600 metros, deve
atropelar forte no final. Fair
Landaiord é o tertius da car-
reira.

DEVE REPETIR

Amilcar's Dilema, vem de
grande vitória na sua última
exibição, e ainda náo é esta a
sua verdadeira turma. Seguiu
melhorando uma enormidade,
e pode perfeitamente conseguii
mais uma vitria. Sizudo apa-
rece sendo levado na certa des-
ta feita, enquanto Xamete que
gosta da pista de areia, sur-
ge como um dos prováveis no
íinal, caso consiga uma boa
saida.

Marguerita —

Nossos
palpites
para hoje
Jacobino ¦— Vento

Sul — Casco Es-
curo

Royal Caparty —
Fin de Nuit •—
Emeon

Pocahontas — San-
ta
Dixieland

Pearl Harbor —
Joelle — Iaiá Bo-
neca ,

Bentevi — Brevet
Retilineo

Decil — Quertile —
Icaraí

Prefix — Mpnteleo-
ne — Evrcux

Braz Cubas — Mar
Verde — Fair
Landlord

Amilear's Dilemma
Sizudo — Xa-

mete

Programa
da corrida
noturna

1.» PAUEO - As 20h 30m - 1 009
metros — Cr$ 300 000,00

1—1 Kochana -63'
2 Aratiba 5.1 .

2—3 Flornna __ 
'

4 Ocrena 53
3—5 Querluda as

lava 58.,
7 Nurce 55

4—8 Qrel-Carlna  2 5.
Ira  • 56" Gran-Pnncesa,  • 35

2." PAREÔ — As 21h — 1200
metros — Cr$ 400 000,00
1—l Roslrls s 56

2 Lady Roc i =,_
2—3 Montelé 2 5(7'

Estréia do Beduino .. 3 
'56

3—5 Culpa. 4 56
Blvabéla  7 5*
Mecn  5 j_

4—8 Axamney  9 54
0 Conta  10 56

10 Sirena  g si

3.0 PAIlEO - As 21h30m - 1 SOO
metros — Cr$ 300 000,00 <•.-.-.

1—1 Real Constant  14 5(S'" Vltalgo  56
Qiilek Look  5g
Barítono  12 56.

2—4 Clog  52'
Arrlvedercl  52"

Já Vem!  jjd;
Satélite  iOfiT.2

»-B O.K  56
9 Roselee 51

10 Flor do Campo 52' -
11 Doze 56

4-12 Hervc 5^,
13 Bela Bruna  3 54,.
14 Meharl  6 56"Novata 

 13 -'32- "
: 'l.'\.

4." PAREÔ — As 22h — 1600
metros — Cr$ 300 000,00

1—1 Roseelalr sg
Rosa D'Agua 56
Huesca 55

2—4 Bela Itália sgOb
Dauphlne Gastai .... 3 'JÜJ.0

AI Rlncona  1 32-,
3—7 Holrlé  3 '54

Judy  4'56"'
Blondle  7 __4>•-¦

10 Fonteea  5 .52 <.
4-11 Espanhola • sg,...

12 Mahendra 2 5B
13 Red Star •' 56"'''
14 Oléla 6 52

..." PAREÔ - As 22U 35111 - 1 300
metros — (III Jornada de Admi-
nistração Hospitalar) — Cr$ ....
400 000,00 — (BETTING)
1—1 Blenhabaldo 55" Insolente 54

Apollon 54
Piirus 54

2—4 Snowlilrd 56
Aratlrim  • 32

Coplhué  11 54
Zé Valente  10 56

3—S Badajo-r, 5 -..6 '
- Crepe 7 56

10 Cafuso • 56
11 Pampilho • 54" Otasco 3 52

4-12 Araqulrl 9 56
1.1 El Cacique 2 56
14 Dlorlto (') • 

"56

15 Cowboy • 54
" Plmposo 4 52

6.o PAREÔ - As 23h lOm - 1 6110
meiros — CrÇ 300 000,00 — (BET-
TINGI .,,

1—1 Rayon 56
Lordsburg 56
Sunstar 5,

2—4 Bedel 54
Gabardo "56
Marco Polo • 58
Bozé • 52

3—6 Funnj- King 1 58" Furor .54
9 Brutus 33

10 Eucalipto 38
4-11 Grelnado 4-58

12 Agrado 3.8
13 Dondoco 5j
14 Extend 56

7.» PAIlEO - As 2-h «m — 1 000
metros — CrÇ 300 000.00 — (BKT-
TING)

1—1 Plncollnlio • sa
TJtoplsta 3 54
Tagadá _L..S2._^

2-^! Oulot Boy 4 53-1
Bornelo  2 54} l
ÉplCO  7 52' '

3—7 Navarone ~,s. í
Zé Aranh-i 5q| J
Bluejeans 56t j

4-10 Gloucester 561 i
11 Bíiculo '541'
13 Palhaço 5 5_ í
13 Halo 9 5^ 

'

(•) — ox-BIira Oulno. |.j|j

Starter: — Ney da Costa j í
( !
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w> Olimpíada começa a unir desde
hoje os povos do mundo inteiro

Na grande area
Armando Nogueira

OS JOGOS

Oi? Jogos Olímpicos inicia-
iani-sc há cerca de 2800
anos, quando no território
de Olimpo, nas encostas do
Monte Kronion, na Grécia
Antiga, competiam os atletas
cm honra aos deuses. Du-
rante 1168 anos, este foi o
local da competição e os Jo-
go». tinham tal importância
t|üe se estabelecia uma Tré-
guá Sagrada, sendo o terri-
tú^in do Olimpo considerado
neutro.

O termo Olimpíadas sig-
niíica o espaço de quatro
anos/entre duas competições
e os Jogos Olímpicos foram
extintos no ano 392, após se-
rejó-fc-clisputados desde 760 A.
C..ys. heodósio I proibiu a
realização dos Jogos e no
Governo de Theodôsio II, em
.ajfj^ós visigodos de Álàricp
pilharam todas as constru-
cões, derrubando os monu-
mantos que acabaram de ser
destruídos, mais tarde, por
um.terremoto.

Os Jogos e seu espirito
puramente amadorista fo-
ram restabelecidos em 18.6.
graças aos esforços de Píer-
re cie Fredi, o Barão de Cou-
beftin, hoineni ciue dedicou
sua vida inteiramente ao
icíeal olímpico. Assim, em
Atenas, realizou-se a pri-
meira Olimpíada cia Era Mo-
derna, no estádio Panáthe-
nálco, com a presença do
Rei grego Jorge I.

Por iniciativa também de
Coubertin criou-se a ban-
deira olímpica com as cin-
co''árgolas simbolizando os
continentes. Esta bandeira
só-p ode ser hasteada nos
Jogos Olímpicos, em compe-
tições patrocinadas pelo COÍ
e a 23 de junho — Dia Olim-
pico — tendo sido instituída
01^1914. O Barão dc Couber-
tiú. instituiu ainda a Taça
Olímpica o o Diploma Olim-
pico, ambos em 1906, para
,s e-f- _ m doados respectiva -
mente a clubes e pessoas que.
coít.ríbuam grandemente pa-
ra _> desporto. Honraria mui-
to disputada 110 mundo in-
teiro, a Taça Olímpica já íoi
entregue a um clube brasi-
leiro, o Fluminense.

Desde a Olimpíada de
l__S, em B e r 1 i m, que se
crt^ua tradição de trans-
portar uma Tocha das en-
costas do Monte Kronion
até-! os locais dos Jogos. O
transporte da Tocha Olímpl-
ca'!» feito pelo revezamento
de-,atletas com as distâncias
previamente calculadas, pa-
rásíque ela chegue no mo-
niénto da abertura dos Jo-
gos, Coubertin, fazendo re-
nascer as Olimpíadas, dei-
xoiv também uma frase que
define perfeitamente o seu
espirito e transformou-se no
lèmà dos Jogos:

''O essencial não é vencer,
mas competir coin valor, ca-
va.taeirispio e lealdade.''

Çj(_ntro do espirito defini-
dospor Coubertin, nos Jogos
Olímpicos não há contagem
defípontos como prevêem
os^Tegulamentos de outras
competições internacionais.
O ttontrôle da parte técnica.
por';sua vez, cabe exclusiva-
mente às Federações Inter-

nacionais, que exige m o
cumprimento rigoroso da.s
regras estabelecidas.

A CIDADE

Assim como os Jogos Olim-
picos de Londres, Hélsinqui,
Melbourne o Roma, realiza-
dos no periodo que sucedeu
à Segunda Guerra Mundial,
levaram modificações íun-
damentais àquelas cidades,
Tóquio também passou por
esta fase. Seu aspecto, hoje.
c bem diferente, não só pôr
causa dos .-novos estádios
construídos, ou mesmo rc-
modelados e ampliados, co-
mo também pelos viadutos,
auto-estradas e o monotri-
lho — espécie de trem aéreo
que liga Tóquio a Osaka em
lã minutos —, o que deu ã
cidade uma feição ocidenta-
lizada.

Um visitante desavisado.
atraído por conhecer os cos-
tumes do Oriente e estimu-
lado pelas fotografias dos
templos, casas de chá e ce-
rejeiras em. flor, talvez se
sinta decepcionado. O terre-
moto de 1923 e o bombar-
deio de 1945 encarregaram-"
se de forcar os japoneses a
erguer uma nova Tóquio.
Além do Palácio Imperial e
de alguns templos que o cer-
cam, nada existe que relem-
bre o passado. A multidão
circulando pelas ruas — a
população dc Tóquio esta
calculada em cerca de .12
milhões de habitantes —, o
tráfego intenso, os cartazes
luminosos e a grande ativi-
dade da indústria e do co-
mércio acabam por levar o
visitante para o interior,
onde, ai sim, poderá travar
conhecimento com a milenar
cultura do Japão. Em Kio-
to ou Nara, ou mesmo às
margens do Lago Maibara,
fica localizada a maior par-
te das antigas construções
que, para os ocidentais, sig-
nificam e simbolizam a mis-
teriosa civilização oriental.

Tóquio cresceu desmedida
e lncaículadamenfce. A tôrii-
ca desse desenvolvimento foi
ditada pelas necessidades —
cada vez maiores — de ha-
bitação, pelo progresso que
o comércio trouxe ã Capital.
Não houve um planejamen-
to que viesse facilitar a cir-
culação de automóveis, a
construção de casas e edi-
fícios. Por isso, a indicação
de Tóquio como sede dos Jo-
gos Olímpicos de 1964 veio
trazer as grandes modifica-
ções de hoje. Preocupado
em oferecer o máximo de
conforto, o Governo do Ja-
pão cuidou com esmero e
minúcias da organização da.s
Olimpíadas.

Construíram - se estádios,
ampliaram-se ginásios, re-
modelaram-se tanto uns co-
mo outros que existiam an-
teriormente. Tudo isso no
plano esportivo. Entretanto,
o novo aspecto da cidade e
de suas cercanias surgiu com
os viadutos, as vias elevadas
de comunicação, as auto-es-
tradas e a inauguração do
monotrilho. ligando Tóquio a
Osalta. O moderno aspecto
da cidade foi possível gra-
ças às grandes somas desti-

Marcos de Castro
enviado *e_pecial dó JB

Os XVIII Jogos Olímpicos tia Era Moder-
na, hoje inaugurados com uma imponente so-
lenidude no Estádio Nacional de Tóquio, não
representam apenas uma festa que o esporte
renova de quatro em quatro anos — e cada veis
de forma mais expressiva — mas a reafirma-
cão de que os povos do mundo inteiro, tantas
vezes separado, pelas diferenças de raça, de
credos políticos e religioso.., voltam a encontrar
aqui. através do esporte, a união que é o próprio
espirito dos (jufe criaram as Olimpíadas. Ao lado
de tudo isso — do» recordes que certamente
serão batidos, das medalhas de ouro, prata e
bronze que estarão em jogo, das esperanças que
se escondem tios corações de oito mil atletas, da
glória que só a alguns deles está reservada, das
emoções que todos nós viveremos ao curso des-
tas duas semanas —¦ deve perdurar aquilo que
Pierre dc Coubertin chamava de "o ideal olim-
pico". E ao lado de ludo isso, também, está a
perfeita organização que os japoneses, por fôr-
ça de trabalho, determinismo e até mesmo sa-
orifício, souberam dar aos primeiros Jogos Olim-
picos que se realizam em território asiático.
Para esta festa, para a união desses povos, Tó<
quió se mostra renovada, ocidentalizada, ale-
gre e colorida, apesar do mau tempo que a tem
castigado. Apesar de tudo. enfim, da guerra que
teve 110 Japão uma de suas maiores vítimas, tios
terremotos, tufões e chuvas que este país já
não estranha, da distância que esla civilização
parece guardar do resto do mundo, abre-se a
festa, unem-se os povos, arde a pira olímpica
em terras japonesas.

nadas pelo Governo e pelo
esforço gigantesco de um
povo que deseja para os jo-
gos desse ano o título de a
maior e a mais bem orga-
nizada das Olimpíadas Mo-
dernas.
AS INOVAÇÕES

Em grande parte os japo-
nèses têm razão quando di-
zem que os Jogos Olímpicos
hoje iniciados são "os jogos
das grandes inovações téc-
nicas". A técnica, no caso,
não é a que cada atleta em-
pregará nos campos, nas
pistas e nas águas, e sim a
que a ciência utilizará pela
primeira vez em competi-
ções esportivas, especial-
mente a eletrônica e a as-
tronáutica, contribuindo as-
sim para o êxito do que
acontecerá em Tóquio.

A eletrônica está presente
em todas as modernas ins-
talações da Vila Olímpica.
A sala de chamada dos atle-
tas, por exemplo, está equi-
pada de tal forma que, com
uma simples olhadela a um
tabuleiro luminoso, pode-se
saber quem está ou não em
seus alojamentos- Um com-
plexo sistema de lâmpadas-
testemunho, colocado à íren-
te do nome do atleta, torna
possível este controle períei-
to e ao mesmo tempo es-
pantoso.

Nos corredores da Vila

Olímpica, ao lado de cada
quarto, há outro tabuleiro
luminoso, através do qual os
atletas sabem, com meia
hora de antecedência, que
uma competição do seu es-
porte será realizada num
dos estádios próximos. O
prazo, dependendo dos ca-
sos, pode passar de meia
hora a 45 minutos, e tudo
íunciona com pcrfeiçção. A
eletrônica será utilizada,
também, nas provas de atle-
tismo e natação.

Quanto à astronáutica,
contribui com o Syncon III,
satélite artificial destinado
a levar para a Europa, atra-
vés de uma grande cadeia
de televisões, todas as pro-
vas dos Jogos Olímpicos. O
Ministro dos Correios e Te-
lecomimicaçõe.. do J a p ã o,
falando ontem à imprensa
estrangeira, disse que as
emissões começariam ama-
nhã — dia das primeiras
competições — e não se-
riam interrompidas até o fi-
nal dos Jogos.

A Eurovision está encar-
regada de retransmitir as
emissões filmadas, de Mon-
treal, Canadá, a Hamburgo,
Alemanha, numa cadeia que
abrange 14 paises da Europa
Ocidental.

O PROGRAMA

Vinte modalidades de e.s-
porte — já que o Comitê

Olímpico Internacional con-
sidera os saltos ornamentais
como uma parte da natação
— compreendem o progra-
ma olímpico, com as provas
que se iniciam hoje (ama-
nhã em Tóquio) e só serão
encerradas daqui a duas se-
manas. O programa resumi-
do dos Jogos Olímpicos, dl-
vulgado pelo Comitê Japo-
nès, é o seguinte:

Atletismo — do dia 14,
quarta-feira, até o dia 21,
quarta-feira, no Estádio Na-
cional.

Basquete — de amanhã
até o dia 23, no Ginásio Na-
cional.

Boxe — de amanhã até o
dia 23, no Palácio de Gelo
de Korakuen.

Canoagem — do dia 20,
terça-feira até o dia 22, no
Lago Sagami.

Ciclismo — do dia 14,
quarta-feira, até o dia 20,
no Velódromo de Hachioji.

Esgrima — do dia 13, têr-
ça-feira, até o dia 23, no
Waseda Memorial Hall.

Futebol — de amanhã até
o dia 23, nos Estádios Nacio-
nal, Komazawa, Omiya, Mit-
suzawa e Prince Chichibu.

Ginástica — do dia 18, do-
mingo, até o dia 23, no Gi-
násio Metropolitano de Tó-
quio.

Haltcrofilismo — de ama-
nhã ate o dia 18, no Salão
Shibuya.

Hipismo — do dia 16, sex-
ta-feira, até o dia 24, em
Karuisawa.

Hóquei — de amanhã até
o dia 23, em Komazawa.

Iatismo — do dia 12, se-
gunda-feira, até o dia 21, na
Baia de Sagami.

Judô — do dia 20, terça-
feira, ao dia 23, no Ginásio
Nacional.

Luta — dc amanhã até
o dia 19, no Estádio Koina-
zawa.

Natação e Saltos Orna-
mentais — de amanhã até
o dia 18. no Estádio Nacional
de Yoyogi.

Pentatlo Moderno — de
amanhã até o dia 15, no Gi-
násio Nacional, Campo de
Tiro de Asalca, Waseda Me-
morial Hall, Asaka Nezu
Park Area e Kemigawa.

Remo — de amanhã até
o dia 15, nas Chanchas de
Toda.

Tiro — do dia 15. quinta-
feira, até o dia 20, no poli-
gono de Aska.

Vôlei — de amanhã até o
dia 23, nos Ginásios Yoko-
hama e Komazawa.

Watcr-polo — de amanhã
até o dia 18, nos Estádios
Yoyogi e Nacional.
AS PREVISÕES

Principalmente na sema-
na que antecedeu a abertu-
ra dos Jogos Olímpicos, tem
sido muito comum a impren-
sa internacional, os estúdio-

Um homem e duas paixões
Departamento de Pesquisa do JB"fi-. O esporte e a Grécia¦antiga foram duas pai-

liões que Pierre âe Cou-
bertin adquiriu em me-
nino. como simples alu-"(io de uma escola de Pa-
pis, e cultivou pela vida
afora, já como aristo-
çrata francês do século
passado. Um dia, èle
descobriu tim modo de'juntar as duas paixõesmima só e fêz nascer os
Jogos O límpicos da'Era Moderna, associan-
do assijn ao esporte dos
Sfiüs dias as tradições
gregas âe muitos sécu-
Tos antes.¦ fi De inicio, t u d o não
passava de uma idéia —
miè muitos julgavam>á e m as ia d a m ente'ousada — Mas aos pou-jços aquela idéia foi-se
transformando em pia-
%qs. os planos em tra-"balho. o trabalho em.
resultados, os resultados

em r e ali. dade. Já em
1829, por sug e s tão de
Coubertin, o Governo da
Franc a trabalhava na
reconstrução ãa Cidade
Sagrada de Olímpia.

Mas a idéia de Cou-
bertin não ficou apenas
na França, logo se es-
tendendo p e la Alemã-
nha e encontrando na
p rópria Grécia uma
acolhida inesperada: o
Governo grego e o mi-
... o n á r i o Evangelius
Zappas chegaram a or-
ganizar duas competi-
cões esportivas em pra-
ça pública, tentando
com isso despertar oin-
terésse ão povo pelore-nascimento d a s Olim-
piadas.

Enquanto isso. cm
1888, Pierre de Couber-
tin viajava até a Ingla-
terra para estudar os
métodos de organização
esportiva daquele País,

aprpveitando para dei-xar por lá o que êle cha-
mava ãe "ideal olímpi-
co". De volta à França
já em 1892, realizou
uma co71 ferência na
Sorbonne sobre os seus
planos e passou a con-
tar com o apoio da
União Francesa de Es-
portes Atléticos para le-
vá-los adiante.

No ano seguinte; du-
rante a Exposição ãe
Chicago, Estados Uni-
dos, todos ficaram mui-
to impressionados com
aquele "nobre francês, o
Barão de Coubertin,
que se importava tanto
com um assunto tão¦vulg ar — o esporte".
Mas o ideal olímpi co
chegava ao Novo Conti-
nente.

Depois de muitos es-
forços, de muitas via-
gens, de muito dinheiro
g a s t o, Coubertin viu,

em 1894, a União Fran-
cesa organizar tim Con-
gresso Internacional, vi-
sando aos Jogos Olim-
picos, os primeiros, en-
fim, que se realizariam,
fora da Grécia. Mas foi.mesmo em Atenas, com
o auxílio âo Rei Geor-
gios. ãos Príncipes
Reais, ão Primeiro-Mi-
nistro Tricoupi e ãe to-
do o povo grego, que a
idéia se fêz fato: a 6 de
abril áe 1896, em Olim-
pia, foi reacesa a piraolímpica, assim manti-
ãa nos dez dias que se
seguiram, enquanto se
realizavam os I Jogos
da Era Moderna. E até
hoje, num e noutro, no
fogo simbólico e na tra-
dição dos Jogos, arde a
chama do ideal olímpi-
co de Pierre de Couber-
tin.

sos do esporte e mesmo os
simples observadores que
aqui se encontram — uma
boa parte com experiência
no assunto — fazerem pre-
visões em torno das provas
que a partir de hoje pren-
derão a atenção de todos
eles. No âmbito geral, em-
bora o espírito olímpico seja
contrário a uma contagem
de pontos por equipes, União
Soviética e Estados Unidos
deverão lutar pelos primei-
ros postos, dividindo entre si
o maior número de meda-
lhas.

Sporls Illustred, ri u m a
edição especialmente dedi-
cada aos Jogos Olímpicos —
e que se encontra em qual-
quer banca de Tóquio — pu-
blicou um excelente estudo
sôbre o assunto, analisando
esporte por esporte as pos-
sibilidades de cada país. Se-
gundo a revista, editada por
Tlme-Life, os soviéticos de-
verão conquistar 41 meda-
lhas de ouro, 28 de prata e
25 de bronze, enquanto os
norte-americanos ficarão
com 35, 29 e 33, respectiva-
mente. Quanto ao Brasil,
acham os autores do estudo
que conquistará uma meda-
lha de prata, sem dizerem
em que esporte, e duas de
bronze, uma no basquete e
outra no futebol.

D„e qualquer forma, é cer-
to que os brasileiros não po-
dem almejar muita coisa em
Tóquio, não só pela superio-
ridade técnica dos adversa-
rios, mas principalmente pe-
lo treinamento deficiente de
quase todas as nossas equi-
pes. A opinião geral é de
que Nelson Pessoa Filho, no
hipismo, é a única chance
brasileira a uma medalha de
ouro, enquanto o iatismo e
o basquete talvez consigam
se colocar entre os três pri-
meiros. O futebol, o vôlei e
o imter-polo são, ainda, le-
ves esperanças, náo sobran-
do qualquer possibilidade ao
atletismo, á natação, ao
boxe e ao judô, na opinião
dos próprios componentes
das respectivas equipes.

Do ponto de vista técnico,
prevê-se que os XVIII Jogos
Olímpicos — como aliás tem'
ocorrido de quatro em qua-
tro anos — venham a esta-
belecer um novo recorde de
recordes, em especial nas
provas de atletismo e nata-
ção. De janeiro para cá, em
todas as partes do mundo,
enquanto se iniciavam no-
vas etapas de treinamentos
ou se tentava atingir os in-
dices olímpicos, um grande
número de tempos e distân-
cias, até então não registra-
dos. -permitiu que se cal-
culasse novo êxito do espor-
te em Tóquio. Pelo menos
— quando tudo ainda não
passa de previsão — é esta
uma das muitas previsões
que são feitas para as próxi-
mas duas semanas.
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Os rubro-negros da minha roda ficaram
zangados porque Orlando Pingo de Ouro an-
da censurando a violência com que jogamAnanias e Ditão: em vez de condenar os nos-
sos beques, protestam, fuzilando de raiva, os
flamengos, Orlando devia era lamentar os
pontapés de Altair e Procópio, "que fazem dos'campos de futebol o teatro de suas cruelda-
cies", como me dizia, ontem, o rubro-negro
Válter Clark.

Orlando, todos sabem, é tricolor e, de fato,
me disse, outro dia, que, vendo jogar a zaga
do Flamengo, élè fica pedindo a Deus que
proteja a canela dos atacantes adversários;
o Carlinhos Niemeyer, que é flamengo, porsua vez, sustenta, em qualquer discussão, queos beques mais violentos do campeonato são
Procópio e Altair.

Quem tem razão?
Não me perguntem que não posso opi-

nar em tão grave debate: cabe-me, como neu-
tro, acolher a polêmica com a serena isen-
ção dos justos. „

Isto posto, passo a um bilhete que me
manda Orlando Pingo de Ouro:"Amigo AN: você publicou uma opinião
minha sôbre a violência tle Ditão e Ananias.
A nota é a expressão da verdade. Realmente,
eu disse que os dois estão baixando sarrafo,
sem dó nem piedade. E para que o Scassa não
pense que estou sendo injusto, conto a você
a seguinte história: logo depois do jogo Fia-
mengo-Portuguêsa, aliás, logo depois daquela
nossa conversa em que eu lhe dei minha opi-
nião sôbre os beques do Flamengo, vi passar,sozinho, pelo pátio do Maracanã, o Ditão.
Como não havia mais ninguém no estádio,
estranhei que êle ainda estivesse por ali, pois
a camioneta do Flamengo já tinha ido em-
bora há muito tempo. Perguntei a êle se que-
ria condução e dei-lhe uma carona (por sinal,
que o Ditão me contou que estava a pé por-
que o pessoal do Flamengo tinha saído sem
esperá-lo). Na viagem até a Praia do Flamen-
go, contei, francamente, .ao Ditão o que tinha
dito a você minutos antes: que eu achava que
êle e o Ananias andavam abusando do sar-
rafo; e até mencionei o costume dos tourei-
ros espanhóis que, antes de entrar na arena,
rezam o terço ao pé do altar da Virgem de
Guadalupe. Contei com bom humor, rindo
muito e o Ditão achou muita graça, também,
porque eu falei que os atacantes deviam tra-
zer uma imagem de S. Cristóvão e deixar aqui
no estádio para rezar quando tiverem de en-
freii-ar os beques do Flamengo.

Pois, meu caro AN. você pensa que o Di-
tão me contestou? Ao contrário, com a maior
naturalidade deste mundo, com uma igenui-
dade até comovente, êle me respondeu que,
de fato, joga pra valer e que o conselho que
o pai lhe deu quando êle estava começando
a carreira foi éste: "Olha, meu filho, se você
pretende jogar futebol sem dar pontapé, en-
tão, o melhor que você faz é abandonar logo
a profissão, comprar uma saia azul-marinho
e ir ser normalista.

Como se vê, conclui Pingo de Ouro, quan-
do eu digo que o Ditão está jogando com vio-
lência, não faço mais do que constatar o ób-
vio ululante, como costuma escrever o meu
correligionário Nélsòn Rodrigues...".;. # _;.

Em tempo: se algum rubro-negro souber
de uma historinha de semelhante sabor ten-
do por personagens os jogadores Procópio ou
Altair, encaminhe a esta coluna, que lhe ãa-
remos a devida publicação.

O nosso objetivo é apurar os fatos, em
toda a sua extensão, de tal forma que have-
reinos de chegar ao Fla-Flu da próxima se-
mana. em condições de apontar os verdadei-
ros culpados e dé submeter a Sua Senhoria, o
juiz Mário Viana, todas as peças desse in-
quérito que tenho a honra de presidir, com o
equilíbrio e o bom senso de quem nem nasceu
Fia, nem morrerá Flu.

ía^VI_KaA/
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oram abertos em Tóquio os XVIII Jogos Olímpicos
Tóquio (fio Marcos de Castro, enviado especial

do JORNAL 00 BRASIL) — Uniu» cerimônia como
jamais se viu em lôda a história do esporte, reunindo
mais de oito mil alicias tle 91 países, no Estádio
Nacional dc Tóquio completamente lotado — cerca
do 72 mil pessoas — c sob uni sol que se escondera
durante lôda a semana, abriu ontem os XV11I Jogos
Olímpico.- Uti Era Moderna, os primeiros que se rea-
lizain lia Ásia.

Coube ao Imperador Hiroíto fazer a declara-
ção oficial de abertura, depois de chegar ao Estádio
ao som de música eletrônica e de salvas de canhão,
iniciando-.-, logo cin seguida unia revoada de pom»
lios, acompanhada por milhares de bolas coloridas
que sc desprendiam dc todos os setores das arqui-
bancadas. Ao mesmo tempo, uma banda militar
executava marchas ocidentais intercaladas a músicas
típicas japonesas.
FESTA DO ESPORTE

DIA DE FESTA

j^té -a véspera ele abertura
dos XVIII Jogos Olímpicos,
não haviu uma só pessoa om
Tóquio (|iic não temesse o mau
tempo, embora as previsões
meteorológicas fossem otimis-
tas. Hoje cedo, porém, o Sol
voltou depois de quase uma se-
mana. de chuva miúda, e já às
li horas da manhã um grande
número de pessoas se açlome-
ruva ã entrada do Estádio Na-
cional, na certeza dc que a
cerimônia correria exatamente
como programada.

à chegada do Imperador Hi-
roí to ao palanque imperial,
acompanhadoda Imperatriz No-
gako, às salvas de canhão, à
revoada de pombos e à decla-
ração do abertura, seguiu-se a
entrada na pista de atletismo
do corredor japonês Toshinori
Sakai — nascido em Hiroshi-
ma no dia que ^sta cidade qua-
sc loi destruída pela b o m b a
ntômica — que empunhava a
tocha com que íoi acesa, a. pira
olímpica.

O desfile das delegações foi
íeito por ordem alfabética, em
inglês, cabendo a Vlamir ser o
porta-bandeira brasileiro. O
Japão, segundo a tradição
olímpica, íoi o último a desfi-
lar, por ser o país-sede tios Jo-
gos. Seus atletas vestiam cal-
ças ou saias brancas, paletós
pretos e gorros brancos, por-
tando letreiros em japonês e
em inglês.

O juramento olímpico foi
íeito pelo atleta Takeshi Ono,
panhador de uma medalha de
ouro em Roma. pouco depois
de concluído o desfile. Por íim,
à medida que os atletas se mo-
viam cm semicirculos, a ca-
ini nho novamente d:; pista,
cinco aviões a jato japoneses
desenhavam no céu os cinco
círculos que servem de simbe-
Io aos Jogos. Só depois de en-
cerrada toda a cerimônia, o
Imperador Hiroíto deixou o
estádio, enquanto toda a assis-
tência acenava-lhe lenços e
bandeiras de papel.

PRIMEIRAS PROVAS

Serão Iniciadas hoje mesmo,
ãs 21 horas do Rio (corres-
pondendo às 9 horas de ama-
nhã. as provas dos XVIII Jo-
gos Olímpicos, mobilizando
competidores dc doze das vin-

te modalidades do programa
olímpico. As provas do primei-
ro dia — horário de Tóquio —
são as seguintes:

BASQUETE — Coréia do Sul
x Finlândia (OU), Brasil x Pe-
ru (10 h 30 m), Iugoslávia x
Uruguai (12h), Polônia x Hun-
gria (13h 30ml, México x Itá-
lia ((lfihl, Japão x Porto Ri-
co (17 h 30 m), Unüio Soviéti-
ca x Canadá (19 h) e Estados
Unidos x Austrália (20 h 30 m).

BOXE — Primeira rodada
eliminatória (14 e 1910.

FUTEBOL — Alemanha x
Irã, México x Romênia, Iugos-
lávía x Coréia do Norte e Hun-
gria x Marrocos (todas às 14h),

HALTEROFILISMO — Pri-
meira série 110 li. segunda sé-
rie e classificação final (16 h)
para os pesos-galo.

HÓQUEI — Espanha x Ho-
landa. Nova Zelândia x Indo-
nésia e Rodésia x Quênia (tó-
das às 10 hi, Paquistão x Ja-
pão. Malásia x China e Ale-
manha x Canadá (todas às
llh 40m). e índia x Bélgica
e Inglaterra x Austrália (am-
bas às 14h 45mi.

LUTA — Primeira rodada, tó-
das as categorias Ul e 18 hi.

NATAÇÃO — Eliminatórias
(llh 50ml o semifinais (19h
45 m) rios 100 metros, nado li-
vte, homens; eliminatórias
(20 h 15 ml dos 200 metros, na-
do tio costas, também para ho-
mens; e eliminatórias (13 h
20m), dos 200 metros, nado de
peito, moças.

PENTATLO MODERNO —
Primeira prova, crdss-coiiritry
(91n.

REMO — Eliminatórias, ló-
das as categorias ilOhi.

SALTOS ORNAMENTAIS —
Primeira prova (9h 30 in) e se-
guiKla (16h 30ml séries elimi-
natórias de trampolim, moças.

VóLEI — Polônia x Coréia
do Norte, Romênia x União
Soviética e Japão x Estados
Unidos, todas pelo torneio íc-
minino (llh).

WATER-POLO — Holanda s
Brasil (10 h), Itália x Romê-
nia (llh), União Soviética x
Austrália (16 h 30 m), Hungria
x República Árabe Unida (17 h
40 m) e Iugoslávia x Estados
Unidos (18 h 50 m).

O Comitê Olímpico Interna-
cional decidiu manter nos pro-
gramas oficiais os nomes da
Coréia do Norte e da Indoné-
sia, embora ambas já se te-
nham retirado dos Jogos.

Ingressos custaram até
100 dólares na abertura
mas sobram no futebol

Tóquio (de Marcos de Castro, enviado especial
do JORNAL DO BRASIL e FP, AP e UPI) —• Cem
dólares foi o preço que os cambistas cobraram porcada ingresso para as cerimônias de inauguração
dos Jogos Olímpicos, realizados hoje, no Estádio
Nacional — inteiramente lotado — enquanto que
para os jogos de futebol as agências encarregadas
das vendas dos bilhetes informaram que ficaram
mais de 50 mil sem vender.

A confirmação das previsões meteorológicas, fa-
zendo com que Tóquio amanhecesse hoje com um
sol que os próprios atletas não esperavam, ahrem
uma perspectiva muito otimista em relação aos pri-meiros dias de competição: todos, agora, pensamapenas nos seus adversários de pista, campo e águas,
certos de que um outro adversário — as chuvas quecaíam sem cessar — íoi definitivamente superado.
BASQUETE

— A equipe de basquete do
Brasil encesta muito bem, é va-
lente e tem muito brio, por
isso acho que ela poderá sur-
preender -aos favoritos do tor-
neio — disse Rossini. treina-
dor da equipe de Porto Rico
que assistiu às Olimpíadas de
Roma, em líltiO. e esteve em
São Paulo recentemente.

Segundo Rossini. a equipo
dos Estados Unidos, considera-
da por muitos como inferior
àquela que disputou os jog.os
em Roma. é, entretanto uma
boa seleção. Pelo menos, nos
treinos realizados contra ;.-s
equipes profissionais america-
nas, nunca perdeu por mais de
_C pontos, o que vem a ser um
grande feito — contou Rossini.

ATLETISMO

O treinador da equipe de
atletismo da União Soviética,
Gabriel Korobkov, mostrou-se
bastante aborrecido com a ofi-
cialização do dardo Held-80 e
não do modelo Held-"0 com o
qual o.s soviéticos vinham trei-
nando. Segundo Korobkov. os
prejuízos da equipe de lança-
mento de dardo poderão atin-
gir de 4 a 5 metros de distán-
cia. De qualquer maneira o
treinador soviético pretende
iniciar o treinamento com o
modelo indicado pelas autori-
dades, mantendo, ainda, espe-
ranças que eles voltem atrás
em sua decisão.

NATAÇÃO

O norte-americano Thomp-
son Mann alcançou ontem um
tempo inferior ao seu próprio

As Olimpíadas truiisformurain Tóquio na capital tio esporte

recorde mundial, nado de cos-
tas, ao cumprir os. 100 metros
em 59s.8. treinando para a eli-
minatória olímpica da distán-
cia. A prova foi cronometrada
pela máquina automática que
será utilizada durante os jogos,
mas, como havia apenas um
cronometrista presente, o tem-
po não poderá ser homologado

. como recorde mundial. Duran-
te as provas de seleção realiza-
das em Nova Iorque, Mann. es-
tabeleceu o recorde mundial,
no .jaipo de 1 minuto cravado.

Os Estados Unidos, de acór-
do com os treinamentos reali-
zados até agora, surgem como
os favoritos absolutos das pro-
vas de natação e, realmente,
só deverão encontrar adversa-
rios na prova, dos 100 metros,
nado livre, onde o francês
Alain Gottvalle — detentor do
recorde mundial desde o dia
13 de setembro — e o inglês
Robert Macgregor poderão ofe-
recer alguma resistência.

OUTRO QUE SAI

Depois de se desligarem dos
Jogos a Coréia do Norte e o
.Equador — a primeira por ter
participado dos Jogos do Ga-
neto e o último por não ter
unificado o seu Comitê Olímpi-
co Nacional —, também a Indo-
nésia acaba de retirar-se dos
Jogos Olímpicos. A razão que
levou a Indonésia a abandonar
os Jogos íoi a suspensão impôs-
tá pelo Comitê Olímpico Inter-
nacional aos atletas e nada-
dores indonésios que participa-
ram dos Jogos no Ganefo,
proibindo-os de tomarem par-
te nos Jogos de Tóquio.

Aconteceu
em

Tóquio
Tóquio (Dc Marcos de Castro,

enviado especial tio JORNAL
DO BRASIL, e UPl-FP-APi —
O Imperador japonês Hirohito,
comparecerá a oito das 20 mo-
dalidades esportivas que se
disputarão durante os Jogos
Olímpicos, devendo permanecer
em cada uma das competições,
mais de meia hora, e será re-
pi .sentado pelo Príncipe Akihi-
to e pela Pi-inceza Yoshi, nas
que não estiver presente.

O Equador foi o primeiro pais
latino-americano a merecer
uma primeira página nos jor-
nais de Tóquio, quando se no-
ticiou -tua desistência de parti-
eipar das Olimpíadas, o que,
entretanto, ainda não foi con-
firmado pelo Comitê Organi-
nador..

Depois de uma viagem de
6 700 quilômetros, pelas quatro
prmcipais ilhas do arquipélago
japonês, passando de mão em
mão por mais de mil atletas, a
Tocha Olimpica chegou ontem
a Tóquio, numa impressionante
cerimônia. Quatro tochas,
transportadas por quatro atlé-
tas. procedentes dos q u atro
pontos cardeais, entraram cor-
rendo na Praça do Palácio Im-
perial. Estas tochas, reunidas,
formam o chamado fogo sa-
grado.

A nadadora mexicana Maria
de Sousa foi a primeira pessoa
a fazer restrições ao templo
esportivo, onãe está situada a
7>iscina olimpica. "A piscina c.
na verdade, uma coisa do ou-
tro munão, mas preferia que
fosse descoberta", foi a ressalva,
feita.

Quatro irmãos integram a
equipe de basquete do Peru e
isto é um recorde nas Olim-
piadas. O.s quatro são Enrique,
Ricardo, Luis e Raul Duarte.

Alberto Lovcll, da Argenti-
na. aspira ganhar o titulo dos
pesados ãa mesma forma que
seu pai c seu homônimo ven-
ceu, nos Jogos Olímpicos dc
1932.

Os atletas hospedados na
Vila Olimpica náo parecem
muito inclinados a atividades
culturais. A maioria deles des-
[prezou os programas prepara-
dos pelos japoneses e prefe-
riu a televisão, os discos de
Jair. c uma bebida, adocicada,
feita com leite, que se chama
cal pis

Os japoneses ficaram cou-
íeníps quando uma austrália-
na mostrou-se interessaã-a por
um arranjo floral, mas logo se
decepcionaram ao descobrir que
cia queria apenas o local para
ser fotografada.

Uma bonita japonesa, vesti-
da de quimono, sentou-se' nu-
ma esteira de palha no meio
do salão internacional de re-
ipouso da Vila Olimpica e,
cuidadosamente, realizou o
chunoyu., a antiga e complica-
da cerimônia do chá. Nem
mesmo haviam se passado 30
segundos, quando um atleta da
Nova Zelândia levantou-se di-
zendo ao seu companheiro:

Vamos jogar cartas, isso
me aborrece.

Pouco depois, uma integran-
te da equipe feminima pergun-
tou em voz alta:

Por que demora tanto fa-
zer um pouco de chã?

FIFA não paga diárias
de Eunáuio e hotel de
Tóquio ameaça despejo

Tóquio (de Marcos de Castro, enviado especial
do JORNAL DO BRASIL) — Eunápio de Queirós,único representante brasileiro entre os juizes queatuarão no torneio olímpico de futebol, está amea-
cado de despejo do hotel onde se hospedou, em vir-
tude de a FIFA ainda não ter pago, conforme o
combinado, a primeiro semana de diárias. Até on-
tem, Eunápio tentava resolver o problema, recor-
rendo aos amigos.

No futebol, íoi éste o único problema surgido
com a delegação brasileira, já que Vicente Feola e
os jogadores estão muito tranqüilos, na Vila Olímpi-
ca, aguardando a estréia de segunda-feira com a
Holanda. No basquetebol. em treino pode-se dizer
secreto, os brasileiros venceram os canadenses por85 a 73, graças às alterações feitas em sua equipe,
no final do primeiro tempo e no inicio do segundo.
BASQUETE ANIMADO

No treino de ontem com os
canadenses; os brasileiros co-
meçaram com Amauri, Vlamir,
Vítor, Edson e Bira, equipe que
não conseguiu sc entrosar c
chegou a estar perdendo por
uma diferença de onze pontos.
O técnico Renato Brito Cunha,
a essa. altura, substituiu Vlamir
por Mosquito e Vítor por Rosa
Branca, passando então os bra-
sileiros a marcar melhor e ri
diminuir a diferença, que era
de 30 a 28 ao fim do primeiro
tempo. Depois, entraram
Amauri, Vlamir, Súcar, Mos-
quito e Jatir para o período fi-
nal, c a estrutura da equipe
brasileira mudou por completo.

Mesmo com a substituição de
Jatir por Fritz — forçada por
uma contusão sofrida nas cos-
tas pelo primeiro — os cana-
deuses não conseguiram mais
assumir a liderança do marca-
dor, perdendo afinal por 85 a
73. O brasileiro Righetto e um
canadense apitaram o treina-
mento, evitando que os lances
muito disputados e mesmo ris-
pidos tivessem conseqüências
mais sérias. As duas equipes
se empregaram mais do que o
habitual.

Para Renato Brito Cunha, os
brasileiros ficaram num grupomuito difícil — por causa dos
Estudos Unidos e da Iugoslávia— mas assim mesmo, se pude-rem contar com todos os su-
pleiltés durante o torneio, po-dem aspirar a uma boa coloca-
ção. A estréia será amanha
ílOh 30m em Tóquio) contra oPeru e toda a equipe mostra-se
bastante animada.

Não parecem muito definidas
ns possibilidades dos brasileiros
no torneio olímpico de futebol,
embora a tranqüilidade de Vi-
cente Feola e dos jogadores su-
gira, pelo menos, confiança
numa passagem às quartas-dé-finai; O motivo dessa confian-
ça, certamente, está nos dois

Olimpíada
sofre mais
duas baixas

Tóquio (De Marcos de Cas-
tro, eviado especial do JOR-
NAL DO BRASIL) — Depois
das baixas sofridas pelos dois
ciclistas tchecos, atropelados
anteontem, as Olimpíadas es-
tão ameaçadas de perder mais
dois de seus mais expressivos
competidores: o japonês Mo-
moru Morimoto, especialista
dos 800m rasos, que sofreu sé-
ria crise dt icccricia; e o aie-
mão Gerhard Hetz, recordista
mundial cies 400m, quadro na-
dos, que foi internado ontem
com um forte acesso dc febre.

primeiros adversárias dos bra-
sileiros — República Árabe
Unida e Coréia do Sul — e no
fato do duas vitórias valerem
a classificação.

No entanto, os treinos ou jo-
ges-treinos que os brasileü-os
efetuaram aqui, sempre contra
equipes de baixo nível técnico,
não permitem uma previsão
exata do que eles podem ou não
fazer num grupo onde terão,
também como adversários, os
técnicos e experientes tchecos.

Num campo situado a 26 qui-lòmetros cia Vila Olimpica, os
brasileiros fizeram individual e
bale-bola. ontem pela manhã,
seguindo-se um treino de dois
loques, nove contra nove. O
Dr. Hilton Gosling- disse que
o estado fisico dos jogadores é
muito bom e que Vicente Feo-
la poderá contar com todos os
titulares na partida de segun-
da-feira.
"WATER-POLO" MELHORA

Pela equipe que escalou em
seu último treino com a Re-
pública Árabe Unida — Daniel,
Osvaldo. Polé, Ródnei,' Pedri-
nho. Márvio e Szabo — tudo
faz crer que os brasileiros ado-
tem sistemas defensivos ein
suas partidas pelo torneio olim-
pico de water-pólo, preferindo
aSs.im o.s jogadores considera-
dos pesados aos que atuam só
para O' ataque'; Essa impressão
— e não afirmativa dc qual-
quer integrante da equipe bra-
sileira — faz crer, também, que
Szàbõ será o homem des con-
tra-ataques.

O técnico Jcw Roberto Had-
doclc Lobo acíüi que. de trei-
no para treino, a, equipe me-
lhorcu muito desde ciue saiu
tío Rio, contando com a van-
tapem rie estrear amanhã con-
tra. o mais fraco vepresentan-
te do grupo, a Holanda. No
entanto, depois disso, já lutan-
do pela classificação, os bra-
sileiros enfrentarão os Esta-
dos Unidos e a Iugoslávia, que
são dois fortes concorrentes ao
titulo.
VÔLEI TRABALHA

A equipe brasileira,que in-
teryirá no torneio olímpico de
vôlei — estreando terça-feira
contra a Bulgária — exercitou-
sc durante quatro horas segui-
das, ontem pela manhã, inten-
sificando assim o seu período
final de treinamentos. O téc-
nico Sami Mehlinski obrigou
todas os jogadores a repetir,
seguidamente, saques e corta-
das, ames de iniciar o treino
rie conjunto propriamente dito.

Segundo o sorteio efetuado
ontem, enquanto os brasileiras
treinavam, cabe-lhes enfren-
tnr a Bulgária, a Romênia, a
União Soviética, a Coréia cio
Sul, a Hungria, a Tcheco-Es-
lováquia. o Japão e os Esta-
das Unidos, nesta ordem, sen-
do o torneio disputado em um
turno completo.

Geninho
adiou
escalação

Dependerá das reações de
Artur hoje e amanhã, quando
estará concentrado com os ti-
tulares, a sua escalação no time
que joga amanhã, contra o
Bangu, segundo esclareceu on-
tem o técnico Geninho, que
ainda está ua dúvida se o põe
na ponta esquerda ou conserva
Zagalo, que, aliás, fôz um ex-
celente treino.

Antes do coletivo de ontem,
Geninho reuniu os jogadores e
disse que, para ganhar os jo-
gos, o time tem que correr, cx-
pllcando que aquele que quiser
jogar parado, assistindo dc
dentro do campo, deve é ficar
com éle no fosso. O treino, por
isso, foi muito movimentado,
com todos dando o máximo.

O TIME

Depois de dizer que também
foi jogador e que por isso co-
nhece todas manhas de cada
um, Geninho afirmou que nin-
guém se mete no seu trabalho,"nem mesmo qualquer diretor
do clube", estando a seu cri-
tério a escalação dos jogadores.— E só vai ficar no quadro
os que correrem, pois é nessa
base que se ganha jogo. Não
adianta ser. um craque se náo
quiser suar a camisa.

Essas palavras animaram os
jogadores que, no treino, cor-
reram como ainda não o ti-
nham feito êste ano, inclusive
Didi e Gérson. Os titulares,
com um gol de Quarentinha,
empataram com os aspirantes,
que fizeram o seu através de
Klton, acabando o coletivo com
o escore de 1 a 1. Rildo come-
çou nos aspirantes e acabou os
4,. minutos — duração do cole-
tivo — no quadro titular, re-
cuperáiido a posição. Artur
treinou nos aspirantes, mas se-
rá concentrado. Se estiver
tranqüilo até amanhã, talvez
seja escalado. De qualquer ma-
neira, Geninho deu a conhecer
a equipe que jogará amanhã e
que é esta: Manga, Joel, Zé
Carlos, Nilton Santos e Rildo;
Dicii e Gérson; Sicupira, Qua-rentinha, Jairzínho e Zagalo
(Artur),

Bianci
foi vendido
ao México

O Bangu vendeu ontem i.
noite o ponta-de-lança Bian-
chini ao América do México
por 57 mil dólares — que em
moeda brasileira representam
CrS 102 milhões —, mas terá
o jogador no time que jogaamanhã, contra o Botafogo.

Bianchini, que abriu mão dos
15% sobre o preço do passe,
direito que lhe c conferido porlei, ganhará salário mensal —
incluindo as luvas —- de 1 200
dólares, isto é, mais de Cr$ 2
milhões, por um ano de con-
trato.

Com um coletivo de 50 ml-
mitos, onde os chutes ao gol
deram a tônica, do treino, o
Bangu encerrou ontem os pre-
parativos para o jogo de ama-
nhã contra o Botafogo, tendo
o técnico Martim Francisco'
confirmado que a equipe for-
mará com Ubirajara, Fidélis,
Mário Tito, Carlinhos e Nilton
Santos: Ocimar e Roberto Pin-
to: Paulo Borges, Bianchini,
Parada e Aladim.

Cabralzinho treinou muito
bem entre os aspirantes e o
fêz melhor ainda quando pas-sou para o time titular, entu-
siasmando bastante- o técnico
Martim Francisco. Aladim le-
vou uma pancada na canela,
deixou o treino sentindo do-
res, mas. segundo o Departa-
mento Médico, nâo é proble-ma para amanhã.

América já
tem time
escalado

O treino do América tíe ori-
tem. que não foi muito boin,
terminou com um empate de
2 a 2, depois de 55 minutos. O
time que treinou e jogar á
amanhã formou c o m Mauro;
Luciana Wilson Santos, Leóni-
das e Itamar; Ronaldo e João
Carlos; Isac, Capinense, Paulo
Leão e Abel. Zizinho explicou
que estes sáo os melhores jo-
gadores que dispõe, no mo-
mento.

Amorim teve, outra vez. a
operação dos meniscos adiada.
Desta vez, houve um curto cir-
cuito na instalação da máqui-
na de lavar roupas no Hospital
da Cruz Vermelha, e nâo ha-
via roupa limpa para a cama
e para os médicos.

Fia é campeão
de basquete
feniinino

O Flamengo é o novo cam-
peão carioca de basquete fem. •
nino pois derrotou o Botafogo
na noite de ontem, por 65 a tí_.
no Clube Municipal, depois de
uma partida duríssima em que
as jogadoras alvlriegras apre-
sentaram-se bem melhor que
no primeiro turno, dando, in-
clusive. a impressão de que
conseguiriam o direito de dispu-
tar uma melhor de três. Éste
ano, o Botafogo lutava pelo
pentacampeonato.

Flamengo enfrenta o
Olaria estai tarde e
terá Berico no time

O Flamengo, finalmente com Berico no seutime, faz esta tarde, no Maracanã, contra o Olaria
que figura no bloco dos quatro últimos colocadosdo campeonato, uma partida arriscada e onde não
poderá perder pontos, o que significará deixar a si-tuação privilegiada de líder, ao lado do Fluminense,
com seis pontos perdidos.

O Flamengo jogará com Marcial, Murilo, Di-tão, Ananias e Paulo Henrique; Carlinhos e Nelsi-
nho; Carlos Alberto, Aírton, Berico e Osvaldo. OOlaria atuará com Ari, Ouraci, Viana, Nésio e Case-
miro; Valtinho e óton; Correia, Chicão, Luís Carlos
Cunha e Toni. Uma arquibancada custará CrS 500.

Logicamente o Flamengo tí
o favorito da partida. Tem a
seu favor muita coisa, que po-
deria ser resumida na sua co-
locação no campeonato. O
time tem crescido muito do
produção, o que não ocorre
com o adversário. Seu ataque,
bem entrosado e niuito rápido,
poderá ganhar com a entrada
de Berico — tão esperada pe-
los torcedores — maior agres-
slvidade. A defesa é firme,
apesar de viril.

O meio-eampo vale pela cias-
se de Carlinhos e o entusias-
mo de Nelsinho. Isto é o Fia-
mengo, que na semana passa-
da ganhou com alguma difi-
culdade da Portuguesa — num
gol que muitos atribuíram ao
fator sorte — mas que, ainda

assim, impôs a sua maior ca-
tegoriri.

Pouco se pode dizer do qua-
dro do Olaria. Nos jogos fá-
ceis. contra o Madureira e t»
Canto do Rio, principalmente,
êle joga bem, mas quando cn-
írenta um de maior enverga-
dura técnica não é o mesmo.
Tem perdido por contugens
apertadas, mas isso é decor-
rência da nulidade de seu ata-
que, apesar dos bons jogadores,
como Luís Carlos Cunha e
Chicão, quo figuram nele. 1B
uma equipe que joga dentro do
4-3-3 preocupado, contra os
chamados grandes, em perder
de pouco. Por tudo isso, o Fia-
mengo tem chance muito maior
de vitória.

Flávio tirou Aírton e
Marcial da 'pelada"

para não se cansarem
Para que Aírton não corresse mais do que dc-

via na véspera de um jogo e Marcial descansasse,
pois a sua profissão requer muita tranqüilidade, Flá-
vio Costa mandou os dois jogadores saírem da ¦pe-
laáa de futebol de salão que serviu de treino recrea-
tivo para os jogadores rubro-negros, ontem de ma-
nhã na Gávea.

Murilo, que foi o único titular que não treinou
por causa da falta de peso e da calcificação no pé
direito, serviu de juiz da -pelada, mantendo sempre
a sua autoridade apesar das constantes reclamações
de todos.

TORNEIO

Otreino recreativo de ontem
constituiu-se num torneio de
futebol de salão, no qual o
quadro formado pelo prepara-
dor fisico Eitel Seixas, Aírton,
Paulo Choco, Osvaldo e Nelsi-
nho derrotou a equipe de Carli-
nhos, Carlos Alberto, Paulo
Henrique, Jarbas (Fefeu) e
Ananias, por 3 a 2. A segunda
partida realizou-se entre a
equipe derrotada no primeiro
jogo e o time de Ditão, Amau-
ri, Marcial (Seixas), Berico e
Jaime. O quadro de Ditão ven-
ceu também por 3 a 2.

Logo que teve início a segun-
da partida, Flávio Costa p .s-
sou próximo a quadra coberta
da Gávea e mandou que Air-
ton fosse trocar de roupa, pois

estava correndo demais na re-
creação. Em seguida, olhou
para Marcial e deu ordem para
o goleiro sair. Marcial disse
para Flávio Costa:

Mas, seu Flávio, estou cr.-
meçando agora!

O técnico do Flamengo ex-
plicou ao goleiro:

Marcial, a sua posição re-
quer muita tranqüilidade. Vá,
descansar um pouco.

E Marcial foi para o vestia-
rio cedendo o seu lugar ao pre-
parador físico Eitel Seixas, que
não perde uma oportuiudade
para instistir em mostrar que
é bom também no futebol. Co-
mo o primeiro time ficou des-
[alçado de Aírton, o tor-
neio terminou empatado e só
a equipe ds Carlinhos perdeu
duas vezes.

Evaldo treinou e tomou
infiltração mas Flu só
hoje sabe se êle joga

Somente hoje de manhã, após novo exame, é
que o Dr. Valdir Luz poderá dar uma palavra final
sobre a escalação de Evaldo no ataque do Flumi-
nense para o jogo de amanhã, contra o Canto do
Rio, porque ontem, embora tenha treinado em con-
junto, o ponta-de-lança continuou a se queixar de
dores no joelho direito.

Logo no começo do treino, ao perder o pé de
apoio, Evaldo escorregou e voltou a torcer o joelho,
mas continuou até o fim e depois tomou infiltração
de cortizona no local, embora esteja pessimista e
acha que "não vai dar para jogar".

A DOR E A CALMA

O.s aspirantes, começando
melhor, fizeram seu primeiro
gol logo aos três minutos do
treino, por intermédio de Gil-
son Puskas. Logo depois, numa
jogada pela esquerda da área,
Evaldo perdeu o pé de apoio,
escorregou, forçou o joelho, e
ficou fazendo caretas de dor,
enquanto pulava mun pé só.
Tim íoi até èle mas não sc im-
pressionou cora seu estado —
com toda a calma, passou a
dar-lhe instruções sobre como
controlar a bola num campo
molhado. Evaldo continuou a
treinar, mas sempre evitava as
jogadas divididas e os chutes
a gol. Ainda desta vez Tim
não se impressionou, pois acha
que estas sáo as características
normais de Evaldo.

— Principalmente num cam-
po molhado e com a bola pc-
siuia é que êle não iria forcar
a perna direita chutando em
gol — explicou Tim, depois.

A VEZ DE UBIRACI

No meio do treino, Evaldo
saiu, por ordem de Tim. e fi-
cou dando corridas ap redor do
campo, devagar. Mateus entrou
na ponta direita e Amoroso foi
para o meio. Tim passou a ob-
servar que agora quem evitava
disputar as jogadas era Ubira-
ci. Foi até èle e o jogador ex-
plicou que estava sentindo uma

antiga dor perto do iliaco es-
querdo. Para poupar Ubiraci,
então, Tim mandou éle sair e
colocou Evaldo de novo em
campo, trocando também OI-
dair por Denilson, ainda para
poupar o médio de apoio titular.

O treino acabou em 2 a 2.
eom Neném fazendo o segundo
gol dos aspirantes enquanto
Edinho e Amoroso marcavam
para os titulares. Os titulares
chegaram a fazer mais dois
gols, através de Edinho e Ma-
teus, mas ambos foram anula-
dos por impedimento. Para os
titulares, porém, principalmen-
te Altair. que é o que mais
grita, o último gol, o de Ma-
teus, valeu, e. por causa disso,
todos saíram de campo em
grande discussão.

Os titulares treinaram eom
Castilho, Carlos Alberto. Pro-
copio. Altair e Nonú; Oldair
(Denilson> e Joaquin zinho:
Amoroso (Mateus). Ubiraci
(Evaldo), Evaldo (Amoroso' c
Edinho.

No meio do treino, lnsatis-
feito com a produção do meio-
campo e do ataque titulares,
Tim chamou seus jogadores e
d e u-1 h e s ins; ruções durante
três minutos. Edinho, entre-
tanto, parece não ter com-
pi cindido bem as instruções de
Tim. porque mesmo depois dis-
so. toda vez que êle pegava a
bola. o treinador chamava sua
atenção.
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CADERNO DE

O Uirapuru vem sendo submetido a duras prova» e tem correspondida

JB desvenda um mistério e
mostra americanos para 65
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Nossa equipe conseguiu fotografar o Capeta através da tela de arame. Ê
o que aparece lá atrás, junto à .Ktrede, com o capot levantado para a frente

Nosso suplemento de hoje desvenda um mistério da
indústria axitomobilística nacional e mostra fotos das mais
arrojadas criações norte-americanas para 1965.

Entre os nacionais surge, agora, alguma coisa mais
concreta sobre o Capeta e o Uirapuru, dois tipos de carro
que vinham sendo cercados do maior sigilo.

Os norte-americanos mostram muita coisa nova em
matéria de carroçaria, acessórios' e mecânica. A principal
novidade é a presença de' quatro marchas para a frente'
em todas as marcas. 

*

O Capeta, da Willys, vem sendo preparado com mui-
to cuidado e debaixo do maior mistério. -Trata-se de um
carro de carroçaria especial, com o capo abrindo para a
frente — igual aos mais recentes modelos europeus de
competição — formando com ospára-lamas um conjunto
único. Seu motor é o do Aero Willys com algumas altera-
cões que lhe garantem maior potência.

O Uirapuru foi inteiramente desenhado na Brasinca
atendendo à encomenda da General Motors que quer lan-
çar um carro para competir com os Interlagos e os Abarth-
Simca.

Este carro já tem 16 000 quilômetros de teste na pista
de Interlagos, fora os testes de estrada a que foi submetido.

O Uirapuru tem quatro metros e vinte de comprimen-
to e um metro e vinte de altura total, distando do chão
apenas vinte centímetros. Tem cento e noventa cavalos
e pode desenvolver até duzentos e vinte quilômetros hora-
rio no cronômetro.

¦ . .. O chassi do Uirapuru é de chapa fina dobrada, idênti-
ca à da estrutura de aviões e todo de chapa de aço e pesa
aproximadamente mil quilos.

Seu painel é todo.forrado de couro e traz volante es-
portivo. É dotado de freios de tambor, que deverão ser
substituídos por disco muito breve — o que já vem sendo
estudado pelos técnicos.

O motor é. de seis cilindros em linha e tem três carbu-
radores.

O Uirapuru já está sendo fabricado em série e será
lançado comercialmente na abertura do Salão do Automó-
vel/em São Paulo, em novembro.

O Capeta não foi ainda submetido a nenhum teste •
não se fala em lançá-lo tão cedo.
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De linhas modernas a camioneta de cabina dupla transporta seis passageiros * mais a carga

automóvel
JORNAL DO BRASIL - Rio tle Janeiro - Sábado, 10 de outubro de 1964
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Estabilidade, potência e linhas arrojadas é o que apresenta o Corvnir Sting liuy òj

Circui
melho
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Será disputado no próximo dia 18, domingo, o Gran-

de Prêmio Cidade do Eio de Janeiro (500 Quilômetros da
Barra), para carros do Grupo 3, Anexo J, e protótipos,
promovido por Cassio Muniz Veículos, com prêmios de
Cr$ 2 milhões aos vencedores.

Estão inscritas na prova as equipes oficiais da Wil-
lys, Simca e Vemag, e os principais volantes das ca-
pitais dos Estados. Na reunião de quarta-feira da Co-
missão de Corridas do ACB, foi feito acréscimo ao re-
gulamento do I Circuito Fórmula Júnior, permitindo
que além das categorias Mecânica Continental e Me-
cânica Brasil possam participar da prova carros da ca-
tegorla Esporte Internacional.

INSCRIÇÕES

No dia 17, às 14 horas, no Circuito da Barra, será
disputada a prova especial para cronistas automobilís-
ticos e jornalistas em geral, na categoria carros de
turismo. Para esta corrida, o Automóvel Clube ofere-
cera gratuitamente as carteiras de condutor e con-
corrente. , . , „. , _

No Grande Prêmio Cidade do Rio de Janeiro a
equipe da Willys se apresentará com Bird Clemente

Lineo 10.036

(Interlagos — 12), Luís. Pereira Bueno (Interlagos —
21) e Wilson Fittipaldi (Interlagos — 22. .

A equipe da Simca apresentará Toco (Simca
Abarth), Jaime Silva (Simca Abarth), e Ciro Caires
(protótipo Tufão). Pela equipe da Vemag correrão Má-
rio César Camargo (propótipo Manzoni de plástico —
n.° 10) e Cacaio (DKW-Vemag n.° 11).

Da Guanabara, como avulsos, foram apresentadas
até agora as seguintes inscrições: Níltòn Alves (DKW-
Vemag n.° 92), Nílton Amaral (Renault 1093 n.° 50>,
Sérgio Lima Bove (Gordini n.° 66), Sérgio Peixoto de
Castro (Interlagos n.° 18) e Carlos Erimá-Roberto Gal-
luci (Interlagos n.° 35).

De Belo Horizonte estão inscritos Clóvis Gomes Pe-
reira e Élton Martini, de São Paulo, Júlio César Vieira
e Expedito Marazzi (carro 60), e de Petrópolis, Samuel
Gomes Dunley.

De Brasília virão Inácio Correia e Antônio Martins
Filho (carro 70), Carlos Alberto Brás e César Macha-
do Prieto (carro 121),

As Seis Horas de Curitiba, que seriam disputadas
no dia 18 próximo, foram transferidas para o dia 22
de novembro.
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Í^A VÁLVULA EMPREGADA POR TODA A INDÚSTRIA AUTOMOBILÍSTICA NACIONAL
Êsle é o modelo de carga. De cabina simples, tem apenas três lugares
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MARCHA DAS FÁBRICAS -

Um novo Mercedes
FNM dá sinal de vida
GM no mundo da lua
Rébèlé bolou teste
VW vai disparada

Nova perua da Chevrolet é trabalho
exclusivo de técnicos brasileiros

Eduardo Jardim

© NOVO CAMINHÃO
MERCEDES

A Mercedes-Benz do Brasil lan-
s:ará, na sua I Convenção Nacional
ue Concessionários, uni" novo modê-
lo de Caminhão, da linha L-llll,
com inúmeras modificações sobre os
tipos até agora produzidos, entre as
quais o tipo de cabina semi-avan-
cada.

A Convenção será realizada de
13 a 15 de outubro, em Águas de
Lindóia, e participarão cerca de 200
representações. Os convencionais
apreciarão assuntos relacionados
com a produção, comercialização,
propaganda e assistência técnica de
caminhões e ônibus.
SYNOPAL MELHORA
ESTRADAS

Um novo tipo de material, Sy-
nopal, que aplicado sobre o asfal-
to reduz o negrume e impede a for-
mação de superfícies oleosas, está
sendo utilizado nas rodovias da Di-
namarca e da Bélgica.
MOTOR PARA UNIVERSIDADE

Seguindo seu programa de doa-
ção de motores, a Ford Motor do
Brasil entregou um motor, para fins
didáticos, à Universidade Rural do
Estado de Minas Gerais, em Viçosa.
A entrega do motor V-8 foi feita pelo
Dr. Osvaldo Silva, gerente do De-
partamento de Assuntos Institucio-
nais da Ford.
• FNM VAI MELHORANDO

Dentro do seu plano de recon-
quista do mercado de peças de re-
posição, a Fábrica Nacional de Mo-
tores entregará até o fim do mês,
a todos os seus concessionários,
sobressalentes para o caminhão e
o automóvel, que vão desde eixos
e carters até parafusos e porcas,
acondicionados em embalagem es-
pecial, e que é o que de mais mo-
derno existe no gênero.
O GM TEM CARRO LUNAR

A General Motors Co. já tem
pronto um projeto para resolver o
problema da locomoção na superfí-
cie da lua. O veículo lunar, Lunar
Rove, foi concebido depois de vários
anos de estudos e é equipado com
rodas articuladas e confcxões elas-
ticas entre os eixos.

SALAO DO AUTOMÓVEL
Os mais categorizados jornalis-tas, especializados em indústria au-

tomobilística, da França, Alemã-
nha e Itália já confirmaram sua
presença, junto à firma promotora,no IV Salão do Automóvel.
GM CRESCE

No próximo dia 12 de outubro,
a General Motors do Brasil inau
gurará sua sucursal de Recife, onde
funcionará um armazém de peças.Em seguida, é pensamento da em-
presa inaugurar a sucursal de Pôr-
to Alegre.
• RÉDÈLÉ PREPAROU TESTE

Jean Rédèlé, o homem dos Al-
pines na França, esteve durante
uns dez dias no Brasil preparandoo teste do Gordini que a Willys vai
realizar em Interlagos, bem como
observando o motor do protótipoda fábrica, que estava apresen tan-
do defeitos.
G VW CONTINUA

RECORDISTA
Superando seu próprio recorde,

a Volkswagen do Brasil obteve, pelosegundo mês consecutivo, a maior
produção já registrada por uma só
indústria, atingindo a marca de
6 596 unidades nos 21 dias úteis de
setembro. O recorde anterior era
de 6 572 veículos. De janeiro a se-
tembro deste ano a Volkswagen jâ
fabricou 46 987 veículos, e em pro-
dução acumulada já atingiu a
257112 unidades. A média diária
de produção, em 1964, evoluiu da
sesçuinte forma: janeiro/junho —
278; julho — 304; agosto — 312 e
setembro — 314 veículos.
PRODUÇÃO DA FORD

Durante os oito primeiros me-
ses dôste ano, a Ford americana
produziu cerca de 1 717 356 unida-
des, entre carros e caminhões.
CRONISTAS NA BARRA

A corrida dos cronistas que está
programada para o próximo dia 17,
na Barra da Tijuca, terá como
grande atração a presença de Vi-
tor Antônio Gouveia, agora na nova
revista Autoesporte, vestindo um
uniforme de piloto desenhado es-
pecialmente para êle.

Gordini vai mostrar que é
bom mesmo, andando. 15 dias

São Paulo (Sucursal) —
Para mostrar que o Gordini
é um carro forte, resistente
e bom mesmo, a Willys vai
colocar um em Interlagos
para rodar quinze dias sem
parar, com chuva ou sol.

Assim, esta é a primeira~vez que uma fábrica brasi-
leira coloca um automóvel
em prova de resistência, fato
muito comum na Europa. Se
a moda pegar, todo mundo
vai querer mostrar que seu
carro é melhor, fazendo tes-
tes em pistas.
PREPARATIVOS

A tentativa de quebra de
recordes paulistas e nacio-

nais deverá ser supervisio-
nada pelo Automóvel Clube
de São Paulo, que já está
tomando p r o v i d ênci-as de
acordo com o código da Fe-
deração Inte rnacional de
Automobilismo, segundo os
anexos D, E e F.

Pelo anexo E do Código
Desportivo Internacional, o
ACESP já mandou organizar
o traçado da linha de re-
cordes e medição, expressa
em medidas métricas até
centímetros, o que está sen-
dò feito por uma firma de
engenharia.

Além disso, o ACESP está
organizando uma série de
outras providências, que in-
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cluem o reparo das pistas,
dos boxes, construção de
aposentos para a equipe de
pilotos e mecânicos, bureau
de imprensa, refeitórios, sa-
nitários, iluminação, além
de outras.
QUAL SERÁ

O carro a ser submetido
aos testes íoi escolhido on-
tem, na própria linha de
montagem da Willys, ná
presença de jornalistas, e é
um veiculo de série. Foi la-
crado e recebeu a assinatu-
ra dos presentes em sua pin-
tura, por meio de estilete.
Está enquadrado na catego-
ria internacional G, isto é,
é, de 750 a 1000 cc.

O Gordini será dirigido
pela equipe oficial de provas
da Willys composta dos pi-
lotos: Bird Clemente, Wil-
son Flttipaldi Júnior, Luis
Pereira Bueno, Francisco
Lameirão, José Carlos Pacce,
Carol Figueiredo, Valdimir
Costa, Danilo de Lemos, Ge-
raldo Meireles e os represen-
tantes dos Estados do Rio
Grande do Sul, Vitorio An-
dreatta; da Guanabara, Sér-
gio Palhares; e de Pernam-
buco, Paulo Marinho. Cada
um dirigirá o carro por três
horas, como estabelece o có-
digo internacional para pro-
vas de revezamento.

Sfto Paulo (Sucursal) — Em
meados de 1001, funcionários
da General Motors espalha-
ram-se pelo Brasil, ã. procuradc (100 ferramcntelros. Trou-
xcram do Minns, da Bahia, do
Rio Grande do Sul e do inte-
rior dc São Paulo. Objetivo: o
programa de criação de uma
linha Inteiramente nova e bra-
sileira, que se completa agora
cm novembro, com o lança-
mento, no Salão do Automó-
vel, da nova perua Chevrolet.

Com chassi do C-14, conti-
nua a mesma linha lançada em
março e setembro de 10(14,
quando saíram os novos cami-
nhões e pick-up, A perua tem
linhas baixas, lugar para 6 pas-
sagelras, 4 portas e amplo es-
paço para bagagem. As pri-

meirns da produção estão ago-
ra sendo montadas.

O PROJETO

Foram 14 os desenhistas —
todos brasileiros — que traba-
lharom no projeto. Qual o ob-
jetivo? Mudança total em es-
tilo. com a criação de uma
real Unha brasileira. Não se
trata — é importante notar —
de uma adaptação, mas de
criação, pois esta linha não
existe em nenhum outra parte
do mundo.

Algumas de suas caracteris-
ticas já conhecidas: melhor
aproveitamento de óleo no mo-
tor (troca somente a cada 6
mil km); na série comercial,
molejo independente, com mo-

Ias espirais e chassi mais bai-
xo; linha mais moderna, mais »
reta e angulosa na carroçaria,
com pára-lama embutido no
cofre e eliminação de estribos
na linha comercial.

Toda a série é naturalmente
mais robusta (a fundição da
GM é a mais moderna , do
mundo, no gênero) e prática.
Na perua, por exemplo, o mole-
jo traseiro dispensa lubrifica-
ção.

BRASIL EXPORTA

A série comercial apresenta-
va, no dia 30 de junho de 1964,
os seguintes índices de nacio-
nalisiação: em peso, 99,07 por
cento; em valor, 98,04. Estas
cifras valem também para a

nova perua, Para o caminhão,
os números eram: em peso, ..
99,57 por cento; em valor, ..
99,26.

Recentemente, a General
Motors do Brasil enviou ao
campo de provas de Mllford,
Michlgan, a camioneta Che-
vrolet 64. O resultado foi um
vasto espanto de quantos vi-
ram o veiculo, no cnmpo ou no
Puturama., pavilhão da GM na
Feira Mundial de Nova Iorque.
Uma. das razões desse êxito é
a fundição de São José dos
Campos, da qual a empresa
esta montando uma similar no
México. Técnicos mexicanos
têm vindo ao Brasil para re-
ceber treinamento. Nosso Pais,
portanto, é hoje exportador do
know-how, pela primeira vez
na. História.

Há pouco mais de 2 anos, aGeneral Motors começou a
pensar na criação de uma
nova linha de ferramentaria,
para a qual foi necessário ar-
reglmentar 600 homens. O pro-
jeto completo, até novembro,
terá consumido cerca de três
milhões de homens-hora. Hoje,
a GM possui a maior linha de
ferramentaria dc toda a in-
dústria automobilística brasi-
leira, e já está pensando na
possibilidade de produzir fer-
ramóntas para outras emprê-
sas, como a Fábrica Nacional
de Motores, por exemplo. Asmaiores ferramentas da novalinha foram fundidas todas emSão José dos Campos, ondefunciona outro setor da emprê-
sa. A peça de estamparia mais
pesada tinha quase 12 tonela-das.

O Chevrolet para 1965
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Impala Station Wagon 4 portas
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Biscayne Station Wagon 4 portai

Biscayno sedan 4 porta*
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Corimir SOO cupe esporta Corvair 500 sedan esporte
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QUANDO VOCÊ DESEJAR COMPRAR PFÇAS •
OU UTILIZAR SERVIÇOS PARA Ü SEU CAR-;,:
RO PROCURA NA RUA TÜBÍJ.A*. (LEBLON)
UMA DAS 10 CASAS'ESPSCIAÜ \ 2ADASM

PNEUS KADIADOI-ES
Todas as marcas e roda- I Executam-se todos os ser-
gens. Descontos especiais. jviços.Tel. 27-0743. Av. Bar-
Casa N. S.a de Fátima. I tolomeu Mitrc, 930, esqui-
Rua Tubira, 8-A. f na de Tubira.

ELETRICIDA1JE EM GE-
RAL — TRANCA
Colocnmos tranca em car-
ros nacionais. Auto Eléfcri-
ca Tubira. R. Tubira, 8-B.

RÁDIOS — ANTENAS
ACESSÓRIOS EM GERAL
Colocação rápida. Conser-
tos com garantia. Sabra,
Rua Tubira, 8-D. 27-0743.

DAUPHINE — AERO
WILLYS — GORDINI

I Especialista — Mecânica
I em geral. Automecâiiica

Sagres Ltda. Rua Tubira,
i|i.;l 8-E. Tel. 27-0743.

VOLKSTESTER
Rcgulagem de motores e
revisão geral — VOLKTS,
GORDINI, INTERLAGOS.
Rua Tubira, 8-G. Teleío-
ne 27-0743. (Cristiano).

: | RETIFICA DE MOTORES
GUANABARA LTDA.

Retifica em geral. Serviços
avulsos. R. Marques Ca-
nário, 100-C. Tel. 27-0743.

CAPOTEIRO "GUEDES"

especialista em VOLICS —
FORRAÇÃO — REFOR-
MA — CAPA EM GERAL,
R. Marques Canário, 100-D.
Tel. 27-0743.

Chevy sedan duat portas Chevy Station Wagon, quatro portas, para sais passageiros

ELETROMAG Serviços WAPSA
Eletricidatie de Automóveis, Peças e

serviços — Rua Tubira, 4<1-A,

Tel. 27-0743

Ouça diariamente'a 
RÁDIO

JORNAL DO BRASIL

MECÂNICA
V.CT0RI S/A

TÊM PARA YOCE

CHASSI!!.
LONGOS. CURTOS E DE ÔNIBUS

AUTOMÓVEL FNM-2000

AS MELHORES CONDIÇÕES DE
PAGAMENTO. A MAIS PERFEI-
TA ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Vendas: Rua Assembléia, 51, \l 601 — Tel. 22-5020
Oficinas: Rua Assunção, 236

Av. Suburbana/3643 — Tel. 49-4741
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Chevy sedan quatro portas

Impala cupi, superesporte f«^T 
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PARA BORRACHEIROS,
POSTOS EOFICIMAS

NÔVO TROCADOR DE
PNEUS TIMBÓ

Csemi-auiomático)

Ganha tempo-.,, dá qualidade ao
serviço.
Ganha mais fregueses o mais dl-
nheiro.
Elimina a perigosa marreta qua
afrouxa os cordoneisi amassa o aro
e faz o pneu perder a resistência.

« Permite um trabalho RÁPIDO,
SEGURO e CONFORTÁVEL.

WAYHE'5. A.-JNDÜSTRIA E --MÉRCiO

V\^-&YNE ) Rio: Estrada do Tímb6. IS»!
SSo Paulo: Rua dos Andradas*
S48/65Í

_í ¦vestimento aarantido
Possante motor V-8, de 167 H.P.- 25 anos à frente de qualquer
outro em sua classe. Custo de manutenção mais baixo, menos gasto
de combustível e o mais alto valor de revenda: vantagens exclusivas
provadas por mais de 340 mil proprietários Ford em todo o Brasil!
SUPER FORD; hoje e sempre, o melhor negócio em caminhões
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Contabilidade não serve

para remontar cabeçote
O Sr. José de Araújo Costa Lo-

pes nos escreveu há mais ou me-¦nos duas semanas solicitando in-
formações sobre a remontagem do
cabeçote. Diz em sua carta que "es-
tou com vontade de raspar o carvão
ão motor do meu carro, porém te-
nho medo de depois não acertar
para colocar o cabeçote no lugar.
Um amigo me disse que tem queapertar os parafusos seguindo uma
ordem e eu não sei se vou conseguir.
Seria possivel o senhor me dar uma
orientação?"

Claro, seu José, que é possivel,nós estamos aqui para isso.
A esta hora o senhor já deve

ter lido a nossa coluna da semana
passada quanão falamos sobre des-
carbonização e tocamos, de passa-
gem, no ponto que lhe interessa.

Realmente, o seu amigo tem ra-
zão. Há uma seqüência que precisaser observada no aperto dos para-
fusos para a remontagem do cabe-
cote. E isso tem que ser seguido
para evitar contratempos.

A operação è simples mas exi-
ge conhecimentos- e ferramenta es-
pecial. Para fechar um cabeçote, o
senhor terá que ter a chave de tor-
ção ou torqüímetro e seguir a ta-
bela ãe torções. O aperto não podeser feito de qualquer maneira, não.
Me tem um ponto certo e isso a
tabela lhe dá.

A seqüência de aperto varia se-
gundo o tipo do motor. Nos carros
de seis cilindros a ordem é uma e
o ponto de torção também, para os
motores ãe oito cilindros a coisa jáé diferente.

Para um mecânico com oficina
montada — e olhe que há muita
casa que não tem o torqüímetro e
faz o serviço com ferramenta em-
prestada ou então vai no olho mes-
mo — não há problemas para re-
montar um cabeçote. O senhor, po-rém, não é mecânico e muito me-
nos dono ãe oficina.

Seu José, quer um conselho de
amigo? Não se meta a querer ban-
car o sabido. A junta nova que o se-
nhor já comprou pode ser entregue
ao mecânico para colocar no seu
carro. Não haverá nenhum prejuí-zo. Leve o'automóvel para a ofici-¦na e mande fazer o serviço. Vai de-
morar muito menos âo que o se-
nhor fazendo e o serviço é garanti-do e não lhe vai trazer prejuízosmaiores.

Continue cuidando do. seu es-
critório de contabilidade e os con-
sertos mais sérios do seu carro dei-
xe para quem entende. O senhor só
terá a lucrar com isso.

Aquela história do "suje as
mãos para não limpar os bolsos"
não se aplica a qualquer caso. Ê
claro que muita coisa o senhor pode
fazer sem nenhum problema, mas
os casos mais complicados deixe
para o mecânico resolver. Êle é a
pessoa mais indicada.

Se, porém, o senhor, ainda as-
sim, cismar em fazer o serviço, pode
procurar-nos pessoalmente e nós lhe
forneceremos a ordem a seguir para
a remontagem do motor do seu car-
ro e a tabela de torção.
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O Falcon Futura é o mais luxuoso dos 13 modelos que compõem a linha Falcoa
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O nôvo Mustang pode ser transformado da carro passeio em carro esportivo

O Futura Wagon de quatro portas presta-se aos mais variados empregos

O Ford para 1965
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O Farlaine é oferecido em oito modelos — peruas, sedans * cupês (foto)
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0 motor do Thunderbird tem 3<J0 polegadas cúbicas * 300 HS'* « câmbio Cruise-O-Malio
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O Comet — campeão mundial de durabilidade — apresenta carroçaria totalmente nova
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0 C/ü6 Wagon De Luxe é um dos três espaçosos Falcon Club Wagont

O Lincoln Continental é o único conversível de quatro portas dos Estados Unidos

Os motores disponíveis para a linha Mercury são os V-8, de 250 a 425 H.P.
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AUTOMÓVEIS E ACESSÓRIOS
AUSTIN A-10 — Perfeito ca-
tado. Cl* l 200 mll. — Ver
Sá Ferreiro, 314, Sr. Silvio
(.arági-to),
austin'^."" — otlmo' est. —
Pneus novos. 400 ent. Vise.
Santa'; l_i_bel,__4fl.O.
ÀEtio «2 —• .Vendo-so. vór o
tratar Av. Brás de Pina n.
IJJOj).
ÃERÒ WÍLLYS 61 — f2tÍQ
mll — Cliov. Bl, 1180 mll —
Chev. 42-4(1. 600 mll — Buick
52 — Super, 900 mll, e mui-
tos outros, c| o unido don-
tro tle 6S|po38. Todos em oflt.
do novos Troca-se. R. Ma-
rir, o llurvo-i, 72 — Praça dn
Bandeira.
AERO WILLYS 1062 — GIO-
nat. forrado n couro equipa-
do, seminovo, um unlco pro-
prietario. vendo urgonté, R.
Pende Bonfim, 703.
ÀERO WfLLYS 64"—"0 krn",
p. entrega. Vendo, froco e
facilito — Av. Atlântica,
514 —leme.
AERO WILLYS 02. perfeitoostado. particular, vendo pormotivo de viagem. Preço de
ocaslfto. Ver « tratar Av. Ml-
randela, 64. Est. Nilopolis,
Sr. Paulo.
AUTOMÓVEL — Trocam-se 2
terrenos, km 42 Rio—S. Pau-
lo, m. 2 500 m_ e outro cm
Austin, m, 403 m2, por carroDá-íía ou recebe-r-o volta,Rangel; tel. 34-3494.
AERO WILLYS 63 — 12 mll
km, verde, nôvo. Ver segun-
do-fclro. Av. Blo Branco. 241.
Tratar com Benato na. 5."
Vara. Preço 4 000 milhões A
vista.
AUSTIN A-40 49 — Novinho.
R. Oolús, 718. Piedade, fac.
com 600 mll ou aceito troca.
ABRO WILLYS 1902, .fiêlo —
Vendo. Rua Silva Gulniarfles
32. Ver na garagem com Sr.
Cesarlo.
AERO WILLYS W01 — CrS
1 290 000,00, painel couro,
cqulp. c/ rAdlo, tranca, capas,
b/b., compl. novo e original.
Saldo a comb. Troco. Rua
SAo Francisco Xavier, 342 —
Maracanã.
AERO 1903 — Pérola, rAdlo,
couro etc. CrS 3 950 A vista
ou facilito 12 meses. R. Con-
do de Bonfim 66-A. Telefono
34-9909._
AUTOMÓVEIS — N55
compre, não troque, niío
venda seu carro, sem avi-
sar a Ag. Texas. Planos de
financiamento e autos pa-
ra tortas as bolsas. Acro
Willys 61, última série.
Simca Tufão 84 ria gáriüí-
tiu. Gordini «3. estado OK.
Dauphine 60. 61 c 62. Itu-
ral Willys 62, 2x4. DKW
Vemaff 57, 61 e 62, Sedan
e Vemaguet. Volkswagen
61. 62, 63 c 64 OK, e mui-
ios outros c1 entradas a
partir 780 000. Dispomos
também de grande varie-
dade de autos americanos
c europeus, entre os quais:Buick 52, novíssimo. Che-
VTolct 51, Citroen 48. Dod-
ge 37 e 48 novos. Fiat 48,
Packard 48, etc. Com en-
Iradas a parlir de 480 000.
Saldo a combinar dentro de
suas possibilidades. Troca-
mos. Rua São Francisco
Xavier. 312, Maracanã c Bi
Mariz e Barros. 72 — Pra-
c,a da Bandeira.

AUSTIN A-70 — 52 — nôvo,
facilito. B. Francisco Eus_-
nio, 396.

AUSTIN A-40 e A-70 - Óti
mo estado. Rua Paim Pam-
plona, 700.
AMORTECEDORES - Hecon-
dlclonnmos todos os tipos cf
garantia. Rua S. Francisco
Xavier, 246-A, em frento aoColégio Militar.
AERO WILLYS 1963 — Ven
de-se em bom estado. Ver e
tratar na Rua Paulo Borre
to, 16 esquina da Bua Vo
luntárlos da Pátria 377.
AERO WILLYS 64, cinza gra-fite, couro vermelho, rAdlo
Motorola etc. 7 000 km. Acei-
to troca e facilito. Eua Fran
cisco Otaviano 51. Posto 0.

AERO WILLYS 64 -
p. entrega — R.
mente, 71.

- 0 km,
São Cie-

AUTO — Tenho ter. noa
praias dc Vila Genl, Scpetl-
ba, Suloc-ap, Curicica. Vendo
ou troco <-) auto. Bua Nas-
cimento Gurgel, 98. Font. O
Cruz:
AERO WILLYS 63. gelo ver.
melho, troco pl Volks. 62 —
64 — Tcl, 29-1536.
AUSTIN A-70-185. — Vendo
em ótimo -estado de conôcr-
vaçAo (nôvo). B. Senador Pe-dro Velho, 50-101. Laranjal,
ras.
AUSTIN A-40, 52 — Vendo
urgente. Base 1 200 000,00 ávista. Ver diariamente — R.Livramento, 61. S.-tüde. Hélio.

AEItO, GORDINI, DAUPHINE
0 Km. 1004, 1905. Aceito

carro usado entrada. Finan-
cio 12 meses som juros. Tcl.:
29-3312;  'ÂEiio' 

willys'" 6i, última
sário. Vondo-se sò k vista.
Estado excepcloíial, supor-
equipado. Ver sábado ou 2.»-
ielra. Av. Suburbana, 10 208

Toi. 29-9153,
AUTO PÕNTIAO 411, c| óti-
ma aparência, r.'idlo original,
estofamento, pneus 100.Ó,
máq. 0 km. Prego l 200. Bua
MarqtlCs:Pombal 72,_ap. no7.
auto — Vondo Me_ou.y;:i05ij
ostado Impecável, pintura no-
va, estofamento original, ra-
dio. Tratar p/ tel. 47-44116, e/
Luiz Otávio.
AUSTIN A-70, 51, cl rádio —
Vendo por ter recebido carro
novo. Cri 1200 000.00. Tcl.:
48-4102.
AUSTIN A-40, 51 — Legitimo,
4 port., rAdlo, plut., forra-
çáo nova, maq. gar. Base ..
1 330 mll — R. Arlstides Cai-
r___3-'___"_-__1*1 _.
ÂERÒ WILLYS 1961, Ultima
__rle. Vcnclc-so. Bege, em
excelente estado, bem cal-
cado, com tranca, rAdlo 3
faixas. Preço CrS 2 950 mll.
Sr^_ Albeno_ T.l._58-062l._
AUSTIN A-40'"Í952. ótimo.M.
tadoi rúòto? retlf. Barfto do
Mesquita, 131.
AUSTIN A-40 — 1950 — Ex-
cepcional estado, motor retlf.
Barfio Mesquita. 131.
AUTOMÓVEL X LOJA — Ven-
de-se ou troca-se, otlmo
ponto, Bua Cachambi; 412,
vazia, aceito parte carro do
60 para cá o resto a com-
binar. Tratar Bua Castro Al-
ves. 93 — Méier.

AERO WILLYS 63 - Bor-
deaux, f. couro, superequi-
pado. Tel. 52-0376.

BUICK 50 — Vendo, troco
financ. Fco. Otaviano. 93. —
47-3203, Ronaldo.
BUICK 1953 — Super, 4_
porlas, estado de nôvo. —
CrS 7..0 000 e 183 000 pormfe Barato. Ribeira 323-A.
BUICK — 1958 — Estado
de nôvo, super., 4 portas.
Aceito troca e facilito a
longo prazo. — Rua Ba-
rata Ribeiro, 323-A.

AERO WIl/I-YS 1963 —
Excelente estado. Preço dc
ocasião. — Financiamento
até 20 meses. — Av. Pres.
Varsras, 3 149. Tcl. 52-1641.
SIMCAR S. S. (Concessio-
nário da Simca do Brasil).
AUSTIN A-4Ó 1952, eonvõrst-
vel cm perfeito estado do
conservaçáo c íuncionamen-
to. CrS 1 200 000,00 a vista.
Av. Ataulfo de Paiva. 269.
Tel. 26-9429, Bastos.

BUICK 52 — Duos cores, b.
b.. pint., forr., motor rotif.,
ótimo estado. Urg. Rua Uni-
-Uai, 283. Tcl. 58-9867.

AUSTIN A-70, 51-52. 650 mll
12x60. Tel. 37-0629.

AERO WILLYS 60 — Ult.
sério, nôvo. Todo cq. de 1
só dono. Preço: 2 450. Vor
sábado, domingo e segunda

dia todo. Av. Elo Branco,
277 — pátio. 
AERO 61, 2.» série, c/ rAdlo,
tudo 10a.;., preço de ocasião.
Ver e tratar Praça S. Pena n.
15. c/ o porteiro, Sr. Lauro.
AUTOMÓVEL Sinser 52. óti-
mo -.stado. Ver Rua Alcánta-
rá Machado n. 3G. ap. 1 009.
CrS 1 000 000.00, só á vista —
í3-0272_— Francisco. _
AERO WILLY8" 61, e| rAdlo,
1 500 000, saldo a prazo. Ba-
rata Ribeiro, 147.
AERO WILLYS 62. cór preta,cl 21 mll km, esté nôvo, sem-
pre de um dono só. Av. Pau-
lo Frontin, 516-F.

AUSTIN 52 A-70 - Em 15
meses. Tel. 22-0514.
AOS MENORES PREÇOS —
Chevrolet 46 a 51, Buick 52,
Aero Willys 61, desde 600
mll. O sitldo dentro de
poss. Troca-se — R. Mariz

Barros, 72, P. Band.Ira
AUSTIN A-40/51, CrO 1 BOO 000,
R. Blbelro Gulmar&es, 118 —
Vila iBabel.
AUSTIN 52 — A-40 — vendo
cm bom estado, submeto
qualquer .experiência. R. SU-
va Guimarães, 28, c| zelador,
AERO WILLYS 62, rAdlo ori-
ginal, tranca merly, capas,
pneus b. branca, novlnhos,
linda côr, vendo k vista ou
troco, B. Conde Bonfim, 391
ap. 601.
AERO WILLYS 62 — Pérola3 300 000.00, R. Ministro
Viveiros de Castro 157 (obra)Tel. 37-6151 at_ 14 horas

AEItO WILLYS 63, bordo,
oqulpodo, ipouco rodado —.
Vondo. Ver na Bua SAo Jo-
nuário 01. São Cristóvão.
AERO W-LLTS 03, supere-
quipado, novo, B. do Bussel
32A, Lareo <la Glória.
austin 50, eiccolonto, bara-
to, vondo m. oferta. Praça
Niterói, 137/103 — Maracanft.
BUICK 56 — Vende-se, Tro-
ca-so, faclllta>-se. Av. Hrás do
Pina 507.
BUICK ESPECIAL 10-10 —
Vendo, Cr» 900 000,00, íoclll-
ta-ao, ver na Eua Hugo Bal-
dcosorlnl, 45 — Vista Alrsro— Irajft. 
BUICK 1948 — Conversível,
mec. em ótimo est. B. Ba-
rto do Mesquita, 20. _
BUICK 51, especial; Facilito,
Estrada do Portela, 135, Ma-
dureira.
BUICK 1953. Speclal, pe-
queno, 4 portas, estado do
nôvo. Submeto a qualquerexame. Vendo ou troco porcano nacional. Tol, 37-9172.
PICK-UP Jeep Wlliys. De-
zombro de 1901. Traçio nos
duas rodos. Bua Otaviano
Hudson n. 16, ap. 502. Te-
lofone 37-8998.
BÜICK 51. bb., r.ídiõ; ar
frio c quente, Jacll., B. Ura-
nos, 1207.

BEL-CAR 64 1001 - 0 km,
muito abaixo da tabela. Te-
lefone 52-0376.
BÜIck do praça ou parti-cular, 1950, vende-so, ótimo
estado. Crs 800 000,00 dc en-trada t CrS 30 000,00 mensais.Aceito oferta k vista. Tratarno ponto da Aboltcfto, Farias,te!. 29-3412.
büick 56, nôvo. ín., rádio,b.b., barato. Urnentc. BuaLavradio n. 67.
BUICK 1955. 4 pt_7~mÃqviTnãnova, hldramático na garan-tia, todo original. UrKonte,
Bem contra-oferto. 2 300 —
Francisco Otaviano, 23 — P.
Gasolina.
BUICK 56 — Coupé, s| coln-na, todo original. Vendo outroco por carro nacional ouconversível. Tratar na Bua
AssUncío 272. Tel. 26-2903.
Antônio.
BUICK 40, 4 pta-_ qualquerprova, vendo, troco fac. —
Jo&o Vicente 377 c| 18, Ma-
dureira.
BUICK, CADILLAC etc. —
Vendo, forracão completa
para casamento, base CrS
100 000,00. Tel. 30-8129. —
Manuel.
BUICK 1956, de 4 põrtas,"v7n^de-se. Tcl. 25-2505.
CH-_VBO.I_.rr 5«, 4 p„ sem co-
luna, 8 cilindros, hidram.,
est. de nôvo, Felipe Cama-
rfio, 36.
CITROEN 4B, m L. pe-r-efoestado, máquina retificada,
tranca dlrcçilo. Ver e tratar
Rua José Bonifácio, 105. —
Todos os Santos, 40-6566.
CAMINHÃO International —
L-160 — 51 — Vende-se, ótt-
mo estado — Tratar Posto
Atlantic, perto Brahma. Mes-
quita — RJ. 1500 000,00 i
Vista ou a combinar.
01_EVEO:L-_T 50, único do-
no, estado 0 !tm. Troco e
financio. Plrthelro Macliado,
76—aoi.

OHHVBOIjET UViS (iportlouliir)
em perfeito ..-iludo. Ver o
tratar Rua Dr. Noguchi, 183,
c| 3. Só ft vista. .
CHEVROLET 50. Impala, ou-

Eornovo, 
facilito. Av. Subur-

nna, 0 601; Cascadura,
CHEVROLET, 

'--""Jãídinolro
3100', 100%. Mec. com car. de
madeira. Vondo hoje 880 000
ou fac. Trav. Leonor Masca-
renhos, 84 — -Bonsucesso —
Sr. José.
CADILLAC 53 - Bom esta-
do. R. Paim Pamplona, 700.
CAMIONETA FOBDSON 1050.
4 cll. 300 mll entr. Bua Es-
mcraldino Bondolra^l.
OH-JVROLET. Jardlnelra 57.
troco, íoclllto. It, da Pas-
enfiem 146-0 01. Botafogo,
Sr. Bómulo. Tol. 26-3004.
OHBVBOLBT 53, Bel-Air 4
portas, hldramático, super
nôvo, vondo, troco ou finan-
cio. R. Barfio de Cotcglpe
34 — Vila Isabel.
CADILLAC 54," c5pô do VÍlle,
ótimo estado, todo original
de fábrica, ar condicionado
etc. Vendo, troco ou íaclll-
to. B. Barfio de Cotcglpo, 34— Vila _sn.be'..

OlIBVROldST BRASIL 62 -
Vondo, Estr. Vlcunte do Oor-
valho 360. Tratar com o Sr
Igreja.
OITROEN 43 — Otlmo cata-
do. Urg., troco. B, Fran-
cloeo Euátmio, 396.

CITROEN, 15 llg. 350000,00
entrada. B. Goulart Andra-
d<_ 43 — Bcalongo.
CHEVROLET 49 — Moc,
pts., ótimo estado. Facilito.
Av. Suburbano, 0 991 - Cos-cadura, 
õãm itfHAO itOhevrolet -Brasil
61 j aberto, estado ótimo
CrS 4 500 000,00. Bua Conde
de Leopoldina, 559. Telefo-
ne 28-7310, c/ 8r. Jo&o. Tro-
co-se por casa ou ap. em
Sfio Crlstóvfio como entrada.
CITROEN 48, em ótlmoíSã-
tado. Barfio do Mesquita, 125.
CADILLAC conversível, 1952
como novo. B. Uruguai, 248

J18-5W8. _
CÍIEVRÓLET Í952, hldromlítl-
co, 4 p., com rAdlo orlg., em
est. de nôvo. R. Barfio do
Mesquita, 26.
CITBOEN 49. Vendo todo re-
formado, facilito. 28 Setem-
bro, 229.
CHEVBOLET 1047 cupO, tro-
ca-se, faclUta-so. Buo Con-
de Agrolongo 870, Penha. Do-
mingo Eua Jcqulrlçà 608. —
Penha.

CAMINHÃO FNM — Compro
anos 58/58, dou fi vista 2 ml-
lhóes, restante -combinar. —
Tratar na Rua Blachuolo n.o387, ap. 3(tt.

CÔNSUL 52. 4 p„ 4 cll., rú-
dio, pintura, estofamento nô-
vo, Cr$ 1 500 mil. E. Grilo
Magrlço 81. Penha, esquina
Lobo Júnior.

CAEROS — Vendo 3 em óti
mo estado. Dodge 47 Camlnh-o Dodge 51 e Kalaer
48 de praça 500 mll o resto
a combinar Av. BrAs de Pl-
na, 38, em frente ao Cine
Sfio Pedro — Penha.

CITROEN 48, 11 L. Vendo ou
troco por nacional, TV, .rc-
ladeira, móveis marfim etc.
como pngto., Hcly, 30-1562," fis 12 h. R. U-trlllo, 54/201.

CHBYSLEE 50 - Vende-co ou
troca-se por carro menor —
Tratar com Milton no Pôs-
to do tAxl de Parada de Lu-
cos.

CHEVBOIJ-T 50 cupO multo
bom. Vendo, troco, 1 600 à
vista. Av. Brás de Pina 832.
CHEVROLET 34, ótimo esta-
do. com motor retificado e
motor reserva. B. Maçida 83.
Tel. 30-0323.

CITBOEN 51 — Equipado, fl-
nancio. CrJ 700 mil, saldo ocombinar. Av, 28 Setembro,
412, sobrado.

CADILLAC 49 — Vendo bom
estado. R. Bulhões Maciel 369.
CHRYSLKR 53, <Hre«_o hid.
írolo av, 4 p. estado de no-
vo, mot. vitimem, pi 1400 —
Fac, Bu» Taylor, 39/903; c/
rádio.
OHEVBOI_-!T:S1 — Otimo es-
todo. Vendo na B. Tenente
Abel Cunha, 15 — T. 30-06-9..
CITBOÊN 48" — "ll 

-.. êm
estado dc nôvo, sem o mini-
mo defeito. 600 mll de entr.
o saldo a combinar. Eua Cos-
ta Ferreira, 148, e3q. d« Vise
da GAvea.
ckevboi_b;t so — Vendc-M
equipado, de praça, com ca-
pas do noiva. Tratar no pcm-
to do Encantado, com Sr
Albino.
OÃR.-O M__RCURY 51 — Tá-
si, 9O0 e de cr.tr. * 7x100 —
Av. Brasil, 1 326.
CHÉVRÕLKT 1962 — Mé
eânico. 6 cilindros, 4 por-
tns. estado de re.ro, diplo-
mata. Rua Barata Ribeiro
323-A .
CHEVROLET 40, taxi, vondo-
se. estado d* novo. Bua O.
Polidoro. 58. . ..

CHEVBOLET 40, 4 portaa —
ótimo est., vendo ou troco —
ótimo preço. Ver Praça Vila
Valquelre, 11, ao lado do
posto.
CADILLAC 47 enxuta, ven-
de, troca. Faclllta-se. — Av.
Brás de Pina 597.

AUSTIN — Vendo A-40 de49. pintado, bom em tudo,
CrS 1300 000,00. Bua Bal tosar
Lisboa;110, up. 101, Tijuco,
ÁERÕ WILLYS — 1964,
zero, couro, azul rei. Acei-
to troca e facilito. Rua Ba-
rata Ribeiro, 32S-A.
AERO WILLYS — 19G2",
estado de zero, rádio, for-
rado a couro, jrrená. Freço
de ocasião. Rna Barata Ri-
beiro, 323-A.

AERO WILLYS 61, empecá-
vel, troco e facilito. Rua
Estácio de Sá, 153.

AERO WILLYS 63. Forraça
a couro — Conservadissimo,
equipado c| rádio, tranco dl-reção etc. Negócio direto —
Bua Frei Caneca. _305.
ATJTÓS em mau estado —
Qualquer marca ou ano —
Pagro na hora. 30-7830 —
Humberto.
automóveis cj pequenaentrada, financiado até 20mesos. Esta semana temos*Boguard 43. Buick 38. Che-vrolet 37, De Soto 39, 2'lat 48,Ford Coupé 37, Commer. Hill-man, Hillman 47, Hudson 49Jaguard, La Sallo 40. Mor-ris 8, camioneta, Mercury49, conv., Dodge 48, FordPrefect 48. Willys 39, Simca8. Studebaker 52, Renault 48,Jocp Land Bover. Av. Mora-canfi, 604. Aceitamos carrosem consignaç&o c| apenas2.., sem qualquer outra des-
pesa.ÁUsTOTl^^sb^Ppmr.
forro, lnstalaç&o elétrica, me-canlca e pneus ótimos. Pre-
ço A vista 1 100 000.00. BuaDionisio, 252 — Penlia_.
AERO WILLYS 60~"-~fctto 48-Ü069 — José
dio.

AUTOMÓVEL REO passeio,máq. ret., estado ótimo, ven-
do à vista. Preço combinar.
Rua Teresópolis, 73, fundos— Caxias — Corte 8.
AUSTIN 48. ano 40, 600 mll.
tíaldo_comb^ 24 ^|oi_25J__
ÃÊTtÕ WÍLLYS 62. equip. cs-tado geral Impecável. 3 420
mll i, vista. Aceito troca.
Financio. R. Fliruelra 22. —
Tel.: 28-7512, S. F. Xavier.
AERO WILLYS — 1963.
Ünico dono — 15 mil ro-
dados, selo, forro vermelho

Equipado. Rua Djalma
TTlrich, 23-C. Tel. 27-3303.
AERO WILLYS 60, estado"de
nôvo, côr bordo, A vista CrS
2 500. Troco. fac. R. Viscon-
do de Santa Isabel, 46.
AUTOMÓVEL — Compro; pa-ra meu uso, somente a par-ticular. Base GOO 000,00. Dll-
ton — 58-6005. Até 13h. _AERO WILLYS 64, zero,
couro. Troco fac. 38-3545.

c|
Per-
rá-

AUTOMÓVEL — Vendo Mer-
cury, ano 48, particular, de
4 portas — Ver e tratar na
R. Visconde de Santa Isa.
bel. 295. Sr. Antônio.
AUTOMÓVEL — Compro,
dando TV-H1-F1 conjugada
Philco, 500 mll como entra-
da. — 27-9128.

ATENÇÃO! — Vendo terr. do
11x53. de esquina, junto do
Esf.açllo de Quintino, * ml-
lhões. Ac. ofertas. Ver na B.
Franco Vaz esq. da B. Fo-
zendo do Bica. 30-8935. Paulo.
AUTOS em Nova Iguaçu— Y°lks 62, 61 eq. rad. Ve-
inatruete 64, 63, 60 eq. rad.
Chevrolet 50, 2 p. eq. rad.
pick-up 56, Chevrolet, Jeep
58, 54 e 53, Simca 61 eq.
rad. Rural 61 eq. rad. Ven-
do — Troco — Facilito. R.
Mal. Floriano, 1 648.

ABSO WILLYS 1962 — 19 mll
quilômetros rodados, equip.
3 000 000,00 entrada. — Te-
lefone 43-3333.
AERO WÍLLYS 64, bege. 7 000km. superequipado, estadotle O km, vendo à vista, CrS
5 500 000 ou parte facili
tada com pequeno acresci-
mo. Tei. 30-1211. Leopoldina
Rc-go 18-A, Sr. Elias.
AERO WILLYS 63. Vendo.
Côr gtlo, couro, equlpadlssl-
mo. Rua Afonso Pena, 67,
ap. 603. Dr, José — Tijuca.
AUSTIN A-40 — 49. CrS ..
500 000 00 entrada cl 10 de
40 000,00 OU 750 000,00 à vis-
ta. Av. Suburbana. 6 644 —
Sr^J^Iares^
ÃERO 64 — Zero, com ga-
rantia. Menor preço do Rio,
26-2363 e 37-2617.
ÃERO WILLYS 64 — 0"qul-
lômetro, clnza-graflte. com
revisões e garantia; Preço de
tabela t financiado sem ju-ros. Bua Tonelelro- n. 32
?•__. -4. com Soares.
.•"JvÓ WILLYS"' 61 — Ven-¦i om estado do nôvo, com" i ; !to falantes. Eua

u, 32, ap. 24. com
J.\.U.

AERO WILLYS 1963 — Vale
a pena ver, facilito. Souea
Lima n.o 363.

CKEVKOLET, caminhão 43.
Vendo. Av. doa Dcmocrátl-
cos, 635.
CADILLAC 52, 1 220 mll, máq.
nova, ótimo estado, 4 p. R.
Antônio Rego, 541. Olaria.
CHEVROLET 1940, 4 p„ tro-
co, facilito. Rua Conde Agro-
longo 870, domingo Rua Jc-
qulriçâ 608. Penha.
CHBYSLEE 51, 4 portos, rá-
dio. mec. pint. estof. pneustudo novo. Vendo ou troco.
2 000 à vista, Av. BrAs dc
Pina, 332.
CAD-LLAC Coupü De Ville
53, radio twlo original —
Vendo uo troco, 2 900 _ vis-
ta. Av. Brás de Pina. 832.
CITROEN 48, lindo, 11 llg.
870 mil; Tel. 30-6439.
CAMINHÃO — Ford F-600,
eanoricáiio, 1957, refônntvdo

e calçado. Bua Ouaraúna, 298
V. Carvalho, tel. 29-8069.

Troca-se por auto passeio.
OARHO com Ori _00" ml! e
14 x 50 mil. Jaguar 52. Te-
lefqne 23-4576, Armando.
CHÊVBOLÍTJ. 

"55, 
mecânico —

Vende-se. teleíone 49-1643 —
Rua Barão de B. Ectlro 96,
sob, da.. 0 as Jfijhoros^
CTJPÊ —¦ DE VILLE 1954

Cadillac, estado de nôvo
eqnipado. Aceito troca e
facilito. Rua Barata Ri-
beiro, 323-A.

.CHEVROLET 50. A visto, dois
milhões e duzentos, todo pro.

Av. Nelson Cardoso, 546
Jacarepaguá*.

CABBO de praça ao primei-
ro que chegar, vendo hoje.
Preço 500. Aceito oferta. E.
IH Setembro, 358, fundos, c|
Otávio.
CADILLAC 47, 4 portas, es-
tado de novo, à vista ou pra-zo, bom preço. E. Senador
Furtado 109, c/ 3. Pça. da
Bandeira.

AUSTIN H-8 — 250 000 - Ee-
nault 48 — 200 000 — BuaGoulart Andrade. 43 - Roa-
longo.
AUSTIN — A-40 — 51 — 1.»— Em bom estado, c| rá-dio — CrS 1 100 — E. Vise.do Abaeté, 60

CHEVBOLET — 40 de luxo,
com táxi, vista Crs 1 100,
no Rua Oago Coutlnho n. 28.
— Tel. 25-22..0. Sr. Dedé.
CHRYSLER — Conversi-
vel, Imperial 1959, estado
de zero. Aceito troca e fa
cilito. Rua Barata Ribeiro
323-A._
CHEVROLET 1958 — llí-
dramático, 4 portas, estado
de novo. — Facilito em 15
meses. Rua Barata Ribeiro,
323-A.
COMPBO cario pequeno —
Dando 1 maq. Holley, 1 flash
Mecablllz, 1 stereo portátil
no valor de 400 000.00. como
ent. o rest. até 50 000,00 mon-
sais. B. Jlndla, 158, telefono:
42-&S07.

MERCURY 48 — 4 portas,rádio, b. branca, ótimo es-tado, 700 mil, saldo a com-binar — Avenida Suburba-
no, 9 426 — Fundos.

CHEVBOLín' 52, convert-Tel
hidiíum. Vendo, troco, íln.
Aibdála, T(-!. 25-3500. Praia
do Flamengo 122.

AERO WILLYS 1964 — ."km,
entrega na hora. preço abai-
xo da tabela, R. Barão deMesquita, 26.
AERtTwÍLLYS 1961, 3.» série,forrado a couro, em est. denôvo, E. Baráo de Mesqui-
ta, 26.
AERO 62, pérola, nôvo, supe-requipado. Ent. de 2 200 000,
prest. do ¦ 155 000. Bua Hod-
dock Lobo, 386-C.
AERO WILLYS 62. nôvo. —
Vendo, Rua Barata Ribeiro
n|..TO3. _
AÈrto 

"willys "estado 
nôvo.

Vendo ano 62, Ver na gara-
gem, Av. Copacabana, 876,
com garaglsta. Tratar tel.
36-5777, com Si. Saul.
ÀERO 63, bordo equipado, dc
um co dono. Av. Paulo de
Frontin, JIB^^
A-ÜEO. _2,..bordâ cl rádio .
tranca e pouco rodado, for
rado a oouro. Av. Pauto de
Frontin, 516-F.

CITROEN 55, 2 CV. mecanl
ca 100%. Sòmeuto hoje e
Rmonhá. 800 mll & vista. —
Paula Freitas, 32. 57-5437
CHEVROLET — Bel-Air,
53, mec., 4 portas, ótimo
estado. — Rua Grajaú n,"
203-A, ap. 201.
CHEVHOLHT 42-M. Coupô
excelente, equip. 1790. B.
Joáo Pessoa. 97 — Niterói,

CHEVROLET 55, hidr., 6
cil., 4 pts., troco pl carro
menor valor. Tel. 26-0518.
CHEVROLET 1959 — Im-
pala. Está. nôvo. Vendo c
4 portas, hidr., S cil. —
Aceito carro menor valor c|
parte pagamento. Ver na
Av. Brás de Pina, 148, gu-
rafcem. Sr. Veiça. — Tels.
30-1548 — X. B.: Está no
vinho.
CHEVROLET 42-46 - 600 mll.

4 pts.. Chev. 51 — 980
mll, 4 pts., Buick 52, Super
— 900 mll, Acro 61 - 1 290
mll e muitos outros, cl o
soldo dentro de sslposs. To-
dos cm estado de novos —
Troca-se; B. Mariz e Bar.
ros. 72, P. Bandeira.

CHEVBOLET 1934. vendo ha
Jc 350 mll a vista. Travessa
Tamolos, 32. Loja-D — Fia
mengo.
cffBÕBN il-L.. enxuto, ae
mecânica e lotaria, o me-
lhor do ano, vende-se. 1160
á vista, ou ílnancia-se com
SOO dc entrada e o resto
combinar. Pode trazer mccft-
nico. Rua Sete — IAPI —
Penha, Sr. Milton.
CHEVBOLET 59, Impala
portas c/ coluna, todo orlsl-
nal, vendo. Aceito troca, fa-
cilito. Ver B. Condo Bonfim
3ÍH. ap. 601.
CHEVBOLET 54, 4 portas, hl-
dramático, ótlmc estado, ven-
do. Aceito troca oti facilito.
B. Conde Bonfim. 391. ap. 601
bOBDrNI 1963, Bordeaux, cl
rAdlo, em belíssimo est. Rua
Barão dc Mesquita. 26.
CITROEN 1948. 11 llg. cm óti-
iro est. B. Baráo do Mesqui-
to, 20.
CHRYSLER 48, 6 cll., ao 1.0
que chegar, 650 mll. Eua Sáo
Francisco Xavier. 3. Telefo.
ne: 28-5773.
CÃD_L_'ÃC~'40 — 4 portas —
400 000,03 o vista. B. Dom
Mclnrado 2-7, 8. Cristóvão.
OHEVEOl-ST 55 — Mecânico,
6 cilindra,, 4 port«_, lmpocá-
vel esiado dc oonservaç&o.
Vendo, troco o ílnonclo EuaBorão do Coteglpe. 34 — VilaIsabel — Sr. Abel.

CA!'A DE NABA. com espuma
Volksv,-agen. 29 000,00 — Te-
mos p| todos carros nacionais,
na Bua Francisco Serrador 90,
eala 904 — 52-5027 — Clnel&n-
dlo:
CHEVROLET 1958 — Me-
eânico, 6 cilindros, 4 por-
tas, estado de zero. Faci-
lito. — Rua Barata Ribei-
ro n. 323-A.

CHEVROLET 49 — Vende-se
mecânico. 4 portas, pintado,forrado de nôvo, até 12 ho-ras.Jl.JJ-anosLj. 096.
CHÍTTOOl-i-T 53, 4 p_rtS_,mecânico, ótimo. Rua D. Nle»
méier 315. Engenho Dentro
Estudo-se financiamento. —3
Válter.

CAMINHÃO International —
50 — Enxuto — Vendo ba-
rato e Dltl- 52 — 100%. Est.
dos Bandcrontcs, 140-B (Ta-
qtmrii.i.
OHEVEOLET 51, mecânico, .
poruis. Vcndc-se na Buo Do-
no Zulmlra, n-A. Tel. 28-0935
CHEVBOLET 1 Hl.",. mec."," tio
luxo, táxi, 1800 000,00, 100%~ Castro Barbosa, 72."CHEVROLET 

41. Especial
de luxe. Vendo dois da pra
ça, com rádio, todo origi-
na!, em perfeito esiado ge-
ral. Tratar na R. Nabor do
Rego .00. Ramos a 300 m
da Av. Brasil.

CHAMBORD Tufão 64, 0 km.
Pronla enirega, várias cô-
res. Aceitamos seu carro co-
mo enlrada, saldo longo pra-
zo. Rodac S. A. Revendedor
Simca. Praia do Flamengo,
n.° 244-A. _ 
CARROÇARIA Ford plOk-UpVendo. Tol. 28-8134. aos-
por, até lOh.
cfrítòÊfí ..49 — 100% — la-
OilltO.uTolV: 49-4910. _chevroLet~"~'"3o,' luxo'""—
Vondo-oc, táxi, á vista on
íln. c/ 600 e 10x40. B. Al-
mirante Tamondoré, 47/607Flamengo. '
-ÍIEVROLET 4Í, de 

""maço 
—

Bom estado, só à vtóta. Eua
General Pedra, 409,__
OHHVBOMrr 53" — Mec, 6
oll„ 4 portas, esuulo nf.vo,
Vendo ui-Cnto. — R, Mala
Lacerda, 91. Estácio.
CHEVBOI_ET 38 — Vende-so.
táxi, om boas condições, —
Ba-ie 750 000,00. Ver e tratar
no Bua 13. n.o 534. — Coelho
Neto. — I.A,P.C.
CHEVROLBTT 58 — Mec., 6
oll.., 4 jiortas, c/ coluna,
equipado, estado excepcional.
Acolta-so carro nacional. —
B. Constante Eamos, 78, gara„Mn.
CHEVROLET 64 — 4 portas— 6 cil., em belíssimo esta-
do do conservação. Bua Dr
Sntnrrilnl, 156.
aH_roaoi__-T íesa — parti-
cular, estado de núvo, hidra-
máttoo, 8 cll., s/ coluna. —
Aceito troca p/ carro uaclo-
nal. — Bua Mariz e Barros,
1061, garagem, escritório. —
Sr. Druco.

CAMINHÃO GMC 470 1952 —
Freio ar, estudo de nôvo, ca-
pactdode 10 a 12 toneladas.
Ver Eua Campos da Paz, 132,
Célio tel. 28-2884 — Blo Com-
prido.

CHEVROLET 61 - Impala, 2
porlas, superequipado. Tro-
co e facilito. Av. Allânti-
ca, 514.
CHKVRO__-.T 1958. Vendo ou
troco por carro nacional —
Está realmente em estado dezero km. Ver para acreditar.
IVun_Cond e-__oníL'T______L--_ _CAMINHÃO — Vendo P-ÇOO57. Rua Correia Dias n.286 — Vigário Geral com oSr. Lula ou Sr. Augusto de-
poisclas ;4 horas.
CHE VROLET — PÍik - np1964 — Seminovo. Rá-
dio, capota etc. Facilito —
Tratar.tel. 34-8337. _
CAMIN-IÃÕ" FORD F-Õ001961 _ Vendo, excelen-
te estado. Facilito. Tratar
lt. l-oriano Peixoto, 2 574Tel. 240 ou 148 — Nov»
Iguaçu.
CAMINHÃO FORD F-g
1952 — Com motor Mer-
cedes Benz. pneus novos
etc. Excelente, facilito. —
Tratar R. Marechal Fio-
rlano Peixoto, 2 574 — Te-
lefone 240 ou 148 — Nova
Iguaçu.  

OITROEN ano 49. comple--tamento rninrmado, vondo,
troco, facilito. Bua Vlnto c
Quatro de Mulo n. 1. Esta-
çáo do_ Sáo -.onClBCO Xavier.
CAMINHÃO rOlib' 46, eõbl-
na americana, vendo nó á
vista, motivo corro nôvo, E.
Mac* n. 2. __
CADÍU-AÕ 52" 800 

"d« 
cTitT,

c/ garantia de mecânico,
pntus novos b. b. etc. Tro-
cOj, It.rS.-Prftnd, Xavier884.
CÍTBÒEN 11)51.'' Bom 

" 
estado,

vondo. llaráo de Mesquita,
340 — B-Oto;
CÔNSUL.52,/cstOdo dc novo,
tom radio e tranca dlrcçáo.
Vendo A vista ou facilito, al-
ruma coisa. Bua Conde de
Bonfim, -iiO-A. Tel, 38.4233.
ÒAÍiBO Nash 4ff", táxi. PãsÊ
ne qualquer experiência. R.
Looi>oldlna E6i(o, 450. Olaria.
Cjn.fsLEI." 

"527 
6 

'cii.. "me"-
.única perfeita, máquina rc-
formada. ltua Dias da Cruz.
57-^Posto Shell. _camioneta" 

""dkw 
vemag

1060, do Espólio do Joaquim
Pinto de Araújo Noto. será
vendido em lclláo Judicial do
leiloeiro Álvaro Choves, no
segunda-feira; 12 do outubro
do 1964, às 16 horos, no Buo
Toneleros, 217 (Copacabana).Mali; tnt ToL__22-373'_.
CHEVROLET BRASIL
Caminhão 61, 62 e 6... Rua
Bulhões Marcial, 361 — P,
Lucas.
CAMINHÃO F-600 — 61 —
100% gorai. Facilito — Eua
Santana, 77. Loja B^
OHBÍSLBB 1950,'.táxl; pron-
to P/ trabalhar. Trator e vor
na Bua Conde d* Porto Ale-
gro n,° 70, Estação do Bocha.
CHEVBOLET 41 — 4 ptsT,
port., ótimo estado. B. N. Sc
nhbra dos Graças, 526 • Bo-
mos.
CITROEN 1951, 11 L. Vendo
ou troco por carro de 6 cl
llndros. Bua Teodoro da Sil
vo, 746.
CAMINHÕES F-8 — Com ou
sem caçamba, vende-se ba-
rato, na Bua Domingos de
Mor o-hácB, 1003. 
CITROEN — Peças cm geral,
carroçaria, caixa, cardans etc.
demollçio do oflclnn. no Rua
Lobo Júnior, 1 2P5-A — Po-
nha, com Aroldo.
CADILLAC 54 — Conversível
funcionando -todos aparelhos
anexos, vondo, na Rua Lobo
Júnior n.o 1 295-A — Penha
Circular, c| Aroldo.
CHEVROLET 11)58. Vendo ou
troco por carro nacional —
Está realmente om estado do
zero Icm. Ver para acreditar.
Rua Conde Bonílm, 703.
CHEVBOLET 51. P.G. Met-
Lino. lindo carro. 28-3673.
CHEVBOLET 57 — Bol-Alr.
Ver no E. Alfândega, 371.
— 4 pneus b.b. 4 200 á vista.
CHKVBOLirr 30 — Praça —
•Vende-se. Bua Blcardo Ma-
chado n. 234 (S. Cristóvão).
Tol. 28-6836 — c| Nelson.
C-TBOBN 48 — 400 000, 11 11-
gelro, ótimo estado. Saldo o
comb. — Troco. E. SSo Fran-
cisco Xavier, 342, Mr.rocaná.
CAMIONETA Ford — F-100

8 passags.. ano 1962, 3
portos. 30 000 km originais,
estofado vulcoespumo, corro-
caria moderna, excelente es-
tado. Eua Conde de Bonfim
n.° 66-A. Tel. 34-9909.
CAMIONETA Studebaker —
Vendo, fechada, ótima paroentregas, Bom estado geral.Eua Montevidéu, 824 — Pe-
nha.
CÍTBOEN 15 — ano 195Í~^
1200 mll ou facilito. Tel.:
27-C297.

CADILLAC 47 — Conv. Eua
Goiás, 718. Piedade. Posto de
gasolina. Fac. _/ 4õ0 mll.
CADILLAC 49, conv., ótimo
estado, eoitlp., hldramático,
nôvo. Vendo à vista m. ofer-
ta. Troco. — E. Lourcnço El-
beiro, 112. Tcl, 30-!']_9.
CH-JVBOIfl-T 1M1 — Tásl,
luxo. vende-se, troca-se porotitro, prc-clsando reforma. —
Sábado. At. Automóvel Clu
be, 149. Domingo: Bua Lou-
ronco Blbelro, 1Í5.
CHBVEÕL-_T 

"59 
Bel-A'ir7~

Hidr. 8 c.,*5 800. Tcl. 47-9278.
CHBVBOIIBT 47 — Táxi Cap.,
pronto p/ trabalhar. — Eua
Uranos, 1 503-B — Olaria.
COMPRO carro — Tenho
para troca. Dou ou rece-
bo diferença à vista. Tel.
38-4726.
CORROCEBIA Chevrolet Bra-
sil, bloco parcial e caixa de
mudança do Chevrolet 51 —
Vende-so. R. Francisca Vidal
n.o.37;
CHEVROLET 54.vBeliAIr.
4 porias, I». G. estofaram-
to de couro, motor 14 mil
km., pint. metálica, pneus
novos. Don todas as garan-
tias, submeto a qualquer
prova. Tratar ao lado do
Posto Texaco na Rua das
Laranjeiras. 79.
CADILLAC 50, Coupó de Ville,
dos pequenos. Financio. Av,
Suburbana; 7 765.
CABRO PASSEIO 4 pts., es-
tado de nôvo. Vende-se, tro-
co-se e faclllta-se. Vor e tra-
tar na Rua Assl3 Vasconce-
los, 187. Pilares.
CHEVBOLET 1950, d(i 4 por.tas, um só dono, todo orlgl-
nal de fábrica, c| tranca, rá-
tilo etc. Facilitamos u paga-mento em 15 meses. — Ag.
Viana. Rua Maria e Barroe
7J!4. .Tel.-..48-1403 e 28-7791.
OHEYSLER 57 — O cll. —
míi-i-i-na reformada, bom de
mecânica, na Bua Dias da
Cruz n. 572 — Poeto Shell.
Ci-EVEÒLET 39 — Veii"(i_'-sê
um particular, otlmo estado,
dc quatro portas, por oferta
acima do Cri 900 000,00. Eua
24 do Maio, 615-A. Tel. 29-1228— Oliveira.
COMPRO 1 can-o europeu,
p. meu uso. à vista- 48-7132.

CHEVBOLET 58 Bel-Air. 4
pertas c| coluna, 8 cll., hidr.
estado Impecável, documen-
taçáo legal, Bua Figueira 22.
S. F. Xavier, tel. 28-7512. —
Aceito troca.

CAMINHÕES — Vendem-se 2
K.B.7, os mais novos do
Guanabara, multo barato, ou
troca-se por Vollcs. Trotar
com Luis. no Rua Lino Tel-
xelra. 315, tel. 49-6533. Ja-
core.
CAMINHÃO Õhovrolet 54 —
Tipo 6 oOO, pela melhor ofot-
to. Rua Gotemburgo. 64 —
Sáo CristóviO;
CHEVROLET 55, 4 portas, 6

l^cll., mec. em ótimo estado
geral. Aceito troca e facili-
to. R. Francisco Otaviano 51
CAMINHÃO F-600 — 58, es-
tado geral bom —Vende-se
flncncla-se, Rua Santana 77
borracheiro.

CHEVROLET 1941, 2 portas,
vondo. Bua Teixeira Ribeiro,
563, Bonsucesso. Próximo a
Variante.

CHEVBOLET 1960 — IMPA'
LA — 4 portas, _'/ coluna, —
V-8, hh-liam., superequipado
estado de novo. 4a. via legal— Preço Cr$ 8 300 000,00 à
vista — eventualmente focl-
lito pequena parte. Telefone
38-2938 — Sr. Eduardo.

CHEVROLET 52 — Vendo em
Lisboa ou troco por carro
daqui. Tel. 32-1136'?:— Sá
CALilAMBicíüÉ -9"— Bara
tinha, a mais linda da cldo-
do. Ver na Pça Seca, em 'ja-
carepaguàr-
CAMINHÃO FORD 5^
Vende-se ótimo estado
Ver no finai da Estrada
Brás de Pina, esquina cj
Apua Grande — Jardim
Vista Alegre.

CITROEN II) li) — Ano
1J.IG0 —.Tei. -6-0685. _
CAMIONETA 02. Carroçaria
ile ferro, carga aberta. Ven-
do barato ou troca-se porcarro. Clarimundo do Melo
n." 1 050. Cascadura.
CAMINHÃO 10D2 — Vendo-so,
Fargo, 100%. B, das Saílras,128. Rooha Miranda. 8r. ivo.
OADILLAO SÕ — 4 portas,vonde-ce, mot, viagem. To-
ntmtn Abo! Cunha. 137. Tcl
30-3151.
OHBVSQ&JH.,:..». DIMiDjni— Mecânico, 4 porta:;, _ub-meto-se a qualquer prova -
máquina retificado. Ver riaAv. Rio Branco u. 241 —
íanllrço Supremo); com o Sr.
Geraldo. Tei; 2_-4__3 - só-
mente sábado e domingo.
CHEVROLET 56 — IIIdfT,
6 cll., todo orlRlnul — Tel.
30-2657—•JRobcrJo.

CHEVROLET 62 Impala,
4 portas, 6 cil., mecânico.
Vendo, froco e facilito. Av.
Atlântica- 514 — Leme."dADÍL-JAC 

49 —"Coupé; sãíão blusa, troca-se por Morris
51 ou 52 ou vende-se com soomll do entrada, — Tratar naAv. Londres, 311 — Bonsu
CCBÔO. 
CHliVBÒLE-F-S — Í55S5-UOÕ6 oil,, 4 purtu-. Vendo, RuaCondo de Leopoldina, 512 —
S. Crlstóvfio.

noiioE ooronot Bl — u oi-
llndros, tudo multo bom, com
rádio j— Bua Uruguai, 202,
DKW 02-63 — Bolçar. Cr$ ..
3 .100 000,00. Tel:_32-5fl03._
DKW 11I.I.CAR — Exce-
lente estudo. Preço de oca-
slão. Financiamento ató tíO
meses. Av. l'rc_. Varras n.
.'1149. Tel. 52-1641 SIMCAR
S.A. - (Concessionário da
Simca do l(rasll).
de SOTO J3,Pna.' Carro im-
pecável. Aceito troca, no Rua
Ambli-i. Oavulcanto, 450 — Rio
Comprido,
l-dÜciE 

"41 — Vcn'd?5õ~d_
praça, cm bom estado. Pron-
cisco Manuel 163. D. Darci.
DODGE 51, mec, 4 pts., mnqT
IO-.;, e£t. cxo. Fac. purtu.54.0ni0._Ver_Rua Blapo. _47.
DKW 1960 - Impecável,
Iroco e facilito — Rua Had-
dock Lobo, 347-B.

CARROÇARIA — B-sculanu-
complota. R. Valério n. 125— Cusoulura.
CHEVROLET BRASIL — Pc
rua 62 — Vendo ou troco
Eua Conde Leopoldina. 512— Sáo Crlstóváo.
CHEVBOLET 41, todo refor
modo. Estrada da Água Bran-co, 3 953.
CHEVBOLET 1936 — Veliao
urgente. Eua Cop. Couto Mo-
nesci 9, Avlárlo ._. Luis —
Madureira.

DE SOTO 59-6 cil., mecâ
nico. Vendo, troco e facili
to. Av. Atlântica, 514 —
Leme.
BMW 326 — Vendo carro
Nilton Prado 58. Sáo Cris-
tóváo,
VW 61 — 1." SINC. — 40
mil km, equipado, r. Te-
lespark, excepc. estado —
1'rcço CrS 2 500 mil à vis-
ta, R. Josó Linhares. 14,
ap. 309.
DAUPHINE 02 — Pino trato.
Eua Barfio de Iguatemi, 387.
DODGE dos pequenas, mec,
de proça, toda 100%. — Eua
Teodoro da Silva. 463.
DKW BBLOAE 1962 — Ven-
dc-se, última sárle, côr mor-
íim,. estado nôvo, equipado
com rádio, forruçfio verme-
lha, 25 mll km rodados, pre-
ço três milhões i. vista, ou
dois milhões á vista t saldo
facilitado 10 meses. Ver Ba-
rata Blbelro, 615, ap. 10?, —
hoje e amanha. 
DÓÍXVE 5Í. Mec., 6 cil.. ex-
cepcional estado. Rádio, máq.
recém-retifleada. Ruo Pedro
Américo,' 166, ap, 201, Catet-e.
DODGE 48"— 4 portai, par-ticular, perfeito estado, ba-
fia de 1 200 — Rua General
Polldorr) n. 290. 
DÒbGÈ 1952 — 4 portas, és-
tado de nôvo, trago mecánl-
co. Preço 1500 mil á vista.
Tel. 38-1895 — Pereira,
DODG-Í 51 — Utlllty, cã-_T>
neta, vendo ou troco a passelo, facilito, na Av, Subur
bana, 2 .::2 — Tcl. 30-5175

Jornal do Brasil, Subntlo, 10-10-64, Cad. do Automóvel — 5
lj"AÜPliÍNÊ"_õ_7_ínüÍt^"nõvõ,
Facilito, lt. do Ruissol 32-A.'. Olórla.

DKW motlolo 62, motor 1 000
na cor vinho, c| teto pérola,Otlmo estudo, ft vista Crs

000 000,00. Tratar na Bua
Maria Freitas 133, loia O —
Ótica Municipal, t:| Sr. Cal-
loa. Horário comercial,
DB.SOTO fúria —;,-,iCÜ7cõnr^

portos, multo bom cuidado,
estado de nôvo, máquina ex-cepcional. Vendo. Pavor tra-
/er mecânico pura confirmar
Rua Professor Valadares, 194.

Orajau.
DODGE 38 — Todo reforma-
do. Pintura c lntai-lo, tudo
nôvo. À vista. Ruo Pereiro
Franco, 17 (Café). n.° 17.
dauphine 61 — Impecável
1 600 mll. Tol. 37-0629.

DKW 64 - Modelo 1001,
Vemaguete Bel-Car, 0 km,
pronla entrega. Rua Barata
Ribeiro, 197-A — Zèzinho.
DKW 62 — Vemaguet — Ult.
serie, nôvo. Todo cq„ de 1
só dono. Preço: 2 650. Ver
sábado, domingo e segunda
o dia todo. Av. R. Branco,
2_n._j>íMo.  _DAUPHÍM_r_3 — "Vt-ndõ" 

me
lhor oferta acima de 2 200
mil. — David. — 30-1912.
DKW 60. Sedan. Motor lan.
63. Pneus novos, mecânico olataria 100<,r. 2 350. S. Luis
Gonzaga, l sio. 43-3512.
DKW VEMAGUETE 62, em
belíssimo estado de conserva-
çllo. Vende-so ou ílnanclo-so
Bua Dr. Satamini, 136.
DE SOTO 1953 — Vende-so,
4 portas, 6 cll., mecânico, po-
dendo receber jipõ como par-
ite do pagamento. Ver na R
Conde du Bonfim, 435, com

Sr. Otávio.
DWK 1963, sedan, equipado,
como novo. troco fe facilito.
E. Antunes Maciel. 494.
DODGE 48 mec. media, par-
ticular. _ó á visto. R. Teodo.
ro do Silva, 263.
DÕDGE 48 — Caminhão. 6
cll.. mat;., retificado c! car
rocerlo de 4 mts. comprlm;
Tratar Posto V. S. Brotta -
Rua Sfio Francisco Xavle:
446 — (Cledenor).
DKW BEL-CAR — O mais
Iludo Uo ano, equip., rádio,
f., aros íur., vol. esp.. susp.
reb.f pain. íor. Aceito troca or
Gordini 63 ou Volks 60 o 61.
Felipe C-marSo. 138. Telefo-
ne 43-0962 (12 ás 18 horas) —
Nelson.

DKW sedan 64 - 0 km
pronla enirega. Rua São Cie-
mente, 71.

DAUPHINE 63. A vista. 2 ml-
lhões. Excelente estado, còr
pérola, estof. vermelho. Tel.
38-2157; Av. Eni;. Richard n.
1C0/301._
DAUPHINE 62. 3.» série,
azul-jnmaica, financio em
IS meses c| peq. Aitrada —
Conde Bonfim. 577-A.

CADILLAC 48 — 900 000,00 fi
vista. Ver na Bua dar. La-
ranlelras 1, loja E, com o
Sr^FlKUclredo.
CH-fv-BOLÉT 42, caminhão.
Vende-se. 300 000.00. Tralar
E. Getúlio Mouro, 1 327, Nl-
lápolls. Aceito oferta. _crmOEN si — ll i,.' ótimo
estado, 1 380. Tel. 28-1162.
CAMINHÃO Chevrolet 58, 

"em
estado de novo. Vende-so „
vista ou a prazo. Eua Bu-
lhões Marcial, 369.
C3_KVROI__T de praça, enxu-
to. Vende-se por n&o poder
trabalhar. Pinheiro Macho-
do 61.
CHEVROLET 42 — Vende-se,
800 000,00. Tratar Eua Qctú-
lio de Moura 1 697, Nilopolis
CAMINHÃO MEHCEDAO -
Bem calçado, equipado, pron-to para qualquer serviço,
vendo barato ou troco porcarro menor ou Vollcs. Tro-
tor com Pedro na Eua Vlú-
va Cláudio n.° 253. Telefo-
ne _2P;2791.
CHEVROLET" 51 — Mecánl-

ótimo estado, vendo-se.
Tratar Rua Jambu 89, Hlgie-
nópolls. Tel.: 30-2874, Bout.
CHEVROLET 36 — 2-R. Êst.
Qultungo; 1 317 — V. do Pe-
nho — ou 22-6666. segunda-
feira — 750 0000 -. vista —
Prazo combinar.
CHEVBOLET 53 — Bel-Air,
4 portos. Mecânico, pinturae cremados novos — Estado
geral, ótimo — Ver segun-
ão-íelro na Bua Jofio Eodrl-
gues, 47 — Preço Cri 3 250
mlihóc. _ vista.
CriTtOEN 52 — Tudo 100%
Tel, 52-03.0. Facilito.
AERO WaiXLYS — Compro i.
Visto. — 57-0222.
CAíD1--LAjO 50 — Conversível,
ótimo êtíttwlo, pneus novos b.
b. i 200 mll h vista. R. Bo-
roo do Gamboa, 380.
CTTROBN 51 Il-L. — Faclü-
ta-se. — B. Dlaa da Cruz,
827, ap. 204.
Cin_VP_0___!T 41 — Luxo. ti-
xl, máq., ron-açáo, pint. novo.
1 300 — Av. Amaro Cavai-cante. 2 147;
CHKVROLET 53 — Mec. —
part. do 4 pts., V. CrS 2,8
no Rua Clarice índio doBrasil n. 451302 — Botaiog_— Sr. Silveira.
CABRO TRIUMPH 51. Ven-
do em ótimos condições. Sr.Lira — Teatro Municipal
CHEVBOLET — Coupê cs-
peclal de luxe, todo novo,
estado rajo de Ee encontrar— B_se 1 200 000.00, na Eua
Guoporanga n. 95 — Jacaré-
paguá.
CHEVBOL--T 1956 — De 4
portas — Hldramático em
ótimo estado — Preço dc .
CrS 4 000 000,00 — Vendo p|telctone_ 36-7015^ —JFernondo
CHEVROLET 5S _ Perua,— Vendo, ? pts., Bel-Air,
otimo estado. Tratar na R.
Ferreira Viana, 45, c| 4, o|
Sr. José (Flamengo).
CHEVROLET 64 - Impala, 0
km, 4 porias, todo equipa-
do. Vendo. R. São Francisco
Xavier, 189.

CALHAMBEQUE 8 passogel-
ros, motor e caixa de inudan-
ço Chovrolet, funcionando,
emplacado BJ 380 000,00. Ruo
Viçosa, 54-A — Sr. Lino.
CÕMPBÒ automóvel, mesmo,„ ,.,.,.,
parado. DKW 37. 38. 39 41) ou CAMINHÃO GMC 52 — Todo
calhambeque at_ 1942.' Jorge¦ !0°.i'. vende-se na Bua Ain-
4Í.-S412 _ mo1

CHEVROLET 47 — 4 portas,vendo urg., todo n*i\*o. Rua
Uranos, 635. Tol. 30-3905.

CAMINHÃO OPEL 1954, Ven-
üc-se. Tratar com o Sr. Mc-
lo. Av. Gomes Freire, 769.
Tcl.: 52-2731.
CADILLAC — Lotes por Ca-
dllloc — Troca-se cm Pctró-
polis por Cadillac ano M ou
mais nôvo. Tratar com Sr
Gilberto pelo tel. 22-5759. à
tarde.

¦núe-fle na Hua ash
im _— Lins.

CITBOl-N 48--.—• II Llg;, e"n-
xuto. — E. Marechal Ferreira
Neto, 116-101. Ribeira. — I.
Governado:1.
COMPRO CARRO •- Preíe-
rèncla pequeno, dou apto.
em constr. 1.. laje, em Ca»-
cadura — Mais dinheiro —
Tel.: 30-5679 — Chamar
Afonso depois de 14 horas.

CAMINHÃO — FORD, F-600
ano 1958 — Motor com 60
dias do reforma — Aluda na
garantia da retifica — Ver
c trator. Av. Nilo Peçanha,
585 — Duque dc Caxias. Es.
todo do Elo. Só vendo _
vista.
0-_EVRÒI-_r' IÍ. l-Alr 1951 —
Mecánk-o, 2 portas. R. Getú-
Uo, 218. Todos o. Santos. —
2J80 ml).
CAMINHÃO Chevrolet 01,
último série. i«r_clto. Vendo,
!.r__co____fM__^._r_n._2n--M;7.
CIÍR-SLER — Imp.. luxo
V-8. Fluld Drlve 53 bem cal-
çado. Aceito oferta. Base:
1900 - visto. Tel. 25-6334.
CADILLAC 1943 — vénde-se,
troca-se. Cr$ 900 mll _ vista
ou a prazo. Av. Suburbana,
9021.

DODQE UTH_TY 52 — 2
portas, nôvo, todo original
rAdlo. CrS li SOO 000.00, só à
vista. — R. Sen. Bernardo
Monteiro, 138.
DE SOTO 52 — Dos p"icTmec, 4 portas, rádio orlg
tranca. Realmente nôvo de
tudo. — E. 24 de Moio, 789,

DODGE Coronet. Bom esta-
do. Preço 1600 mll. Rua Ba-
ráo de Mesquita, -n| 1045.
DAUPHINE 60 - Bom esta-
do. R. Paim Pamplona, 700
DKW 1964 — 1001 — VE-
MAGUET, na garantia (2 300
km.). Aceito troca carro na-
cional. Eua Visconde de Pi-
gueiredo n.° 4, ap. 501. (Co-meça C. Bonfim, 176). Dio
todo 34-5030.
DKW — VEMAGUET 56/57 —
Estado de novo, motor o km.
Rua Mário Viana, 459 — Sto.
Rosa — Niterói. Tel. 2-8968
DKW 60 a 63 — Rua Paim
Pamplona, 700. Todos equi
pados.
DAUPHINE 1962 — Estado de
nôvo, equipado — Particular
vende a vista ou com CrS ..
1 200 000,00 dc entrada. Tra-
tor pessoalmente na R. Con-
de de Bonfim. 264, loja 2, csq
da - Bua Pnreto.
DAUPHINE. 60 — Facll. Tri*
co. R. Conde de Bonfim n.
795.  ___
DODGE 51, Glromatic, má-
quina 100';-. CrS 1850 4 vis-
ta ou a combinar. — Tel.
29-0035. ¦
DKW — Motor comnetlçtto,
3 00 mll. Tel.: 27-6292.
DKW Vemag 63 — Pérola,
rádio etc. CrS 2 200 de en-
trado, saldo 12 meses. Rua
Conde de Bonfim. 66-A. —
Tel. 34-9909.
DÕDGE 48 —"750 000, mecfv
nico, part.. 4 portas, rádio,
compl. nfíVo e original. Sal
do a comb. Troco. Rua Sáo
Francisco'Xavier, 342 — Ma-
roconá.
pAOTIIINEr.1963.4..Tenho
um núvo, 2." série, todo
equipado. Ti-oco e facilito.
Ver na Rua do Senado n.
329.
DKW VEMAG 1957— 750*000,
alemá, cqulp. c/ rádio etc.
compl. novo e original. Sal-
do a comb. Troco. Rua São
Francisco Xavier, 342 — Ma-
rocanft.
DKW VENÍÃG 61 e 62 — CrS
1 250 000,00 sedan e vema-
gueto, v. cores, s. equips., c/
rádio etc. Saldo a comb. —
Troco. Rua SSo Frouclsco Xo.
vier, 343 — MaracanS.
DAUPHINE 60, 61 e 62 — CrS
780 000,00, várias cores, equip.
c/ rádio etc. Soldo a comb.
Troco. — Ruo Sáo Francisco
Xavier) 342 — Mr.rncanll.
PAUI-UNE — Compro 1 à
visla, p. meu uso. 48-7132.
DE-SOTÇ- 1953 — Vondo'ür"-
geuto. Ver na Bua Aristides
L*bo_n. 2. '

DODGE 1059.— Excelente
estudo. Preço de ocasião.
Financiamento até 20 me-
ses. Av. Pres. Vargas, 3 149Tel. 52-1641. SIMCAR
S.A. - (Concessionário da
Simca do Brasil);
DKW CAMIONETA 1959 no-
va, 1 dono, 1400 e 100 mll
mensais. Av. Copacabana, 245
op._ 605. 57-2746.
DAUPHINE 

"6X 
nôvo, 1 dono,

troco ou 1 400 e 100 mll
mensais; Av. Copácatiana,
245. op. 605. 57-2746.
DAUPHINE E GORDINI

Compro — Mesmo pre-
cisando de reparos. Paso
na hora, Tel. 29-1738. —
Santos.
DKW BELCAR, -3~uovo —
Vendo ou troco p/ Volks. C3-
64. Tcl. 29-1586.
DKW VEÍ,L\GUET 62 - Ven.
do ou troco cm estado lm-
pecável. E. Teodoro da Sil
va, 799 — Grajatl.

dauphine io-'_ — Entrada
de 900 mll o o saldo om 20
n.cíH.... Ruu (lo Rtucliuclo.
33 — Tcl,: 22-7030,
D. K, w.'~— Vemagüoto líiii.',
vordo-poróla, suporoquipada,
CrS 4 200, UrgOIHO, ItUO Báo
Salvador 35, Flamengo.
DKW' 1910 

"conv. 
tipo tM, G.",lodo do chapa. 18. máq. est. o

pintura nova. Baso 550 900.— Aculto troca. B. Joaquim
Palhares, 595,
DAUPHINE 

"'1960 
— Otlmõcalado. Ver « tratar com Sr.

-Hiato, Tcl.: 22-11392, no EuaEvai-leto - da: Velgo, -114.
DODGE 53 — Mec, 4" porta.%vendo, troco, fac. Crs 930.
R. Visconde de Santa Isa-
be.l ;j_ 40.
DKW VeinilHUCt 58 — Oti"-
mo estado. Superequipado —
Ac. troco, urgente. R. do Bis-
po, 308.

I
Dl-W Sedõn «57 ínõílliíõ
1001, cór «usul Buonobaracom 1 OCO __m rodados, ií
emplacado, no garantia —
Vendo, Rua Sáo Januário,
°}- Sáo Crlsctováo.
DKW 

"63 
VEMAOUB-B eüuU

pado, troco, fac. 3.8-3545.
DKW oT 51 ratllò". VondõT
-!.i_0--_'lL_f-L'_-_™-..5__!H-_-
DKW Vom«J_U«t« 57, urnon-
te, CrS 1530 000,00, Rua doRu.-.(..| 3ÍA, L. do Olórla.
DKW VEMAGUETE! 62, eqüip.
excelente estado, '_ 720 mll _,
vista. Aceito troca. Facilito.
II. Figueira, 22. Tcl. 28-7512.
S. F. Xavier.

DAUPHINE 60 o 62, novinho,
U00 u 000 mll. Soldo comb. E.24 do Maio 25.
D. K. w. 57 e 63 Vemaguo-
to. Motor no Barantla, I 000e 2 000 mll. Saldo comb, 24
dç_ Maio, 25.
DKW VEMAGUET 01, equip.ótimo estado r;cral 2 480 mll
á visto. Aceito troca. Finan-
cio. lt. Figueira 32. Telolo-
ne 28-7312, S. F. Xavier.
DKW VEMAG 63 — Sedan,equip. golo fon-, vermelha,
ótimo estado 3 380 mll á vis-
ta. Facilito. Aceito troca.
R. Flgüei-ft 22. S. Fco. Xo-
vier. Tol,: 28-7312,
DKW VEMAGUETE 01, t.
equipado. Impecável, — Av.
Cop., 13/401. Tel. 37-2141, fl-
nonolado,
dodge 

~53, 
utti. meo; 1100%,

Av. Cop., 13/401. Tcl. 37-2141,
finnnc.
DKV/ Belcar 1962 — Vende-
se cm perfeito estado. Tcl.:47-0534.
DODQE 50 — Camioneta
1 550 — Troco. E. Joáo Pl-nhelro, 325, c|2 — Telefono:49-6877.
DKW 62. Bolcnr c| rádio, Uni-co dono, bom estado, 2 900mll, Buarque de Macedo, 42,
c| o porteiro.
DODGE 57, Custom Rnval
a mais linda da Guanaba-
ra, toda original fabrica,
tudo 100%, vendo ou tro-
co por carro nacional. Fi-
nancio. Kua Arquias Cor-
deiro, 243. Tcl. 49-8G33 —
Méier.

DKW VEMAGUETE 1957, ale-
má. particular, melhor oferto.
Facilito. Só com bom ova-
listo. Sousa Burros, 130, c/ 1

Eni;. Novo.
FORD" F-100 — Chev. 4_~^.
Vendo-so faltando alg. peças.

PORD. M — Vendo-se, tÕdô
equipado; Chovrolet 51, 2 por.tas. Tratar 34-0105J
FORD 49 — Vendo, 4 ptfl,;"ía.cilito — p. Flamengo, 320,
FOÍtD 29, dois lugares, âtl-
mo. Vondo. 57-1571.
FORD 1956, Utlllty 4 p'. Rua
Condo Agrolongo 870, domin-
go Ruo Jcqulrlçá 608. Penha.
FORD 60. pick-up". Vende-se
em excelente estado. 9 500.
Só á vista o D. K. W. Bel-
car 1901, equipado, 2 600 mll
á vista. R. Zcferlno de As-
sis 55. Ramos.
FURGÃO FORD F-l 52, todo
original, inteiro do lotaria —
ótimo do mecânico. Vendo ou
troco, Praça Vila Valquelre,
U, 00 lodo do gosto.
FURGÃO Fargo todo novo —
Vendo ou troco, ótimo preço.Ver Praço Vila Valquelre, 11,
«o lado do posto.
FORD 49, 4 portas, ótimo es-
tado, todo original. 1300 &
vista. Praça Vila Valquelre,
11, ao lado do posto.

DE SOTO 52, melhor oferta.
_y^_dos_ltallanos, 514, José.
DE SOTO 52. do"s pequenos;vende-se ou tròoa-se por car-ro nacional, R. CerqueltoD.iltro, 523, Moacir.

dkw W83. camioneta; semi-
nova. equipada. Vendo ou
troco por carro de passeio. —
Rua; Condi."Bonfim. 703.
DATOHIN-l;' 1962. — Prêtõ-^
pouco rodado, motor ótimo,focllll;o_pr.rtc:_Tel-_27-4348.
DAUPHINE — "compro "i "c|
600 mil de entrada c 100 mil
mmsiila — 33-1397 — Jair.
DKW 61. Vemaguete, semfnõ"-

1 600 mil. Saldo a prozo.Barato^ Ribeiro, 147.
DKW 62' —.Belcar,.estado- dé
novo, 1700 000. Soldo a prazo. Barato Ribeiro, 147.

DODQE 50. peq., 4"'"pt_„ 1790— R. Gonzaga do Campos,150.-T. os Santos.
DODGÈ UTILÍTY 5o7~6""clÍ7;mec, motor nôvo, enxuto!1 900 á vista, financia-se par-te. Rua díojj da Cruz, 69,s/ 309. Domingo na Rua Pc-dro de Carvalho, 120, _i 0 s-Podnu
Í>É BOTO-.48, 4 p., dos poque-nos, 895 mll, R. Dr. Garnierro' 251_.
DODGE 51, 4 p., mec, l 3lÕmlJ Cloro de Borros, 96.
DICW VEMAGUETE 1958 —Nova, 1 320 mil. R. Dois deMaio, 584.
SgAUPHINB 59-60. ¦-'. Frano-sT
ç-t.mo. equipado. DomingosFerreira 41, gar^ _DB sofò i!M8,"_ cilindros,
particular, 6 pneus, 4 novos,rádio original. l« lu^ore-; —
Vendo melhor oferto ou tro-co por carro menor. EuaArai, 94, Ricardo do Albu-
querque.
DKW 64, sedan.~_qüipãdõT
4 000 mll, ínclllto, Av. Su-burbnnn. 9 991. c_scaduro,
DAUPHINE 60, úitlma-série,'Facilito com pequena entra-
da. Estrada do Portela, 135,Madureira,
'DODGÊ~"4Tr c'_nv-_-í.êl7"FÍ>
cilito. Estrada do Portela n.
1351^ Madureira.
¦DKW VEMAGUET 60, última
série. Troco e facilito, Estra-
da do Portela, 135, Madureira,
DODGE 50, 100%, naõ^têm
outro lguol na Guanab.r...
Troco e facilito, Estrada do
Portela, 133, Madureira.

FORD 37. passeio, todo nô-
vo, 2 portas, 850 000, com
550 000,00 do entr. 30-7063 —
_v. Suburbana 2 446.
FIAT 48 — 350 0Ò0 entrada.
Packard 50, 800 000 — Rua
Goulart Andrade, 43 - Roa-
longo.
FOIÍD 49 — CrS 850 000 —
Procurar Sr. Válter, E. Au-
gusto Malta, 59 — Jardim
Elisa Sulacap.
FIAT i 106749. 700 mil. Fl-
nancio, Rua Afonso Ribeiro,
453, Penha (IAPI).
FORD 54. mec, 4 p., «qui-
pado, 2 500 mll, troco. Ru»
Barone.o do Eng. N6vo, 100^
FORD 36, 4 p.", freio n bico.
730 mll. Facilito. Boronc-a
do Eng. NOvoJIOO.
FORD PREFECT"— Vendo,
cemlnflvo. R. Silva Rabolo, 60,
ap. 402. Mt-lcr.
FORD Anglia 48. ótimo, ven-
do barato, R. Lobo Júnior.
om frente 00 1 672.
FIAT 1400 tio 195"- - 1 200. R.
Jcão Pinheiro, 325, cl 2 —
Tcl.: 49-6877 — T. EádlO.

DKW 58, sedan, motor 100''-
1 200 000. Saldo a prazo. Ba.
rata Elbclro. 147.
DKW 1959, Vemaguet, ótimo
estado, 2 050 mll — Barata
Eiboli-o, 147.
DODGE UTILITY (GP-ANDEl

4 portas, 6 dl., rádio, 4
pneus novos, nlnt. e forra-
çáo: ótimo csi.ido. Facilito.
Aceito troca p.-.oto. Hoje,
da. 12 ás 15 e amanha at_ 12
horas — Eua Fernáo Cor-
dim, 63.
DKW VEMAGUET — Dez. 59,
particular vende urgento nor
apenas 2 000 000,00 ou tro-
cr. por outro mais nôvo, pagadiferenço. Tol. 46-5K9.
DODGE Coronet 1956 lm-
portado 1957, 30 mll milhas,
unleo proprietário, ótimo es-tado. Vende-se. Iníormaç_..s
57-0144.
DAUPHINE — Voado.em.63,novíssimo. 10 km rodado-,
por CrS 2 300 000 00 ' á vista.Tel._47-9244.
D-DC.É 

"Tnis, 
em:bom esta-no de conservaçáo. Ver e tra-tar no Av. Prado Júnior 281loja F com Saraiva.

DKW Vemaguet 1964 — Ç|
garantia de pintura e 3 re-
visões gratuitas. Entrada de
1200 mil e o restante em
10, 15,20 e 24 meses. R,
Andradas, 96.
DAUPHINE 63, espetacular
estado geral, 0 km, eciulpodo,
azul-Jamalea, carro de ílno
trato, financio até 15 meses.
Baráo d« Mesquita, 125,
DKW SEDAN e VEMAGUET
58 — Desde 1 030 mll. Osaldo dentro de sslposs. —
Troeo-se R. Mariz e Barros,
72. P. Bandeira.
dauphine" 60 a 62,-desde
mil, perf. est. geral. Gordl-
nl 63 — 1 180 mil; Volks 62,
1 300 mll, DKW 58 - 1 030,
Vemaguet 58 — 1 080 mll e
muitos outros, c| o saldo
dentro dc sslposs. Troco-so.
R. Mariz e Borros, 72 — P.
Bandeira.
DODGE Coronet — Vende-se
pela melhor oferta á vista.
R. Dr. Arruda Negreiros, 1726— Coelho da Roera, E. do Elo,
no pndnrio.
DODGE 52, mecânico, 4 por-
tos. seminovo. Av. Ataulfo dc
Paiva, 1280 — Leblon. Floren-
tlno!
DKW — Belcar 1963;-?Nôvo;
com rftdlo^^ R. Duvivier, 37-B.
DÃ-PIlfNt; 63 ícTór golo)
Plymouth, 47, Facilito. Praia
üo Flamengo, 72. e.p. 202 -
Sr. .Pérc-, 
DKW —"-953 — Tipo Vemo.
gueto. CrS nsiO 000,00, 4 pneus
novos, motor 100';,. Euô Ge-
nem! Sezeíredo, 362 — Eea-
longo.
DAUPHINE" 62 — 63. rádio
original. Est. excep. Urg. Pri-
molro chegar. TaVlor. 391001
DAUPHINE 1963,"azul Jamal-
ca c 1962 gMo, ambos cm no
vissimo esti E. Barão de
Mesquita. 26.
DKW VEMAG 1964. Sedan. c
íAtíloi cm csi. de nôvo. Rua
BJM-toV.de -Mosquito.126.
DKW .VEMAGUETE'- 58, ótt
mo estado, financiado. Hua
SSo Fj-.-n.Isco Xavier, 2, cl
porteiro;
DODGH 48 — Vendo hoje p!melhor oferto. Base 1 500
mll. Av. 28 Setembro, 189-A.
DAUPHINE 6t. rádio, busino,.ia-, capa, napa etc. è rdsta
I eoo. O toldo ati1 15 meses.
Inteiro — Avenido 28 Setem-
bro. -189-A. _
DKW 64, ltclcrai% -iro, 1001
— Troco fac. 38-3545.
DODGE 51 — Vendo, troco,
financio, 1 500. Rua Prof. Es-
ter de Melo. 54 — Benfica.

DKW - VEMAG - Antes
de comprar, é de seu inte
rêsse visitar GÁVEA S.A. -
Rua São Clemente, 91 -
Botafogo. Depto. de Ven
das. Aberto até 22 horas.
DODGE 52 — E.-,ro£omento
original de fábrica, vidros
ray-ban, rádio etc. Coronet,
6 cil., 4 pts. - ótimo estado.
Mecânica a qualquer prova.Otimo preço ft visto ou fa-
cilito com 850 mll entrada.
R. Maria Amália. 67 — Tl-
Jucá. 
DAUPHINE..61-2.,-. 3» .iriê,
equip., couro, nôvo, barato.
1 701) mll. 48-5605, Sr. Ati-
la, sábado ou seg.-feiro.
DKW 53 — Vemaguete, i com
rádio. Tudo -OO1",. Facilito'.
Bartío_de Mesquita, 125.
DKW VEMAG.-.1964 — d""km"
Belcar c Vemaguete 1001, en-
trega na hora, R. Baráo de
Mesquita, 26.
DAUPmN_T6_r ozuníamãí-ã,
nunca bafeü, Impressiona..-
temente novo. 2 íoo. 45-7667.
DKW VEMAGUET 1961 —
ótimo de mecânica, lindo
de lataria. Aceito troca ou
facilito com 1 400 mil. Rua
Felipe de Oliveira 4-C.
57-5810. 
DA-PHINÊ 61 — Eia excep-
cional estado. Financio, na
Rua dos Araújo-. 91 — Tijuco.
DAUPHINE 60. trans. 61, nô-vo, vendo urgente. Bombl
na 93, casa 8. Botafogo. —
Facilito.
DÀÜPHÍNE 63^ equipado, es-tado de nôvo, troco, fociltto.
Rua Conde Bonfim, 577-B Tel;-rS8-B769l
DODGE 37 — 300. .mil, ém
perf. est. ge_.\l. o saldo acomb. Ruo Mariz . Barra.,72,_B^_J3and.
DAUPHI._r._7 nôvo", cciuipo-do, troco, facilito. Av. Su-burbnnn. 9 091. Cascadura.
DAUPHINE 61, pneus b.b.,azul, A vista ou 900 000 docn!.. Av. Ernanl Cardoso n.°«S5-F.
dodge 39, praça, D. b. pron-to paio trabalhar, 600 mllRua Bento Cardoso 30. PcnháCircular.

„h- w. Vemaguete 62. 2 650mll, _/ radio, oneus b. b. no-vos, ótimo estado. Rua An-tônio Rogo 541. Olario.
DE SOTO 49,. táxi dos pe-quenos. Vrade-so máquinanova, 5 pneus novos, forra-cfto nova, rádio original P1 SOú 000. Flnancla-se. Ver naAv. Brá3 de Pina 269. Posto
gasolina.
DAUPHINE 60, último série.Vendo estado de nôvo. R. Tc-nente Abel Cunha 15. Tel.30-0689.
DODGE 48, • táxi capelinha,
100.;,. Rua Uranos 1563-B. —
Facilito parte;
DAUPHINE 1962, ótimo tfs"tõ^
do. Rua Visconde dc Pirajá,
______ Porteiro.
DAUPHINE 6f. equip. Vendo
ou troco com Kombi ou Vol-
ks-nscu sedan: Tel. 37-6778,
Rua Ronald Carvalho, 91, ap.
n.o 6.
DKW VEMAGUETE 63, Oti
mo estado geral, CrS 2 550 á
visto. E. Maria Amália 67,
Tijuca.__'_
DAUPHINE 63 — Vendo,
pouco rod. facilito P. Fia-
meniro, 320. ,  
DAUPHINE 60 - VeiKio, oti-
m o(_tado. Facilito, P. Fia.
mengo, 320.
DE SOTO 48.. 4 p.. ótima
mecânica, urgente, 740 mll.
Tel. 30-6439.
DKW BELCAR 1963, ultimo
serio. Cr? 3 150000,00, Eua
do Russel 32-A Largo d:
Glória.

FIAT — Modelo 1 100 Impor-
toda em 1957, 4.» via rosa,
na mão, rem ríiciio, pneus b.
branca novas, ro4as raladas,
ostef. original de fábrica em
cnslmira. Base i. visto 1 600
mll ou troco. Ruo Prof. Gas-
táo Bal-iana n. 90, última
transv. cie Barat? Ribeiro,
FORD i_58 — Cupê. esta-
do de zero, todo equipado.
Aceito troca e facilito a
lonsío prazo. Rua Barata
Ribeiro, 323-A.
FORD F-60Ô, ano 58, vendo
perfeito estado, Cr$ 1800 ft
visto. Rua Aderbal de Car-
valho, 106 — Torro Nova,
FORD 37 — Consorvadis-
simo. freio a óleo, 85 HP, 2
portas. Tels.: 52-2335 ou ..
28-4364. Meneses.
FORD — Vendo-se, ano 34— 4 portos, por motivo d«
vla-gem. Trotar na R„ Pa-
di-o Eranc. Lana, 2. Vil» Isa-
bel.
FORO 4(i — 1 portas, ini-
gualável estado — ã. vista
ou financiado. Ver hoje
na Av. Rainha Elizabeth
n. 86, ap. «02 — Copaca-
bana;:
FORD F-350 — 1961 excep-
cional estado. Vendo. Tel.:
2-0158 ou 7144 — Niterói.
FOED Inglês, aodlac, 4 por-ta_, 6 cilindros, excepcional
estado, unlco dono, todo ori-
ginal, du.ts eõres. Vendo, tro-
co ou facilito molhor óícrti_
urgente. Tcl. 36-3809.
FISSORE 64 — Vendo, 0 Iun,
c/ todo equipamento, ótimo
preço ft visto. Ver « trata:
na Av. Gomes Freire. 740-A,
esq, do Mem de Sá, ou pelotel. 3.-3549. p_
FÕRD Conversível Fairiã^
ne 500 — 1957 — Excep.
cional estado, superequi-
pado. Facilito. Tratar tc-
lefone 34 -8337. ^_
FIAT 1 100 — 48 — Vendo-
se ft vista — Av. Brás de
Pina n. í 069. ^
FÕRD" 37 — 2 

"nortas, 
85 H.P.

bom estado CrJ 750 000,00 —
R. Matoso, 246. Tel. 28-7677..
FORD 38. part. 4 p. todo
inn%. Estr. do QUltu_igo,"423.
9C_ mll. Trator Sr. Mario,'
FISSORE 64, Ó km, preço
abaixo tabeia. Vendo, fro-
co, facilito. Av. Atlântica
n.° 514 — leme.
FORD 40 — Luxo, 4 portas,
est. ótimo. Facilito, E. Bom
Pastor, 399.
FIAT 48 PITLGA — VcndOVPI
500 mll a vista. Ver na Rua
Antunes Maciel, 217. Telefo-
no 28-2060. --„,*
FORD 1958 — Camioneta,-.4
portas, cm estado de novo,--
Sta. Claro, 365, op. 9021 ;'
FÕRD 350 — Vende-se, dt--
mo estado, de motor o car-
roceria — Tratar Posto P.fJ.
Braga — Bu. Sáo Francis-
co Xavier. 446. (Cledenor) ¦
FÕRD 1950 — Canadense .-Vende-se. Motivo de viagem.
Melhor oferta — Av. Brás
tle Pina. 218. - . ?
FORD — CAMIONETA 1954.
Avl_ Brás de Pina. 813.'
FÕRD PREFECT 49 —Mui-
to bom. Eua S. ¦ Miguel, ,778,
op. 302, doa 14 áa 18 —Vhèje
e-amanha. ./-..-
FORD'f-350 — Vende-SeVi-
Rua D. Tor__a, 183. esq. -Rua
Plaui — Todos os San tos, o*
FORD 51 — Conadense, veS-
do com rádio original, i vis-
ta 1 800 000,00 ou financio c|
1000 000,00 de entrada e trô-
co por Acro Willys 62, a.« sé-
rie. Tratar Rua Matoso, em
írente_ao n.o 221.
FÕRD 

"conversível 
54, 611-

mo, troco. Tel. 36-6385 —
CrSJÍSOO.
FÕRD" VEDETE 1651. 

"motor 
õ

caixa 85. Financio. Barão do
Mesouitq. 131. '.' .
FORD 49. 

"4~pts., 
R. GetO-

Uo, 218. Todos os Santo».
1,300 mll. ^_
FOÍ.D 49 — 4 portas, part.— Vendo melhor oícrta.->*Á
vista ot* 16 horas, na Rua
Angelina n. 134 — Encan-
tado.
FOlíD — Coupè 42, espeta-
cular esvado conservíuçAo.- 3—
Nunca bateu. Estudo facili-
dade. — Aires Saldanha, 106,
ap. 202.
FORD 51 — 4 portos, parti-cular, rádio original, ótimo
estado. Tel. 26-5556, Sr. Vítor.
FORD F-7 — 48. Vende-se
em bom -estado. Eua Torres
Sobrinho 56. Te!.: 49-2229.
FOüD 37 — Vendo, 85.HP..4
portas, freio a óleo, estado
gera! 100%: Rua Garibaldi,
246. ap. 301. Geraldo. Tele-
tone 58-5885. .
FORD 51 — 4 portas; vende-
se ur Ru* Paraná 318-A —
Encantado. [J
FORD 1951. vendo. 4 portaa.
32-1932.

...
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8 — Cad. do Automóvel, Jornal do Brasil, Sábado, 10-10-04
lõrefi" ií>ir^~'Kiir'<irin*iir"cíi^" 

~
Mulo, bWO Cl» _ 000 uoo.oo. —
ltua' Condi U« Bonfim, 235,
l!Oll\. QLJ&T. JOftO : -bQrfUChiBlW)Í
KUUiOOIf' 60 ¦-— ImjrtoAvel,
mico. fi cil. pérola, -l portas;Tratar na Rua Uruituul, 339/
Ml. Tol. SÜ-64OT.
FIAI no — Vendo por 755
miL. .ItacllUo 4 p., uiudOlo
1 WlU.-yr:.'. ltua Conde dc
Bezandti ai. Bto. tUbtlro,
FOBD-y-100 — ano 1950'"—
J.irUUiolr.i, tipo Ivxo, 8 páa
P(\g»lrOB| iny>ftC"ílvel. íl, S&Ò
Oarloa, 310. 32-lflM,
FOBD 51, 2 póríui'. compro
Tel. 48*6023 — Soivred.
koiíd :n — cr$ env 000,00 a
vista; Ver e tratnr na Estra-
du do Tindlbft, 2 331, Taqun-
ju — JnoarepMtuA, com cido-
nlt> ou pelo teloíone 43-7084,
eom Nil;vii. dns 12 ú_ IB, deeog. ftaextft«feira, ^___
róitõ 6i, 1300;ou troco pof
Volk». Aceito oferta, 2U-TOK).
FOHD F-iÓO e Ford 46, Piclt-
Up, reformados. Vendem-se.Av. Nelton Cardoso, 1 13o —
Jaenrcpnguft.
põítb 5i — Canadense. 4 por-
tas, li| branca, mecfinlcn
pintura pt-ríeltr.. Hua Ootem-
burgo, 04 — Sfio Cristóvão.
tomdw," F 100. o]-S00ia soo
do ent., tipo Jnrdlnelre.. It,
ü. Francisco Xavier 884.
FOR.D Comei 1001, 4 porta»,
cam coluna, vendo urgente,
jneeílnloo, o cilindros, Rua
Santa Ciar», 46 — C03 — Pte-
to 4.
iFOlü) 37. írêlo a óleo, 8.Í
KP. 4 portas, Crí 750 000,00,
_____ Sadurbana. 7731-B.
ÍTÃT 49, 1100, 0/ 350 do
ent.. eoiiservadSssIino. P„ S.
França SEavler. 864. Tiroco.
iPÕRD W —"Vendo pol» me-
Ehor oferta. Forme de Amo-
«lo 101—ãol. — Tel. 27-4131.
Br. Gilberto. 
.FIAT t 100 — 43, motor retl
íloado, todo equipado em bom
estado, 750 A vlatS, Sr. Ma-
uJ___?__l-
FOIÍD 39 — Luxo. T. óleo,
Impecável, floo mil » vista —
lUIlman 50, 850 mil í vista
ou «OO entr. e 12:;S0 — t.01)o
Júnior, 14114. fundos,
k5rü 51 — Vende-se, quatro
_<ortas, 

'oanüa branca e radio.
Ipcríctto estado <Ie lalorla, «-
tofomeoto ele. Kua Jo&o Tor-
«junto, 31 — Ramos.

ISABELA — 1954 — & vista,
mllllOoS, 57-5030 — 1'ltl.

DUBSUTATIOMAliI , KJB-fl —
Camioneta 1949, ótimo esta-
do. Ilua Cardoso QulntSo n.
^Piedade.i.STfiitnÀõòa~C3 —" conver-

sivel, motor 0 Sm. Aceitoroca. Toneleros 295|101.
NTERJ<ACIOS Conv, Vendi"-

se, Or$ 3 500 mil. Tel. 37-1322— cl Araiec^
ISABELA (Coupé) m§~_Z
Excelente «stado. Preço de
ocasião. Financiamento até
20 ínesiM. Av. Pres. Var-
eas, a 149. TeL 52-1G11 —
SIMCA.lt. S.A. (Concesslo-
nãri» da Simca. do,Brasil);
ISABKLA DB-LXJXO Í960 —
TOda equipada, rAdio Ela-
puhfct excelente talado. Ven-
de-se. Tel. 52-WOji. __
JGMPAIiA 57 —"SItíõ S~0D0 ii)2~
estrada Teresópolis — Com-
pócm-s* de cas-.'. oara ce-
seiro e alguns móTtls. Valor
5 mllhóes. Tratar P-. JúlioFuríado n. 311, Tol.; ....5B-94S3._
ÍNTERLAGOS 62. estado do
0 km. Vendo, troco, íartUto
parte. __. Alir.lrants Coclirane,
ao lado do Touring.

GORDINI — Vendo urgente,
excepcional eslado, 2 350O0O
i vista — S7-«26i>.
GÓRÕINI (54. pouco ús*<!<£
aceito oferta razoável & vis-
ta, vende-s» facilitado. V«;r
R. Ronaldo Car.-f.lho, 253,
portaria, Sr. Amaro. 'OORDlIít 

a. — 1350,000 forr.
rorrnelho, novíssimo, supere
iijuipado. Saldo a comb, Tro
co. — Hua São Francisco Xo
vier, 542 — Maracanã.
GORDINI 1964 — listado d
novo, MODO lem., twrdeav.x,
equipado com .-âdlo * capa
de r.apa. Vende-se. Crt¦.._i_0_W,0i.. Ver e Iralar Rua
íj. Crisíóvío. 1 175, l.o. Te-
lefone 34-2í39. Lauro ou
35-0:1.53.
ÕORDÍJíI 62, -equlDBdo, úiü
mo estado. Vendo * íacUI-
to. Almirante CoeJirwae, ao
lado do Touring.
GORDINI 64. Zero Jtm -.
Financio eni 15 meses el
150fl mil. Cond* Ronfini
31. 577-A.;
GORDINI S3, completamente
jióvo, côr selo, estofamento
couro grená. Cr.Ç 2 350. Sst.
Vicente Carvalho. Í35. Tel.:
18-63S4.
GOHDEII 63 — Côr marfim,
ecmipado ridlo, estado de nó-
vo. 4450 000,00 -t vlsta. At.
,Iú!lo Furtado n. 211, Tel.:
¦W-ÍMII3.
GORDINI 63"— Côr gí-lo, in-
terior vermclão, com pln-turanova. — Ver na Rut Inodoro
da. -Silva, 419-A.
gordini 64 — Diversas oô
res, pronta entrega. Vende-se
on linoncls-se. Ru* Dr. Sa-
tamlal. 15G.
GORDCM 6* — Grallte. ).9(>M
km., rúülo, 3 mllSiões a vista•— It. Cond* de Bonfim, 303.
«D.. 202,
CITROEN 48. pint. mg..,
pnouo -novos, raelto. bateria
o mortecedorea na garantiu.íraça-do üamongo, 73, Ar-
iur.
GORDINI 64
enfrega — I
íe, 71.

- 0 km, p,
São Clemen-

GORDINI 1'J6Z — Em esttKio
«ia novo, «Jítolamento de cou-
ro. 2150. Francisco Otavlojio
n. _ P. gasolina.
GORDINI 64 — 1 000 km com
«SkUo Blaunpunfet » todo
«quipado. Militar tsv.nsferldo
vende por 3 300 k vista. Te-
lefone 47-0874.

HUDSON 50 — Vendo em óti
mus o-indlçOc* du conuewti-
C&<i _ Otlmo do miWtuIna, —
Podo trazer iroecAiiloo, vende-
m por S50 com 450 do eutra.
da, 40 por mfa ou tioca-«u
por casa ou terreno, — Rua
Amoilui, 30, c/ 10, Pleüado— 8r. PíKlro,
iíÜ»sofi'5] — vendo, urgon»
ta pelo melhor preço, I. vln-
ta, eni «stado de nova. bu-
pereiiuipoda. — submeto a
qualquer prova, Ver e trutnr
Rua Bardo de Itajiaalp» n.o
?Z£>0| io, ap- .«oi,
KUÍ5SON 51 — Vendo ',-.
Fords Oanudeatc — 51 —
FHciiita-oc, Prata 8 do Maio,
floMia_Mn-íHi(liv,__c[_lj-anlr.
INTIÍRLAQOS 03 — Conver-
sivel, vendo. Tratar das ICAs 34 horas. Marquí-s Sftu VI-
cente^ 83 —_Q4rca._
DÍTERLAaoS Conversivol 63;
vendo. Ver de mauhft, RuaJotWjiuim Nabuco. 212.
nmauiAaos 03. conver»,,
nOvo, troco « íacll. R. Felipe
C;unarlio, 30.

KOMBI (» — Standard. 10 000
iiim, Uso particular. R.Bam-
iblna, 07-A, Ac. troca.
KOMBI-59,lpllltur», livritírna"
Item. mini. tudo nOvo. Uai»

300. Ver Alan KaxdcS, 35.up._3oi -^is-wra^
KOMBI 63. vêíde amazonas

cinza prata, 74 000 km,ridlo, capas, cortinas, fr.rolii
do neblina » mais equipada
do Rio. Piiullno Fernundin,
7C._«P. ^Dl;
1CAKER 02 — Méc.,"2 põrl..mec. e p| eletr. _. t. prova.
Pint., tstoí. bom. V. tirson-
te. SW 000,00 — Av. Snifinl
Cardoso, 250. 49-455C.
KAIZBR lftSa — 'HÍdíinTitt-

cn — 3 portaa. Vendo pelamelhor oferte. Trator n»Est.
do Tlndlba, 3 0S3. acuara
JocaregoguA.

ISABEL,\ 1955, t cü, Iftdto
orlKltial — CrS l 630 — Fa-
cilito c| 850 mi! — Ver K.
S. Francisco Xavier. 8Í0-A.
Int; Tel;ti30-3033.
ÍSÃBÍ2LÀ 5»~—' Otlmo esta-
do, o/ rAd!» Blaupun.it. 6 f
7C0 «at. Vise. Santa Isabel.'«JO.
ÍSÍPALa" 02 — Hidramático,'
dlreodo bldiatlllco, freio a ar,

porttis. sem coluna, 8 cl-ltndrcs. Toiioí oc Impostos
p-jgos. Tratar Sioje. atí 13 ho-
sas, pelo Tal; J?,-tti74, Sr.Válter, decola das 15 horasna Rua slas Laranjeiras. 143'

Sr. IFívncIsco.

mmm 64 - Converjí-
vel, com revisão -è garaníia,
molor ainda amaciando. Ver
na Av. Aíiâniica, 2710, na
garagem, facilito parte.
IMPALA 1959, em estado dinOvo. Vendo ursente, RuiEarfio de Iguatemi, a.» 1S4 —
í?3^.^ Bandeira.
INTHRLAOOS BERLINS!TA
C3, 3a. s;rie, niotor 72 HPnüvo. Vendo ou troco oorVolks, ou KG m. Br--.>í úvisla, _ COO, Drauslo,' 47-4899,
EKIEHliAiGOS -«J —. Vendoconverslvelj aceito trora — p.do FJaaiKPgo, são.
jeep wiiíGvs""í87 cípota dóaço, j>isca-pdficsi, bogajelro,
pintado receai,*, hem calca*
do. Preco 1700 aill & vista.
Ver aa Ar/. Bria d* Pi-ta.

JAÕUAR 51, com lÃdlO. úi\-mo «stado, 400 mil; saldo acombinar, Av, Suburbana a.»9 426.. fundos.
JEEP WtUãTS SO unêws
a <str*iir. Tudo em ordem,
pintura, wtofttmento. eu
poía novs. Enirads SOO mil—• Snldo en» 20 meses. Ver
e tratar na IMBUAM. —
Husjlarat» 51^eiío._^2-B.
JEEP WILLYS IMI, _/ ríTdlo,
tranca direção, chave geraletc. em novíssimo e^t. RuoBarão d« Mesquita, 26.
JEEP si — Enxuto — Ru„Clarlmundo de Melo, 854 —
Posto — Jorge ou Antônio.
JEEP IjAND JIOV.RR 51, 6t!mo ett., pneus novos, 480 ent.Vise. Santa Iscibel, 46-C.

GORDINI 62 — N-o-.ialio com
íitdlo. urgente. 21110 mil &
vista. Tei. 48-7183. Av. Heitor
BeltrEo, 57 -~ Lurgo da S."-

GORDINI 19«-1 clnãa f. var-
irielhí.. 7 coo lim, núro, com
nesuro, & vista. Hilário deOouvein. 81-901. 37-K35 Sr,
Muiler.

JEEP 58-Molor retifica-
do. 26-2363 e 37-2617.
JEHP WÍÍlys 69 — ROro —
1759 on melhor oferta. Tel.34-j(!51.

KOMBI — HIXO, IODO
Motor na garantia, na itti_
OUpOrtlno lliirlm n. 118|'IUI.
KOMDr pnxlloular éi —too
luxo, c portão, última «ene,
no estudo de nova. Rua 1*1.
muitito Lins, 20. Antônio —
Copucabiwia.
KOMBÍ" IS .•tronsronnado cm
03, luxo, piu-us banda lirmi-
ca. Vr,cC]icloual estado Rerol.-Rua Prol', oaneca, 30&,
KOMBI ti luio, vendo em
marailloo e«lado (tcriü, no-

oclo direto. Iiu-j- i-/c! Ca-
neca. 303. 
KOMBI : 1052" — Km pertel-to estado. Vende-ne Cr{ ..
1800 000,00. Travessa tin. Ola-
lia 31 — Cocoti» — lllia do
Governador.
ÍCÃRT ÂMÊRICVNO íi'. C.
30 — Rua Teodoro da i-llv»,
79» — Orajaú.

M»RR.T.S Volto. 53, 4 p, tôdn
eo.-no nôvo Crí 1 100 OOO, c/
650 000 000 de emr. 30-2K15.
AT. do» Dcniofírítluas 375.
MJOROURY 1931, OupA moc,
Rua Conde Açtrolouito 870,
domliiiro Rua JequliicA COil.
Penlir,. Troco, Taclllto.
MáüoírRY-w — Vendo de
praca. rneUlto. P. Hamenno.
320.
Ma 61, vendo íxmv <«t.. lad-
llto. P. Flftmtingo. 320.
M¥RÕURT"ÍÍ»7, hldrámAtlco,¦•./ coluna, em exceiKlonal est.
R. B:\r.o de Meitinlta, 30.
MSIIMÜIDES S6 — Vendo 220,

t. nova, cinza, eatofamen-
to vermelho. Tela.: 20-8944
o 47-3773 — Aceito troco —
Aero Willys 62 — Paulo ou
Chico. 
MKROÜKV M, 4 iwrtas, íor-
raçilo, pintura, 100-?',,, b.b. —
Melhor oferta. - IViato Vera
Cruz, Av. Monsenhor ÍMllx,
323 — Ira|(V.
MEHCBDHS' BENZ, 4 portas',novíssimo, vendo ou troco.
R. Bardo Oe CoteRlpe, 34 —
Vlia^lsAbcl^ :Z
MORRIS .Ba.ipatt.j 

"ÍMÍo, 
135Õ

ure. li. Mal. J&fre, OS.

KOMBI Oll VKMAGUET —
Aceito eomo entrada na ven-
da de casa C 2 q„ 1 ¦;,, no
Roclia. -Propr. S8-5110. ;
KOMBI — Ambulância," 1900;Toda equipada. B<ise: 1 750.
Kua Visconde Plrtjd n. 403,
ap._ 401.
HARMAMN-OJIIA ¦ 63, c| i.o*
tor oi:raáa. 0 tan, c| rádio
Telesparlc automí.tlco, capas
napa, eo:i!-a-glro, marcador
óleo, buzina italiana, tranca,
faróis neblina e outras Infl-
nldades, c6r vermelha, Crt
5 000 000 i. vl-.Ha, ou treco —
47-7i'29. 45-0469.
KOMBI-! 02 vXJÕãCO* —Voulo
melhor oíerlí» aclana <l* aww
mil. — Darld. — jO-iqia.
KQMBil CÍ, Sinc. Std., 

"tildo
núva. 2 MO mil i vista. —
R. Anibal de Mendonça, 16,
a,p. MW. — Ipan-c-jX-a.
KABMANN-OHIA-- —NOvo —
c6r vinho e pri-to, facilito.
Tel. Í7-J.-54S.
KAKMANN-OinA 1963 — tmil __vc, *qulpo.do. Aceito
troca. Mito ílnajíclo. Francls-
ço_0'e,TU',no. sa. y. gasolina;
KOMBI 1>; p. trai, ãccitó~tfõ"-
ca, ponto tíe tíixl fim Aveivl-
da Ataulfo de Paiva.
komüi â Std;; -t portas —
iltima sírle, c| lídlo. únicodono, astado de nova, 3 ml-Ibões. tó à vista, Rua Walu-lngton Luís. 24. Centro.
KOMBI — Aceito de 63 oa «ícomo sinal de apartamento
d? 3 quartos, n3 Penba. Va-lor de Crí 7 000 000.00. Iníor-
maç&ea cia. Administradora
fíalreu. Avenida Alrniraatt
Barroso, SO.allOi». _¦
KOMBI 63 ST — 390ÕÓ Um
6 p. Azul pastel, est. exc. Pac.
parte. 54-0100. Ver R. Bispo,— Itlo Comprido.
KOMBI 48, inteira, vendo íl
nanc!<«la com 1 mllhfto, sal-do a combinar. Av. 23 Se-te-u'oro, 138-A.
KÒiOSI mo 1953, estado d*nfivo. Rua C, Qirndrj, E, Lo-te 29, Porque Sio L-jia —
Coeljio Neto.

KOMBI ~ Côr beje, mod:
standard, 1962, bom «sia
do. Ver i partir de segun
da-ieira, na Ru» Oenerai
Bruce, 146. Propostas pa-
ra a Caixa Posta! 4321-ZC-
05 ~ SEPAT, até 18 do
corrente.

MORRIS OXFORD, BO, emótimo «ntado. Vendo p«ilnmelhor oforta. Av. fluburba-
nn, 9 0DH-A.
MÈR0KDIÍ3-.BEN?; — 1'awelo,
óleo ou bí.s. Compro. Meu
uno. A vista, IMulo. 2I)-«I00,
MORRIS 52, estado de riõvo.
R. Angélica Mota 35.

MERCURY 51 - Hidramáti-
co. R. Paim Pamplona, 700.
MERCUIW 51—4 porta»,miqulna e plntur* nova, em
eróelente tst&do. V-endo pelomelhor ofer», jis. Ru» Lobo
Júnior, JJSO^
MORRIS-.50, WÕlseiey, part".moc. 4 p. Bom de tudo. 750
mil 1 visi a, 3-1 Maio, 25.
MORRIS í 53 Oxford, 800 mlí.
tlaldo comb. 24 Maio, 25.
MORRIS" 52 — Militar transf.
vende um, no estado de nfl-
vo, só i vlsta. .".ua Noemla
N*unes, 313 — Olaria.
MEROÜRT 49 —"Veiido um",
4 portos. Ver nn Rua It-aú,
í 31, Penhx.
MÜBIWB; OXPORiD ano 'M, c/
rAdlo, pn«us b. b., i vista
1 200 «00,00. Aceito oferta. Es-
trada Porto Velho n.o 303 —
Cordovil.

MORIUS. WOLSBLBY, mrtq.
íoo-.;. plnturu, estofamonto,
pneus cm ótimo entado. Vor
e tratar na Rua Burilo Bom
Retiro, 097^01 Sr^Armjindo,
MÜHOURY 1(1*4, praça, cm"
placado, bom estado, vendo
(Inanolo. Rua IlailVo de Mes-
quita, 340 — Ponto.
MHRÕDR-y 51. mcb., 4 por-tas. Tcl. 30-0000 — Amaral.
ki;ÍÍÒKÍ>B5—"Vende-se. lõ-
tácito 34 luijarun. Tratar ua
Av. Suburbana, 47B4.
MfiitdlntV" «"*— Píirticíiiãr,'
cm ótimo estu/do, C:. X100
mil. Aceito oferta. R, Palm
Pamplona, 700.
MòknSfTwõlsíeV si' — "dõ
luio — Vende-se um. perfel-to estado. Pintura e estofa-
mento bons. Multo bonito.
Tratar el Noldson pelos tels.
30^758 e 5S.0592._
MBROURVíi IO»; 

"4 
portas,'

nwciVnlca, ótimo estado. Ven-
de-se pela melhor oferta. —
Ver na R. Ellecu Viscontl, 74.
8r._Modcsto.
MG 52 — ~TD, 

vendo, troco,
facilito, _R. Silo JftimArlo 538,
MORRIS" ÕX.I>ORD 52 —
Mtq, retlf., ot. est., souien-
te a visla. Pça. Anientlna
n._U. S. Crlstovio. __
MffitCKDlis 170-6,-•':¦ 1,890 

"mil
t_ vista. Haddock Wao, 37 —
2B-85O0 .•—Carlos,
NASH Raniblo- 52, conveitT,
troco.: laoll.--Tel;- 37-06.7».
NÂSH STABTMAN Í95"l —
Vendo, bom estado, 2 cures,
banda branca, rádio. Ver o
tratar ltua Montevidéu 302,
Tel.: 30-3413 — Artur. 
NASH 600 ~~TÓ«r~j>lntura
novs.. máquina. 100%. Preço
de ooasilio. Rua Domingos
iflerrolrai 210-B. dcpola das
13 horas.
NASH ;1050 — Vendo por CrS
500 000,00 entrada e CrS ...
¦100 000,00 a combinar. Tele
fone 20-4704.

MORRIS OXFORD 51 — Oti-
mo «tido. 13É0 mil & vis-
ta. -Ver Maria c Barros n.
470, _c|_ garagista. Tel. 48-8573.
MERCURTi.Sl — Meckalco,

portas, vendo i vista ou
parte financiada, estado ge-ral Impec-Avcl, particular. Ver
e tratar Av. Suburbana n.°

371, perto da GE, com o
s^_Ar! ou-Altair,4-'.-
MBRiODBY 19W7 ca-mloneta"
vendo ou troco por carro
mesmo parado, brisn 430 000.
R. Joaqtilm Palhares 595.

MERCEDES 180 - 1956 -
ótimo eslado — 4 milhões.
Rua João Jiibeito n° 18.
Muda. (B
MORRIS ííiaptaçSo de ejnor-
tteedore» em 4 horas CrS ,,
28 000,00. Tel.: 39-2B03.
MÓÍtltlS oficina ispecisllia-
da, tel.: 29-3803.
MORRIS Oxford 1951 _/ rádio.
Vendo <_/ 650 o 130 _./ mís.
Rua do Russel, 3S3, c/ porteiro.
MEPX'URY 50 — Vendo fi
vlsta. Rua das Laranjeiras
n.° 143. b.TVbearla.
JiÍÍEBCÜ»Y 1960 — ÍÈstiMiõ
de vero, equipadíssimo, ar
condicionado, 4 portas. -
Aceito troca « facilito. —
R. BaraU «ibelro. 333-A.
Ü.Q. SS. 4 p. Vendo ou tro-
co p/ KomUl. Ver e tra,tar na
Av. Suburbana 7 084-B. —
Abollçto. Tel. 49-51001.

PONTIAC 57, hid, * portM,ai coluna. O maln nftvo doRio. Av. 13 de Maio 23, sal»034. Br. Milton. Telefono:
»-2533. Pode trazer mecani-

NASH 51, boa de tudo, 750
; A. vista. 24_ Maio, 25.

NASH 40, ótimo estado itcrai.
R. Uruguai. 2-Wl — 38-5123.
OLDSMOBILE 61 - Super, 4
pts., todo equipado, doe. de
embaixada. Vendo, troco e
facilito - Av. Atlântica, 514
— Leme.
OPEI. BEITZ — Vende-se pi
ír.clhoT oícri.a, cajnlnhRo,
1934, bom cr.tado. Ver e tra-
tar na Rua Gaatío Penalva
11», Andaraí. 33-7115, Sr.
Ítalo.
ÒLÜSMÒI31LB — Vendo, tino
1943 — 6 cil.. 4 portan. hidra-
mí.tlco, nôvo, tudo 100%. CrS
1. 000 000,00 o. vista ou CrS ..
1 500 000,00 facil. R. Mario
Barreto^^ 661101.
O ÜUICÒ B MAIS BONITO
1)0 RIO —Chevrolet 1938 •
(Si>lo de Ouro) — Todo ro-
formado. Vendo p| melhor
ofertft — R. Gen. Roca n
j86,- ap, 102 — Saeng Fena
OLDSMOBILB 5l" — 100%
seral. Vendo. Facilito. Rua
Sant ana, 77. Loja _.. 
ÓNISÜS — Vendem-se duas
calias de mudanças L. P. 312
tol. 2.9-2403, Largo do Jacarí.

Ccmto.

PLYMOBTH 43 c. rAdlo, tílxl,
p. p. trabalhar, vendo bara-
to, Adall, 30-0131.
PÜYMÕÜTH" 

"4'8 " — 1 20Õ" —
II. JoSo Pinheiro, 323, c| 3
TbI.': I4MI877.-.-¦¦'.
PASTOR ALEMÃO —' Ven-do-ne 2 fímean, de 3 moacs,Registrada» no n. L. c. —
Run- Paraná, 608^
PONTUO 40;—.Vende-se.erii
bom. estado, com rftdlo, naRua BtoKlUfiS de Olinda 103 —
Porteiro Manuel.
PONTÍA<i""5i —completa-
mente nova, _ portou, bandabranca. Ver « trotar com oSr. Araújo, na Avenida Brasil
n.» 2 M4 — Telu: 33-3530 ou58-4060;

PONTIAC 1047, cupê, moc
troco, faclUI-o, Rua Condo
AffrolongO t>70, doinliiKO. ltuaJedulrlca 600, piniiiii.
PHUO-BOT 203,: ,côr aziif,
pneus novos, otlmo estudo
geral. Rua, Leblon, 7.
PÊ l Itft.OT 54Í2Ó3,"' «COÕÍ5 iílii','
bonito, cl radio Cr$ 1400 00U
— TOl. 38-0711,
PLYMOTJTH. »ti 4 

"_i. 
mfiZã-

nico, bom catado, txpilpndo,
I 4Iio_mll. Tol, 30-0430,
KDRAI,"WlIiLVS fi3 - Ven-
do .CrS S 850 000,00. ¦— Av.
Sulnirliiiua. (I 800. Telefone
29-8088. _
RURAL 00. médico, vendo tm
átimo estudo tl« ooiiflcrVflORoi
n, vista. Tol. 29-37011. II. hcl-
te Ribeiro^ — Mtler.
RENAULT 048, ncldontndo 

~
v«ndo pela melhor oferta k
vista. Ru» Cerqueira Unltro,
485-A_--_ loja.
BUBAL WILLYS 02. filtlmã
HiSrlc, roda livre. Troco o fa-
cilito — Estrada do Porte-
Ia, H5 — Madureira.
RUBAL WILLYS,- 64,-D. km
4xu toda garantift( tror-o, fa-
cilito — ltua Conde <le Bon-
fim. 577-B, Tel, 5B-fl700,

.i ,,,.,, . .,,,,, ,.,,,. ,,-iBBNAULT 52, rnotor trás. —
34 WMÜto ^ T-r-r, ,1Uln ^"'"l0 600 000. II. vigilante

BENAULT 52,- camioneta tóchiroforatiün. Vendo vco mil

PLTMOBTK 50, do .praca,
vendo, base 1600 000 i vlstfl,ou aceito troca. Tratar naRua do Livramento, 55, Saú-de, doti 17_às 19 h.
PAOKARD. 40;- S -oll., 180 éiit.
?£ í!,,1"^- n- Petrocouhlno.
50, .Vlla Isabel.
POMTOAO -10SQ -:~Wná
4 pájithaj com rAdlo. -

abi.
PONTTACI CATa"l,INa"io53~
Estado lutpeoavol, equipada,Vendo e financio parto pi:-j.
7«inU>' 

U" Oünd0 Bon,'m-

PKUOEOT 403, '68'-_-,-.ventio
ou troco Pcuscot 303. ótimocvi.;ii'P- lu,ft Sfl° JanüArlon.o 200^_
PLYMOjmi-».,47- -=- Venae^oe.de particular, bom de mecâ-nica. 4 portou, pneus riovu.i,Pintado. Tratnr Rua Condedo Aaambuja ri. 311. Mariada Graga.' _. vlgta: 590 mil
PONTIAC 57',' 

"lioc."' 
dlpTot

rantlca, 4 porlas, azul ebranco Impecável. CrS ..
4 600 mil ii Tista. Telefone
36-7889,
iPifJUGEOT — auÍ-4Õ3""^~Ci7.
roas, plnhBes — Carrctfia— Plst&es — Camisas — Pri-nos — Aros de faróis — LantcniiM — Emblemas — Fochaduras etc. AUTO MECA-NICA SAO JANUÁRIO. —
Rua- Sto Januário, 200.
Píck-Üp" wiliyB,-. novinho;Tel. _34-8S02_. _PLYMOUTH 48 — Vcn_.õT.7^
Ijonte, tOda oriRinal. 4 p., c/
rAdlo. Rua Lopes Ferras 43,
B.'-.Orlat6y&o.
PLYMOUTH 51, clnãT7íè
particular, mec. 4 c. dos peq.a vlsta ou fac. parte. Cam-
pos da Pr.í 105 — 54-0332 —
Rio Comprido.
PLYMO.UTH 

"ii. 
bom estado;

Vendo tro;o camioneta Ford
GMC e Chevrolet; urgente.
R. JoSo Vlcenio 377 c! 18 —
Míwlurelfii.

OKHL HiECORD 58/49 — Su-
perc-qul-pado. único cm con-
servaçio. Vendo ou troco ç>or
carro .m/ -"barato. — Ru-a ÍYc-
derlco de Al-buq-nerque. 141.
Td. 30-4133. Ceiso.
OLTJHaCOJMLE 1930. De um 60
dono. — Rua Washington
Lula Mff/lgL Tol. 33-2138.
ÕPiât, — Capltan ífisã," úr.lco
dono. todo bom, ótimo i>rc-
co iá vista — P. Fiimeiigo,
1S0. Pon.
OLDSMOBILE — Vende-se —
Ano 1U48 — 6 cilindros, es-
tado. de nôvo, na Rua Ua-
r&o de Suo Félix, 148. fun-
dcs. Sr. Molsòs ou Clôvls.
Oaragem.

JtOM;BI 153 — Luso, 1 4CO «nt;otipera^-uipado. Ru» Dotulu-
goa Fonelnt^aoT.fflp.-101.;
KÓlilUl 01, estâdô de nova,
motor na garantia. Vendo,
troco, fac. c/ Cr$ 1 300. reat.
10 prest. de 150. R. Vlscon-
de de_Santa Icatwl, 40.
KMZaiJR;48, vende-se, todonôvo, CrS 800 000,00. Av. Au-tomiivel Clube, IS 107, Pavuna— Sr. Motto.

MEaCEOTS-lBENZ 53 — 2E0.
vendo em ótimo estado. Ru*
Senador Muniz Freire. 10.
MO 

"ai, 
4 porta», s-nlon, pt--

feito estado, vendo, ótimo
preço, R. MnrquíB de Abran-
tes, 20. Bar.

OLQSMQB1LE 1957, modelo
E8, sui>erwr.!ip-ido, en-.alo
do novo. Vendo ci troco por:arro nacional. Rua Conde
de Bonfim. 703.

MERCURY 31 — 4 pts., :use.
1 350. R. pEdr* Manso, 103 —
Madurei™.
MBlRlCUiRY 48 — Particular —
Vende — Rua Buenos Aires,
lí« — Tel.: 43-4566.

KA1SJ3R 1951, rftdlo, ______ 880mil. R. Dois de Maio, 584.

MEKCUltY 54 — Coupé.
Impecável, 2500 mil, Tro-
co p] carro menor rnlor —
46-5-1M.

GOBDE7I C4. O 3tm, vtóaacore*, tôd» garanti», troco,facilito. Rua Conde de Bon
lim, 577-B. Til. 58-6769.

GORDINI 63 Últ. B. 1 500 Itm,
azul noturno. Est. nOvo. Pac.
parte. 540100. Ver R, Bispo,
47 -¦¦¦¦Rio Comprido.
GORDINI 62,-ultima 6érle —
Super equipado — ft-anclsco—•¦28-^383;

GÕRDINÍ63 - Impecável:
26-2363 t 37-2617.

JHEP WUlys «3 — Bm óti-mo estado. Rua Andrade Ne-veü. 281, c| porteiro, entro bhruac Josi Higino * Wnitrum.Tijuca. '
JK Alfa Romeu 62 - Equi-
pado, lroco e facilito. Av.
Atlântica, 514 — leme.
J1.HP 53 — Vende-se i-m ót-1mo tstado, qúose tudo n-ivo.— Tra-tar aa ______ da .tavé-ri-
ça, :Ui — Nollnlho.

GOBIUKE 1963, comprov
paso à vlsta, só em ótimo
«Ktiulo, de particular para
particular. Sr. Augusto, —
Tel. 34-8337.
GORDINI 1062, c/ rAdlo. to-
do transformado para i 093,
em belíssimo eat. R. Bardo
do Mesquita, 30.
GOBDINE 64, 0 );m. Vendo
troco. 28 Setembro, 529.. ..'
GORDINI 64, pouco rodado.
Facilito, R. do Russel 32-A,
L. da Glória.
GORDINI 63, última série, c/"
tádlo. Cr» :í 550 000,00. Rua
MaítalbRcs Castro, 6. 48-7401
GORDINI W. Cr$
S 150 000,00. Av. Suburba
na, 6 800. Tcl. 29-«988.

JKKP willys 58 _ Vradõ-Teótimo «tado. Preço CrSÜ00 mii, Ram ___, Freire, 100Tekfone 84-3723. Sr. Vas-
CO,

JfEP WILLYSV59 — Teto de
aço. Tel. 22-0514.
JAGÜAB Marlt Vil — Veiidõ"-se. Máquina nova, Preco barato. 20-1663.

KAI*EIt 51, praça. Facilito,Estrada do Portela, 135, Ma-dureira.
KOICBI 63 _ Enxuto —~R.
Clarlmundo de Ifelo, 354 —""j_Jo^te_ou_AjvWnlo. P0.-,to.
BAMBLB 53, conversível, ¦ óti-mo *stado. B. Uruguai, MS38-5128.
KOMBI 63, 5 530 mil, í p.,ótimo ecvaúo itcrai. Eua An-

KAIBMANN GHIA 63, ver-
metno, «j. troco, foc, l^elc-fone_ SS-354'5.
KOMBI 1902— Cr$ 3""í50, 4
porta.-;, estado de nova. Rua
Dois de Halo, 753. Tei. 4Í-5355— Euclkles.
KOMBI 03, 4 portas, nontl
TKroco 3)/ carro de pa&r-elo ouvendo. 49-7852 — Lope».
KOMBI «1, íüso, ótlmo,«Btado,
ou troco por Sedou, 34 deMaio, Í45-I.

JEEP CANDANGO «0 — òtt".mo. P.. Goiás, 718 — Plcdnde
£ac.jçJ_j^rmX_Troco.
JEÊP WILLVS S8~^Z~V*ãS_Z
se, otlmo estado, preco Crí1900000,00. Rua Sá 

'Freire,
ICO. Tel. 34-3762, Sr. Vasco

KOMBI, ¦ podttr.Gr Uxi. Coxa-
pro, dou Cr* 1000 000,00 át
entrada ou bom preco iviste. Troco também com
DaiipMne 61, tel. 37-IT77S —
Jof.o, Rua Ronald Carvalho
91 ap. 0.

JEEP WILLYS 60 — NOvõ"
pouco rodado. Cr* 1 650. RuaS. Francisco Xavier, 953, —
Farniúclcv.

HUDSON JET 1954, íüdlo,
b/baiovoB, excepcional estado
e,raec. sero, bom preço à vis-
ta;- R. 2 de Maio, 752. Tel.
49-3655, Euclides.

.IEBP WMya 1950 — VcnSteite, todo rovlaa-clo. Preço ba-se 3 milliOes. Tratar na Est.do Tlndlba, 2 032. Tftouara.
lacarepanuA;

LOTAÇÃO MEECBDE9 1957,
Torpedo, carroçaria Metropo-
Utana, de alumínio, 28 lupa-res. com placa de particular,sujeito a qualquer prova,
própria para. clubea ou cole-
Elos. Preço multo bom. Ven-
do, troco e facilito. Rua Ar-
quias Cordeiro, 343. Teieíone
49-8633 — Mélcr.

HENRY JR. 51, ótimo esta-
Ao,- ridlo. pneus bb. Troco,
laciltto com 600 mil. Av. Su-
Urerrbantt. 9 991 — Cascadura
HTOSON 51, 4 p., rádio etc,300 t-nt., Av. Suburbana n.°
9091, Cascadum
HILLMAN 50, em ótimo es-
todo. Rua Noemla Nunes 870.
Olaria.
HUDSON 51 — Cwnoâcii-?.
— Vendo motor dlfereu-
tiial, nôvo. suspensão dire
«fio, portas, pára - lamas,
frisos, lanternas etc. 6 cil.
liidig^ todas as peças. Av,

democráticos, 656., —
-4406. Áureo.m

IUDSON 51, « cil., 4 p. 080
JíttU — Esmeraldlno Bandel-
ix.ttfl 71.
ràON 47 — Bom estado,
ItoPaím Pamplona, 700.

JEEP LAND ROVER 52 —Vende-se, todo original. VerBua Padre Mlgucllnbo n. 74.Catumbi.
3. K. 19CÍ — Ünlco dono,
pouco rodado. It. Maxwell
p. 835. 
JEEP Candang'iT"667""cãpota
dc aço, 4 portas, 3 pneus no-vos, máquina, tudo 100-2vendo ou troco. Bast c-3l «50 000,00. Rua Llna deVasconcelos. 542.

MÒililMS OXIiOHD 52 — Ford
35 — Austin A-12, amsc. —
Vendo. Lucidio Lago. 48.1.
MOREIS Otíõrd~961, 1 300
íac. com SOO ou troco por
Preícct 51. Aceito volta. Rua
7. quadra H. n. 8. Sr. Levi,
MORGAal — Sport, 2 iúgl
XI. Santa Clara, 332. 10.» on-
dar. Tel. S7-7771.
MKKCURY 57 — Vende-se á
vlst», er.tado de nOvo. Sr. Ko-
berto. Tcl. 48-1316.
MERCURY 47 e'Cbevrolet 39
¦— Rua Nicarágua, 544. Penha.
METRCUÍtY 5Í" — "Táxi 

Cape"-
llnba — Vendo. Bom estado,
R. 13, bloco 451 - ap. 301.
l.A.P.C. — Irajá - Wilson.
MoaSlã àl — Pertfe'i.tô est
g-envl, 2 bombas gís. — Ru»
Uranos. 1 503-01 — Ol-q-la.
MG TD 53 — Linda eOr em
bcl!r.slmo Mtado de conserva-
cio. Vende-se ou financlo-se.
Rua £>r. Satamini, 1S0.
Mr-IH.CUiRY 54 — Rádio, b
branca, ImperA-vel. Est. fl-
nanctainento c/ i- SOO 000,00.
Trooo por VolSa. — Rua Po-
dro de Aquino, 15. Higlenó-
poltó. 30-1325. Antônio.
ftÕRÍtíè Õ^K)RÍb 5Í — Par-
tloulai-, nó-\-o, ótimo estado,— Rua Montevidéu, 1193 —
Pealia.

OlaJSMOUllffl Sl — HMraaift-
tico, . portas, táxi Cw>ellnlia
100^,. vendo urgente, motivo
de vlcsem. TeL: 30-3573. —
Si\_ .Viberto^
ÔNIBUS -vMcrcedes Bem

32 hiirares, bom estado,
bem facilitado. Tratar im
EVAJflI, Nova liruaçu. —
It. Floriano Pelxolo, 2 574

Telefone 240.

mECIKA-Siq de um civi-ro
de preíeri-nc-la Jeep. Dou
terreno era troca, em Cam-
po Grande, com lotação na
porta. Tratar com o Sr. Jul-
me. na oficina mccftnlca.
Rtia Major Avlla 371. Pra-
çs. Sf.*nz Pcíia.
PLYMÓÍjra*r.7~— 6"cil., rnec.
est. nova, ns Rua Laíllslau
NOto, 66, Andaraí.
PONTÍÃC 51 — Hidramático.
estado (leral 100%. Vcudo plmelhor oferta. Avenida Su-
burbana n. 712. Benfica. —
Tel;: 34-59C9 — Walter.
PLYMÕÜTII 48. conversível,
er.titdo geral excepcional, rn-
dto original. Vendo de meu
uso particular, pela melhor
oforta acima dc Crt 
1100 000,00 & vlst». 52-973'— Carlos.
PONTIAC 1938 — Em-bom
estado de funcionamento, cl
Assis. R. Voluntários da Pá-
trla, 353.
PEUGEOT IMO — f,xcc~-
lenie estado. Preço de oca-
sião. Financiamento até 20
meses. Av. Pres. Vargas n.

149 — Tel. 52-1641. .SIM-
CAR S.A. (Concessionário
di^tac^o^Brasllh
PONTÍAÒ 54 — Hidr.. 2 poítas. imAq. 10O%. RAdlo e for-
rocio originais, penfeltõs —
CrS 1M0 mil. Saldo a eom-
binar. Ver Praça Edmundo
Rfi;;o, 6-B. Tel. p. í. 3S-3741.
PISTOES MAHLE Mercedes

50O, 0,30 STD. Tel. -19-3322
p_| f. Sérgio. ^_
HREB1HOT 50 — Novo. á vis-
ta ou a proKo. — S. Francls-
co Xavier, 884.

Aceito ofe/tn. liua Aqiilrlnbá
n.o 74Í. Lins.
RENAULT"52, 

"camioneta, 
óti-

mo estado. 1170 mil. R. Dona
Ztilmlra, ns.
RENAULT 

'48, 
camioneta,

estado bom, preço fiOO 000.
Hua Aristides l.obn, 237.
Tratar com Gtsscr.
RURAL 59" - Rua Paim
Pamplona, 700.
ltUHAL WILLYS 64 — 4S2,
ótimo estado 3 550 mil « vis-
ta. Fncllito. R. Plarueira 22.
í?Ii:_?J:I'iL::-_s-_p-_ Xavier.
ROHAL 61, 2 x 4, novlnhn,
1 000 mil. Saldo comb. 24 de
Maio. 25.
RUP.AL WILLYS 63. um dl-
fei-endíil. excelente estado.
Paclllto. Ver na garagem. R.
Maria e Barros 1061. Sr. NeL

RURAL 64 — Zero, com ga-
raniia. Preco especial. —
26-2363 e 37-2617.
RURAL 61 — Nova, um dif.
troco e facilito. Rua Ant.u-
nes Maciel-, 494._
RADIO Oldsmobile 1047-48. —
Vendo boje pela melhor ofer-
tà.' Jorge, 48-8413^.
RURAL 64 — 2.-.Í ci>m pouco
uao', ótiirbo estatio. Vendo o^j
troco. Pinando. R. Iguaçu,
26C, Cascadura, Sr. Ijeopoldo.
RUBAL 63, quase sem uso,
t^ziatlo excepciona/l. Faculto
páTte.ÀV, 28_ Selembro. 189-A
RURAL WILLYS" 1064, Õ km!
I dií. vííxlns côi-es e lf-63.
eqtit-pa<la om e.st. de nova.
II. BarBo^e^Iratnilta^ai.
RURAL 62, 4 x 2. Estado de
nôvo. 1 600 000. saldo a pra-

, Barata _Rlbeiro, J.47.
RURAL-WILLYS 62 r-iEm be
HsRlmo estado, vende-se ou
ílnancla-se. Run Dr. Batimil-
nl. 156.
RENAUür 50 — Eom estado
000. — Sad<Iotí: de &V, 120
Ipar.oma. -~----Francisco:
RURAL W.ÍLLYS Í963 - Equi-
pado, ótimo estado. — Eua
Panamft, :27. Penba. Amaral.
BT1RAL WIÍXYS 1 9 64 —
F.xcelcnte catado. ITeço de
ocasião, — Financiamento
ate 20 meses. — Av. Pres.
Vargas. 3 149. Tel. 53-1641.
SIMCAR S. S. (Concessio-
nário da. Simca <lo Brasil).

STUDEnAKBR Champion 12,
nziil-Jamnlcu, mocAnlco, flclllndioii, 4 portas, excepcio-
mil estudo, pneus, rAdlo, tu-<lo_100%^_ Tol^^-IWIO;
SKODA 40 — Bom, 5 vista
OU a prazo. Bj B. Prime. Xa-vlor^ aiw. _
SIMCA 

"61. 
02 • 63, v»nd«m-so — 34-8008,

SÍMCA CHAMBORD 1963"-
sic, novinho. Tralar Rua

Dias da Cruz, 170-A. Tel.:
29-6098' Rua Barão de Bom
Retiro, im.Jel. 58-5485.
SIMOA 62; — 3. andorlnhild;
CrS 2 900 — Vendo urgentOcom peciucnn entrttdn nu R.Raul Pompíla n. 1110, ap.fiO] — Copacabana.
StMOAr.OI' — "hAdlo, 

b| brau.
ca, ventilador, calota luxi),100',';,, 2 400 mil, Uramia, 1563Olaria.
STANDARD. /.VANGUARD-', 60.Vondo br,.lc. Proço mole,todo ÍOO':! — AV. D, (le Ca-
xlas -n.f267 — D. Cnslas.
SIMOA 1063 í — PRE8IDKN-
CK — NÔVO ecim 16 000 nul-lOmotroa — Vendo Crs aoo ooo.co — ar. Fernando36-7015. _
STANDATUD VANGUAIRDrlIMOlOxCopolonal, múq, nova.
1 MO rnll A vista. Tel. 56-J.|.;i
STUDEBAKER'" OHAMPION,"
1Ç51 — MiKiuliia retificada;
pnoUH b.b., ar riueuie, rn-
dio original, tudo funelb-iiiuirl.i hem. Ilu-.i Flack, 15;!.
SÍMCA CHAMBORD 60 e 62",
Rádio, Iranca direção. Tro-
co, íaciliio. R, Paissandu, 7.
simca i'2Óo. ano 1052. Otlmotado, pintura e estof, nó-•, máquina rotlílciidft. Pre-
ço: Cr? Mo 000,00. somonto A
vlflttt, Sr. Maurício. 58-0300.
SIMCA OHAMBORÍ) 1!)6Í

Excelente estado. Preço
ile ocasião, Financiamen-
to até 20 meses. Av. Pres.
Variras, 3 14!». Tcl. 52-1641 (SIMCAR S.A. (Còriocssiò-nário da Simca d» Brasil).
SIMCA* í%2. excelente esta-
do üo conservaçfiiO, 2 cores.
radio, 2 alt. falts, B. Senndor
Vorguolro. 228 ap. 206. Tcl.
48-1278,i-Acelto ofcrta._
SBIOA 51"""— Estiidõ ÍOO^"
Uri.., troco. R. Il-ancljco
Eugonlo, 3i>5.

Serviço de Utilidade Pútika

RENAULT 52 — FÚrgRo. <
ra chata. Vendo pela melhor
oferta. Tel. 28-5208.
ItXíRAL G2 — Última sírle.
tratvca, calüíia, traçfio- sim-
pies; 6 nóv'o de tudo. Rua 24
d-e Maio. 789. c/ li.

OPíJI, Sl — ôtlmo estado, tfl-
da prova. 1 400, — P.. Cadctí
Polúnla. 539. Eng. K6vo.
OLDSMOBILE 88 - Vendo um
57, sem coluna, 4 portas, em
espetacular estado. ltua Do-
sembargador laltíixj, 7-A —
C»rlos Alberto.
OLDSMOBILE 47 Sedanete,
novinho, COO mil, Saldo comb.
24 de Maio. 25.
OLDSMOBILE 52. conv. Ot.
est, .Tel.^s-SíMO;
OLDSMOBILE 1962 — \f-
85. superequipado. Tratar
tcl. 3G-2837. Barata Ribei
rOjl89 — 802._
OLDSMOBILE Í95S — Su-
per 88, equipado, 4 portas.— 890 000.00. O resto CrS
189 000,00 por mês. — Kua
Barata Itibeiro, 323-A.
OLDSMOBILE" 1957 — Su-
per 88, Miuipado, _ portas.
Aceito troca, e facilito a
longo prazo. Rua Barata
Kibelro, 323-A.
OLDSMOBILE — Conver
sivel, temos 1955, 1956 i
1957, todo em estado de
nôvo. facilitamos* a. loiijto
prazo- — Bua Barata Ri
beiro. 323-A.

PLYMOUTH 1952 — Oficial
transferido vendo em óti-
mo estado, Cri 2 400 000,00 _,
vl&ta ou flnftiiclado na Kua
Ana Leonidia n. 250 — En-
Kcnho dc Dentro.
PLYMOUTH 38 — Em bom
estado, vendo ou troco porcarro pequeno, mesmo precisando de conserto, dou ou
recebo volta. Estr? Hcnrlqus
doMelo, 432 — Osvaldo Cruz.
PLYMOUTH 39 — Praca, cm
ótimo estado — Vendo porn&o poder trabalhar, na It
São Brin n. 120, ap. 102 —
Ençenho de_ DeiMro^
PLTMOimi 195C —ZEx-.
celente estado. — Preço de
ocasião. Financiamento llé
20 meses. Av. Pres. Varias
n. 314Í). Tel.: 52-1611 —
SIMCA S. A. (Concessloná-
ria da Simca. do Brasil)

FoEtíAULT 4fl — Ótimo, fl vis-
ta ou a prazo — S. Fraiielíco
Xivltr, 884.
RUBAL 60 — Facil. Troco
R. Conde de Bonfim; 795.
BENAULT 5"l —"m". atras, V.
da Pátria, 231505. E«j. P. de
Botjtfogo.
RUBAL 03 — Nôvo, apen;
9 000 km, equipado oi rãdlo
motorola, fietá eto. Vencto ou
troco em Chevrolet 5fi'60 —
Av. D. Caxias. 2C7 — Caxiac
RUBAL WILLYS 1901 — Ven-
de-se em bom estado. Ver e
tratar no Rua Paulo Barre-
to,. 16, esquina da Kua Vo-
luuturlos da Pátria, 177.
RÊNÃÜLT JAWA — Vendo.
Int. Magalhães, 75, Posto
Esso.

'fwÊ

SIMCA TUFÃO, Chambord e
Jangada, 64, 0 km, Pronia
enirega. Diversas cores, vá-
rios planos de financiamen-
fos e troca. Rodac S. A. Re-
vendedor Simca. Praia do
Flamengo, 244-A.
SKODA 

~Ò54 
— cêmionêtK

ótimo estado geral, Vor e tra-
tar Rua Miguel dc Frias, 1',

¦Tel.-: 48-4630.
aKÕDÃ 1200 — Motor reêõii-
dlcionado na garantia Tudo
bom;-Tel. ^4-2480.
SÍNÍCÃ 60;— -Superequlpada,
excelente estado. Barato. —
58-6781.

SIMCA TUFÃO 64 - 0 km,
as mais lindas cores. Vendo,
troco e facilito. Av. Aflânti-
ca, 514.
SIMCA 61 — útlmo estado,
cnm rádio. 2 C50 — Rua Sl-
queira Campos; ist._ap._203.
STANDARD VANGUARD Í953
~_M!-L1ií'_con's,'rv_'u'0. *3-*T133 ¦
.símcà Jangada; luxo — Tu-
ido, mod. 1964, som empla-
cur. Particular. Tratar na R.
Miguel Rangel. 247 fundos —
Cascadura, Sr. G-lauter.
SIMCA 04 — 1.» série, todo
equipado; cstíido impecável,
único dono. Vendo, aceitando
troca pl Volte 62164. Tratar:
Voluntíirlo-s Pátria, 88, ap.
704. _—_Boíafo;to.
SIMCA. 6l",""coni 

"rádio 
perfel-

to, 1600 000. saldo a prazo.
Barala Ribeiro. 147.
STUDEBAKER, 1952,;praça p|
ti-.ibalhiii-. 600 000,00 entrada,
12 letras 80 000. Até 1511 — M.
Barros, 1001.
SIMCA; CHAMBORD, 1963 —
Vende-se urgente, em estado
de núvo. R. Morais e Silvia,
86, ap. 40.2 — Sr. Carlos.

RURAL WILLYS 59. Bom es-
tado. Vende-se pela melhor
oferta. Rua Pedro Guedes n,
15. Praça da Bandeira — Sr.
Balomfio.

PICK-UP WILLVS""C2 em.bo-
lísslmo estado de conserva-
çfio. Vende-se ou ílnancla-se.
Rua Dr. Satamini. 15C.
PONTIAC 52 Catalina. Linda
côr em ótimo estado, vende-
bo ou ílnancla-se. Rua Dr.
Satamini, 156.

OLDSMOBILE 62, 4 portou,rádio, ar cond., troco, íacl-
!lto. Av. Suburbana, 9 991 —
Cascadura.

PONTIAC 52 — Impecável —
Segundo dono. Crt 1 800 mil.
Eüaminam-se ofertas. — Eua
Vise. Sta. Isabel. 617, ap. 101.

LOTAÇÕES — Vendem-se 3M. Benz de 2.5 lugíj-es, <)tl-mo estado. Eua Uranos, 1358— Fundos.
LINCOLIM- 48 — Particular,
Sedan, 4, portas, fon-açflo emáquina Pord, novos, lata-ria e pintura *m bom eota-do. V*nde-so pela melhor
oferts. Ver o tratar na B.Capitão Vicente, no (emírente ao Hospital Getúlio
Vargas). Penha Circuite
Tel.: 80-2385. Sr. Nilo.

fitlDSON 47 — Coupú 680 —
Bua Joíío Pinheiro, 325, c!
8__^- Tel.: 40-6877 - T. Rádio.
HÜDSÕN 51 —'Ti-oco, flnãn-
tio, 1200. R. Pror. Ester dc
Mdo. 54 — Benfica.
IÉEKRY JR. 53. vendo eqtu-
rido*-tudo 

original. Cr$ ....
450 000,00. R. Repúbllc» do

____ru,_73, ap. 902.
iniMÍlBR 1952 — TotalmcS
to '«íormado, vende-se. —
p,vv SufouBbianá,, 8 021.
IHLIiM/\íf 49 — Vendo à vis-
Ia: 900 000,00 — Rua 3 de
pezembro, 137.
HENRY JR. ígsi — Vendotm ótimas condições,, tran»
ínoefinleo. 47-2325.

JEP 
- mod. Standard,"verde-campina", 

6 cilin-
dros, 90 HP, tração 4 ro-
das, bom eslado. Ver a par-
Hr de segunda-feira, na Rua
General Bruce, 146. Pro-
postas para Caixa Postal
4321-ZC-05 - SEPAT, até
18 do corrente.

LINCOLN CAPEI 1034 —
Equipudo, excelente estado,
facilito. Tratar pelo tele-
fone 3-1-8S37.
MTAÇAO — Vende-s* lo-taçáo Mercedes Beúis 1959,carroçaria Metropolitan» pa-ra 30 passagelroe. 6tImo es-tado de conservaífto, Vonde-se para colégio ou firmas
(transporte de -ptasoal), pre-ço Cr* 7 000 000,00. A*:olta-íe
proposta. Procurar SesihorPereira. Tel, 43-5270.

JAGUAR 51 — MAIÜt V —
Otlmo estado na Rua Uru-
guai n, _319 — Jorge.
JEEP 

"WILLYS 
57, 4 c. cãp!aço. Ru» Darke de Matos 3— Hbjlenopolls. dtpola das14 horna,

JEEP WÍLLYS, nÔvõTãiõd£lo 101. Ver Gen. Artlxas,340,' ap..;102.-. Leblon.
JIPE 1951, vende-se todo re-formado, máquina aluda na
garantia, Largo <io Jacaré,
tel. 23-3463. Couto.
JEEP Willys 60, excelente es-tado geral, CrS 950 000,00 cr,trada. Saldo fin. 12 meses.
R. Visconde Santa Isabel, S2Jl— 58-S8U.

LOTAÇÃO super luxo. ven-de-se. própria para colégio ouentidade, ou troca-se por au-to passeio. Ver na Rua Pa-dr» MísueUnho. 74. Catum-bl.

MERCEDES BENZ LP-331
— Caminhão — Ano 19C1,
chassis 4 83 pj ônibus, bem
calçado. Vendo. Ver e tra-
tar Rua Ana Leonidia, 349,
p. final Eng-. Dentro—Pra-
ça Paris. Sr. Fernando, no
açougue.  _
MERCEDES 58/59 — Ven-
de-se, 220-S, c| pouco uso.
Suspensão reforçada, motor
tropical. — Equipado, incl.
couro. Sta. Clara, 365-902.
MERCURY 51 — Mec"., 4 por-
too, lindo, «mulo. Av. _.. S.
da Penha, 480-A — Penha.
KHROURY 51 — Tftíi, ITOO
mil. Av. Brasil, 1326,
MERCURY 4«
Rua Miranda _— Irajá. 

— Vende-so.
Brito n. 135

MEROOTY 31 — Vendo na
Rua Borda do Mato n. 33-A— Tel. 38-0922.
MERCURY 49 — Veatólo. ÍV>r-
raç£o no-.Tft. Hildlo, mecílnlca
100%. ÍCOO mil a vista. Tel,
28-2S».
MBHCORY EIGTH 1949 -
Conversível, excepcional es-
tado. Hoje. Base 1550 mil
S. Franc. Xavier 185. Ptato

MERCEDES 60 — 220-S
troco. Av. Suburbana 6 808— Tel. 29-6988._
MORR13 

"MiNÒR"- 
Cr* 915 000Padre Jldefo\i£o^Ptnaiba, so.

MORRIS OXPÒRD 50, eniu-to, CrS 850 000,00, restante acombinar, à Tista bom preço.Rua Viúva ClAudlo, 389, bar,Sr. Gil — Caearíalnfco.
MERCUB.Y Coup* 47 - Ven-do. ótimo est., facilito. PFlamengo, S20.
^tí:SCUftY 1954. mec. 4 p.Rua Conde Agrolor.go 870domingo Rua, Jequlrlçi 608Penho. Troco, facilito.

MORRIS Sl, perfeito eitado
Vendo « facilito parte. Al-
mirante Cochrane. ao lado do
Touring.
MBHCORY 40 — Cupê. Mo-
tor nôvo. lanternagem, plu,tura. Vendo, troco e facilito— Av. Turf Club n. 12-B —

MERCURY' Coupê 50 — Su,
perequipado, eistado Reral ôll-mo. Rua Gotemburgo, e_
Sfto CrisWivrio.
MERCEDES BENZ LP-321— Caminhão — Ano 1961.
Vendo. Ver e tratar Rua
Ana Leonidia, 349, p. final
Ene. Dentro—pç. paris
Sr^Fernando, no açoufrue.
MORRIS ÓXTOP.O 52 . Ex-
celen+.e Cr* 1450 mil Av
S-ubv.rbs.nj. 5 000, Sr. Tito.
mbrcedes 51. Gasolina. 4
cilindros, lodo equipado, e/
rAdlo e niáq. retificada. Pre,
ço 2 500 mil, aorn. 1 500 mil
do entrada. Tratar ___. RuaDJalmr. Ulrloh, «oq. de Bara.ta Rlbell-o.

OLDSMOBILE 52-88. Holiday— Impecivel, à vista CrS ...
1550. R. Tenente Abel Cunha
y3--^1!1!™ Hlglen6p6Us.ua
opki, c^vprrÃih-, "mT mii.
Prudent^de^Iorals^ga-S»^
OLDSMOBILB 1957"'— 

*4 
por-tea, duaa córec, motor c bl-

dramáticas novos com ape-
nas 1 500 3-in. Espetacular
estado. Facilito c| 3 milhões
entrada. Haddock LObo, 309.
apt. 608.

PEUGEOT 52-Ótimo esta-
do. CrS 1 980 mil. Vendo,
Rua São Fco. Xavier, 162.
PONTIAC; 1956,--; Mecâni-
co 4 portas, superequipado
— Facilito. Tratar pelo te-
lefone 34-8337.

OLOSMOBILE HOLIDAY 54,
Impecável, todo equipado.
Um só dono. Rua Vise. dePirajá, _25C. ap. 302.
ÕÕDSMDBÍLB ÜftSÍ mtllW
bom. 1950 mil. Tel. 30-5439.
PONTIAC 51 — Vende-sê
ã vista ou financio em es-
tado de nôvo, máquina e
carroçaria. Av. Mem de Si
253-R ou telefones: 27-8176
e 33-7980,
Pl-CKUP CO, 12 mil rodados,
novo iam íolha carroçaria
fechada, 1500 mii entrada,
saldo a combinar. Rua S.
Prc-nclsco Xavier, 884
PLYMOUTH 48, Coupé, es-
tado de 0 km, rAdlo, ar ref.,
único no Hio. 24 de M&lo,
n,9.'245-f,  
PREFECT — Vendo, ótimo
de tudo, m. oferta. R. Santa
Lui2a;!'fl83/103.
PÉÜGEOT 203 — 1952, nOvo"
Crt 750 000, o restante a com-
binar, À vúta bom preço. —
Rua Viúva «áudio, 389, bar,
Sr. GU — Jacar&ílnho.
PONTIAC 51, 4 portas, bom
preço, facilito, dep. parte —
Rua Dr. Manuel Marreiros,
2 394 — I. do Governador,
fjunj._tlo_f)r,tbuti 356.
OLDSMOBÕS super 88, ano1961, 4 portas, hldramíitlco,
enulpado, c.stado Impecável,
documentos embaixada. Ven-do, troco, facilito, procurarFaria, no Posto Esso Rrcde-rico.
PONTIAC CATALINA Coupt-,
1Ô54, rti-dlo orle. pnexis b.b.Lindo carro; Troco, facilito.Av. Suburbana, 9 991i Cas-eflunra.
PEUGKOT 53, camioneta. 4
portas, para desorupar lugar.

PLYMOUTH 52, particular, 4
portas, equipado, original fa-
brica. facilito. R. Antunes
Maciel 49-1.

RURAL 19(10 — Vendo pou-
co rodado. Estado escepcio-
nal. Preço tío ocat>iíio. Rua
Conde Bonfim, 703.
RURAIi -WILLYS 5í> — útlmo
estado. Pede trazjer mecânico

CrS 1 800 000. à. vista, na
Rua CnrdOj-,o_dc Morais 514-B.
RURAL WILLYS .1962- — "CrS

250 000,00. 2x4. semlnova,
equip. Saldo a oomb. Troco.
Rua São Francisco Xavier,
n.° 342 ¦—¦¦ Maracanã. 
SIMCA CHAMBORD 1959

Excelente estado. Preço
de ocasião. Financiamento
até 20 meses. — Av. Pres.
Varsas. 3 149. Tel. M-lfill.
SIMCAR S.A. (Concesslo-
nário da SimcadoJBrasill.
SIMCA TOTÂCTÍ9S4 — CrS

950 000,00, na garantiu, su
perequlp. Saldo a comb. Tro-
co. Rua SSo Francisco Xa-
vier, 342 — Mnracanü.

PACÍúAP.D 41—4 portM, 6
cil., bom estaalo. Hojo Cr$ .
4715 000,00. Enes Filho, TU.
PLYMOUTH 1951. mecânica.
Raia Tonelercus, 173-n.
PfVMOIJTH 51 — Con-
versfvel, tudo nôvo, máqui
na etc. Vende-se barato,
urj-ente. — Rua Presidente
Barroso, 74.
PLYMOUTH 1852. mecânico,
preto, pequeno, otlmo estado
particular. Vendo CrS ....
2 SOO 00000. Rua Maria eBarrou. 920.
PICK-UP, Austin:A-40,- 1952,
útlmo estado. E80 mil. Pl-
nimclo, Rua Afonso Ribeiro,
453, Penha (IAPI).
PACKARD 1951. mec, 4 p.em belíssimo est. R. Barfio
de Mesquita. 26.
PONTIAC 1941, mec, 4 pem útlmo est. R. BarRo de
Mesquita; 26.
PEUGEOT 54 — Otlmo est.maq. — R. Reso Lopes, 30,
cosa 15.
PEUGEOT 403 — Vende-se
em estado de novo, 1960. Ver
na Av. Copacabana, 876, com
o garselsta Eugênio.
PKUC1EÒT 203-1951 — Vend"õ
c/ rádio perfeito estado deconservação. Aceito oferta.
Rua Lacerda Coutlnho 53np. 302. 
PLYMOUTH 52, particular, 6
cilindros, mec&nlco íoo';. —
Vende-se & vista. Tratar Rua
Figueira de Melo 4.19, com
Sr. Manuel. Pfoto.
PEÇAS de Morri!; Oxford 49
Vendem-se. 2 bengalas, 2 cl-
llnd-os trazelros, um grupocoroa e plUhAo, 2 cubos trb*
z-elros, i caxburcdor, uma
bom elétrica gasolina, om
òtlmo estado, original. Te:
30-60S3.
POSTO de gasolina — Pre-Melhor oferta. Estrada do cisa lubrlílcâdor.'R. AnaelicaPortela. 1__ — Madureira. Mota. 35. oinj-ia.

SIMCA 63 — 2 Sincros., esta-
dode nova, troco e facilito —
R. Teodoro da Silva, 419.
SIMCA 60.-fil — Vendo ur
gente, côr verde e creme, ro
dado apenas 311000 km. único
dono, excelente. Preço: 
3 250 000,00 A vista. Tratar
Siqueira Campos, 142/902, até
As 9 horas, diariamente, Sr.
Costa.
SIMCA — Itur.il — DKW
— Acro Willys — Compro
mesmo precisando de rc-
paros. Pago na hora. Tcl.:
29-1738.

SIMCA 1948 - Bom eslado,
troco e facilito. Rua Estácio
de Sá, 153.

STUDI5BACKER — 1952 —
Chnnm-, 6 cil., mec, ridlo
orig. Todo 100';, — Facili-
to c| 800 mil. R. S. Fran-
cisco Xavier. 860-A. Inf. Tc-
lefone: 30-5523.
SÍMCA TUfâO 64" — 0 fcm. A
vlsta. Roberto, 38-9191 —
38-21C7.
STANDARD VANGUARD — À
vista 900 mil. 1951. rádio.

anca, forraçãò e pin tura
nova. Av. 2S de Setembro,
189-A. até 12 honis.
SKODA OTAVIA 59-60 — Bom
citado, vendo urg; Buse 1-150
aceito oferta. Rua Uruguai
n^ 28.1_—_58-9887._
SIMCA 51-52 — i 200, b. b.,
forr., pint., mec- l00'*o. vendo
urgente. Rua Uruguai; 283

Tel,, 58-9887,
SÍMCÃ — ARONDE Í9fii

Conversível, estado de
zero, importação legal. —
Aceito troca — Barata Ri
Tu'iro,_ 323-A.
STUDEBAKER 49 — Vendo
dc praça, pronto para traba,
lhar. Vencio barato. Kua Ba-
rão Quaratiba 16-B, Catete,
direto eom o dono.
SIMCA ARONDE — Uma be-
leza. Estado otlmo. Ver e
tratnr ua Estrada do Ita-
sare 951 — Ramos.
SKODA 61 — Otavla Habo de
Peixe. 1 350 000.00. na Rua
Marquês de- Olinda n.o 31 —
Tei. 46-4853.
SIMCA Arondc 53, útlmo cs,
tado, com rádio, vendo ou
troco, hoje e amanhã, R. Lo-
bo Júnior, em frente ao 1 672
SIMCA 64. Tuífto, Buporequl-
pado, troco, facilito. Av. Su-
burbana. 9 991 — Cascadura,
STUQEBAKER 1949, ridlo, 900
mil. R._Dols_de Maio, 584_..
yOLKSWACtEN,:.64, 0 íim. Vá
rlií-s côrefi, toda garantia, tro
co, facilito. Rua Conde de
Bonfim, 577-B. Tei. 58-6769

STUDEBAKER Champion 43,
conv. ou 2 portns, compro.
Tel. 27-6292 — Ronaldo.
SIMCA RALLYE 1963", 

"equi-

pado, 20(100 km. Peixoto —
Tels. 52-0337 ou 35-7159^
SÍMCA Ch. vendo; 1960, ur-
se-iite. Rua Bordo do petrú-
ngjlg, 417.
SIMCA 1952, útlmo estatio."Tratar eom Net. Rua Had-
áocl: L6bo, 105. _____
SIMCA TUFÃO 0 Km - Õ
melhor preço ds praça, à
vista ou a prazo, nas cores
de sua preferência. Entrega
imediata. Tratar Rua Dias da
Cruz, 170-A. Tel. 29-6098.
Rua Barão de Bom Retiro,
1115Jel.: 58-5485.

SIMOA CHAMBORD"62. últi-
ma u6rie. equipada, couro ver-
metha, vendo, troco. Caxias.
Tel._3092._Luis. _
SIMCA CHAMBORD 19B4
— Excelente estado. Preço
de ocasião. Financiamento
até 20 meses. — Av. Pres.
Vargas; 3 14». TeL 52-1461

SIMCA 62 — Vende-se, per-feito funcionamento - Meu-
donça>'27-8835,

SIMCA TUFÃO - 0 Km -
Revendedor aulorizado tem
para pronta enirega, 10 cô
res diferentes. Menor pre
ço da praça. Grandes faci
lidades de pagamento. —
Tel.: 484787.
STUDEBAKER 1951 — Cham-
plon, particular, 6 cilindros,
vendo à vlsta ou a prazo.Urgente, motivo de viagem.
Rua Joaquim Palhares, 262,
sob., Sr. Braga.
SIMOA 49, estado de nôvo —
R^ Uruguai, 24B — 33-5128.
S1ÃICA CHAMBORD.¦'1960

O mais bonito do ano
(sem exaspero). Carro sem
um só defeito. Aceito troca
ou facilito com 1 400 mil.
Kua Felipe de Oliveira 4-C

57-5810.
SIMCA ARONDE 1952 — Veu-
do ótimo estado seral. com
radio, ver na Bua Aristides
Esplnola n." 8S — Bar, ate
íis 12 horas. 
SKODA 577 KW^iTVcndõrRuãtnilr.uit IH. Higienópolis,

UTUIOAOE
PUB1ICA

w»-,°^ervivo dc uuiidadc Pública da RADIO JOR-NAL DO BRASIL e do Banco do Credito Real con-vida ns pessons abaixo relacionadas para virem bus-car seus documentos perdidos. Podem ser procuradosna Av. Rio Branco, 110 - 3.» andar. iJl°c»'aao.s

DOCUMENTOS ENCONTRADOS
Ademar Gonçalves de Araújo, Joeó Antônio AlvesMarcos André da Silva Abreu, Estevnm Soares de Al''meida, Ademar da Silva Araújo. Alcino Botelho deAlmeida, Nélio Prata de Almeida, Édsòn da SilvaAlbuquerque, Cláudio Roberto Alves de Alves Mariadas Dores Azevedo, Joi-ríiüio Abicalll, Hermes Rodri'-

gues de Araújo, José Paiva Almeida, Antônio Cândidode- Axambuja, Vlrtulino Fernandes do Amoral CeresAlbuquerque, Vtiltcr da, Silva Alves, Irene AmaralOiivia Valente de Almeida, Raimundo Nonato de Azè-vedo. Sebastião Belmiro Arruda, Cláudio de FreitasAbreu, Faustino Nunes de Almeida, Gregórlo de AssisExpedita Laje de Aguiar, Luís Henrique" Rocha Ama-
ral, José Moreira de Albuquerque, João Batista Alber-
to, Antero Jacinto de Almeida, Wilson Domingos Ai-
ves, João Manoel Gomes de Araújo, Marlerie Abelardo
de Alcântara, Alfredo José de Almeida. Raulino Mar-
tins de Almeida, João José Alves, Ana Maria. Saaved^s
de Araújo, Geraldo Domingos de Aguiar, José Mola
Alves, Belmlrà Cosia do Almeida, Brivaldo Soares de
Almeida, Joel Lima de Aguiar, Valdenir Conceição de
Andrade, José Silvio Carvalho de Abreu. Luís Paulo
Corrêa Araújo, Ilce de Almeida, Antenor Rodrigues di.
Almeida. José Alturas, Marisá B. de Andrade, Anró-
nio Gomes de Amorim, Àdemas Antunes Alves. Pedro
Lima Araújo, Otávio Gonçalves Alves, Celso Pereira
de Andrade, Renato Augusto de Araújo, Roberto San-
tana de Aguiar, Carlos Alves de Albuquerque, Válter
Morais de Arruda, Jorge Rodrigues Alexandre, Jorge
de Araújo, Milton Martins de Andrade, Arnanl Ro-
drigues de Almeida, Antônio Silva de Andrade, Clu-
delson Pessoa do Amaral, Válter de Araújo, Osmar de
Andrade. Pedro Liilsa. F. dc Andrade, Helena Santos
Andrade, Joel de Almeida, Iran de Araújo, Alexan-
dre Cortei do Amaral. José de Almeida Amaral, Ivo-
nildo Marques de Abreu. Ivete da Silva Almeida. José
Vicente de Araújo, Júlia, Daise Alô, Magali Tinoco
Amaral, Vécio Gomes Alvarenga, Vanir Aíonsoy João
Branco Alves, Amaro R.odrigues de Almeida, Pedro
de Oliveira Agra. Ivanilda Maria de Aguiar, Manuel
Pinto de Azevedo, José Márcio de Arauio, Aleksãndra
Arzumanpv, Fi-ancisco Martins de Araújo. Adilson da
Luz Almeida. João Heleno de Araújo, Lúcia Maria
Moura Bastos. José Muniz Barreto, Ana da Silveira
Barbosa, Ala.dir Botelho, Emilia Mo ria Roe.sch de
Oliveira Barbosa. Moacir Cavalcanti de Barros, Fre-
derico Pompeu de Barros, Pedro Bento. Luis Bezerra
Barbalho, Edmundo Leon Bosia. José Roberto Bar-
bosa, Éhiò Carlos Bittencourt. Giivandro Martins P.
Pinho Borges, Adolfo Soares Batista, Maria Aparecida
Bento. Delmo Belussi. Maria Lconor da Silva Braga,
Ivan Garritano Barros. Ana Rodrigues Barcelos. Isa-
bel Ferreira Bittencourt, Maria Helena de Oliveira
Horta Barbosa, Eilderfc Ter Borg, Irene Vilas Boas,
Ivan Botelho, Jofre Brandt. Ita Mendonça de Bar-
ros, Maria Helena de Oliveira Borges, Paulo de Tarso
Belmonte, Dojair Barreto, Noemia Fonseca Barro.-.,
Tome Alves da Silva Brum, José da Costa Batista,
Milton Bengali. Juraci Rodrigues de Brito. Paulo Bar-
bosa. Vanda Kling Bombonatti, Dalmo Pacifico Bar-
celas, Edgard Bocaiúva, Valmir Antônio Batista. Ar-
lete Andrade Barbosa. AmaslUia da Silva Bernardes,
Geraldo dos Reis Braga. Ana Bogic, Mamede Fer-
reira Borges, Orminda Feijó Bouviere, Maria César
Batista. Maria Netisa Bacalhau. Luís Carlos Barbosa,
José Batista. Luis Martins Batista, Jorge Paulo Bar-
bosa. Luís Fernando Leão Bastos, Delma da Silva
Barros. Geraldo Bueno. Francisco Ferreira de Brito,
Alcides Dias Bezerra, Eurico Bianco, Edvaklo Sousa
Barretto, Aldo da Silva Branca. Pedro Pereira Branco
e Sebastião Jorge Barros.

PESSOAS DESAPARECIDAS
Armando Monteiro de Oliveira França — Moto-

rista profissional que residia lia Ilha do Governa-
dor. está sendo procurado pelo Sr. José Machado
Quintanilha — Rua Pi-of. Lace. 2G8 — Ramos. Tel.
30-5802. Antônio Carlos de Abreu e Silva — 18 anos,
cabelos pretos — Desapareceu dia 2/10, trajando
blusão verde, calça escura e sapatos pretos, Iníí,.
para 29-4744 ou 36-718G. Antônio Pereira da Silva
— Está sendo procurado por seus parentes João e
José Pereira da Silva. Infs. p/ D. Maria, 22-0498.
Benedita Ribeiro Bueno — 58 anos, parda — desa-
pareceu dia 30/09, trajando vestido azul e casaco
amarelo. Inís. p/ Sr. Laureano Delfim Bueno, 30-9834.
Cléla de Sá —- 27 anos, branca, cabelos e olhos cas-
tanhos, desapareceu dia 3/10, trajando saia estam-
pada e casaco cinza da Casa de Saúde Dr. Eiras eni
Botafogo. Infs. p/ D. Nina dc Sá, 29-9015. Carlos
Augusto Marinho — 13 anos, branco, de cabelos e
olhos castanhos. Desapareceu dia 1/10. Infs. p/ D.
Nilce, 27-5083. Doralice Vieira Nunes — 20 anos, mo-
rena, veio de Salvador — seu marido chegou ao Rio
e a procura. Infs. p/ Sr. Arsénio Jesus Matos —
Hotel" Marrocos — Praça Mauá. Fernando Piguelre-
do Marques — 18 anos, branco, está desaparecido
desde o dia 1/10. Inís. tel. MHS 10-77. Francisco
Ferreira Bastos — 27 anos, côr parda, de cabelos e
olhos castanhos, desapareceu no dia 3/10 da Casa
de Saúde Bela Vista em Jacarepaguá. Infs. p/ tel.
42-8854. Hélio José Pereira Calado — Desapareceu
há 6 meses. Informações para o Sr. Paulo Ribeiro,
45-8310. Iara Lux — Saiu de São Paulo no dia 19/09,
para uma excursão artística à uma cidade do Esta-
do do Rio acompanhada de seus filhos menores, seu
marido Sr. Manoel Luques Neto os procura. Inís. p/
Rádio Dif. São Paulo. 37-1513-SP. Júlia Meneses
Rodrigues — 50 anos. morena, cabelos castanhos, de-
sapareceu trajando vestido amarelo estampado no
dia 27/09. Infs. p/ Nilton, tel. Nit, 85-40. José Luis
de Sousa — Pardo, de cabelos e olhos castanhos,
desapareceu no dia 3/10 do Centro. Infs. p/ Sr. Mi-
guel, 45-08-10. José Augusto Carneiro — 71 anos,
branco, desapareceu no dia 3/10 após ser atendido
no Pronto Socorro. Inís. p/ D. Regina, 28-9655. João
Noberto da Silva — 40 anos. escuro. Está desapare-
cido desde o dia 22/09 da Praça Onze. Inís. p/ D.
Maria, 22-0420. Leonides Antunes — 74 anos, branco,
desapareceu no dia 1/10 de Guapimirim. Estado do
Rio, trajando calça marrom e camisa azuL Infs. ci
Sr. Francisco — Portaria do JORNAL DO BRASIL.
Ludgero da Silva Gomes — Está sendo procurado
por sua mãe. D. Alice Costa Gomes. Inís. p/ 28-0103.
Luís Carlos Sérgio de Lima — 2 anos. branco, desa-
pareceu há dois meses em companhia de D. Edir
Rosa Lemos. Inís p/ D. Vanda de Melo, Rua Fio-
riano, 134. Maria das Graças Nascimento — 15 anos,
cabelos e olhos pretos, desapareceu dia 5/10. Inís. p/
D. Maria, 58-5633. Maria das Dores Ribeiro — De-
sapareceu de Copacabana. Infs. p/ 47-2113. Maria de
Lourdes Ramos — Sua irmã Maria da Glória Ramos
está à sua procura. Infs. c/ Sr. Mário, 43-8822. Maria
de Miranda Frederico — 10 anos, branca, cabelos
pretos. Desapareceu na saida do colégio no dia 3/10.
Infs. para 29-0280, Sr. Sebastião. Maria Alexandrina
Santiago — 29 anos, preta — Desapareceu dia 2/10.
Inís. p/ 49-8046. Sr. José Benedito Santiago. Paulo
e Sebastião Elias Soares — Comuniquem-se urgente
com o Sr. Francisco Elias Soares p( tel. 24-00 ou
35-00 — Ribeirão Preto. São Paulo. Paulo dos Santos
— 16 anos, branco, desapareceu trajando calça ama-
rela da Estação dc São Francisco Xavier. Inís. p/
tel. 28-2638. Ãry Renata Braun — Estudante argen-
tina, chegada no Brasil em julho p. p. Inís. p/ Em-
baixada da Argentina. Sr. Fernando Jiménez D'ávila.
Rudolf o Eronide Palma — 35 anos, desapareceu ha
6 anos de Sáo João de Meriti. Infs. p/ o Prof. Breno
Souza tel. 57-G557. Raimunda Alves da Costa — Saiu
em 1948 p/ o Piaui. Seu filho João Paulo da Costa
a procura. Inís. p/ Estrada D. Joaquim Mamede, 270,
Santa Teresa.

SIMCA — Vendo um, nôvo
mesmo, igual a zero quilo-metro, recebido eni 3 de des.

SIMCAR S.A. (Concesslo-1de 62. ou troco p/ V\V. Rua
nário da Simca do Brasil). (Professor Azevedo Marquês,
SÍáfOA AáÓNDK' »;é'-V«idiii 137' áp..a03. Lebloili
56 praticamente iiflvo.
Conde de Bonlim. 107.

Bua 1 SKODA St -<• Vendo, lacili-'to. I». Flaaiengo, 320.

SIMCA JANGADA 5! — Ven-STANDARD VANGUARD IO."?,
d.v. troeo — 2S á_ Sctombrojótlmo est.. d ridlo, & 500
229. entr. 24 de Maio, 245-t.

SÜÍCA 61 — Vendo, troco.
SIMCA .1 — Equipado — facilito, P. Flamengo 320.
Cr$ 3 350 000, Av. Snlmrba- simca 63 — Vendo bom cãfc
na 6 800. Tel. 29-G9S8- |2S Setembro, 229.

Ví
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VOLKSWAGEN 1001 — CcrA-
mica, íiltlma série, sendo em
de_ioml.ro, com comprovante,
único dano, totalmente equi-
pado. com 4 pneus banda
branca novos. Estado de con-
BemvcSo nem ii.nl, nunoa
bateu. Rua Prof. Gastio
BaJilMW. n, 90, últ, transir,
de Barata Ribeiro. Ifcclllto
para pessoa idônea.

TAXIMETRO CAPELINHA —
Pneus 760 X 16, poças caixa
m. Buiol: 43, super — Rua
Rlaelniolo, 363, sob. — Sr,
O ornes.
TROCO oxoelente casa em B.
Pina c| 3 qts., salfio, gara-Bem etel por carro 1960 cm
diante, facilito diferença —
Tcl. 45-4314.
TAXI CAPELINHA — Estado
novo, n. 41 552. completo
Vende-se Bartolomeu Mltrè
n. 399 — 305.

Estado impecável, carro de
médico, tração 4x4. Preço

tel. 25-8459.

SIMCA TUFÃO — 64, 0 San,
Aoelto troca — 28 Setembro.
22». 
SIMCA CHAMBORD (13 —
Còr preta, c| estofamento
branco, funcionando 100%,
ótimo estado *eral. Klnan-
ciamos até 20 meses. En-
tradaimiihtto. veretra-!a combinar, facilita. Tratar
tar na D1BRAM — Rua
Barata «ibelro^S-B.
¦t. "v" 

a, JBJ;. ii polesndM,•último modelo amorioana,
oom rudlo e relôslo, automíi-
tica. Proço Cr» 000 000,00 —
Tcl. 57-7055;
TRATOR Üraus, vindo com
levantamento hidráulico. —
Motor diesel, 45 HP, no esta
do. Facilito. Tratar R. Ma
reolml Floriano Peixoto. 2574
__Igua*>u. Tel. 148 ou 240.

TAUNUS-1951"— EÕWclo de
nôvo. Vendo com Crt 500 mil
de entrada e saldo om doze
meses. 30-0365.

VW 03 - Equlpa<icT^- Vendo iVOLIIS t)3 — 3.» série, supor-
c fnclllto, com entrada dei equipado c1 rftdlo, canas do
1 850, — Avl — 25-0050, turva .Iranó, cal. luxo otc.

VENDE-STRurTrWÍTlys~61 -fc?__n'prR°* A",eotma' *l!
vende-se um VauxhaU 1048.
í cilindros. Av. Epltáclo Pes-
!!__!_.__._ ii 27-9734. _
VOLKSWAGEN 

" 
1.3-62 ¦_¦ supfcr;

equipados e ent belisslmo es-
tado de oonscrvaçfto. Vende-
se ou financia-se. Rua Dr. 8»-
tanilnl, 156.
VOLKSWAQEN 64 — Diversas
cflres, pronta entrega. Aceito
troca. Rua Dr. Satamini, 15D,

TAUNUS 54 — Todo nôvo e
equipado. Vendo urgentç p|
melhor oferta, por ter bati-
do no traseira e n&o poder
perder tempo em oficina. R.
Fernando Esquerdo 5251201.
Maria da Graça. Sr, Aluisio.
TAUNUS 54 — 12 M — Estado
dc 0 Um, troco e facilito —
R. Teodoro da Silva, 419.

VOLKSWAGEN 53-54. Ven.
do, transf. para 62, o| rá.
dio, on troco p| carros na.
cionais. Ver na Rua Mar.
quês de Abranteí 178, gara.
gemi __>"•_ Carlos.
VÒLKSWAGEN de 1959 l
1063 — Entrada a partir de
1 000 mil c o saldo em 15
meses. Rua do Riachuelo,
33 — Tol.: 22-7036.
VEMAGUET 1001, Ò 

"km. 
Fa-

clllto — A vista 4 300 000,00.
_fr_?OÍ_-_ _• Sio Olemento 145.
VEríbo"willys ano 46, ótima
estado. R. Guilherme Max.
wcll 445. Bonsucesso.
VOLKS
mll

TAUNUS 51 — Utllity, ótimo
estado. R. Bom Pastor. 399.
TRÍUMPH 52, 450 mll e 12"dc
50 mll. Tcl. 46-2678.
TAUNUS 51, novinho, 600
mil. Saldo comb. 24 Maio. 25.
TAXI Capellnha, pronto pa-
ra rodar, Almirante T&man-
daré 41. ap, 912.
TRIUMPH MAYFLOWER 51.
— Vendo em ótimo estado de
conservaçSo. Ver Rua Cmte.
Cordeiro de Farias, 51, Ma-
racanft. _____
TAUNUS — Camioneta fe
citada, ano 52 — Vende-se
— Tratar na Rua 12, en.
trada 34, ap. 101. IAPI Pe
nlia — Oscar.
TÁXI cnuellnha brindado,
100 mil. R. Grão Magriço 81.
Penha.
URGENTE, Volkswagen 63,
avist 64, novíssimo, equi
pado .troco1 fac. 38-3545.
VOLKSWAGEN 62 — 

~Cô_

bege, estado excelente, equi-
padíssimo, capa, tranca,
rádio, polalnas, protetores,
pneus novos etc. Financia-
mos até 20 meses. — En-
trada 800 mll. Ver e tratar
na DIBRAM — Rua Barar
ta Ribeiro, 92-B.
VOLKS 63, equipado, multo
novo, Av. N. S de Copaca
bana 664, ap. 603.

63, novinho, 1 750
saldo comb. R. 24 de

Matosa.

VOLKSWAGEN 60 - Equi
pado c| rádio, ótimo esta
do. À visia 2100 mil. Rua
Aristides Lobo, 234.

VW 63. Vermelho, equipado,
22 500 km, 3,5 mllhóes — Rua
Araxá, 336. Tel. 38-3769.
VOLKSWAQEN 60 — Aítul-
pastel. 37 000 km. Um dos
mais novos que existe. Oca-
slilo, R. Joaquim T&vora n.
76. E. .Nôvo.  
VOLKSWAGEN 59 -lodo
equipado, côr original, mo-
tor alemão.. Ver R. Repúbli-
ca Peru, 305.

V8NDO Asro Willys «1 —
Tratnr na Ilua Mrirquís de
Olinda li, 38 — Estéllo.
VOr.íiawACÍEN"62~— Vindo k
vlstii, e<iulp. R. Garcia pi-
res, 91.
VÒLKSWAGEN 63, Estado
zero km. financio em 13
meses, cf 1500 mll. Conde
Bonfim, 577-A.
VOLKSWAÒÍÍN 63 — Equi-
pado — Or» 2 800 — Mili-
tar transferido —• Vendo ur-
gente — Qualquer entr__da.
Rua Raul Pompéla n. 160 -
>p, 601 — Copacabana.
VENDO OU TROCO" por Jl-
pe ou carro de puss. usado
um caminha» red. pneus
novos de 6 toneladas, m. ret.
Ver na Rua Pinheiro da
Cunha n. 45, ap. S-101. —
Sr. Rubens.
VENDE-SE JAGUAR 32 —
Em bom estado de conserva-
cio — Rua Domingos Forrei-
ra n. 123 — Tratar oom o
garnglsta,

VENDO DKW Sedan 60, mo-
tor 1/63, lataria e mAqulna
O.K., pneus ótimos, 2 350 -»
SUO Luis Gonzaga, 151Í —
Tel. 48-8512. .
VOLKSWAGEN 64 — Cinza
prata, 3 300 km., «qulipado, e/
rAdlo, na garantia. Vende-se:
3 650 mil só k vista. Já com
seguro. — RU* Oons.an.lc
Ramos, 167. Ver com o por-
teiro Sr. Pedro.

VOLKS 64. cinza-prata —
9B0O km. c/tranca rádio, ca-
pas, napa, aros lurados e
vários equipamentos somente
à vista 3 650 000,00. Ver e
tratar: Almte. Cochrane, 27,
segunda-feira. 

VOLKSWAGEN 61 — Todo
transformado 62. Excelente
estado conservaçio. Vendo
motivo de viagem. — Rua
Raul Pompéla, íei. ap. 261.
VOlà-SWÀGEN 64 — 0 km.,
troco por outro de 59 a 63
ou facilito com CrS 2 500 de
entrada. — Rua Escobar. 91
Sao Crlstóváo. Tels. 34-6200 e
34-6056. Sr. José.

VÒLKSWAGEN 61 — Slncr.,
3.* série, equip. c| rádio etc.
3 450 mll. Ver Rua Ana Leo-
nidia 28. ou 2.»-felra tele-
fone 43-6171. à tarde.

VENUE-SE — Aero Wll-ys 64
0 km., oom rádio, cór cinza
grafite. Tel. 57-4136.

VOLKSWAGEN 1962-Com-
proa vista. Tel. 36-6190,
VOLKSWAGEN 60 — Todo
etiulpado, vendo por 2i 330
mii. R. Urusual. 134-204.
VÒLICSW.-GÉN 03 — Ceráml-
ca, novinho, vendo: 3 250 mil,
R. UrUfciiat, 134-204.
VEMAGUETE 1S61 — Vendo
á vista: 2 500 000, motor n6-
vo. com radio, estado geral
100". Rua Washington Luis
n.o 110-101. das 8 «ia 18 hs.
VOLKSWAGBN 63. Vendo cl
facilidade, equipado. Rua
SSo Clemente 145. Troco por
carro menor valor.
VOLKS 63 superequipado. A
vista, 3 250. Tcl. 47-9278.
VOLKSWAGEN — 1 300 mll,
Gordini 63, 1 180 mil - Dau-
phtne 60 a 62, desde 750 mll
c muitos outros. — O saldo
dentro de ss[poss. Troca-se.
R. Mariz e Barro3, 72 — P.
Bandeira.

VOLKS. 64, 0 km. 2 300 000
entr, Prestaçío de 105 000.
Rua Haddock Lobo 386-C.
VOLKS. 63, seminovo, súpe-
requipado, Cr* 2 000 000 en-
trnda. prestaçio de 155 000.
Rua Haddock Lobo, 386-0.
VOLKS. 63 — Vendo, ótimo
estado. Entr. 1 600 000, prest.
de 135 000. — Rua Haddock
Lobo, 386-C.

VOLKSWAGENS - Compro à
visla, anos 59, 60, 61, 62,
ti, 64. Em bom estado —
Pago na hora, Sr. Augusto.
Tel.: 43-5699, (diariamente,
das S às 20 horas).
VOLKSWAGEN 63, 3» série,
equipado, vendo ou troco
Volks 60 a 62. part. Urgem-
te. Barata Ribeiro, 746, ap.
301 ou 28-3030.

VOt.KSWAC.HN 113 Como
novo, 2.» so;lí, nnul-piwWl,
llcíne. no meu nome, capii
pláat. transp., rf.dlo 3 f„ 2
alío-í., tranca, pnous novos
etc a :ioo Tomás copas; 442
VOI.KSWAGEN 63 — Côr
verde, e.stado excepcional,
totalmente equipado, rã-
dio, capas de. napa, ralban,
calotas sobrearos polalnas,
calha. li. branca, bafaceiro
etc. — Financiamos até ÜO
meses. Entrada (00 mll. —
Ver e tratar na DIBRAM.
Ilua. Barata Ribeiro, 92-B.
V_N'DO~i 

"vista 
õu"facllitídõ

Fond Prefect. 51, em otlmo
eat. (toral. Ver • tratar na
«;q. da Av, Pres. Wilson o|
Av. Cülónera-i (Centro).'
VOLKSWAGEN .5S, .«troça-íé
por oittro 64. 0 km, R. Sou.
ra Lima, 303,
VOLKSWAGEN 83, últ. série,
todo equipado, mas equipado
mesmo, Novinho, 32 000 km
Ver na Av. Suburbana, S 473,
0/ 6 — Todos os Santos —
William.
VOLKSWAGEN 6Ò~— 

"veüdo,
bom e3____ — 23 Setembro, 23!).
VW' .3. equip. 17 imlU-Un.
3 4301 ou fr.c. 52-7720.
VW 84, na snrantla, _arp«-
culpado, vinho. Troco, íac.
Tel__3S-3543.
VÕLKftWÀC.__N 1960. última
-..•rie, radio Bla.ui.unt ete.,
Rua do Russel 32A, Largo
<la Glória.
VOLKSWAGEN 10G4, poucorodado, còr areia, impecável,
Rua Vise. de Pirajá, 358, ap.
n. 302.
VOUCS 63,
vista. Tel.
às 17h.

equipado, 3 150
36-0040, das 9

VOLKSWAGKN 63, equipado, I
óllnio estudo, nua Glarlmim-I
do do Melo, 854, Sr. Antônio
ou Junte, Posto.

VENDO Aero Wiílysl96Õ-
2.a série, com táxi Capeli-
nha. Ver e tratar na Rua
Camerino n. 81, com os
Srs. Abilio ou Cauby. Ho-
rário comercial.

Jnrnal do Brasil, Sábado, 10-10-64, Cad. dc Automóvel ~ i'--í'ii

VOLKSWAGEN 62, novinho,
equlpadin.lmo Inclusive ca-
pt.3 de napa, 5 pneus novos,
urgente. Buse: 2 730 ou tro-
co, Volks. mais velho. Rua
Cf.pltflo Félix, 28, interno
Rua. 11 n.« 13, Mercado de___!__ t__-___.
Vi.NDÕ Chevrolet 40', todo
reformado, por preço oxccp-cional. Rua Felizardo Forte
380. Ramos.
VAUXHALL 51,,ótimo estado
geral. Rua Uruguai, 248 —
3.'l-31'.8.
VOLKSWAGEN «4, cór verdeamazonas, pouco uso, eotftequipado. Av, Paulo de Fron-
Un, Olrtj-F.
Víjndo — oüerrolet '-luxo
1940, 4 portos. Rua Luis deOamow, .83, Tel. 43-2^04.

VOLKS. 0 km azul, 3 830.
Tel. 56.0040. das 9 ás 17h.

VOLKSWAGEN 6E — Ultima
série (mod. 63), com 15 000
km. Vendo pl 3 000 à vista.
— Rua Conselheiro Lafaiete,". ap, 801.

VOLKSWAGBN 62. Nôvo, cl
32 000 km rodados. Domin-
gas Ferreira 41, jar.

VOLKSWAGBN 1961 — Sinc,
capas, nkllo AU Transistor,
equipado, b. branca, Venda
por Cr$ 9 440 mll. — Rua
P_n<un_ _l_r._Pen.ha._ Albino.
VENDE-SE um.L.-"lfl0, 

"bas-
eulhante, ano 1952. 100%. —
Preço 1 600 000,00. Tratar na
Av. Presidente Vargas, 303. —
Duque de Caxias,

VOLKSWAGBN 62. Perfeito
estado, Crt 3 950 000,00 à vis-
ta. Telefonar a partir das
10 horaa: 37-3956.

VOLKS. 60 — Alemlo, ven-
do, equipado, estado de novo— 2 350 000 à vista. — Rua
Marquês de Suo Vicente —
n. 29/310.
VOLKS 56 — Adapt. 62. Mec.
100%-, pneus, pintura nova. T.
Sr. Jorge. L. da Lapa, 53, s
30, até as 12h.

VITROLINHA Phillips pl au-
to alem-, 45 rpm. Gulmarles

22-4628. 
VOLKSWAGEN — 1961 —
ílltima série. Sincronizado.
Cerâmica. Capas, radio,
tranca etc. Aceito troca ou
facilito à pessoa idônea —
Kua Felipe de Oliveira 4-C

57-5810.
VÒLKSWAGEN 19G4 — 0 km,
entrega na hora, R. Barfio do
Mesquita. 20.
VOLKSWAGEN 63 — Acredito
que seja o mais bem equipa-
do e bonito da Guanabara e
sà faço negócio com parti-
<FUlar. Preço base 3 300 mi),
estudo pequeno financlamen-
to. Favor nao vir interme-
dlírlos nem curiosos. — Rua
A.quiaa Cordeiro, 243. — Tel.
49-8033 — Méier.

Rua Paim

VOLKS 63 — Estado excep-
cional. Grená. 58-4059.
VÕLKS 63 — Vendo, nôvo",
equipado. Entr. Cr» 2 000 000,
restante cm 12 meseB. Rua
Alves de Brito. 26.

VOLKSWAGEN 63 - Equipa-
do, excelente. R. Barata Ri-
beiro, 197-A — Zèzinho.
VENDE-SE Dodge 41, maq.
retificada, 500 000.00 de en-
trada. resto facilitado. Av.
Ataulfo de Paiva, 1335, Sr.
Válter. Leblon^
VOLKS 61 — Vendo urgen-
te. R. Barata Ribeiro, 723.
VOLKSWAGEN 62 — 33 000
km. Todo equ.J>ado s/ radio.
Crs 2 80» mll. Só à tarde.
Av. Gen. Sau Martin, 921,

Marcello.

VOLKSWAGEN -
Pamplona, 700
equipados.

Todos

VOLKSWAGEN — Alemilo —
vidro traz. adpt. 03, tudo
100 .c, à. vista 2 200. estudo
financiamento, aceito carro
maior 50 em diante, monos
preço. Rua Jablrl, 34 — M.
Hermes (íim Carolina Ma
chado). Sábado até 13 horas
ou dias úteis todo o dia.
VÕLKS 61 — Sincronizado,
mo estado — 2 550 — Can-
dido Benlcio, 407 — Jaca-
repartuá;

VOLKSWAGEN 64 — 8 000 km
c| revlsfto. cór azul, tranca,
capas, rádio, reforços etc. —
Cr$ 3 750. Domingos Ferrei

221-A.
VENDE-ÍE Impala. 59. ótimo
preço, todos os Impostos pa-
!?os, este carro é novo. Ver e
tratar na Rua Barfio de SS&o
Felix. 132 fundos.

VENDE-SE um Lincoln 193B,
cm perfeito estado de pintu-
ra e máquina, no valor dí
CrS 600 000,00 (selscentos mll
cruzeiros). Tratar' na Aveni-
da Itaóca n.° 541. Bonsucesso.
VOLKSWAGEN 64 — Vendo,
0 km, cór verde amazonas
Só * vista 27-8269
VOLKSWAGEN 1963. Ex-
celente estado. Preço de
ocasião. Financiamento- ate
20 meses. Av. Pres. Var-
iras, 3149. Tel. 52-1641 —
SIMCAR S.A. (Concessio-
nário da Simca do Bra-sll).
VW 62, urgente, barato. Rua
H. Lobo. '117.ap. 304.
VOLKSWAGEN 

"1964— 
Vend.

ou troco por carro de menor
valor. Baráo Mesquita. 131.
VENDE-SE Plymouth ano 52,
4 portas, em estado de nôvo.
Rua Assunçáo n.' 174, ci 10.
Eduardo.
VENDE-SE um carro marca
Bulck 48, bom estado. Entra-
da 450 000,00, 10 z 45 000,00,— Tratar na Rua Gabriel
Lisboa, 39, Irají, sábado e do.
mingo.
VENDE-SE 1 caminhBo Che-
vrolet 42, perfeito estado, mo-
tivo de viagem. Rua Campo
Sales n. _63.
VÒLKSWAGEN — 2 650 000,00— Ver Av. Pedro II n.° 158,
L°_____r__*!_V _ a'do
VENDO automóvel, tendlnha
e sitio. Trat. R. Almirante
Batista das Neves, 345. OUn-
da —jCabrah
VENDE-SE """

VOLKSWAGEN 64. super-
equipado, c| 5 000 km, es-
tado de 0 km. Vendo ou
troco por VIV de menor
valor. Sábado dia todo. R.
S. Cristóvão, 475-B.
VOLKSWAGBN Í963. 

""Vendo
em perfeito estado, equipa-
do. Ver Rua Conde de Ir»-
Já,_529._ Botj
VENDE-SE 

"iVnmlnhá. 
Che-

vrolet 1946. Rua D. Olantll-
da, 13, te). 30-.7376. Sr. Ma-
nuel. e um Cônsul 1934.

VE.NDE-SI. Pordson 50. Av.
Mons. Fòlix 284-A, Preço a
combinar.

VAUXHALL 52. 4 cil., nôvo,equipado, c/ rádio. Ent. 500mil. Rest. 12 de 73 mll. Av.
Suburbana 2 908. Del Castillo.
VENDE-SE um" Volkswagen
53. transformado em 62, for-
rado de napa, com rádio. —
Preço 1600 000,00 à vista. —
Tratar Leopoldo MI_ruez; 7,
ap. 501.
VENDE-SE 1 VW 

"ano 
.960'.

adaptado para 63. pinturanova, pneus b. brenen, no-
vos, capas, estado de novo.
Tel__48-25õã,__i_ Silva.
VENDE-SE 

"um 
Acro ¦ Willys

61, Praia de Botafogo, 356
Tel. 26-2583.

V,.1'.. v. '..•)/¦'•'¦ _¦__> ' -,'¦¦ fe^v ¦•' ¦ "'¦¦;¦ '¦' ¦ ¦ li u"GÊNOA tYIMA}
Aberta diariamente até sis 20 horas

domingo até às 14 horas
VENDE — TROCA E FACILITA

1904 — VOLKSWAGEN, 0 km, vúrlas córes
1903 — DAUPHINE, impecável
1903 — SIMCA, superequipado
1903 — VOLKSWAGEN, em (liver.sns córes
1903 — AERO WILLYS, vAvllis côrps
1903 — GORDINI, em diversas córes
1902 — DAUPHINE, e.stado nôvo
1902 — VOLKSWAGEN, rádio, capas etc.
1902 — GORDIIfJI, em diversas córes
1902 — AERO WILLYS, superequipado
1901 — VOLKSWAGEN, sincronizado
1901 — SIMCA, estado novo
1960 — VOLKSWAGEN, superequipado
1951 — NASH AMBASSADOR, 4 portas
1950 —CHEVROLET, 4 p., radio, tranca etc.

Rua Mariz e Barros, 724 - Loja
Telefones: 28-7791, 48-1403

.-4A_.#£#t;.

-m(_fl"

1^
UTIUOADE
PÚBLICA

VOLVO 32, estado novo. Von-
doj 750. Av. Bni:. deJPIna 832.
VOIíKSWAG_N_955. Vendo,"
Rodolfo^ Dantas, 93, ap. 303.
VENDE _E*ou'_.trooa-se: Ply-
moutH Belvedere; I9is. sem
coluna, 2 portão, Souaa Ll
ma, 363.

VOLKSWAGEN 61 — Slncr.,
novinho. 2 360 mll. Rua Sio
Carlos. 330 — Eatdclo.
VOLKSWAGEN 61 — Vendo ii
vista, 3.» série, nôvo. Dr. Sa-
t.mlnl, 158.

VAUXHALL 53 — Bom de
tudo; vale apena ver. Av.
__s.__ e F&tlma, 50, ap. 311:

V__SWAGKN 64 — Zero",
vinho, vendo. Tratar depois
das 12 horas, Tel. -13-ÍW01 —
Sr. Paiva.

VOLKSWAGEN 64 - 0 km,
pronta entrega, troco e íi-
nancio. Tel. 36-3435.
VOLKSWAGEN 1963 — Tl-
rado em 64, o/ 3 800 km, Ia-
crados, b, branca, verde, equi-
pado. Preço à vista CrS 
3 400 000,00 — Ant. Carlos —
E. Gustavo Sampaio, 508/204
— Lema.
VENDE-SE Vo-kswagcn «1, 3.»
serie, sincronizado, em per-
feito estado, com rádio. Bua
1!) de Outubro n.° 8.

com urgflnolA;
um Clievrolet, 46, Táxi Cape-
linha — Ver « tratar com
o Sr. Guilherme, na R. Sil-
veira Martins. 13D.
VENDE-SE '-Volkswagen 1863,
côr cerümlca, superequipado,
pela melhor oferta, k vista
oit a prazo, em condlçôe-. a
combinar. Tel. 25-0220, com
Cláudio, somente amanha p/manhfl.

VENDE-SE um Pord 46. cs-
tado nôvo. Tratar R. Galva-
nl, 96. ap. 101, Sr. Miguel —
Vila Jardim da_Penha.
VOLKSWAGEN 63"— Vendo
fc vista em excelente estado.
NRo aceito intermediário. —
Tratar e ver na Rua Cons.
iheiro, 94 ou pelo tel. 27-9721,
hoje « amanhB,^
VOLKSWAGEN 1959 — Ale-
máo. Entrada 1 000 mil e o
saldo em 20 meses, Rua do
Riachuelo; 33, tel. 22-7036
VOi-kSWÀGEN — 1963 —
Verde superequipado. Ro
das cromadas, rádio ame-
ricano. Todo forrado a na-
pa — Faróis de neblina —
tinido dono. — Rua _jal-
ma Ulrich, 23-C. — Tele-
fone^27-3303. Wajdlr. _
VENDE-SE Mercury 51, pi.
todo original, nunca bateu,
por Cr$ 1600 000,00 à vista.
Rua Criciúma, 52, Irajft. —
(Esta rua fica no final da Av.
BrAs d» Pina).

VOLKSWAGEN 63 - Vendõ
com pouquíssimo uso. <
14000 km — Totalmente
equipado. Tratar na Rua Se-
nador Vergueiro n.° 138,
ap. 104 — Sr. Diomedes
Somente à vista.

VENDE-SE um Chevrolet S0,
mec-y-nlco. 4 portas; ba.. da
branca, todo equipado, lm-
pecivei. Rua Bavfto de Ipa-
nema, 50. Tratar com o Sr.
Luis ,r
VOLKSWAGEN 64", 6"km é
63. Troco c flnar.e. riní.el-
roJJsdi.tlü Id-tSOU
VÒLXS 64' (0 

"km") 
63 BUpe:

requipado, 02 eqvtlpado. Aero
62. ótimo ea.ado. Estudamos
financiamento dentro d»* sua
possibilidade. Rua Haddock
Lobo. 386-Q,
VãMAGUET-TE 59 — Vendo,
c/ rádio, capas, s/ ara., pneus
b. b., motor 63; única dona;
qualquer prova. Cr» 1 990 só
à vista. — R. Pinheiro Gui-
mari«s. 49.
VOLVO 51 — Conservadlssi.
mo, único dono. 2 300 000,00

Prudente de Morais, 266
1CC-B.

VOLKSWAGEN 
" 

1963 — 3.»
sfrle. Equipado c/ rádio tran-
slstor, capas, tranca e cha
ve ?eral. CrS 3 300 000.00 -
Rua Humaitá, 18, ap. 503 —I VOLKSWAGEN

VOLVO 31, ótimo estado. —
Troco, financio, vendo, Eua
Conselheiro Zenha n. 27, —
ap. 402.
VOLKSWAGEN 64. vendo
equipado. P. Flamengo, 320

VOLKSWAGEN 61. supere-
qulpado. impecável estado,
troco e facilito. E. Figueira
de Melo. 162-B.

VENDE-SE um Aero Willvs
61, Eua Waehiueton Lul7. 86

Pontes.
VEMAGuerE 63 — Vendo;
facilito; P. namtiiHo, 320.
VEND_ SEM:«Mlnor .2i'4:p.;
lindo, íac. P. R. Mal. Jí.frc.
86/101.
VOLKSWAGEN 64, 0 km!
Fac. 38-7740 e 48-403».
VW 60-03 —.Supetequlp.-:lin-
do cerro 2 155 mll. It. Ceará
157, i-.p. 201, Sr. Fernando:

Tri. 40-7692.

VOLKSWAGEN 63, últ. sélie
equip. estado de novo 3 280
mll ii vlàl.\. Financio. Acei-
to troca. Rua Figueira 22.
S._F. Xavier, tel.: 28-7512
VW 02. últ. liérlc. placa bal-
xa. equlpadisslmo 24 000 km
reais, único dono, particular
2 880 mll, tel.: 34-4109. Sr.
Alltoni _
VOLKSWAGEN 64 como ok".
— Equipado Cr% 3 780 000,00
A vista. Troco e financio. —
R.ua Iguaçu 266, Cascadura —
6rt__.ara.
VOLKSWAGEN 64, zero, ce-
ránilciv, ílnanelo até 15 meseá
ou troco por mais antigo.
*v•_?!_. Setembro. 183-A.
VÒfjCSWÀdlÍN 6l7 úitlmu
equipe d iüsiinc, facilito com

1 500 mll. Aceito troca. Re--
tante até 15 meses. Av. 28
Setembro; 189-A,' 

1963 e 1961,

_\wEáS&3à W'-*«*_¦B__-K?/j_B_B9__K3___niCr r^\ H
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PONTO DE PARTIDA PARA ÜM BOM NEGÔCiO
19U4 — CHEVROLET, Inipaln, 0 km, 4 portns.
1064 — SIMCA TUFÃO, estado dc 0 km.
1904 — KARMAN-GHIA, xcro quilômetro.
19B4 _ VOLKSWAGEN — 0 km.
1963 — GORDINI, ótimo estado.
1961! — AERO WILLYS, estado de nôvo.
19G2 — OLDSMOBILK; 88. sedan, 4 portas,
1963 — VOLKSWAGEN, equip., c/rúdio.
J9fil — OLDSMOBILE; 4 p„ Super 88.
1961 —¦ VOLKS. todo rcviündo.
19U1 — DKW. camioneta;
1960 — AliltO WILLVS.
1959 — CHEVROLET, Impala, 2 portas.
1958 — PLYMOUTH; 6 cilindros, 1 portas.1957 — OHEVROLET, 4 portas, hidramiitien.
1957 — FIAT 1 400
1956 — __\'Mr>U.TH, cupi, hidráulico.
1955 — DE SOTO — 2 portas, meéâilico.
19.-.:_ — CHEVROLET, sedan, hidram.
1953 — CADILLAC, Coupé dc Villc.
1917 — CADILLAC, todo dc fábrica.

Rua S. Tco. Xavier, 189 ¦< Tcl. 48-0G1G
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3.* série; ambos equipados,VENDO Volkswagen 1063, oti- em rst. de nov... R. Barfiomo estado, equipado com ni- de Mesquita, 26.
dio, pneus broncos, tranca
de direção. Aceito eventual-
mente troca carro monor va-
lor. Ver R. Raul Pompéla
n.o .148 
VENDE-SE um Pord 51, em
perfeito estado. 4 portas. —
Tratar na Av. Suburhana n.
6 644, com Hélio, Garagem
Pilares^
VOLKSWAGEN 24 km"," il.
branca, radio Crt 2 800 mll.
au» Prudente de Morais, 83,
ap. 303, c| Dr. Guerra, Pi
manhã.

VOLKSWAGEN 61 — Ia. nine.
em ótimo estado. Bua Andra-
de Neves, 281, c/ porteiro,
entre os ruas Jo..é Higino e
Uniíiiial. na Tijuca.
VOLKSWAGKN 62 — ÒtTmo
ttóíado, um único dono, côr
verde Bua Santa Luísla n, 53.
Maracanã.
V5-.KSWÃGBN 63 — Equln.
3 ISO mll à vista. Tel. 4S-S372.

VENDE-SE 1 Ford Plck-Up
1941, «m otlmo estado. Bb-
trada Monsenhor Felix, 456,
Ira)á..
VOLKSWAGEN 62 — Péfo-
Ia, equipado, rádio, tranca,
cvhave geral etc
Crt' 3 850 000,00. — Rua Sào
Luis Gonzaga, 1835, teleío-
ne _______ 
VOLKSWAGEN 63 — ÂnuI,
equipado, râdlo, tranca, bb.
etc. realmente nôvo. Rua
Sio 

'Luia Gonzaga, 1 835. —
Teh_ 23-1839_.
VEMAGUET 60 — Vendo,
iiuperequlpado. estado de
nova. Rua General Polido-
ro 285, c! 12. Nao tem te
lefone.
VÒLKSWAGEN 1963. nôvo e
equipado. Vendo à vista ou
até 29 meses. Haddock Lobo
n.o 1__-J_;
VE_X> HÂDIO Blaupunkt
tranEistor c] antena d« cha
ve. Tel. 36-3125._
VOLKSWAGEN .1 — Slncron.
45 000 km. Azul. Venha ver
R. Bambina, 67-A.

VOLKS 63, estado de 0 km.
V_t!o l.Hrato, Rua Marquês
<i__Abrauteí, 26. Port.
VOLKSWAGEN 61. SIllC. 3.t.
série. Equip. rádio etc. 2 500

vista. Ver Rua Com, Cor-
delro de Fnrlns, 46Í4C2. Nlte-

í. VVnncijT, até às 13 lio-
_____
VOLÍCS' _2 _3_—""tenlio" dois
sup. tq. ncvi_F.li_.-F. Vendo uni,Fac. pane. 54-0100. Ver R.
Bispo, 41 — Rio Comprido.
VOLKS 6'3 —Com 

"garantia

de pintura e 3 revisões gra-
tuilas, 1 milhão de entra-
da e o saldo em 10,15,20;
e 24 meses. W. dos Andra-
das, 96.

*de segunda á sexta-feira, à 18,30, na tv-rio, canal
13, você pode. perguntar o que quizer ao joão que êle
responde, agora, também na televisão - pergunte ao

um programa cto prf-4 - rádio jornal do brasil*

VOLKSWAGEN 63, rende-ae,
equipado, última série, rá-
dio, est. impecável, 3 200 *
vista, tel. 47-83-29.
VOLKSWAGEn"53 — Vendo
1 620 mll. 57-7039. D. Sueh.
VOLKSWAGKN — mi —
D km. Enlr. 2 390 + 11 i
199 — 23-9986. 

joao

pergunte ao joão
RADIO
JORNAL
DO
BRASIL

^^^ como? ^^^^

I l#K ' por que? • X* % \
_W« 3 / ** » _ » wmly /V ^-M
wsm.\ \* ' '¦ \ /fÊfM_

VOLKS 63, todo equip.. a_l
3 280, B Joio Pinheiro, 244
gp'.' 202,- tel. _4__687J_.__
VÕLKSWÃGÃt" 60"~ — Vendo
2 130 mll. 57-7039. D. Suelh

VOI-KSWAGilN 60[62 — Ven
do em estado de nôvo, super
equipado. Facilito cl 1 500
rnllüde entrada. _______W_j_
VENDO VÕlluiwagên 63..ÜH1-
ma série, novo, superequi-
pado. Tel. 26-9997.
VOLKSWAGKN — 1964
0 km 2390 + 11 x 199 —
23-9986. •
VOLKSWAGBN 61. Kqulpsdo,
capas e rádio, «stado de nôvo,
nio atendo telefone — Rua
Marte e Burros n.° 653-A.
VENDO um caminhão Che-
TTolet 61, num Mercedes 59:
estado de novo. Ver em Ne-
ves. Niterói. Posto Bíso de
Ne vea.
VOLKSWAGEN 62 — Supe
requipado com r&dlo Blau-
punkt, tranca, capas, tudo
no estado de OK — Vendo
urgente n» Ru» General Se-
verlano n. 223 — Telefone:
SÍ-9770.
VOLKSWAGEN 60 — Sedan
8* 000 Icms. Todo original de
fábrica. R. Bambina, 67-A
Botafogo.

TH
AGÊNCIA | |
DE AUTOMÓVEIS |g|

FIQl'K CIENTE!
VENDA l'Ai:

1.EJWOS UM PLANO DE
\ CADA CLIKNTF.

1BG3 — GORDINI — Gelo
1962 — GORDINI — Verde
19112 — DAUPHINE — Verde
1962 — RURAL WILLYS
1962 — DAUPHINE — Gelo
1901 — AERO WILLYS — Verde
1961
1960

VOLKSWAGEN - Azul
RURAL — Ótimo estado

1956 — BUICK — Côr verde

TODOS OS GARROS K0,i «.'.VISADOS
; RÚA MARIZ E BARROS N:0 774/776

TELEFONES: 4H-7454 — 34-9318

VOLKSWAGKN 61-62, ultl-
ma serie, sincro, tndo 100"...
Pérola, capa napa. tranca
radio hy-fy, 5 b. b. novo3. to-1
do_equlp. 36-6432. Vendo.
VOLKSWAGEN 

'im. "novissi-1
mo. Unlco dono. 3 000 km
mssmq.Tel. 47—1519. __
VW. 62, 

"ultima "serie", 
26~ÕÓÕ

km. equipado, ótimo estado.Crs 2 800 000,00 & vlatit, Rua
das Palmeiras, quase esquina
de V. da Pátria. Bar Palmei-
ros — Miguel.
VOLKSWAGEN 64 — ÈqüIpíT-
do, na garantia, recebido em
13 de Julho, 1 dono médico.
Vendo ou troco. Tel. 48-7183.
VANGUARD 

"il — "&5Ó "míl7_

portas, , 4 c!!.. rAdlo. Esta-
do de nò-.-o — R. Bento Car-
doso, 30-B — PenhaOlrcular:
VENDE-SE IWM.:':ano'" 59, es-tado nôvo. Ver e tratar e:nMan*, Estado do Rio. — Av,
__•_!_'' *__S___!! S! %. _í__l •
VENDE-SE üina"Kõmbfimpe'-
cãvel. Ru* MaragOBi, 92 —
Penha,

AERO - GORDIINE - RURAL
DAUPHINE - JEEP

Posto Dois Irmãos
Seção de Pecas

OFICINA AUTORIZADA WILLYS
Revisões e garantia gratuita. Ser-

vicos rápidos garantidos.
N.B. — TRABALHAMOS COM

PEÇAS GENUÍNAS. Por isso damos
garantia mesmo em carros usados.
Lubrificação especializada em qual-
qu€r tipo de veículo. Inspeção de gra-
xeiras e suspensão, pulverização de
chassis e canocarias pelo total de
CrS 4 000,00.
RUA CONDE DE BONFIM, 701 a 703

TEL. 58-0467 e 58-0808

CARROS ROUBADOS
Aero Willys 1900 — AZUl — GB 75-31
Acro Willys 1902 — G_lo — OB 24-19
Aero Willys 1903 — Preto GB 18-73-51
Aero Willys 1903 — Preto — GB 19-54-15
Aero Willys 1902 — Preto — GB 16-04-71
Aero Willys 1963 — Preto — GB 18-80-82 ..
Aero Willys 1903 -- Azul — GB 21-15-lfi
Aero Willys 1963 — Azui — GB 18-95-84
Aero Willys 1963 — Gel» — GB 20-B4-27
Aero Willys 1962 — Bordeaux — GB 18-22-fi)
Aero Willys 1963 — Azul — GB 39
Aero WUlys 1904 — Bege -- MG 3-13-91
Acro Willys 1963 — Branco — GB 21-31 -20
Aero Willys 1962 — Péroln — GB 17-52-08
Aero Willys 1963 — Azul — GB 19-62-61 " ""^ "'".
Acro Willys 1964 — Cinza'-- GB 51-52 ... -..'•_'.
Aero Willys 1962 — Bordeaux — GB 17-04-33 V- . -k
Aero Willys 1903 — Bordeaux . GB 21-75-46 "•'-.!'
Aero Willys 1962 — Cinza-Pérola — GB 20-04-22'V _"
Aero Willys 1903 — Gelo — GB 21-22-20 ,- _ 

'í

Aero Willys 1963 — Azul-Noturno — RJ 32-63-13-VVf
Aero Willys 1963 — Azul — GB 20-75-00 ' ' "" ¦*''
Aero Willys 1961 — Verde-Claro -- GB 15-61-76 .." Í2
Aero WUlys 1963 — Bordeaux — GB -20-10-92 ' ¦--'•¦ ft'

Gelo — OB 13-29-27 ' f_":'<_fj['
Cinza e Marlim — GB 40-19-73''.
Preto — GB 18-77-11
Pérola. — GE 18-80-43
Gelo — GB 20-06-97
Azul-Noturno — GB lfl-43-43'.

- Befçe — BA 7-00 ...:..
Aero Willys 1962 — Gelo — GB 17-28-27
Aero Willys 1908 — Bordeaux - GB 18-44-87 '•

Branco — RJ 6-88-90
Bègé — SP 18-84-24
Bordeaux —MG 1-10-76-60
Bordeaux — GB 17-31-86
PrêtO — GB 18-74-69
Preto — GB 56-85

Aero Willys 1964 — Bege — GB 21-28-73 ¦-—<¦¦ >:*,
Aero Willys 1963 — Grená — GB 19-08-02 

'.'. 
,'.",V

Aero WUlys 1963 — Gelo — GB 85-15 .- - . th
Aero Willys 1963 — Preto — Lie. Esp. 67. Min. Aer.'
Aero Willys 1963 — Azul — RJ 11-28-29
Aero Willys 1963 •— Preto — SP 17-57-81
Aero Willys 1964 — Bege — GB 21-67-32
Aero Willys 19C4 — Cinza — ES 6-56-36
Aero Willys 1963 — Gelo — RJ 1-43-27 ' ' •
Aero Willys 19G4 — Caíé — GB 15-59-56 .." V:-'':'
Aero Willys 1962 — Vermelho — SP 1-37-88-75 -.-. £:.'-JJ_
Aero Willys 1964 — Bege e Marfim — RJ 1-7Õ-SS'" - \
Chevrolet 1951 — Azul — GB 12-55-74 ___, ..-
Citroen 1949 — Preto — GB 13-74-21 ••.V-3tí
Ciiroen 1948 — Preto — GB 12-39-61 -' "'u.
De Soto 1941 — Preto — GB 5-89-59
De Soto 1948 — Azul-Claro — GB 1-23-72 !«£«¦?»
Dauphine 1960 — Cinza-Chumbo — GB -.1-19-51- ¦-- i_
Dauphine Gordini 1963 — Bordeaux — SP 4-18-60-M"
Dauphine Gordini 1962 — Gelo — GB 17-48-08 V,,'^
Jeep Willys 1962 —Cinza — GB 21-37-70 '".'V .
Jeep Willvs 1957 — Verde — GB 17-33-75 ••••<•..:.&
Jeep Willys 1957 — Verde — RJ 11-03-14 " ",;>;*
Karmann-Ghia. — 1963 — Violeta -- GB 19-55-65Í \'Á
Kombi 1963 — Verde — SP 20-45-88 .-- l—V
Kombi 1964 — Verde — GB 10-93-72 -.!¦'*¦.. «..
Kombi 1963 — Cinza — GB J9-97-91 '"'V V
Kombi 1961 — Gelo — GB 13-47-47 \Vj,_V
Kombi 1963 -. Azul — GB 21-00-lfi ' •«>. '."'.^
Kombi 1963 — Pérola — GB 19-51-26
Mercedes-Benz (lotação) 1958 — Vermelho-Ar^çjj)».'.

— GB 4-85-97 ¦'¦'.,-_¦¦•-'
Rural Willys 1962 — Bege e Gelo — GB 16-98-82-. *j
Rural Willys 1963 — Azul e -Branco — GB 20-66-45 .
Rural Willvs 1964 — Verde — MT 5-52-43 •_&£
Rural Willys 1962 — Verde — RJ 10-53-78 >w$iQ2.
Rural Willys 1963 — Azul — GB 14-22-46 '" 

*

Rural WUlys 1964 -- Verde e Branco — SP ll-if-lí^
Rural Willys 1962 Cinza e Bege — BA 65-48 . ,. $

Aero WUlys 1963
Aero Willvs 1962
Aero WUlys 1963
Aero Willvs 1963
Aero Willys 1963
Aero Willys 1963
Aero Willys 1962

Aero Willys 1964
Aero Willys 1963
Aero Willys 1962
Aero Willys 1963
Aero Willvs 1963
Aero WUlys 1963

• ..i '(¦»/
"C .,"Í?íl-',».."

li.'.'

VKíDM-SH um ônibus *m
bom est-do, numa das me-"nores linliaj d» GB. — Ru*
Ma__s e Silva, 380. Inhaú-
m». Das 14 ís 18 hor»...

VOLKSWAGEN 60 e 61 -
Plano 15 meses. Telefone
22-0514.
VÔt_KS\VÂGEN~«í', 2. sêrlê.
Supereciiilpado - B. Bníio
de Coteglpe. 4õa, ap. 101._
VOl-KSW AGE.. 1364 — Parti-
oular eom 14 000 km. Equi-
p.uils_ilmo. Melhor oferta —
Tel. 34-5438. ________
VW - 63 —¦ Equipado, parti-
cular, vendo, na .Rua Bario
de Coteg-pe. 5_, ap. 101.
VW — Vendo ano ÍWI —
2 000 000,00 e 5 x 100 000.00.
Aceito oferta — 49-4'JlO.

VOLKSWAGEN CO, cm perief-to estado. 2 200 000 í vista.
Barata Ribeiro, 147.
VW — Vende-se, 1952. ,OrÍ~7r1 500 000.00. Tratar Av. Gen.-
SanJ._iirtlnn._l 125Í ap.101.
yBMAGUBTE¦¦ 58; Uidonôvã^
.vende-se a particular, até 12
horas. Bua Maui n. 5, Sta.Teresa. General Hélio. _
VENDO 1 Kombi Stand., 0
Km, chegada diretamente da
fábrica. Tcl.-. 32-3438, at* ks
_2_horas. Sr. Júlio.
VOLKSWAGEíí 63^ eoulpadis-
simo, único dono, 3 200. R.
Mariz _e Barros, 370. ap. 411.
VW"ffiT — Excelente'," Cr$' ...'.

300 mll de en'r -'". Finan-
clo^o resto — 37-9980. _•
VÒLKSWAGEN — 1983.; últi,
eérie, e<i. est. novo .Part.
vende à vista, 3 250 mil —
___.¦_•M*lán'_Jca___ 170." api 33.
VÒLKSWAG_-!N 63"'últ." série",
eM. nôvo, 3 250 mll a vista.
Trono por VW 59 a 82. Tele-
fone 30-6418.
VENDO tun automóvel Jave-
Un em ótimo estado. 830 mll
a vista. Av. dos Democr&tl-
cos n. 533 em frente ao Via-
duto de Higienópolis.
VEND É-SÉ um Chevrolet
Brasil, ano 1959. bafcuüiante— Rua $ao Joio Batista n.
327,Jundosf.
VÕÍ_3WÀG_N 61 — Vendo.
Rua Coronel Brandüo, 12, S.
CTistóvlo. Até_17__.oras._
VÕ_C3W___N 

' 
_G2""—' À™"l

equipado — Vendo uracute.
único dono, preco CrS ....

700 000,00 à vlstn. Telefone
26-0170. ¦_
VÕLKS 1M2 — Veiüio, ur-
gente, à vista. Preço de oca-
sido, ótimo estado. "Pmncls-
eo Otaviano, i3. P. genollna.
vd_CS~53. otlmo estado, ce-
ramlca. 1 530. R. José Hiai-
no!_264._casa 3^
VOLKSWAGEN 1063 — POU.-
co rodado, único dono. Troco
por Volts mais antigo. Tcl
38-9C94 — Sr. Edison.

ÉquI

AGÊNCIA BRASÍLIA
Bua Conde de Bonfim, 41-A, esq. Félix da
Cunha.

1964 — AERO WILLYS, 0 km
1964 — GORDINI, 0 km
1961 — DWK VEMAGUETE, rádio, olimo estado
1961 — DKW BEL-CAR, equipado, excel. estado
1961 — DAUPHINE. nulio, ótimo estado
1960 — DKW BEL-CAR, equipado, ótimo estndo
1960 — AERO WILLYS, equipado, excel. estado
1954 — CHEVROLET. Bel-Air. equipado
1929 — FORD, 4 portas, excelente e.stado.

Compro — Vendo — Troco e Facilito
KAFHAEL DAIUTOL_

FISSORE

Rural Willys 1963
Rural Willys 1961
Rural Willys 1964
Rural Willys
Rural Willys 1964

GB 22-03-42
Rural Willys 1962
Rural Willys 1963
Rural Willys 1964
Rural Willys 1963

Cinza — GB 19-50.7
Azul e Creme — GB 1-49-69"" ¦>
Verde e Marfim — RN 1:14-03*
A7,ul e. Branco — RJ 6-68-4õ_ .'.'-
Vermelho e Branco — ¦-.-:" :g»

i *_*
Azul e Branco — GB 15-96^12^
Cinza-Branco — GB 20-55-32 .'. .

• Azul e Cinza — DF 1-01-83--,,,;í
¦ Marrom-Pérola. — GB 20-12-90 -

Rural Willys 1962 — Bege e Gelo — GB 16-98-82 -.'
Rural Willys 1962 — Verde e Marfim — GB 17-01-9Ò7-
Rural Willys 1961 — Azul e Branco — GB 18-05.-70 ...
Rural Willys 1963 — Cinza, e Branco — GB 20-35-84.:
Rural Willys 1959 — Vermelho e Branco '-' _*

GB 14-15-68 "_í';4*
Simca. 1963 — Canela — MG 87-44 Vi^i
Simca 1960 — Gelo — GB 12-24-79 • ¦>--'--¦.;..
Vespa 19.2 — Cinza — GB 41-78 ,""'-*;i
Vespa — Marrom — GB 23-07 'í_S»i-":
Ve=pa 1963 — Cinza e Vermelho — GB 62-97 .' 'V "%

Volkswagen — Verde — GB 3-33-16 , -<«. _
Volkswagen 1962 — Verde — SP 14-35-60 ...-¦«*;;\-r
Volkswagen 1963 — Verde — DF 2-52-27
Volkswagen 1964 — Verde — RJ 19-68-81 . .wJig
Volkswagen 1963 — Verde. — SP 70-75-70 V^.--„'
Volkswagen 1961 — Azul — BA 77-99 ;¦.,;„ .*;.
Volkswagen 1964 — Pérola — GB 17-06-83 ;V>
Vollcswagen 1964 — Verde-Escuro — MG-63-53-26.- ..¦¦
Volkswagen 1961 — Azul — RJ 14-63-99 ~'.*v,
Volkswagen 1963 — Vermelho — GB 18-56-38 

'','"':-'>

Volkswagen 1903 — Verde-Claro — MG 3-11-98 , ,V_
Volkswagen 1962 — Verde — RJ 1-54-54 .,,w. ^f,
Volkswagen 1964 — Cerâmica — AL 1-14-87 \ V*
Volkswagen 1964 — Verde — Lie. Esp. 1-15-89-29 ^y.
Volkswagen 1902 — Azul — RS 51-39-35 i :>.._•.

'Volkswagen 
1963 — Azul -- RJ 1-68-97

Volkswagen 1963 — Azul-Pastel — SP 22-87-19 ..,";._ ;&,
Volkswagen 1961 — Amarelo — GB 11-61-07 ,,r'.'' $
Volkswagen 1963 — Pérola — GB 21-71-93 • ¦..-

Vollcswagen 1959 — Verde-Chumbo — GB 14-96-13,.;;.
Volkswagen 1963 — Azul-Golfo — RJ 32-73-74 ';. 

. <.

' Qualquer informação sobre a localização destes,
veículos poderá ser dada para o Serviço de Utilidade1'
Pública da RÁDIO JORNAL DO BRASIL e Baheçf
de Crédito Real, pelo telefone 22-1519. -.«-.>J,

' ";¦•"..»'

Solicitamos aos proprietários de veículos rpuba^
dos que estão sendo irradiados pelo Serviço de TJíi.11^.
dade Pública que comuniquem para o telefone 22-15J9,.
tão logo o mesmo seja recuperado, para evitar flue-
uma. nova irradiação possa causar transtorno ao seu.
verdadeiro dono. ..V V^í

^.-l-v-ilj,
-sr-- _

¦ "¦

VENDE-SE Cadillac ano 32.
Tel.-. 30-1181. José.
VENDE-SE um DKW Vema
suete 1901, por CrS 2 130 000,00

Tratar na Rua Álvaro de
Miranda n.» 11 — Pilares, c/
o Sr.-":Abel. _
VOLKSWAGEN 53 —' Cí.río-
cíi-ia t)2, e.it. imp, I 4C0 entr.
Aceito tro.a, íac. — Vise. de
Santa Isabel, 46-0.
iVOIjKSWAO]_"TÕ58, enxuto,
todo equipado, bitola larga,
lindo carro, Kua Clarimundo
de Melo, 834, Posto. Sr. An-|P. Atlantic.

VOLKSWAGEN 1054
pado. 8 mll km. Aceito troca
por Volks mais antigo. Tel
38-9894 — Sr. Edison, único
dono.
VOLKSWAGEN 61, Sedan —
43 000 km. Todo original -
Sunereqnlpado — N. S. Co
pacabana. 308. np. 711.
VOI.KSWAGEN" 64 — 3"OÕO
km — Vendo, troco. Supere-
qulpado, novinho. Av. Para-
liopuíl, 9118 — V. AtlHlltlc.
Ilha do_Governtttíor. __
VÒLKSWAGEM 

" 
03" — H'Í0O

km, placa milhai' rad., tran-
slstor. Cap. napa novinho.
Troco outro mais antigo —
Vendo Av. Paranapua, 98S.

Ilha Govern.
tônio- OU Jorge. iVOLKSWAGEN 64 — Equi-
VÒLKSWAGEN 61, 3a. sérfe. Ipado, 4 000 km. velocimetro
todo equipado, estado geral lacrado, sem emplacar. 3 750.
lOO^c, Bua O-Mimundo de Troco por carro mais velho.;
Melo. S54. Sr. Antônio ou |I.rane. Ot..viano 23. P. gu-

BELCAR - VEMAGUETE - CAIÇARA
TÔDAS AS CORES * ZERO QUILÔMETRO
ACEITAMOS SEU CARRO NACIONAl COMO ENTRADA
Longo finonciamentoi Entrada co alcance de todos.,

M PALMAR S.A.
CONCESSIONÁRIOS
CENTRO; Rua Visconde de Inhaúma. 50 4.» and.

Tel. 43-9940
COPACABANA; Av, N.S. Copacabana, 1171 (Euieau

Metropolitano)
TIJUCA : Pça. Alonso Pena, 67- B, «sq. Or. Satamini
OFICINA ESPECIALIZADA - OLARIA: Rua Filomona

Nunes, 162 (Av. Brasil • em frente á Escola de
Marinha Marcante)

i Jorge. Posto. isolin». í

vÊÉÊ. "

1964
I 1962
j 19G2
j 1SG2

1961
j 1961

:

VEN

veículos!
•'•¦_' 1:

R. MARIZ E BARROS/892
TEL 28-5123

RI.NAULT 1093 — t.indo carro ;"'.' 
'

AERO AVI_LY§ — Estado de 0 km,,.,.;
 GORDINI — Equipado, ótimo estado. .•_.•_.-

VOLKS1VAGEN — Equipado, excepcio- ¦

nal estado .. . ,
DAUPHINE — Equipado, ótimo estudo, .
DKW — Sedan, equipado, excepcional
estado .;"! __

X961 — VOLKSWAGEN — Equ_pn«lo, estado^.de
(I km . .«;

Iflfifl _ VOLKSWAGEN — Equipado, ótimo»
estado '" " ,

DEMOS - TROCAMOS - VIN.VXCIAMO.S
.P

- 
¦ 

¦ ¦



tw ¦ ¦ ., ¦¦¦. :¦ ¦ ..'x;,:my~m":"y:'- 'yy '¦¦ -y.

6 — Cad. de Automóvel, .Tornai do Brasil, Sftbádo, 10»lp;fl*-'

rijj#sj$i$

SEU CARRO USADO
VALE MAIS CR$ 100.000,
NO NOVO PLANO DE TROCAS DA
AGÊNCIA HUGO DE AUTOMÓVEIS

fi-; ^

Vi-NDK-HÊ "Simca-Tufão"
1064 — Sonilir» queimada
camurça meliUl.a — I (KHI
km, rodados «om seguro e
tótliis revl»6es pura fazer.
Preço de OrS 6 500 000,00 -
Tels.: 1)0-8477 t. 80-5329 —
Paulo,,;
VITKOLINIIA PIIILUV8 p|
Volks. « outron curro.t, tmi-
do. 2.1-1)783. ,":-.
VENIÍO rádio Dl.VolXa. Blau-
ímnkt transistor, 3 falruts,
__-07íl8.
VOLKSWAGEN 03, novinho,
Telefone 3.-__tt!.
VBNDE-SB' Diuiiili Ini" 03," ú ti-
mo «atado, Imue 3 ISO. Acei-
to o.ertM. Uua Ai-iuloa Cor-
deiro, 478. T«U; .«-«no.
VENDE-SE um õãrrõ] stüdc-
lialtcr, ano 1IM8, Champion.
Preço Cv$ 1200 000,00, ílnan-
ciado. Tratar na Av. Itrfts de
Pina n, 1 30fi, com • Sr. Al-
berto. _
VOLKSWAGHN Í0B3 — 3>
serio, verde- claro, estado dr
nOvo; vendo _, vista, n. Pri'..
clonte de .Morais, 8161-, Il>»-

vS_MGÉN"64^1ôTvÍ-
nho, Cr$ 3 850 mil. Tele-
fone 52-0376.
VOLKS _4"^.~R. Clarlmun-
do dc Melo, 834 — Sr. Jorge
ou Antônio — Pflsto

Aero Willys 62
(Stlmo estado conservação. Av.
íi. S. Copacabana, 71-A —
Tel. 57-OjJJ. Jon<e Alberto.

BATERIAS A
PRAZO

Adquira, um produto dc
qualidade para, seu veiculo,
com pequena entrada c
prestações mensais a com-
binar. Rim Carlos Sam-
paio, 21-B.

De Soto 56
3 portas, em excelente

estado. Rua Barata Rltacl-
ro,' 197-A —• Erildo. (P

VÒLKBWAOEN 63 — Vendo
3 180. It. Barata Itlbelro 333,
o/ porteiro,
{ÓM — CEHASnCA, novo, fe.
cilito até 15 meses ou troco
por carro menor- valor. Av
28 Setembro, 180-A,

%

GORDINl DA AGÊNCIA
HUGO DE AUTOMÓVEIS,
TEM AGORA MOTOR DE
DUPLA DURAÇÃO, COM
TROCA DE ÓLEO, SÒMEN-
TE DE 3000 EM 3 000 KM.

FIQUE CIENTE! TEMOS UM PLANO DE VENDA PARA CADA CLIENTE!

WILLYS)

AGÊNCIA yj. a »
DE AUTOMÓVEIS t/M,

REVENDEDOR WILLYS OVERLAND

RÜA MARIS E BARROS, 774/776
TELS.: 48-7454 e 34-9316

ALUGAM-SE
AITTOS

MODELOS 1964
Gordini Karmann-
Ghia, Volkswagen,
Aero Willys, Simca
— Autos para ca-
samento — Rua
Mnriz e Barros,
724 — Telefones:
28-779 i — 48-1403
AGÊNCIA VIANA

CHEVROLET
IMPALA — 01
4 portas, sem co-

luna, estado exce-
pcional de, nòvo,
18 000 km, hidra-
mático, 8 cilindros,
2 lindas cores. Doe.
de Embaixada. —
Aceito troca. Tra-
tar: 36-3449.

FALCON 61/62
DE LUXO

4 portas com co-
luna, hidramatico,
rádio transistor,
estado de zero, su-
perequipado. Do-
cumentação 10.0 %>
Aceito troca. Tra-
tar 36-3449.

CHEVROLET 64
MALIBÚ

4 portas, 8 cil., hidr., dl-
retfio hidr., írclo ar, super-
luxo. Vendo, troco e facill-
to. Av. Atlântica, 3H. (P

Chevrolet 64
SS - 0 km

Linda côr, p/ entrega.
Rua Barata Ribeiro, 197.
Erildo. (P

AUTOMÓVEL
Oficina espaçosa, 1000

m2 cobertos executam-«e
serviços mecânicos eni se-
ral, pintura, lanternagem
e eletricidade. Rua Pre-
feito Olímpio de Melo n.
1275 — Tel. 28-6517.

Chevrolet 64
IMPALA — ZERO KM

Mecânico, 6 cil., - por-
tas, com colunas e sem
colunas. Rua Barata Ri-
beiro. 197 — Erildo. (P

Chevrolet 64
IMPALA — ZERO KM

V-8, hidramatico, 2 e 4
portas. Rua Barata Ribei-
ro, 197 — Erildo. (P

FORD GALAXIE
1963

Vendo-se pela melhor
oferta, completamente n6vo,
6 cilindros, mecânico, duna

portas. Ver na Rua Sacopll.
13, Lagoa. Telefone _3-198_.~F.N~M. 

2000
Mod. JK

Caminhão qualquer tipo ou
llmoiiblne à vista e a prazo
p/ entrega. Amorim tem. Dr.
Gonçalves Lima, 317 — M.
Hermes.

JK 1961
Vende-se em ótimo cs-

tado <lo conservação. Tele-
fone: 23-2529 com o Sr.
Cluido, tias 15 às IR horafl
a partir de SCK.-Íelra.

JANGADA 19(54"

SIMCA TUFÃO 64
Zero km. P. entrega. Av.

N. S. de Copacabana, 71-A.
Tel. 57-0555. Jorge Alberto.

_ (P

Karmann Ghia 63
Vende-se pela melhor

oferta, todo equipado. Ver
e tratar na Rua Visconde
de Inhaúma, 38, 9.° andar.
Sr. José Martins.

LOTACÀtf
Vende-se em perfeito ea-

tado. Ttpo Mulfti 30 lugares.
Financiado ,prcuo _, combi-
nar. Itua I/utz Cilmari 768
— 30-7128.

HIDRAMATICO
DIREÇÃO

HIDRÁULICA
Consertos garantidos —

ALAIR. Rua Quito, 102.
TELEFONE 30-3032

LoccLuto s.a.

—**• --____¦ _#M

JBelacàpi s%
PRAZO ATÉ 18 MESES

1964 — AERO WII_LYS, licge, couro, com rádio.
1904 — AERO WILLVS, verde Amazonas «nisto.
1904 — VOLKSWAGEN, várias cores,
196H — AERO WILLYS.
1903 — VOLKSWAGEN, impecável.
1903 — VOLKSWAGEN, Impecável.
1961 — VOLKSWAGEN.
19BI) __ VOLKSWAGEN.
1964 — DKW BEL-CAR, 10111.

Todos os carros são previamente revisados

AVENIDA ATLÂNTICA N.« 1536-A (P

Carros Willys p/ Est. Rio
AERO — RURAL — GORDINl

JEEP — PICK-UP
Não compre sem nos consultai*.

À vista ou a prazo oferecemos as me-
lhores condições.

DELTA MOTOR S/A.
Concessionários Willys em N. Iguaçu

AV. GETÚLIO MOURA, 320
TEL.: 259

5 7

RUA CONDE DE BONFIM, 25-H
1964 — AEIIO WILLYS — pouco rodado.
19G4 — VOLKSWAGEN — na garantia.
19G4 — DKW BELCAR — pouco rodado.
1963 — VOLKSWAGEN — estado dc 0 km.
1963 — GORDINI — bom estado.
1963 — SIMCA RALLYE SVECIAL — 3 sincrons
1962 — GORDINI — kit 1000.
1960 — VOLKSWAGEN, equipado.
VENDEMOS - TROCAMOS — FINANCIAMOS

(P

Impala f»2
Vendo urgente em excelente

estado de conservação, vidros
ray-ban, direção hidráulica, me-
cânico, 8 cilindros sem coluna,
côr ouro-velho. — Preco
Cr$ 12 500 000,00, à vista. Tele-
fones: 26-3876 e 22-7513. (P

FORD
Perua, 4 portas, 8 cil., hidra., freio

a ar, dir. hidráulica, vidros ray-ban etc,

em ótimo estado. Vendo pela melhor

oferta, Tel. 52-5039.

S BON
PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA

VOLKSWAGEN
Bonsucesso

AV NOVA YORK, 442-A-B
AV. ROMA, 347-D

Os Melhores Preços da Praça

Forração Lateral Napa .. 32 000,00
Espelhos em Geral  2 500,00
Calhas Rayban  6 000,00
Calhas de Aço  1 »00,00
Sobre Aros Diversos  o nOO.OO
Canos de Descarga (par) 2 500,00
Protet. do Estribo (aço).. 3 800,00
Protetores da Porta (aço) 20 000,00
Bate Pé (aço)  1 500,00
Reforço de Pára-Choques

Completo 15 000,00
Polainas todos os modelos 1 500,00
Batentes de Pára-Choque 4 500,00
Alavancas PORSH  2 500,00
Calotas Raiadas (jogo) .. 7 000,00
Isqueiros .  3 000,00
Capas de Napa 34 000,00
Rádios a partir de '48 000,00
.Tapete Original (jogo) .. 6 000,00
Guarnições esponjosas das

Portas  2 000,00
Platinado Bosh Alemão .. 1700,00
Velas Alemãs  850,00
Amortecedores (par) 12 800,00
Bobina Bosh  5 000,00
Tranca Alemã (Direção) 24 000,00
Volante PORSH  65 000,00
Molduras de Placa (aço) 1800,00

Instalação gratuita, na ho-
ra, estacionamento próprio.
Estoque completo de peças e
acessórios.
Vidraceiros, eletricistas e
mecânicos altamente espe-
cializados.
E LEMBRE-SE:
Para um carro bom a Loja

e VOLK'SBON. (P

VENDEMOS
3 GORDINIS 1963

VOLKSWAGEN 1962
JIPES WILLYS 1962

Tratar com o Sr. ZEZINHO,
na Rua Antunes Maciel, 115. (P

jm
CAMINHÃO
C.M.C. 1964

Vende-se pela. melhor
oferta. — Ver na Garagem
Santa Isabel, Bua Dona Isa-
be!, fl, Bon_ucc_so. Teleío-
ne 30-8815.

Cilroen 1947
Excepcional. 11 Ligeiro.

B50 mll facilitados. Estof.
pneus, pirifcii. ótimos. R.
Castro Barbosa, 72.

VvK-üDO uni Citroen ll-llgelro
nno 49 — Rua Tapcvl, 12 —
Praça do Cavmo^ '

VOLKSWAGEN 63 — 10 000
km, vendo. General Glicério
58, an. 201. 

VOLKSWAGEN 61 — Ultima
serie sincronizado, vendo e
facilito, n. Antunes Maciel
^494^
VW'" 62. Pouco uso. Todo
equipado. Rua Djalma VI-
rlch,_183, Dbrt.áMâhuel.
VÕÍ_kSWAGI_N 63. equipado.
Urgente. Cr$ 3 100 mll. nua
Pcll-p* _Camar3o_3ôL
VOLKSWAGEN 60 — ótimo
estado, eaulp. — Vendo, fl-
uanclo melhor oferta. Mar-
quês de Abrantes, 178-A. —
José.

ALUGA-SE
1963 E 196.

SEDAN EKOMBt
Av. Prado Júnior, 335 C

Tels.
36-2128 e 57-7034

IMPALA
1963 — NOVO
Zero km, 4 por-

tas, com coluna,
hidramatico, 8 cil.,
direção hidráulica,
vidros Ray-ban, rá-
dio, superequipado,
liberado da Embai-
xada. Aceito troca,
tratar: 36-3449.

®-r -^M

LOCADORA ul AUTOMÓVEIS

ALUGAM-SE
VOLKSWAGEN

SEDAN 63-64 — KOMBI
RURAL • AERO

Autos p.. casamento!

Rua México, 111 - Grupo
1006-Tel. 42-2505 -RIO

Oldsmobile 55
Espetacular estado con-

servação. Av. N. S. de Co-
pacabana, 71-A. Telefone:
57-0555. Jorge Alberto. (P

I
VOLKSWAGEN 62 « 63 — Crí
1 390 000,00, superequlps. V.
cores. Suldo a comb. Troco.
Rua Sfto Francisco Xavier,
n.° 342 — Maracant.
VOLKS WAGEN — 1961 —
Vendo com CrS 1 300000,00,
restante em 15 meses — R.
Afonso Pena .66. 
VOLKSWAGEN-Í962; Ven-
do com Cr$ 1500000,00,
restante em 15 meses. Rua
Afonso Pena 66.

VENDE-SE 1 caminh-to Che-
vrolet 51. Chapa 61-07S9 —
Tratar na Bua Carmo Neto
n. 6
VOLKSWAGEN 1S51 — Ven
de-so pela melhor oferta —
Preco base 1500 000. Tratar
na Est. do Tindiba, 2 083 —
Taquara. Ja«rg>5F__!_____.

VOLKSWAGEN — 1963 —
Facilito cm 15 meses com
CrS 1 800 000,00 de entrada
— Rua Afonso Pena 66.

AUTOMÓVEL
Compra-se qualquer marct,

mesmo precisando de conser-
to. Pagamento Imediato. —
Atende-se também sábado» *
domingos. Tel. 28-6517^

CITROEN
ID 19 - 1961
Vende-se em perfeito

estado — com garantia.
Ver e tratar AUTOMO-
VEB3. CITROEN LTDA.
Rua Bambina, n. 37. Bo-
tafogo. Tel.: 26-4099.

CHEVROLET 64
"SS"

0 fcm. Div. cores, lrapcctos
todos pagos. Av. N. S. Copa-
caiban», 71-A — Tel. 57-0555.
Jorga Alberto, (P

Impala Super
Sport 64

Linda cor, zero km. Dl-
reção hidráulica, hidrama-
tico. Todo equipado. Tra-
tar com Sr. Albino. Tel.
48-4495.

SIMCA
CHAMBORD 1963

3.* sincronizada. Exce-
lente estodo. Av. N. S. de
Copacabana, 71-A. Telefo-
ne 57-0555. Pedro. (P"TAXIMETRO

Vendo 70 000,00. Tra\-,
Rosinda Martins n. 71,
a^p. 501. Nova Iguaçu.

Vemaguet 1001
19 64

CHEVROLET 58
IMPALA

Cupí, mecânico estado 4 lera,
doe. 100%. Av. N. S. Copa-
eaban»., 71-A — Td. 57-05-5.
Jorga Alberto.  (P

IMPALA
1960

Vendo estado OK. Av.
Copacabana, 664, ap. 607.

IMPALA "SS"

1963
Gelo o/ íôrro vermelho —

10 000 km autent. Equipado.
Import. direta novíssimo. R.
Aires Saldanha, 66. — Tel.
36-530l_ — Sr. Landvy.

tm p/ entrega, garantia.
:. N. S. Copacabana, 71-A

Tel. 57-0555. Pedro. IP

VOLKSWAGEN
64

Zero km. Pronta entrega.
Rua Barata Ribeiro, 197.
ERILDO. (P

Volks 64 e 63
Zero km, com garantia e
Impala — 1961

troco e facilito — Rua
Haddock Lobo, 383. (P

VOLKSWAGEN OK — Vendo,
3 820 000,00. Tcl.: 491, Bangu.
MArlo.

VOLKSWAGEN — Equipe seu
Volks e êle valerá mais- Rá-
dios, capas, acessórios nos
melhores preços, à visla ou
a prazo. LIDER, Praça da Re-
púbKca, 52. Tels. 52-0009
e 52-3110. — (Temos of.
elétrica).

VENDE-SE Ford 1946, camlo-
neta Jardineira. — Presiden-
te Vargas;. 2 683.
VOLKSWAGEN E KOM-
BI — Compro, mesmo pre-
cisando de reparos. Pago
a vista. Tcl. 29-1738, San-
tos.

\rçENDE-3E uni camlnl-lk>
Chevrolet ano 42, èm óti-
mo estado. Tratar E. Inam-
bl n.° 591. Caçula

VÉNDÉ-SE 1 caminhão Che
vrolet 37 — It. S. Clemente
n.o 73.

à 18,30,* na tv-rio, canal
que quizer ao joão que êle

responde, agora, também na televisão - pergunte ao
joâo - um programa da prf-4 - rádio jornal do brasil ^

* de segunda à sexta-feira.
13, você pode perguntar o

VOLKSWAGEN 64 2 000 km,
equipado, cinza prata, Tra-
tar pelo tel. 28-4457,
VENDE-SE Pnci-ardi esta<lio
de novo, todo equipado, 4
portas, modelo 48, financia
se. Ver na Av. Brás do Pina
253. Falar eletricista.

VOLKSWAGEN 1964 — Vdo.
equipado c| ridio, tranca
etc. Com 1100 km rodados.
Aceito troca Vollcs. 60 a 63.
Ver « tratar Praça Pedro n,
328, ao lado do Posto de Ga-
solina Shell. Tel. 28-4738 —
Preço tíe óòaslftò
VENDE-SE Renault 48. motor
na frente. Tratar sábado e
domingo. B. Gr_,o Pará n.
243, sob,
VOLKSWAGEN 63 — Veíide-
so equipadíssimo c/ vidros
Ray Ban. Ver na Rua Se-
nhor do Matosiuho, 44 —
Estúclo.
VOLKS 63 — Vende-se, bu-
perequipado, Inclusive vidros
Ray Ban. Ver na Rua Padre
Mlsuellnho, 74 — Catumbi
VENDE-SE ou troca-se Che-
vrolet Impala, 2 portos, s/
coluna, ano 1958, mecânico,
em perfeito estado de con-
3ervaçá,o. Tratar com o Sr.
José Jorge, pelo teleíone
52-204-2.

VENDE-SE Ford 1952. Carro-
çarla Metropolitana, c| ser.
vlco de colégio. Preço à vls.
ta: CrS 700 mll. Tratar na
Rua Uruguai, 319, com Sr.
Álvaro.
VENDE-SE um Ford 37, da
Unha Marechal—Madureira •
Preço a vlsta CrS 850 000,00
— Tratar na Rua Carolina
Machado. 1 376. Sr. Francisco

B. Ribeiro. 
VOLKSWAGEN 61. Sic„ bom
estado, particular compra
vista. Tel. 48-0113.

pergunte ao joão
RÁDIO
JORNAL
DO
BRASIL

VENDE-SE um carro esporte
inglês. Rua Suo Francisco Xa-
vier, 332, segunda-feira. Falar
com o senhor Manuel.
VOLKSWAGEN 64 - Ven-
do, novo, 3 600 000 à vista.
37-5964.

O oTijiica
1964 — AERO WILLYS, 0 km, diversas cores.
1964 — VOLKSWAGEN.
1963 — HILLMAN — 4 portas, novo..
JAG2 _ ford FALCOl. — Cupê, equipado.
1962 — VOLKSWAGEN.
19G2 — KOMBI — Estado de novo.
1960 — VEMAGUETE — Equipado.
1960 — KOMBI — De luxo.
1956 — EORD — 4 porfas, mecânico.

FACILITA-SE ATÉ 18 MESES
RUA CONDE DE BONFIM, 426

Telefones: 48-2783 e 54-2815 (P

VENDE-SE um DKW - Bei-
car, 1903. Ver e tratar na
Rua Mendes Tavares, 35, ar-
marinho, das 14 is 18 h «
domingo, daa 9 hs 11 h.

VENDO urgente Chevrolet
1956, 8 cilindros, c] colu
nas, hidramatico, espeta-
cular de motor, caixa sus
pensão, submetendo-se a
qualquer prova. Ligar para
46-0141. Araújo.
VOLKSWAOEN 61 — Slnc.
novo, na Rua Dcmlngos Fer-
reira, 207, ap, 101, troca.

DE SERVIÇO
^

10/10/64
HOJE

RIO DÉ JANEIRO
REDI S/A.

Eu» Bento Lisboa, -116 — Tel.: 25-8651

MECÂNICA ATLAS
Kua, Barão do Bom Retiro, 1115 —

Tcl.: 58-5485

OFICINA OTA LTDA.
Kua José Linhares, 22,1

SIMCAR S/A.
Rua Almirante Cócrane, 173. Tel.: 48-2003

SIÍI^sMÓSVÀTÉ 18 HS. - DOMINGOS l FERIADOS ATÉ 12 HS.
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A PRAZO, sem JUROS, sem DESPESAS, sem AUMENTO! É assim que V. compra um GORDINl na GASTAL! i
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LASSIFICADOS
NAO PODE SER VENDIDO SEPARADAMENTE
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Criadores levam a ¦Previdenciários vão
Lacerda problemas fazer a vai-da-valsa
de crédito e preço para ter a natalina

(Seção de Avicultura na página 9) (Noticiário de Trabalho na página 7V

COMPRA E VENDA: Apartamentos, Prédios e Terrenos |g|j 6«la
CENTRO
AVENIDA Pres. Vargas, 383
Vendo 3 andara» com 33 na-
Ias, Arca total 1 440,00 m3.
Final construção, 7 elevado-
res eletrônicos. Vendo Junto
ou separados 22-6763 o 32-0715
Av. Graça Aranha 200, sala
312.
APARTAMENTO — Frente.
Av. Pres. Vargas, 2 qts.,
sala e deps. Financiado. Tra-
tar Dr. Milton. 23-8087, 2.«-
feira.
BA-FHEIlio a cozinha em
côr, vendo cl todas an pc-
çns, Collte, Corallne. ur«on-
ts, Tratar Rua Senador Dan-
tas n.o 117. conj. 1512. Tele-
íone 52-6033.
CENTRO — Vendo, andar
300 m2, II Bis., 3 vazias, Av.
P. Vargas, próx. Avenida.
40 000 0Ó0 — J. Mnlaíala —
43-9195.
BAIRRO DE FÁTIMA — Ven-
de-se o ap. 301 da R. Cardeal
D. Sebastlilo Leme. 136, com
sala, quarto separados, cozi-
nha, banheiro, área com tan-
aue. Trat. na '"Adalma". Av.
Almte. Barraco n. 90, sala
610 —_Tel.J_22-0798.
BÃÍR.RO"DE"_,ATtólA — Ven"
do vazio, conjugado (luxo),
4 milhões, 30%, saldo 2 anos
— Chaves com o dono. Tel.
23-9366.
CENTRO e subúrbios. Ap„
casa, terrenos, mesmo alu-
tMclos, se nos interessar —
compraremos pelo preço 4.
V.S. deseja vender. Tel.
5.-3188.
CENTRO — Bua da Assem-
bléia esq. da Avenida. —
V.ndo saia vazia, kltch. e
Instalações, sanitárias. Te-
loíoné 25-2069.
CENTRO - Ed. Santos Valhls— Vendo conj. CrS 
2 000 009,00 de entrada e o
resto lin. 5 anos. Teleíone
27-7271.

CENTRO - VENDO aps. cj
qf. e sala separados com
195 mil de entrada e 45
mensais ou 56 mensais sem
qualquer parcela inlerme-
diária. Silo R. Riachuelo n.°
271, lambem com frenfe p|
R. Costa Bastos, 34, sendo
o 1.° bloco já cl estrutura
pronta. Tratar SÉRGIO CAS-
TRO. R. Carmo, 38, 4.° an-
dar. Telefone 32-8540 e
520852 - CRECI 22.

FÁTIMA — Ap. do irente,'
c/ varanda, Pr. Pres. Agulr-
re n,° 47, ap. 408, c/ entra-
da também. II. Monto Ale-
gre, 102. Vendo 23-3612 —
Parroso,

. ÃTIMA — Vende-se o api
S-306 dn Praça Pi-sldente
Agulrre Cerda n.° 45, com-
posto de nala, quarto, cozi*
nha, banheiro, arca do ser»
viço com tanque. Chaves com
o porteiro. Tratar com Cor-
deiro Guerra A Cia. Ltda.
Avenida Rio Branco, 173, 14."
andar. Tel. 31-1895. Seção de
Vendas. Preço: Cr$ 
8 000 000,00, 50% _ vista • o
restantte cm 13 mesei. '_
REPÜBliIÕA DO PEtlU," 326/
403. Vendo ap. de qt.e sala
sup., d_pcnddnclr_s. Visita das
16 iis IS horas. Contrato ven-
cido. 6 milhões k vista. 2 ÍI-
nanciados. — 37-5561,

RESIDÊNCIA - Final
de Construção — 2 pavs.
c| elevador, 1 living, sala,
4 qts. c| armários, varan-
das, garagem etc. Permuto
por ap de 1 sala e 3 qts.,
afé o Méier. Diferença fa-
cilit a combinar. Ver na
Rua Santo Amaro n.° 240,
hoje, das 10 às 15 horas,
ou iratar na Rua Anfilófio
de Carvalho, 29, 8.° andar,
Gr. 820. Tel:. 42-3615
(esq. Av. Graça Aranha
n.° 174). CRECI 12.

RUA RIACHUELO 315 — Ven
do últimos ap. alugados com
sala. 2 qts. J. inverno, dep
empregada. Ver no local sá-
liado nt* 13 horas. 22-6763 e
32-9715.

CENTRO — Vende-se o ap.
201, de irente, contrato ter-
minado, Rua, Carlos Carva-
lho, 53; gi salai quarto, co-
Kii_ha, banheiro; quatro ml-
lhões à vista. Ver no 301
CE-TTRO — Vendo casa, d_
para grande loja. 3 qtos., sa-
Is, cot.., banh. compl., quin-
tal, 3 qtos. nos íundos. En-
trego vazia. Ver Hua Pres.
Barroso, 103, Junto Salvador
de Sá.
CENTRO — Apartamento pe-
queno. Troca-se por carro.
45-6457.

RUA DO SENADO, 309; 13-
Vende-se últimas unidades,
obra na quinta laje. Peque-
no sinal e prestações de Cr$
42 mil mensais. Informações
no local ou na Rua da Al
fândega, 181. — Telefones
43-6181 e 43-8251.
SANTO CRISTO — Ap. pron-
to — Entrega imediata —
Rua Dr. Plrâglbe, 33. ap. sl
203 — Vendo com 2 quartos.
sala, Jardim de Inverno, co-
zinha grande, banheiro etc.
Edifício novo. Ocupado pelo
proprietário que entregará
vazio. Preço 2 milhõos de en-
trada e 4 milhões em 60 me-
ses. Tratar na Imobiliária
Pilo do Açúcar. Tels. 23-6402
e 22-7305.
vende-se .ala, saleta „«,-
nheiro e kit:, na Rua Mottco,
70-903.. Chaves oi porteiro.
Tratar tel. 45-6_5_.

CENTRO — Vende-se aparta-
mento com saleta, quarto e
sala conjugada, cozinha e
banheiro completo. — Rua
Carlos Sampaio, 246. ap. 501.
Entrega-se vazio. Ver _ tra-
tar hojo das 17 as 20 horas,
domingo das 14 às 13 horasl
durante a semana teleíone
30-2281;
CENTRO — Av. Gomes Frei-
re, 783. Entrega prevista rara
dezembro do corrente uno.
Aps. de írente, compo6to de
sala e quarto conjug-Úó a
partir de Cri 3 330 009 00 e
bala • quarto separados a
partir de CrS 4 400 009.00 —
Ver no local dl_rlainè_,tè e
tratar com Cordeiro Guerra
& Cia. Ltda., na Av. Rio
Branco, 173, 14.° andar. — i
Seç&o de Vendas. T. 31-1-Dõ.
Consulte-nos sôbre outras
incorporações que possuímos
caso esta n&o venha a lhe
interessar. ¦ 
CINELANDIA — Vende-se o
ap. 301, dc írente, Senador
Dantas n. 19, para comércio
ou moradia, 2 salas, banhei-
ro compl.. coz., área com
tanque. Base de 13 milhões
com 50% financiados. Cha-
ves na portaria. Tratar pos-
soalmento na Avenida Rio
Branco n. 81, sala 1 103 —
Sr. Moacir.
CENTRO — Rua Conse-
lheiro Zacaria n. 125. Fre-
dio velho servindo, para
indústria e comércio. Pre-
«o 9 000 000,00 a combinar
— Traíar na Bua Lconol-
dina. Rego, 18. s! 301. Tel.:
30-9644. Caetano.

VENDE-SE ótimo apartamen-
to na Rua Riachuelo 252, de
quarto, sala, cozinha e He-
mais dependênclaâ, vazio, pe-la maior oferta. Tratar pelo
telefone 42-1970. D. Elza.

GLÓRIA • S. TER.
ATENÇÃO — Vendo paraent. Imediata, ap. do q. sa-
la, seps. deps. compl. p; emp.
área c| tanque etc. Plntu-
ra nova e sinteco. Ver ho-

Íe 
e amanhft das 10 às 16h.

Ja R. Santa Cristina. 29,
ap. 105. Tel.: 42-1294.
GLORIA — Vendem-se lojai
3, 10 e 11 da Bua Benjamln
Constant, 104. Tratar c/ Bar-
ros, hoje e amanha — Tele-
fone -6-1977.
GLORIA

CENTRO — Vendemos ap.
com sala, saleta, quarto, ba-
nheiro completo e kitch. —
Ver na Av. Gomes Freire,
740, ap. 306, chaves na
portaria com o Sr. Mário —
CONTATO IMOBILIÁRIO LTDA.
Rua México, 111, _! 301.
Tel. 52-1898 - CRECI 342.

APARTAMENTO c! garagem,,1.» locação, írente p/ pra-i 15. <3 334
ça Sfio SâÍTador, findar ai- "~*
to. s/ slnteko, armorias de
fórmica na cozinha etc. sa-
la. 2 qts. e dep. p/ empre-
lindri. R. Estéves Júnior, 32.
Pa.amento a vista. Tratar c/
porteiro.
APARTAMENTO — -Vende .seiE?a'-a, quarto, banheiro, cokI-
nha. L. Machado, 20, ap. OI».
Preço 3 500 00O, 50% de sinal,
rfstante financiado em 18
meses. Tel. 36-3456. Entres»
em íer. 65.

LAPA — Vendo 2 ap. fren-
te, o| 2 qts,, sl;", coz., b„
de fundos, c| saleta, 1 qto.,
sl., coí-., b., com entrada de
2 50O_e_l_5OOu Tel._25-8181.
EDIFÍCIO NOVO MUNDO
(Centro) — Vendem-se
andares comerciais, 900
ny!i cada um e conjunto de
salas no 7," pavimento. —
Divr. inst. localização pri-
vilcslada, na Av. Pres.
Wilson, 164. — Tratar na
Av. Graça Aranha, 145, s]
409. Tel. 22-9675 — Mora-
rh> comercial.  I

RÉSÍDÊNCÜ - Finai
de Construção — 2 pavs.
c| elevador, 1 living, sala,
4 qts. c| armários, varan
das, garagem etc. Permuto
por ap de 1 sala e 3 qts.,
alé o Méier. Diferença fa
cilit a combinar. Ver na
Rua Santo Amaro n.° 240,
hoje, das 10 às 15 horas,
ou Iratar na Rua Anfilófio
de Carvalho, 29, 8.° andar,
Gr. 820. Tel:. 42-3615
(esq. Av. Graça Aranha
n.° 174). CRECI 12.

LARANJEIRAS — Casas de
alto padrão. TRIPLEX, com
2 salões, copa-cozinha, 3 ou
4 quartos, 4 banheiros, ba-
nheiro e quarlo pi emprega-
das, GARAGEM, jardim e

 _ quintal. DE FRENTE, em ter-
APARTAMENTO — Santa Te- .._. ¦ n r. •resa — vende-se, na r. cos- reno de esquina. Rua Perei-
ta Bastos, -56, s/ IO., com ., j, rj|.,_ ino rum r e-
grande sala _ quarto (nfto ra Ha _IIV-, _!__. SINAL CrS
conjugados), cozinha; banhei. < i/a „;i  ,., , r i.ro completo, varanda feoha- i lou mil, mensalidades CrSd» com vista sobre a Cidade on _:i r_ .1 i- Tratar no ap. 301, com Sr! I /U mil. LOnStfUCaO e InCOPcv'"r'l'"': poração da CONCIL - Ven-

das: Júlio Bogoricin. Rua Mé
xico, 148, gr. 905. — Tels
42-5312 e 42-4574-CRE
Cl 95.

FLAMENGO - NA PRAIA -
APARTAMENTOS C| 2 QUAR-
TOS — Rua Cruz Lima, 35.
Vendemos ótimos apartamen-
tos, de frenfe, com 2 quar-
tos, sala, 2 banheiros so-
ciais, copa e cozinha, área
de serviço com fanque e de-
pendências de empregada,
garagem. Apenas 3 por an-
dar. Obra em ritmo acele-
rado. Sinal de CrS 860 mil.
Mensalidades de CrS ....
74.000,00. Com a garan-
fia de GOLDFELD & CIA.
LTDA. Informações direta-
mente em nossos escritórios.
Av. Nilo Peçanha, 26, sala
810. Tel.: 32-0929. CRE-
Cl n.° 95.

LARANJEIRAS — Sala, 2
qts., dep. empr., vazio, bom
ílnanc. Ver nn, R. Prof. Es-
tenta Lins, 148, ap. 106. Inf.
47-8155,
OJ-ORTUNIDADH — Flamen-
go — Bua do Catete n. 247,
ap. 603 — Vende-se em pré-dio do luxo, totalmente de
frente, com grande sala dois
quartos, banheiros comple-
tos. cozinha, Area de serviço
e tÁrias as deps. tle empre-
gada. Armários embutidos no
corredor. Entrega Imediata —
Chaves com o porteiro, dia-
riamente — Ròmulo Modela.
Kua 7 de Set«uibro, 88. _/ 411— 52-9020 — Creci 147.

FLAME-TGÒ^Vcndo ap. nô-
vo, edif. recém-construído —
õ.° andar, de frente, oi três
qts,, sala. banh. e lavabo-coz.
qt. empreg. ci garagem. Ver
oi Abelardo, na 8en. Ver-
guelro, 80, ap. 502
FLAMENGO -• Vendo ap. qt.sl. dependências oc. a| con-
trato, Base 4 milhões. Ver
Rua Silveira Martins 30, ap.209. dns 15 às 17 horas, Tra-
tar 52-6571.
-T-AMENGÓ — Vende-se an.
pequena, quarto-sala con-
Jugado, ocupado, Run, Fer-reira Viana, 56, ap. 113. CrS
4 000 000,00 c| CrS 900 000,00
à vista. Crs 1 100 000,00 fa-cintado e o saldo em 22 pres-tações do 90 000,00 si juros.Ver no próprio ap. das 14,00
às 19,00 h. Imob. Góes —
Tels.: 32-1216 ~e 

22-7812 —
ÍCIÍECI 202).
_-_______G_i — íüuTboIs di
Dezembro. 115, np. 302, o-.n
construi;-o, entrega prcvl.s-ta pi 20 meses, cedo dlieitos
Cr$ 4 000 000,00 à vista, res-
tante _ Cia. Construtora. CrS
70 000,00 mensais. Tratar cl
proprietário, Rua Visconde
Inhaúma, 134. 4.*, 3| 425. Sr.
Ribeiro. Telefones 23-4787,
43-7688 ou 29-9289, com D.
Teresinha.

PRAIA FLAMENGO — Esq,
Burilo Flnrnengo n.° 4, ap. 408
Ed. Conde de Nassau, 2 salas,
2 qts., dep. empregada, .Irea,
armário emb., todo sinteco.
Atendo hoje no apartamen-
to a partir das 9 horns. 16
milhões, parte financiada. —
Tratar 42-7379.

RETÍDlNCTÃ^^Finãi
de Construção — 2 pavs.
c| elevador, 1 living, sala,
4 qts. c| armários, varan-
das, garagem etc. Permuto
por ap de 1 sala e 3 qts.,
afé o Méier. Diferença ta-
cilif a combinar. Ver na
Rua Santo Amaro n.° 240,
hoje, das 10 às 15 horas,
ou tratar na Rua Anfilófio
de Carvalho, 29, 8,° andar,
Gr. 820. Tel:. 42-3615

FLAMENGO - Vendo 2 aps,
no mesmo andar, novos, de
frente, sendo um de sala, 3
quartos, dependências e ga-
ragem e outro de sala, 2
quartos e dependências. —
Preço baratíssimo, motivo de
força maior. Tels. 31-3759,
31-3772 e 47-6529 - CRE-
Cl 347.
FLAMENGO — Vendo lindo
ap. sala e quarto sep.. boa
cOE-íniiA, estado novo; Chave
na escritura. Motivo viagem
— 5 500 à vista. Rua Do_s
D-Zembro, 22, ap. 715, depois
das 15 horas.

PRAIA — Junto do maior,
mais moderno e mais lindo
parque do mundo. RUA COR-
REIA DUTRA, 11. Vendem-
se bons apartamentos de sa-
la e quarlo separados, cozi-
nha, banheiro, dependèn-
cias de empregada e gara-
gem. Construção sôbre pilo-
tis. Apenas 4 apaffamenfos
por andar. Cr$ 40 mil men-
sais, sem juros. Entrada CrS

FLAMENGO — Rua Buarque
de Macedo. 69/402 — Ven-
do grande ap. todo nCivo. c/
slntek.0, sala, 3 qts., deps.
completa, 2 p/ andar, nego-
cios de oportunidade. Ver e
tratar dir, prop. no local.
FLAMENGO — Vendo .ip. nó-
vo, sala quarto separado, ha-
nheiro e cozinha. T. 47-75SG

3AA ., -|24 mil sem juros. Todos de
Eà IS ? 

°rlAe|frente. Centro de terreno ar-oniruçao GOLDFELD 4 CIA. borj.adój y- w no mLTDA. Av. Nilo Peçanha 26.U as 22 hoJra, Vendas ex-

FLAMENGO — Vende-se o ap.
102 da Praia do Flamengo u.
64, com aala, quarto separa-

R. ia B.nlamtn dos' cozinha, grande área c|
a_ .803 Ven- __?"}> ._*__d.'__??.dên<!,n. • Vlsi.

 AÍ-
mirante Barroso, 90. si. 610.

Constant, .0, ap. 003. Ven- ,-*ntl'~c, *, dependências,
de-se. vaiio. composto de __- ^tí^S^M,?**
la. quarto, banheiro, cozinha; „,",??•?._ -,Adalma • Av
prego: Cr. 5 OOO 000,00 com .. ?Ari.?"iS
CrS 3 000 000,00 _ vista e _ ;í-ÍS--:.1--.- _ . . ..
restante em 12 meses. Tratai [FI.A-MENGO — Ap. Juxo, •
com Cordeiro Guerra _- Cia. fqts., 3 sls., 2 banhs., J. inv.
Ltda. — Av. Rio Branco. 173 1 p' andar. R. Almirante Ta
14.° andar. Telefone 31-1893  ••-.-.

Sec-0 de Vendas.

CATETE —
FLA. - LARANJ.

mandará, 63, 2.° andar. 
58-5406. Nelly Machado. —
CRECI ni.
iPLfAMENGQ — rrénte, so"-
ciai, sala e qto. separados
banheiro e cozinha com$>let_s— Rua Pa_5_ahdu, 307 íoi —
Tratar na Av. Rio Branco

CATETE — Vende-se uma,
grande casa, com 48 metros
de írente por 28 de Íundos,
írent_ para duna ruas, exce-
lente para casa de saúde ou
colégio. Linda vista para o
mar. Tratar na Rua Santo
Amaro, 197, das 9 às 11 ho-
ras, c/ o Sr. Costa ou peloTel. 54-3766. Está vazia « ia-
_____________departe.
CATETE. Casas e apo. corij*.
1, 2, 3 e 4 quartos, vendem-
se, pequenas entradas. Tra-
tar Catete 310, s. 806, Er-
nesto, 45-8309.
CATETÊ — Vendo um apt,
c qt. e ealo. separados, co-
zinha e banheiro — Ver na
Rua Pedro Américo, 151, ap.
902 — Tratar pj Tel.: 22-4357
e 42-9052.
CATETE — Vendo ap. dêfrente Rua Correia Dutra,
esquina Catete, saleta, sala,
quarto separados e depen-
dência, cozinha — Informa-
;6es tel.: 57-3862.
CATETE — Vend» JÍHdõ
ap. salão, cozinha, banhei-
ro. Rn» Correia Dutra ir.
-8. Tel. 25-3263. Cr$ 4^000.
CATETE — Vendem-se apsTsl-, 1 o 3 qts. Tratar R. Ca-tete,_310, sl. 313. Bezerra.
CATETE — Vende-se ap. —
Sala, 2 «ts., dep. R Andrade
Pertence, 34/601 ou com o
porteiro.
DOIS quartos e aala — Pe-
ças grandes. R. Pinheiro Ma-
chado 75, ap. 2.3. Chaves c/
porteiro. Tratar na Av. Gra-
ca Aninha 145. Gr. 706. Teis.¦12-3359 e 42-1949. Mirlo Lo-
pes. Creci *~

DOIS quartos e snla — Pe-
ças grandes. R. Marq. de Pa-V"" _iau_.a, j.v. -.*___.{. u. CU- , 
rana 49. ap. 303. Chaves c/ ROA PAISSANDU, 111r_M«._il . rt T1 •,.*_¦ M__ A .. _"__.- l.A-t _.  _. .. __porteiro. Tratar na Av. Gra-
ça Aranha 145. Gr. 706. Tels
42-3359 e 42-1949. Mirlo Lo.
pes — Creci 75.

LARANJEIRAS — Compro
casa ou ap. com garagem,
dando como parte nayamen-
to ap. em Copacabana c/ 100
m2_— _ 37-9948.
LARANJEIBAS" — LUXO .
leta, 2 salas, 3 quarto- c' a
marlos, totalmente dé fre:
te, Inclusive os quartos, to-
do atapetado, banheiro com-
pleto, cozinha c dependèn,
cias completas de emprena-
tia. Ver no loca! somente das
9 àfl 13 hora3 na Rua das La-
ranjeiras. 210. ap. 1 102. -
Tratar na. Rua 7 de Setembro
83. sl. 411, ou pelo teleíone
-2-9-20. (ORECI 147)

LARGO DO MACHADO - Óti
mos apartamentos de
tel Pronta entrega, sala,
quartos, dependências
pletas, garagem. Rua
Coutinho, 26. Chaves
o porteiro/ 5 500 à vista
4500 mil em 20 meses
juros. Facilita-se. Tratar
J. C. DE ARAGÃO -
64. Av. Rio Branco, 156,
1715. Tel. 42-0820

fren-
2

com-
Gago
com

e
il
c

CRECÍ
sl

ap.
N_o606. írente, sala, 2 qts.ij tem qt. empr. nem garagem

Vazio, 8 600 mil. Entrada de
S 600 mil — 37-6523

IiARA-MECRAS — V.nde-so
um ap. novo com 2 quartos
3 salas, dependências do em-
pregada completas, tem uma
boa íirea. Ver e tratar na
Rua Marquesa do Santos n.
27, ap. 111 — Lito. do Ma-
chado. Preço e condições pl
tel. 28-0327, com o Sr. Ba-
tinta.  
LARANJEIRAS — Rua'Tel-
xeira Mendes n.' 78 — 202

Entrega vazio — 2 quartos
sl.. — dep. compl. frente

8 50O com 4 300 mil ent.
38-6644.

BOTAFOGO - 2 QUARTOS.
No Largo do Humaitá (Rua
João Afonso, 49) a poucos
passos do Colégio D. Pedro
II, vendem-se já em cons-
trução excelentes aparta-
mentos de sala, 2 quartos,
cozinha, banheiro, depen-
dências completas e gara-
gem. Prestações Cr$ 50 mil
mensais, sem juros. Todos de
frenfe. Centro de terreno ar-
bori.ado. Veja hoje no lo-
cal, alé as 22 horas. Ven-
das exclusivas JÚLIO B0G0-
RICIN - CRECI 95. Av. Rio
Branco, 156, sj 801. Tels.
22-2793 e 52-8774.
SALAS - Centro - Cr$ 6
milhões, ou conjunto de sa-
Ias. Aceito ofertas. Informa-
ções ALDÊA IMÓVEIS - R.
Senador Dantas, 117, sala
506. Tel. 52-3327 - CRE-
Cl 584.
BOTAFOGO — Obra. iftt-
ciada, na Rua Humaitá,
207. Não perca a oportuni-
dade de tornar-se proprie-
lário na Zona Sul. Ap. de
sala e quarto (separados)
peça. amplas com ou sem
garagem. Entrada: Cr$ ...
176 935,00. Preço total: ..
3 415_40,00. Faça-nos uma
visita no local da obra. —
Teremos prazer em lhe
atender, das _ às 1% ho-
ras.

oportunidade de você tor-
nar-se proprietário na Zona
Sul. otimos apartamentos de
2 quartos e sala, com de-
pendências completas, pré-
dio de 4 pavimentos coni
apenas 3 unidades por an-
dar, ótimo comércio, condu-
ção, cinema e a nova praia
de Botafogo. Construção de
IZAAK R02ENTHAL. Sinal de
Cr$ 320 mil e mensalida-
des de Cr$ 80 mil. Infor-
mações no local de 9 às 22
horas, hoje e diariamente.
Vendas exclusivas de JÚLIO
BOGORICIN - CRECI 95 -
Av. Rio Branco, 156, s| 801.
Tels. 52-8774 e 22-2793.
BOTAFOGO — Pró... Túnel
NÕvo. Sala, qt., benh., coí.
Linda vslt», entrega lmed. —
47-B15... . .

BOTAFOGO — PIRES" Ê
SANTOS SÍA. oferece na
Rua Sanipni, 21. Largo des
Leões, aptos, de frente, um
p! andar, composto de li-

Av. Graça Aranha l1"*:5} ™zJ- _-n-*tr: Ta;
randa,' tollet, 4 qts., 2
banhs. soes,, copa-cozinha,
2 qts. empr., 2 vagas etc
Ótimo local para resldcn-
cias de médicos. Entrega
em 30 meses. Inf. R. Ou-
vidor, 104, 9.°. Tel. 31-3011.

(esq.
n.° 174). CRECI 12.

BOTAFOGO - Na Rua Mário
de Andrade, junto ao Largo
do Humaitá. Vendemos em
construção, apartamentos de
2 boas salas, 3 espaçosos
quartos com armários embu-
tidos, 2 banheiros, copa, cc-
zinha, demais dependências
e garagem. Apenas 5 anda-
res e um apartamento por
pavimento. Local essencial-
mente residencial e muito
sossegado. Construção, in-
corporação e vendas de: CA-
VALCÂNTI, JUNQUEIRA S.A.
- Av. 13 de Maio, 23,
10,° andar.

AVENIDA ATLÂNTICA, 880.
• Vendo ap. com 550 m2

de construçSo. übra pj en-
trega em 15 meses, 110
milhões facilitados, prédio
com 2 frentes, tendo 2 ele-
vadores sociais e todas as
condições para se viver con-
fortável e luxuosamente, 5
quarlos, 3 salões, 3 banhei-
ros sociais, 2 vagas em ga-
ragem etc. Venda com J. C.
DE ARAGÃO - CRECI 64 -
Av. Rio Branco, 156, sala
1715. Tel. 42-0820. Mar-
car entrevista.
APA-lTA3__rKi~_0 _ Automú-
vel — Troco, Rua Gustavo
Sampaio, 998, ap. 403, de sala,
quarto neperado, eo'_lt_ha e
banheiro — Base: CrS 6 000— Tel.: 47-9S1S.
AVENIDA Copac. 610. V. ap.
conj., vario.- 2 m. e 12_100
ou troco por carro. Trat. R,
Fig; ./Magalhães, .7711212.
BARATA RIBEIRO, 37<T"t'-
Vendo excelente apartamer.-
to c| Gala conjugada, 2 dor-
mltorlos, armário embutido,
cozinha ampla asulejada até
o teto, c| armários de aço,
banheiro social de luxo, cor-
tinas, sinteco. Chaves com
o.Sr. Rubens, portaria, ou no
ap. 403, depois das 12 horas.
30% financiado em 20 me,
ses T. P.

BOTAFOGO — URGO DO HU-
MAITA. Na Rua João Afon-
so, 49, a poucos passos do
Colégio D. Pedro II, vendem-
se, já em construção, ótimos
apartamentos de 1 sala, 1
quarto (separado), cozinha,
banheiro, dependências e ga-
ragem. Prestações desde Cr$

sala 810. Tel. 32-0929,
Vendas JÚLIO BOGORICIN -
CRECI 95. Diretamente ou no
local hoje e diariamente alé
22 horas.

COBERTURA — 1 sala, 3 qls.
linda vista, entrega Imediata.
5 de entrada e saldo em 3
btiois. Ver na Rua D. Maria-
na;'172, ap.C-Ol^
DOIS QUARTOS,' _:., coz., b.
ft dep. <Ie emp. Vendo, la.
locacilo. Av. Pasteur. 134 —
Tel. 25-S1S1.
j Ã R DIM AMÉRICA" —
Passam-se os lotes 5 e 6,
quadra 57, juntos <iu _epa-
rados, preço de ocasião. —
Tralar no Jardim América,
— Rua Jornalista Geraldo
Rocha, 205 — Escritório da
PJ», .. ._-_-:..-,. .-
RUA Dssembargador Burle,
28, ap. 704. v. ál. - qt„.. banh.
co_., dep. de emp. ocup. sem
cont, 8 milhões ent. 5 500.
Ver das 13 __ 17. Tratar com
o prop. Sr. Le_-_: 40-0293.

RUA MO.rTEVIDEU. 070-B —
Penha. Vendo ap. 3' qts. no-
vo, barato. Urgente. Ver ho-
.le.

COMPRO ap. aiugado, de sa-
la e qto. separados, com CrS
2 500 mil de entrada e 130
mil p/ mês. Para cliente. —
37-6523.

SAO CLEMENTE — Vdo. ótl-
rno conj.. vazio fr.. 127, ap.
302, bl. B). CrS 2 300 mil en-
tradn. Te!.: 45-0259.

clusivas: JÚLIO BOGORICIN
— CRECI 95. Av. Rio Bran- 

4r_ i oa< t i TROCO por menor ou vendo
CO, IjO, Sala Oül. — lei. apartamento térreo, Botafo-

22-2793 e 52-8774. ¦--•--
TR6S aulas e 3 quartos c.
jardlii. üe inverno e gara-
gem, 1 por andar. R. Bar.o
do Fiameniro. Para ver c tra-
tar Av. Graça Aranha 145,
gr. 706. I2-3..59 e 42-194.. —
Mário Lopes — Creci 7..

BOTAFOGO — Vende-se um
ap. 2 quartos, sala, depend.
cmipr; -n:_rm_y6c6: 26-0887.

BOTAFOGO — Rua Macedo
Sobrinho n. 28, próximo à

v_OTO ot,mo ap. d_ qlrdP-aia- ~ OBRA NA 5" LAJE.
Si V^fe tra^naP^iExCelenÍeS 3P5' **B 1. 2 • 3

__________Ü__-J__J___ _i quartos, com deps. comple-
VENDE-fíE. alugado, ótimo _ c_.,i • .>_ -I r /P/ renda ap. e/ Wetá.ktteh.i tas. EdlflCIO SODre pilotlS C/
saia, quarto, conj., varanda,
banheiro de còr. B. Bento
Lisboa, 10, ap. 303 - Cond.'_ âUU à vista e I 3UO em 2
onos — Tratar cl Nelson —
52-2220.
VAZIO — 'Ap. 1 quarto, sala
e Ini-d. de 7 112 mts. Vendo,
frente._Flamen:<o_25-0811.
VENDO Edí.tclo Labrador;
apartamento n. 403. R. Mar-
quês de Abrantes n. 115, c|
2 salas, 4 quartos, 2 banhei-
ros, 2 quartos empregado. —
Ver com o porteiro. Tratar
telefone 27-5598.
VENDO on troco por auto-
móvel uma secSo' de mecánl-
ca de automóvel... — Espe-
tacuiar equipamento e exce-
lente ponto. Motivo: emprê-
go. Estrada Intendente Ma-
galhães, 700, G.B.
VENDO ap.| írente;. Yazlo,,'-2
qt_. sl., (|lo. dep. emp ban.
côr. It, Cosme Velho, 085-518
10 m. c/ 50._ flu. Visitas tei:45-8709.
vendo ap. luxei,..-2~ salas,
hall c;' mármore, 4 qts., 2
banhs. soe, arms. emb... -
copa-coz., área com tanque
dep. empreg. e garagem —
Tel. 25-8037.

3 qts, 2 ais., varanda, de
pcndínclas. Base 20 mllhOes.
TeIeíonar_4G-4739. _
TUN_tÍ_ Vf-LHÒ — 

~Vendo" 
ãp.

d. .rente, sala, qt. e deps. —
Ver hoje, 10 às 12 hs. — Bua
Henrique Ostvald, 3, ap. 101.
^Ts:. 42-S595. _
yENOE-SE' ãp, 

'na 
Buã XÍa-

ria Eugênia, 30/401', Botaíó_-í
2 salas, -J qiiaiíos, bp_r_.helro
-_nipI_.o, dependênolas em
pregada e grando -rea; ou
trôpá"-„é,rpó- um pequeno.
VENDE, troca aprazível casa
em Botaíoüo por ap. de três
quartos; Copar.bana a I.s-
blon. Tratar na Hua Eonald
de Carvalho n. 229, ap. õ, ou' ' IC-l-lS. Lido.

garagem e play-ground —
Construção de IRMÃOS TOROS ji
IThA t'ln-,1 _« Ct .rtA _ji VEND_»_-SE dois aps; JuntosHUA. .Mal de lr$ /UU mil ou separados, prontos para

habitar. Praia de Botafogo
e 1007.

5931.
yj_____P_ã_-ap.s.BUa da 1'as-
sagem, 140/407. Frente, va-
zio, quarto t sala aeparados,
dep. emp._
vòLüStabios 

"da'">atb_ã

n. 98 — ap. 803. lat. novo
v&aiò, -ampla atila :— varar.-
dn — 2 quartos, dep. em-
preg., 3 milhões entr. par-
te financiada eni 15 anos —
26-4113.

«ir # mamar. í'nua aee prestações mensais de Cr$ n:° 482/480 - íoco
rr -l \i li ITel. 25-.Ü11 . 25-5965 mil. — Ver no local er-
Iratar na PREDIAL JOBER,
CRECI 477, Av. Almirante
Barroso, 90, 7.° andar, gru-
po 717. Tels. 32-9527 e
52-4555.

COMPBO; . qts. cl armário»,
2 s. ou sal&o. 2 b., dep.
compl., garagem, pilotis, de
írente, andar alto, 2 p\ an-
dar. Transv. praia., entre P."3 e Ipan, De particular _em
Intermediários. Dou parte
do pagamento _p. 2 qts., 1
._.,' dep... garag-cm, novo, va-
zio, no Xeblon. Tratar dl-'retamente: 

c| o Sr. Drauslo:
47-4-1)-. -

BOTAFOGO — Va?,io, li» lo-
eaçilo, entrada, sala, 2 qtos.,
dep. de empreg. Ver e tra-
tar na B. Voluntários dr. Pá-
trln, 389, ap.
22-5241.

VENDO vazio, np, sl.. qt., J.Ur... dep. compl. empreu. --
7 000 000,00 À. vista. Aceito
proposta. Marquês de Abran-
tes_n._160._ap. 311. 
BOTAF. -URCA
APABTAMENTO cm Botafogo,
Vdo. novo e vn_io cj 2 qts. e
mais dep. Tel. 30-2424 —
Mftiiríllo.
APAETAMENTO' vazio,': vendo
de frente, na Praia de Bota-
fogo n. 460, ap. 810 pelo pre-
ço du CrS 3 500 000,00 com
parte facilitada. Ver e tratar
no local ou pelo tel. 45-6878
com o Sr. Carlos.
APARTAMENTO. — 8iiía.~-
qts., dep. de empreg. ml-
cio de construçilo Ua CANA-
DA' — Vd. urgente, 1800
ent. e o saldo a combinar —
26-4115.
APARTAMENTO vazio- s|
quarto, b., coz., Praia Bo-
tafogo. 6 milhões. Entrada
3 mil. resto ílnanc. 42-3355.
Dom. 45-B007.
BOTAFOGO — Pronta, en-
trega. Dois quartos ampla
sala t demais dependeu-
cias. Edifício novo, 50',.
em 30 meses. Ver e tra-
tar no local. Itua Gene-
ral Severiano, 205.

BOTAFOGO - PARA ENTRE-
6A EM 18 MESES - Rua
D. MARIANA, 176 - Oli-
mos apartamentos c| 1 sala,
1 quarto, copa-cozinha, ba-
nheiros social com box,
área de serviço, quarto e
W.C. de empregada. —
Construção de PENA &
FRANCA S.A. Sinal Cr$ ..
1000000,00. Estudamos
condições de pagamentos.
Informações no local diária-
mente, das 9h às 22h. —
Vendas JÚLIO BOGORICIN.
CRECI 95. Av. Rio Branco,
156, sala 801. Telefones:
52-8774 e 22-2793.
BOTAFOGO — Vendo ap. 'o/
3 bons qts. sala. banh. coz.
deps. empreg. Entrega Ime-
diata. Ver hoje das 13 is 18
heras uo local. — B. Jo_o
Afonso, 211 ap, 203. Tnuar
S.rglo Castro. B. Carmo. 38.
4.° nndar — Tcl«.: 33-8540 e
52-0352. OBEC1 22. _
BOTAFOGO — Cumpro casa
velha mesmo estando alugar
<la. Negxjcio de particular r
particular. Paso parte A vle-

OrtTàrnrn— íí—T Ite- restante a combinar. —
BOlArOGO — Rua Mundo Tei. 4.-6.10 — Beatn_ ou
Novo, vendemos casa em bòtafogo*- vende-_«, na

Praia de Botafogo, 154, o ap.j

LEME . COPAC.
, . . Anuncie em nossa agência

325 — Telefone|at, N. Sr.* Ci,p_c_bana 81-

APARTAMENTO, o.upado G1
contrato, vdo, qt., s., tíiila-
ba. cc/,. e banh. Ver Av. Pra-
do Júnlpr, 145|70V, 5 milhões
cl 3 mllhóes k vista, rést. em
24 me___. Melhores det. c|
Machado, 58-0522. Av. 28 Se-
tembro, 345.
AS ilEiLiroBES condições, ap.
ocupado -| contrato, vdo. qt.
s. conjuttado, banh, kit. i
var. de ite. 5 milhões a com
binar. R. Ronaldo de Carva-
lho, 250Í4O5. Melhores det. cl
Machado, 3S-0523. Av. 28 Se-
tembro. 343. ' ¦
-lPABTAMENTO — Vendo-—
Posto 6. Sala. íiuaito con-'-liados, cc_lnha e banheiro
completo. V. chaves cl por-
teiro. Raul Pompéia, 53.03
Tratar tql.>'42-_27_;.
Apartamento — 

"vendo 
-

Quarto e aula, armArlos em-
butldo-, vaga gararfem, prédio
-eo£m.-ons.t_uldo. Põato 6. —
Almirante Gonçalve». 50, ap.
1_.000._
AVENIDA COPACABANA 782Vendo pequeno aparta-
mento conjugado, íundos, c|
coülnha e irea cl tanque. Ed.
misto, ocupado. Preço 4 ml-
lhôen, com 50'. em 3 anos
T. P. Tratar c! Sr. Ferreira,
Bua Barata Ribeiro, 379. ap.
n.o 403. _
AVENIDA COPACABANA, 75Õ

Ap. de sala, qt. separados,
prédio comércio ou rcsidèn-
cia, Irente — Chaves com c
porteiro, - vista Cr$ 6 800
mil _—ei_ prazo CrS 8 600
mi! — N_o aceito lnterme-
diários, ap. 503 - T. 37-3008
_ noite — 22-4942 i tarde —
Sra. CoriBueJo.

terreno de 13x39 m. Tratar
em ÂIDÊA IMÓVEIS. Rua Se-j^V..
nador Dantas, 117, s| 506:fem^_^S_S?â^
Tel. 52-3327 - CRECI 584.|?Í~EM. ^%e.™*°ç°

.02, frente, ccm 3 quartos
seiwlo um grande e 3 peo/ae-
nos, banheiro completo, cozi-

APARTAMENTOS — 301 e
801 da Rua Miguel Lemos 51
— _?'te., novo, vazio, sal&o
3 quartos, arms. embutidos
coz., 2 banha, e garagem

!ct_. 24 milhões — jO.Í eritr.l'
e'o Baldo a combinar. Tele-
íone 2(5-4115.
AIRES SALDANHA, 28 —
Vende-se ap. 3° andar, con6-
trução 7.» laje. Tel. 30-3131
— Carlos. Motivo viagem.

COPACABANA-Rua Sá Fer-
reira — Vendemos em cons-
frução, entre as Ruas Raul
Pompéia e Bulhões de Car-
valho, no Edifício "Gustavo
Barroso", magníficos e lu-
xuosos apartamentos de dois
salões, 4 dormitórios, dois
banheiros sociais, toilete, co-
pa e cozinha com 20 m2.,
2 quartos de empregada,
ampla garagem, demais de-
pendências. Edifício de 9
pavimentos, com um aparta-
mento por andar mais a co-
bertura. Construção, incor-
poração e vendas de: CA-
VALCÂNTI, JUNQUEIRA S.A.
Av. .13 de Maio, 23, 10.°
andar.

COPACABANA — Ed. 4 pav.,
obra entrega 12 meses, 2 sa-
Ins, . qts., o arm,, .1 banhii.,
dep, empreg., gar. do írente,
elev. priv,, and. alto, local
calmo, _ô resldenc, — Otlmo
noa;. 47-8155^

COPACABANA - R. Siquei-
ra Campos, 230, já asfal-
lada. Vendemos ótimos aps,
completos de sala e quarlo
separados, jardim de inver-
no, área de serviço com tan-
que, e dependências com-
pletas de empregada. Obra
iniciada. Apenas CrS 60 mil
mensais — Construção de
GOLDFELD & CIA. LTDA. -
Corretores no local alé as
22 horas ou Av. Nilo Peça-
nha, 26, s] 810. Telefone
32-0929. JÚLIO BOGORICIN
-JRKIJ5.
COPAX-A-SANIA — Vendc~s _
o ap. 1 20- da Av. N. S. de
Copacabana, 719, com sala.
saleta de Jantar, 3 quartos/
área com tanque, banheiro
Bocla" e dep. completas de
empregada. Visitas o IhiTor-
msç6.es :;eio tei. 22-ot»8 —
Adalma — -Av. Alm. Barroso,
90, n_/ 610.
COPACABANA — Vendo _r-
gcntel — Apartamento de
fialeta, sala,, quarto, cozinha,
banheiro e varanda. Avenl-
da Prído Júnior, 145, apt.
701, dc frente — 100 metros
da praia. Ver aos domingos
de 8 às 12 horas — Tratar
com o proprietário, Sr. Pa-
dllha, pelo tel. 25-2975.

COPACABANA — LEME —
Vende-so último an., _r_n-
te, pronto p| habitar, s| pilo-tis, c| linda vista pl Leme Tô-
nls Clube * p| o mar. c| sa-
Jfio. 3 qts,, c| arm. emb',, 2
banheiros côr, toilete, copa-
coz. c| azulejo uté o teto
urca nerv. c| 2 tanques, dep.
criada, gorogom. Todo u óleoVer li. Gustavo -Sampaio
n. 8R. Tratar ci Lute Oliveira
Imóveis. R. 7 de Setembro,
80, m-. 407. Tel.: 52-0741) —
CRECI 198.
COPACABANA — Na Rua BÕ-
Hvnr — Porto da Av. Ati.ntl-
ca — Ap. conjugado, com su-
leta, cozinha c banheiro, rie
írente. Ivazlo, lnf. Tcl. 22-3605.
COPACABANA 

"—~-Vendo 
_ni

ri>. conj. a Crs 4 mllhBos
Entrada 1,5, resto a comb
Coutinho. _4-ll)HO.
CQPAOABÁNTA —. • LEME —'.
Vende-se último ap., írente
pronto p/ habitar, sobre pl-lotls, c/ linda vista p,' Leme
Tônls Clube c p mai-, com
salfio. 3 qtos. 0/ orm. emb.,
2 banhs. cór, toalete, copu-
coz. c,' azulejo., ató teto, Areaserviço c/ 2 tanques, deps.
orlada, sar. Todo a óeo. Ver
R. Gustavo Sampaio; 88. Tru-
tar c/ Luis Oliveira ImóveisR. 7 de Setembro, 88, gr407;,-Tel. ,52-07-Q. _Crecl loa.
ÕÊÕÕ direitos ap. Irente,.-2
qts., d.j). compl.. l.« lojc. vivCastro esq: Prlnc. Isabel, em-
pregado 3 milhões. Proposta é(letqlhes''p| 'S8-5041V
DUPLEX - '.Vdo. 

, coníoitft."
vel apartamento ná Traves",sa Anftrensé per 70 mllhOesllflUldoa. Av. Nilo Pecàhhá

43-0090.

RODOLFO DANTAS, 91, ap.
302. Cundo, luxo, írente, uma
sala, 2 qts. demais dependa..
10 milhões. Chaves port. 13
as 18-horas.
TROCA-SE _p7~_i\la, quarto,coz., bunh. Posto 6, por »u-
tro maior na Z. Sul. 36-6763— Dr, Moraes.
URGENTE — V. com 1 m.
sinal, resto íac. 3 anos, ótl-
nio ,0])., vazio, outro ecup.
2 qls., 2 p| andar. Professor
Gabizo, .3, np. 202 — Tel.
54-3053. ¦ ..'.
VENDO up. iüiõtãj sala è ot.
separados, amplos, varanda *
coz. Alugado s| contrato. Ver
o ap. 810. Rua Felipe de OU-
veira,-.-4. "Tol. 37-_;ai. 

'..,.

V_1NDB"8E1 o ap: 40',da Büã
Baratft Ribeiro, 25S. c/ f<í.ra-
!;cin. Tratar tol. 23-'_42il, ea-
tre 15 o 17 hs„ ou 43-0984..__JL____.LJlorn-___
Vendo ótimo np.coüj. _iuk.
sem cont. Ver bojo Av. Cop.
n. 12131703. Tratar Av. Rio
Branco. _15«;..36. Tei._22-1_74.
2. APARTAMENTOS" cí 

'. 
enci•~I., qt. sep. e conj. — Gus-tavo Sampaio n. 448. Portei-

155, s| 308

FERREIRA, 10 -
Junto a Av. Afiânfica, obra
iniciada, vendemos ótimos
apartamentos de 2 grandes
salas, 3 amplos quartos com
armários embutidos e ba-
nheiros sociais, copa-cozi-
nha, área de serviço com
tanque. Apenas 2 por andar.
Todos de frente. Apenas CrS

COPACABANA — Ve_.d_Tl.p~.
3 qts., 3 aal__. garagem —
Aceito ._!_a. Tei. .';«-0014i'
CÒPA_AB.___í~--~-,u_õ7"VeJ--
dem-se ap'_. e! 3 qto_., dua..
sls., 2 banh., coz. e dep. emp.
— cor,, e banh. c' azulejos
no teto. Rua Bulhões de Car-
valho n. 014. Tel. .2-Í.18,

COPACABANA- Rua Ed-
mundo Lima, 28 (entre F.
Magalhães' e' Siqueira Cam-
pos) logo após Barata Ribei-
ro —sala, jardim de inver-
no em mármore, quarlo, bô-
nheiro e cozinha, armário
embutido e decorado. Vere
Iralar com o porteiro, Sr.
Monteiro, que informará o
ap. Preço: 7 000000,00,
com garagem privativa! —
Creci 64.

COPA GABAVA — Vendo nf.
Rua Barata Ribeiro 502, ap.
420, saleta a espa_o_o quar-
to se-pÊ-rcclo. _?an_b.eÍro e có-
zinha americana, 5 500.000,00
à vista. Chav... o,' porteiro.
Tratar tel. 47-2054.
OOPACABA-TA'. Compro ap.
de quarto, a. separad., deo..
TTaTar^Erneeto^ tel. 45-8:100.
COPACABANA — .'''.Vende-se
uma ixea c.| 1 COO m2 aur.,
drados. InJormacúes: JW-ÕS87
OÒPÃCABA-ÍA — V. _>:¦_„. C
Metro, ap. frent-, 2 sr. qtó;
sal* d\si>„ banh. còr, coz.
dop: • emp., área ser rico. Ent
vazio. Vér at. 1. hora., Av.
N. S. Copacabana, 7S2. Araú-
Jo ou tel. 2a,, 30-3145. B
!8 OOO 000.00.

COPACABANA - ótima
oportunidade! Rua Repúbi
ca do Peru n. 47? (junto
da R. Toneleros). Vende-
mos apartamentos de sala e
3 quartos, 2 banheiros so-
ciais, cozinha, área de ser-
viço com quarlo e banhei-
ro de empregada. Preço
Cr$ 12160000,00. Para
sua garantia: Construção de
Chozil Engenharia S.A. —
Tratar na Rua Alcindo Gua-
nabara n. 25, sala 502.
Tels. 22-5457 e 32-6592.
JÚLIO BOGORICIN. (CRECI
95). Um grande negócio
para o senhor realizar ain-
da hoje.
COPACABANA ^ Vende^-e
no Edlílclo Dallas, Av. N. S.
Copacabana,, 420 o ap. 413,
liberado p/' Inquilino. Co. 1u-
gado, kltch e boxe. ótlrao
apartamento, excelente local.
Preco: 4 SOO OOO. sendo 2 800
a/v e o saldo em 24 meses,
tab. prlce, 13_> a.a. Pode ser
visto domingos, das 13 às 15
horas. Tratar: Rua Assem-
bléia, 11, gr. 303. i

COPACABANA - Entrega
imediata, vendemos aparta-
mentos novos de frente, com
sala, 2 qts., cozinha, banhei-
ro completo e dependências
de empregada. Ver aos sába-| 150 mil mensais. Constru-
dos e domingos de 9 às lói çáo de GOLDFELD & CIA
horas com o Sr. Sérgio na R.jLTDA. Informações e reser
Hilário de Gouveia, 71, aps.lvas: Av. Nilo Peçanha, 26
303 e 501. CONTATO IMO-
BILIARIO LTDA. Rua México,
111, sl 301. Tel. 52-1898
- CRECI 342.

saia 810. Tel, 32-0929
JÚLIO BOGORICIN - CRECI
95. _
EUGÊNIO JÃRDIM.-
Magnífico ap. <•' 350 m2.
— Preço 55 0"00 90,00 à vis-
lu. ADMS Dcl.y! 36-4373 —
Hnrácio comercial.
Lume — vendo ip. _~q7~TJ.
dép. garagem'. Ini. 3. _o_2.
LEME'- — Vendo np. ele íun-
ücs na Rua Gustavo Samoulo
ti, 5M. ap. 405, com ótima
Sam, bom quarto üopnriido. 2
arir.Silos, rorrodor, cozlfiha c
banheiro completo. Preço .,
6 000. com so. sló-i; ,na"id_
a combinar. Chaves no local,
tratar com o proprietário —
Tel. 47-0515 — Aceito caixa
médíant&'-'filtia_,.
LEME — Vdb. aps. 003|1!004,
quase prontos. R. G. Sam-
paio, 542, s , qts. etc. lu-
i:o — 18 000,0(1 — J. -lalalii-
la, 4:1-9195.

COPACABANA - Vendo na
Av. Princesa Isabel, 350,
junto à Av. Atlântica, aps.
de sala, qt., coz., çj dep.
empreg., e conjuntos desa-
la, banh. e kltch. Financ.
Í_Ü%"em 40 presf. sem
juros. Incorp. HÉLIO AGUIAR
- Constr. IRMÃOS DE PAO-
LI. No local, das 8 _s,:23h.
ou na Rua México, 74, Gr.
802-Tel.: 22-6910.

POSTO 0 — Vende-se mi ni-COPACABANA - Ap. conj:• flC0 áj>art_m.uto com _al_o,coz, banh. ver Bouoho Dnn-l3 quartos, arm emb cozi--.ns 85, ap. 403. das 13h 30ml,lhft, banheiro ém côr, azu-__ loh 30m. Tratar 54-2571. lejos até o teto, tel. interno,
_r_-_____-_3__---. aquecimento centrai. Todo n
rODArmivi v,.„_,, 0lCl', Constiução de luxo. Nõ-COPACABANA —.,Tende- vo e (le r-nido. v . R
se mag-niflcn apartamento Conselheiro Lafaíetc, 4 —
na Rua Raul Pomyela, 186, Tratar pcio tei: 47-c_l4
ap. 101, Edifício Magali, de^. -. • ,.;¦¦ -.. ——
frente, com sala, saleta. 2]lX °„ 

T ^endo-se lindo
quartos, WC o quarto de &*£?„£%* Çfe*eniprearaila com armários
emi>:'tídos, banheiro social
e cozinha azulejado* até o
teto, ar condicionado na
parte social e nos quarlos.
Ver no local com o pro-

Pric,.rc. <i Ts^ofõn-mi 
~ 

do-sem 
"conti. 

to. 5 .".¦•.= mu.
L££__-_!___!___L "u_0 "u_ uu- _ Entrada 2(ioo mu. 37-6513
COPACABANA- — Vende.- POSTO. G -^ Raul; Pom-

n_npl_s e gsragehi. Todo
óleo. Térreo e cie frente. CrS
16 000 000,00. Ver na R. Joa-
quim Na-úcò, 171. — Tratar
pdd tel. 47-03H.
PAULA FREITAS, 31, ap/ 503,sala . qt. scpaiado-. Aluga-

Rua Inhangá, 39, ap. "01

sala, 2 quartos, hall, 2 va
ra mias, cozinha, ha nheiro,
dependências completas dc

Irente. com 2 sala.., _ quts.,
atapet. c| arm.. saleta, ba
nheiro, copa-cozi,, dep. em
pregada e ffáràffcm. CrS 25

dc frente. 7.° andar,-'c| l sa-
ln, 2 quartos e depdildêii-
olas completas'. Tratar cl sr.
Marcos, tcl. 2(i-7680. Súbi.clo
ou domingo,
QUINTINO 

' 
^"Vende-seútl-

mo ap. c| sala. 2 qts., dep
como., 50 in dn estaçáo, c1
peq. .ent. Saldo em 3 ano...'
V11 hoje ao local. — Bim
Bernardo., Gulhutrúès, 21.
RUA ,SA mmlBH.a'"—""vèn~
do ap; alugado', de 2 quartos.1 sala, dep. complota ompi-e-
_ada, naruf-m. sinteco. Tel
22-6763 e 32-9745 — Av. Gra-
ç_ Aranha. '-08. s/ lll_.
-ÕJÁ^-SA' PERliEIEÃ ¦-- Veíi-do ap. alugado e1 2 qts;,snln, dependências complet,!..
de empregado c sarògèm. —
Trs,tar Av. Graça Aranlia
206, Sj 312.* Tcl.: 22-0703 é
..2-071Q.

UM POR ANDAR - Superlu-
xo — Rua 5 de Julho n.°,
223. Nesta rua, hoje dasj

empresada e área de ser- milhões, faeilil 30 mc-e"i
viço. Preço: Cr$ V.r 110 local e tnttiir Es-
12 000 000.00 ou CrS Icrlls. Krutmnn - Telefo-
8 000 000,00 de sinal e Cr$ nès 42-3300 e ">-»)-,•;
6 000 000,00 em nm ano.  ---_-.•-.-.—._
Imóvel aluíado com Inqui- SV,Ail.. ^"SüDíA volun-
Uno prestes a deixar 0:TA_',.Iot>.,..-.?ua. Ke"' Gran
mesmo. Para visitas llgrar
para o proprlteário: tele-
fone-57-8833,

COPACABANA — Aparta-
mento vazio. Vendo, ci te-
lefone ligado, na Av. X. S.
Copacabana, ci 3 quartos,
sala, coz.. banh. completo.
dep. empregada. São 3 pi
andar, ci todos qls. e sala
de trente pi Av. X. S. de
Copacabana. Marcar vial-
tas pi tel. 30-1548 — Sr.
Veiga.
COPACABANA — Vendo ap,
trente, 2 p (andar; hall; saiu,
quarto Kmnd.õ separados,
banheiro completo, cozinha,
pintados óleo; aiãnái-iòs emb.,
siuíiBCoi dep. çnvpr-, Area eri-
vidiHÍçftda c! tanque; Joácíüihi
Ki.ln.ino, 04,'ap. 502. 9 milhões
oj 2 .nillhoes facllltadoi-
COPACABANA,— A um pas-
so da Praia — Excelente,
áparttttnèívtos — Rua Barío
de Ipanema. 32 — Aps. dc
snla de estar, sala tio Jantar
com armários embutidos; 3

ffi!K___j LX^™c£ttí£\ms ,ran(luilas e residen-i
^rd^r^le-ví^TÚÍ.:!015'5 de Copacabana, venda-
_^^^d1_11^^-nl-::mos' de apenas 1 por an-
^%™^<%%:S§-M com 3°8 m2.r belo
Ti'at^comdCordel.'OAauerrij,aparfamen|0 fc sa|ã0r }r§j

í»-^: ue^Jih113^' c°Pa' coz'nha, dois
ou dl-rU-meiHe no local das, banheira, .ll.iak 1 niiarin:
10 _s 22 horas. Cons'.iltc-nos ^ollllcl1^ 

-U.lolS. L quanOj
sôbre outras IncorpornçOo..
que possuímos, caso esta nilo
venha; a:.lhe Interessar.
COPACABANA — Vende-se
ap. cm eü. nova, com 1 po:-
andar, sabre pilotis, c| ÊalÃo,
3 bons qts., todos c\ arms.
emb.; todas peças, de Irente,
2 banhs. sc-cUis completos
còr, COpa-QCZ.. deps. criada,
gíar. Tono atapetado * a óleo.
— Ver H. Santa Olara, 229. —
Tratar ci Luís Ollvetrà Imó-
veis, R. 7 de Setembro, 88
88, gr. 407. Te!. 52-0749. Cre-,. , ,' ___ i GORICIN
COPACABANA — Vend.-se 1 ¦"-.— ' .ôtimo apártam.nto novo. 2: nej3mento e c o n s trucao:
?&_%oaf___S CHOZIL ENGENHARIA Si A
nos. Area, banh. dc empre.
gnda, CrS II 500 000,00, sen-
do 6 milhões _ vi_ta e o sai-
do cm 4 anos. Ver e tratar
na Rua Santa Clara n. 403
ap. 604. I

de empregada e todas as de
mais dependências. —Bom
gosto e conforto. Preço úni-
co e condições as mais acei-
táveis — Venha ver o que
se pode chamar de uma
planta realmente fina —
Vendas exclusivas: JÚLIO BO-

CRECI 95. Pia-

Informações: R. Alcindo Gua-
nabara, 25, sl. 502. Teis":
22-5457 e 32-6592.

VEN1.ESE um ap. cm csmT-
tru .lio, na Av. Princesa Isa-
htii, 272. Tratar com D. Ei-
._"-.. t.eK_Ki-_357\ _

VENDE -SE apartamento'--!--
vo, pequeno, decorado, Rua
Santa Clara 119, ap. 901
Edi.. Nobre Sta. Clara, p_e-
ço 7 milhões, Ilnauclíitíros,
chaves com o porteiro Tra-
tar na Av. Atlântica 251.,
Edif. -Sevllha _«. 501.
VENDE-SE'^ -'iíú'_fi_d.rM_-
salhaes 823/205, 2 q„ s du-
pies, de írente. Todo à óleo.
b. social em cór. Ver c/ por-teiro. Tel. Sr. Luis, 52-3506.
de-9 As Ílh.
vende-se apartamento. Av.
Copacabana, 1 oau, ap. 203.
Sina". 9 1100 000,00, restante2 anos. Tel. 27-7445, LlmttT;
vende-se ap. grande; cons-
truçfto adiantada. Tratar naPompeu Loureiro, 04,jcasa 7.
-PAN.. LEBLON"
ALDO SiôtfRÃ vende terreno
Rim Pery c, 15x27. Bairro _óde casas residenciais — Bane:
CrS 14 OOO 000,011. Financ. 2 .
meses. Infs. na Seçio de Ven-das. Av. Cop., 583, saiu 3iü.
__i__-___9i71 — CREOI 353.

ALDO MOURA vcndeiterreno
Rua Pery cl 15x27. Bftirro 6ó<!c cauvis residencial»: .-Base:Crs 14 000 (100,00. Financ 2.meses. Infs. na Secfio do Ven.
SS|f: ?7-nil?,0P- 3ÍÍ». sala 810.Tol... 37-8471 — CRECI 353.
ATENÇÃO! í_S__7_a. _-".•• Ven-ile-sc ap., vaalo frente, gdesala, 2 qts., arm. emb., banh"om cor, coz. gde., q.. 

"p/
emp,-, area c/ tanque. Verhoje da. 14 à. 17 horas. Do-mliiüo ale às 12 hora... RuaTublra, 3. esq. du Av. Bar-tolomeu Mltre. ap. 410. T»«»tar c. Cldumura Imóveis ¦"—
Run Evaristo <ir, Vei-a. 16 xr.U01-B. Tel. 42-003.'.
APÃnTAifE.vro; -Lebioa.---
Vende-se 3 qt..., varanda
envid-asada, cozinha ameri.
Vi;111'',,, .""Uirlo.. embutidos.
1!, uillhoi.; 11 combinar. En-trega Imediata. Av. Burto-lomeu__.\iií.re. _.. 19—30!.
aldo 

"moura vend» 
i cas»Buperluxo; Arponabr; toda,decorada « atapetada c vá-rias benís. Todas peca» c/ar condicionado, 2 saiões, .

qt-s., 3 banhs. sociais copa,cozinha, despensa, dois qt„.criados c garagem. Pronta
entrega. Ba.;e Cr. 6,. 000 000,00
a combinar. Chaves e Infs.na Seç&o de Vendas — Av.Cc;)., 533. ../ 810, cel. 37-SH7.
Creci" 353 
ARARTA\IENTO.t_rfcõl vailõ
salai 2 qts.. grandes deps. —
Base 10 milhões, c/..0',_, sal-
do ¦combinar, Tei. 26-4115..
ALDO MOURA ve~mle~_.pl
101, superluxo, R. Gomes
Carneiro, tíó. Arpoador.
Entrega imeillatã; 2 salões,
4 quartos amplo_. 2 banhs.
snc, copa-coz., deps. c] Z
ilts., emp., Raraffcin. Base
CrS .ã 000 OCft.00. Financ.
cm 3R meses. Ver no local.
Infs. na Seção de Vendas.
Av. Cop. 583, s| 810. Tele-
fone 37-1)471. Creci 353.
BARÃO DA'.TORRE,— Mag-
nlfleo ap'. eni inicio cons-
uiiíúo da CANADA' — saldo
living, 4 quartos, „rm4 «ra-
butidos, copá-òozlnha, 2 ba-
nheiros, garagem etc, 2 mi-
lhões entr. c o saldo a com-
binar ¦— Infs, tei^26-4113.

BARRA DA TIJUCA — Ven-
demo.-. 06 iiltlmos lotes real-
dcncials u prazo, no mais
calmo e bonito recanto da
Burra, com írente mínima de20 metros; Junto e perto da
prnla, lagoa c dos clubes —
C-naveral — Trote Clube _-
Rivipra — Nevada — Caça «
Pesca. Aproveite esta oportu-
nidado. Lémbre-so de Copa-
cabana, Ipanema e Leblon.
MalS detalhes com: ACII; —
Almeida é_ Cerqueira Imóveis
Lida. — Ai'. Cop.. 005, s. 405— Te!._5_7-S243. Crrel 53_2.
BARRA DA' TIJUCA — 

"Ven-

ciemos os ütlmos lotes resi-
Idcncials a prazo; no mais
calmo c bonito recanto da
Barra, com frente minima tíe
20 metros. Junto e perto ds.
:prnl.i, ,.í;o:i c des clubes —

-navéral — Trote Clube —-
RIV.era — Nevada — Caca *
[Penca. Aproveite esta oportu-
nldade, Lembre-se de Copa-
cabana, Ipanema . Leblon.
Mais detalhes com: ACIL —
Almeida Ss Ccrq-uclra Imóveis
Ltda. — Av. Cop., 00.., s' 405-Tol.'57.8248; Creci S53.__
BARRA-DA TÍJUCÃ"'—r" Ca^
tXo Prio com])i'o e vendo
terrenos; aceito i>| vender —
30-5748. Após 13h. c| Sr.
Roberto.

DOIS quartos e sala c. ga-
rageiri, R, Bar&o da Torre 82,
ap. 200. Chaves c/ porteiro.
Tratar nu Av. Graça Aranha,
143, gr. 706. 42-3359 4 42-1949.
Mário Lopes. Creci 7...
IPANEMA — Leblõnl —
Cumpro para meu uso e
páfflo. em curlo prazo e
dc preferência sem inier-
mediários, ap. de 3 ou 4
quartos, salão elc. e ga-
ragem; mesmo com Inqul-
no. 1'affó todas as despe-
sas inclusive lucro lmobl-
liário — A parlir de se-
gunda-feira com o Sr.
-iarànha'; das 12 às 17 h.
TíL _43-_?_í:- 
IPANEMA — Rua Gomes Car-
neiro n.° 138 — Vendo o ap.
_10, quarto-salá, banheiro e
I-.lteli. Chaves com o porteiro.
Trator com Sr. Ivan. Tels.:
52-2894 c 52^4565. .'•_______
IPANEMA — Vendo na Ru»
Prudente Morala. _C1, a.p.
101, frente Pça. General Osó-
rio, c/ salão, 3 quartos c/
armário, garagem, dep. cm-
pregada. Preço: 27 milhões.
Qhavèa c/ o porteiro.
IPANEMA — .1. Aliihl Vendo
ap. vazio, saleta, 2 ss., 3 qts..
coz.. banh., qto. emp. área
tanque 12 500 c! 4 500 de en-
trada, .aldo comb. Av. Epi-
táelo Pes.oa, 128, ap. 13 —
Chave ap. 1. Inf. 31-1101 —
Russos.



2." Cad., Jornal do Brasil; súbnclo. 10-10-C4
IPANEMA — VnzlO, JUlllil Ar-
pouclui*. vlHtu mar, um por
niul„ quane 400 in_. Vendo
urKiMilnrmorior preço nio. —
4Tiin5ii;-'
ihamema .— Magnífico lona.
llK&oftO — Run Vl.sr.mdc da
PhfSijii, an5 -- Junto íi tv n.-
rplslor ff- Vende-se aparta-
mMilo do frente, composta da
aala, quario, banheiro, co.l-
ítija, com garagam; Obra cm
til\'aniii'l:i bem iidluuiail», —
Pfooos-a partir de CiS ....
tTDOO (100,00, Tratar cnm Cor-
d0Vl-ò'Gucria d! Cia. Lula. —
AwMBio Branco, 173. I4,ç nn-
d»r;''Seção de Vendas. Tcl.!
3ÍM89S ¦-'- Não sendo esta ,1l_k'ROT))i)rnçlio que venha n lha
IwIpi-i-shu)-, í'o__.-uUo-)hv; JuM.ro
outros Investimentos oue pos-

Mv/ünisma — Vemíó-sõ
niVifi-táiiifnlo de saln, 2
quartos, Imnliclro comple-
ty^çozinhu, área tle servi-
çijr; quarto empregada, Ver
c tralar Dr. Hugo. 45-3850.
Una. Prudente de Moraes,
ima — térreo — Preço:
13* milhões.

VENDE-SEI oonJtintamoittí as
casas (15:! o 614, gcrniniulii-,
Hua sao Luís aòuaaga, por-
to da Cancela, Tratar ã noi-
te. Tel, 43-9736.

— Obra iniciada.
Rui Alberto de Campos, 10,
atí. lado do Panorama Palace
Hotel,.majesloso prédio sô-
bre; pilotis. Maravilhosa vis-
tá ^panorâmica, local de
grande valorização, cí óti-
ma sala, 2 amplos dormitó-
riárej armários, banheiro
-8-iàf,' cozinha, área cj tan-
qifé, quario e WC de criada,
gpragem. Todas as peças de
frente, claras e ventiladas.
Escritura pública imediata.
Garantia-da SIMPLEX S. A.
Enfrada de Cr$ 568 000,00,
por mêsCrS 58 000,00 —
Venha hoje mesmo ao local
reservar o seu ap. Atende-
se".dé 3.30 às 22 horas —
PREDIAL AQUARELA - Rua
Sete;-'de Setembro, 88, gru-
P0 406. Te!. 52-3612 -
CRECI, 258.
ÍPÃnSçÃJ— Ap. de alto lu-
xo.. Vendo em fina! de com-
inicio," um por andar, em
edifício de 4 aps. — Ficará
pronto no próximo mês. Sa-
lAo.erri m. rmore, 3 gdos. qts.
2 bánns. sociais e demais dc-
pendências. Ver na Rua He-
doutor,- 313, ap. 301 e tratar
na Av. Rio Branco. 57, sala
603, lei.. 23-21103 (dispenso a
co&boraçfio dos senhores cor-
retores) r 
IPANEMA - CONFORTO -
Rua Saddock de Sá, 130, sa-
lão,"3 quartos, 2 banheiros
e dependências de empre-
gafe sobre pilotis, com ga-
ragem- Apenas CrS 500 mil
dé:'.sinal. — Construção de
GOl-pjFELD & CIA. LTDA. (40
obras na Guanabara). Pro-
jetende M. M. M. ROBERTO.
Informações no local alé as
22/.}íora. ou em nossos es-
critérios: Av. Nilo Peçanha,
26; sl 810. Tel, 32-0929.
CRECI95.

TU. • R. COMP.
Anuncie cm nossa agência
Kua Conde dc Ilimflm ?Si.
ÁPARTÁMBNTÕTüe Íte7"éí_
cita., _,, cm., banh; o dep,
de emp,, vd». em 1." looa-

ilo, 12 milhões ei 5 mllhOes
5 finou, Ver
lia, 11, up.

200. Tralar ci Machado —
511-0322. Av. 211 Setembro, 345.
APARTAMENTO VAZIO —
Vendo, dc írente. na li. Con-
de de Bonfim n. 25, ap. 60D,3 qt..., 2 galas, banh. cum-
ploto, dei), compl, nl empre-
nada o garaBomi CiS 
23 000 000,00, 50% restantes 3
ano... Ver hoje e amanha, 8h_ nh,
APARTAMENTO 302 — VÕn-
do — Hua Enu, Ernftlll Co-
trln 105. IliUih.. aala, 3 qts,c den. empreitada, todo fren.
te. Tc! ¦ felefono 37-.143.

I.I.III.ON ¦-¦ Vcnd.-iie. 2 qunr-
íoi., milti fttrípottuia, clepf.,, to-
do a .leo, armArlpa embuti-
íUkí, eo/'nlut do aço, 11 ml-
lhfles eom parto financiada
ou melhor oferta a vista —
Ver nn Buti Ilumhorto do
Campos, 710, np, 401. Tel....
•17-011311.
I.AOOA — Perto dn igreja
Santa Margarida Maria. Lu-
xo o requinta — Av. Ei_lt_olo
Posso», 2 034 — Prédio de 7 . .., ,.,,„,,„
pavimento.'!. OotUtrUQUo JA i"Z\k_ •_,.._.,
iniciada. Aps. de 2 sala., 4 \ 

U_.X"'; '/ 
g „'

quartos. 3 Banheiros sootals, ___ 
' 

___fi* °f"1,
dcpend.nclna dc serviço com- "' ' ""
pletas, 2 quarto, de empre-
nados, 2 vagas na garagem
para cada apartamento, —
Õonatritcllq em centro de ter-
reno. Aluda restam 2 apar-
tamento... Preco n partir dc
CrS 31 370 000.00. Tratar eom
Cordeiro Oucrrn * cin. Ltda.
Av, Rio Branoo, 173, 14.» im
dar. Soçflo dc Venda... Tel.:
31-1803. Consulte-nos üôtire
outras Incorporações que po.-,-sulinos, cato esta ua lhe In-
t c remar.
LEBLON — Ü-iiol-te. Vende-
ac ap., 2 qts.,, deps., nar.
Rua Carlos Góis. — Tel.
47-1730 — Melo.
PRAIA DO LEBLON — AT.
Delfim Moreira, 350 — In-
.corporação do bom gflsto *
alto luxo. Vendem-so apar-
tamentos compostos de 2 sn-
los, 4 quartos. 3 banheiros
sociais, copa, cozinha, depen-
ciências de empregadas, Arcas
do serviço rom tanque, nn-
raitem pnra 2 carros do cada
apartamento. Prédio cm cen-
tro de terreno, com 12 anda-
res. Construçilo .IA Iniciada.
Preços n partir de CrS ....
45 900 000.00. Tratar cl Cor-
delro Guerra <fc Cia. Ltda. —
Av. Rio Branco, 173. 14.° nn-
dar. Seção de Vendas. Te-
lefone 31-1095. Consulte-nos
sôbre outras Incorporações
que dispomos se êste nilo o
Interessar.
REOKEIO DOS BA-ÍDiÉ-RAN-
TES — Vendo um terreno
no Recreio dos Bandeirantes,
bem localizado, perto da
prnla. com 700 m2, de esqui-
na. Rua JA nbertn. Preço: CrS
3 500 000,00 com parto finan-
cinda em 5 anos. — Tratar
pelo telefone 37-3071.
TROCA-SE ou faz-se negócio
com uma companhia constru-
tora de um terreno dc 1 000
m2 no praça principal da
Barra da Tijuca. Informações
....!___1-6160."VENDE-SE" 

terreno no Re-
creio dos Bandeirantes. Tra-
tar na R. Pompeu Loureiro,
ii. 64, cafia_7.
VENDO ou dou como sinal,
por apartamento de saln e
dois quartos ou sala e quar-to separados, em Ipanema ou
Leblon. titulo de sócio pro-
prietário e npnrtamento no
Floresta Country Club. In-
formações 45-1607.

— Na Rua Pru

APARTAMENTOS no me-
lhor local da Tijuca. Fino
acabamento. 1 « 2 salan,
2 e 3 quarlos, armários em-
butidos. Copa, cozinha, dep.
completas, play- ground,
garagem. Construção adi-
antada. Vendas pelo tra-
dlcional sistema de nossa
firma a •¦ preço fixo, sem
reajiistamento, com a ga-rantia de Tofio Nlgri Com.
Ind. Construções S. A. —
TONISA — Ver na Rua
Uruguai, 4(18, junto esqui-
na dc Conde de Bonfim,
das 9 às 17 horas.
APARTAMENTO do frente, ,1
qts,, sola, varanda ots., 120:n2, vazio, na Rim Bor„o deItaipu, 250, chaves no 302 —
vendo por onze milhões. Te-lcfone_38-7495^
ÃP_-hTÃ_._ÉNTOs"'^CÕmpOT-
tos de snla, 2 ou 3 quartos,dependências serviço, gara-«em. Prédio pilotis. Play-
ground. Rua residencial. Al-mirante Cochrane, 56, Fran-cisco.
HADDOCK LOBO N.í 117.
ap. 503 — ,•? quartos e 1
sala, todos de frente, En-
trega-_e vazio, 50% à vis-
ta e 50% financiados. Ver
no local e tratar pelo tel.
34-109!), com Dr, Cardoso,
MAKIS.E BARROS — Vdo"
vazio, alto. frente sal&o. vn-
randa, 2 qts., deps. e gara-
Item, play-ground. CrS 5,5 dc
entrada. Tel.: 45-025D.
MÃRIZ E BARROS. 1025 —
Ap. snla, qt. sep., qt, cria-
da etc. por 7 milhões liqul-
dos. 48-9690.
RUA residencial — Vende-se
casa vazia com 4 qt-»., 2 sl. 2
banheiros sociais, copa e co-
zinha, varanda, garagem, c/
2 qts., banheiro empregados.
Transversal n Mariz c Bar-
ros, 25 milhões, metade A vis-
ta. Tratar Marta, 37-7353.

RESIDÊNCIA — Final
de Construção — 2 pavs.
c| elevador, 1 living, sala,
4 qts. c| armários, varan

por ap de 1 sala e 3 qts.,
até o Méier. Diferença ta-

VENDO excelente ap. de
cobertura com 4 quartos,
snla, Z banheiros sociais c|
azulejos até o teto e dep.
dc empregada com grande
visla para o mar, na Rua
Visconde de Pirajá n.° 431
— Falar com o Sr. Lu-
olano.

VIEIRA SOÜTO Ns. 462: e
¦ll!0. ap. 303 — 3 quartos,

salas, 2 banheiros so-
ciais etc. Entrega em de-
zembro dc 1904. Acaba-
mento de luxo. Preço: CrS
25 000 000,00 facilitados —
Ver no local c tratar pe-
Io teli 34-1099, com Dr.
Cardoso.
GÁVEA- J. BÕT.
ALDO MOURA vende ter-
reno. Rua Fery c] 15x27 —
ótima localização. Bairro

-í _,c,c/snSS ^nef_.(_Sncí?is• ~" de Carvalho, 29, 8.° andar,
CrS 14 000 000,00, financ.
21 meses. Infs. na Seção
úe Vendas. Av. Cop. 583,
sala 810 - Telefone 37-9471
CRECI 353. 
GÁVEA — Lopes Quintos —
Vendo ap. final de constru-
c6o. ílno acabamento, cl 2
quartos e demais dependên-
closi Preço: 10 mllh6c3. 30'7-
saldo a combinar. (Entrega
em 00 dias). Tel.: 23-9866

TIJUCA - RUA MAJOR AVI-
LA, 242 — Vendemos exce-
lentes aps. com sala, dois
quartos, deps. completas e
garagem. OBRA EM INICIO.
Prédio de !.a —Apenas 23
aps. Prestações de Cr$ ..
51 000,00. Inf. na Av.
Pres. Wilson, 164, sobrelo-
ja. Tel.: 42-6934. Inf. no
local diariamente até às 20
horas.
TIJUCA — Próximo ã
grande comercio, escolas e
condução. Vendemos ap».

Íirontns 
para morar de sa-

a, quarto, banheiro, cozi-
nha t dependências com-
pletas, sendo o quarto de
empregada reversível e ga-
ragem. Edif. de 4 andares
com elevador Atlas. Es-
crltura Pública em Tabe-
Hão. Entrada: CrS 
1300 000,00 e o restante a
combinar em 24 meses, —
Informações no local na
Estrada Velha da Tijuca
n.? 152, das 9 às 18 horas.
Diariamente. PRE DIAL
AQUARELA — Rua Sele
de Setembro, 88, grupo 40li
— Telefone 52-3(112. (CRE-
CI n_> 258).

TIJUCA — Ap. pronto, vazio.
Vendo excelente apartnmen-
to, 204. prédio novo. ótima
construçllo sobre ollotts, pin-tura a óleo, dois quartos, sn-
la, cozinha, banheiro em cór,
dependências dc emprciindn e
Bflrãgem. Preço: 12 milhões,
sendo 0 milhões dc entrada e
restante a combinar, .— Ver
chaves com porteiro ria Rua
Mnrechnl Trompowskv. 11 —
Tratnr no Imobiliária PSo de
Açúcar. Tol.: 22-6402 e ....
22-73G5^_
TIJUCA — Casa de vila, 2
pav. 3 q. 2 s. etc. 20 ml-
Ihões — 50Tu em 3 anos. —
<-3-l42_.

TIJUCA — 2 últimas unida-
des. Excelentes apartamen-
tos de salão, 2 quartos, co-
pa-cozinha, dep. completas
e garagem, no melhor pon-
io da Rua do Matoso, 234,
quase esquina da Rua Had-
dock Lobo. Obra iniciada —
Prestações de 70 mil. Sinai
facilitado. Incorporação de
LEÃO WINOGRAD - (Mobi-

TIJUCA — 2 apartamentos
por andar, de frente, com
SALA, 3 QUARTOS, COZI-
NHA, 2 BANHEIROS SOCIAIS
E DEMAIS DEPENDÊNCIAS- -
Obra a cargo da TEKTON
Construtora S.A. Prestações
mensais de CrS 76 500,00.
Corretores no local: Rua
Monsenhor Baftistoni, esq.
de Henrique Fleiuss, até às
20 horas. Vendas de IMFA.
— Imobiliária Fartura Ltda.
Rua da Quitanda, 20, gr.
508, tel. 31-3367. CRECI
203.
TIJUCA — PIRES E SAN-
TOS SjA. oferece últimos
aps, de 1 e 2 qts., saia, 1
e 2 banhs. soes., dep. emp.,
garagem etc. Const. em
centro dc terreno, já Ini-
ciada. Inf. no local na Rua
Conde de Bonfim, 679. Tel.
58-2205 ou 31-3011.

TIJUCA — Vendemos na
Trav. Cruz, 6 (começa na
Prof. Gabizo, no trecho en-
tre Haddock Lobo' e Sala-
mini), aps. de sala e quar-
tos separados e sala e 2
quarlos, em edifício com
play-ground e garagem —
Construção de ACO ENGE-
NHARIA LTDA. Sinal de Cr$
250000,00 e prestações
mensais de CrS 30 000,00.
Informações no local ou na
0RCAI IMÓVEIS - Av. Rio
Branco, 156, grupo 2 825.
Te!. 22-7264. Ed. Av.
Central. (CRECI 493).
TIJUCA — Vondo no trecho
mat. residencial dn, R. Uru-
stuál n. 471, em edifício a|
pilotis, eom garaaem. o ap.
701. de írente, cl 2 salns con-
jugadftô; .1 ótimotí quartos. 2
banhs. sociais em cór. co_I-
nha, área dc serviço, quarto
c WC empres. Obra cm fase
de revestimento. Ver no lo-
cal e tratar pelo tel.: 25-9018.

TIJUCA - Rua Delgado de
Carvalho, 32, estritamente

liaria Esmeralda) e JOÃOj residencial, em edifício com
EVARISTO MARTINS. - Mais
um empreendimento CONS
TRUTEC ENGENHARIA LTDA.

das, garagem etc. Permuto|Av. Pres. Vargas, 542, gr
1505. Tel. 43-1897-CRE-
Cl 39.

7 unidades, apenas 3 pavi-
mentos sôbre pilotis, com
elevador, somente 2 unida-
des a venda com 3 grandes
quartos, salão, copa-cozinha,
2 banheiros sociais, 2 vagas

TIJUCA - OBRA EM RITMOITIJÜCA - No melhor ponlo
ACELERADO — Apartamen ja melhor plantai Rua Adal-
los todos de frente, c| sa berto Aranha, 47, a 5 mi-
la, dois quarlos e demais!nulos a pé, da Praça Saenz
dependências. Garagem e.Pena, oferecemos excelentes
jardim, com 1 500 mts
Preço: 4 000 000,00, sinal:
250 000,00, preslações de
55 000,00 mensais. Ver na
R. Barão de Mesquita, 891.
Diariamente, das 9 às 22
horas — Tel. 38-5036, ou
em nosso escritório, na Rua
Gonçalves Dias, 89, sala n,
810. Tel. 22-6578. CRECI
621. (B
TIJUCA - Vendo na Rua S.
Francisco Xavier, 80, ap.
602, ótimo ap. de sala, 2
quartos e dep. completas.
Edifício com pilotis, apenas
3 aps. por andar. Ocupado
pelo proprietário. Ver no lo-
cal. Tratar tel. 22-7264 -
CRECI 493.
TIJUCA — Vendo casa, dois
ciimrto;-. .snla, riu let n o dcmitls
dependências. Pronta entre-
Ra. Flnnuclo 50'. . Ver e trar
tar na Rua Gonzaga Bastos.
42, das li á;. 12 e das 14 às 18
horas.

TIJUCA - MUDA - Espe-
tacular ap. de cobertura —
Vendo a preço fixo, entrega
em 1 ano, c| 2 salas, 3 qts.,
2 banheiros sociais, copa-
cozinha, dep. empregada,
grande terraço. Av. Mara-
cana, 140, próximo à Praça
Xavier de Brito. Incorpora-
ção e construção GEMAC0
LTDA. — Rua Visconde de
Inhaúma, 134, 18.° andar,
gr 1805. Jel. 23-2080.
TIJUCA — Vendem-se duas
casas Juntas ou separadas,
precisando reformas; terreno
14_1B. Tratar Catete. 310, sa-
la 300. Ernesto. 45-8309.

cilit a combinar. Ver iiai^o0* mu&flnfneí^Ssde saragem, dependências
Rua Santo Amaro n.° 240,
hoje, das 10 às 15 horas,
ou tratar na Rua

dfiljte de MoraiS, 1 145, a comercial .o .õütro'.jesldencial;

um^úarteirão da praia; TaiU),m »°'™u '- v-

vendemos os 2 últimos
apartamentos do Edifício"Ácòncágua". — Dois sa-
lqès, 4 quartos, demais de-
pendências e 2 vagas para
cattos. Edifício em centro t
de terreno, de 40m x 50m;
construção de alio luxo,
pfêêos reduzidos com paga

Gr. 820. Tel:. 42-3615
(esq. Av. Graça Aranha
n.° 174). CREC112.
RIO COMHRIDO — ApWI.
2 quartos, sala, cozinha c
dependências, final constru-
çfio — Entrega em murço —
Tratar Sr. Santos — Tcl.:
32-6225 — Rua México, 41,
conj. 1 204.

TIJUCA - Pertinho da Pra-
ça Saenz Pena — Obra ini-
ciada em ritmo acelerado!
Obra na 4.a laje. Rua Con-
de de Bonfim n. 208, ótima

— Ap. l.'- locaçfio com sala
2 quartos com armArlos em-
butidos, dependências com-
pletas, com garagem, — Ver
no local. Sr. Afonso. R, Dr.
Satamlnl, 280,' ap. 225.

TIJUCA — Vendemos na
Rua Conde de Bonfim n.
839, Muda, aps. de luxo,
com sala, 3 quartos e dep.
completas. Obra em ritmo
acelerado. Construção de
J. M. Sambursky." Ótima
localização pelo clima e TIJUCA—- Ap. de alio lu-

TIJUCA - PÇA. SAENS PERA
— Rua General Roca, 859,
ao lado do Bob's. Grandes
apartamentos compostos de
salão, 4 quarlos, 2 banhei-
ros sociais, foileite, vestia-
rio, copa e cozinha, 2 quar-
tos de empregada, WC, am-
pia área de serviço; è 2 Sã-

. . Ias, 3 quartos, vestiário, 2
completas para empregada, m^ cozjnh-f quarto e
grande salão de festas pri
vativo dos condôminos —
Obra iniciada — Mais um
empreendimento CONSTRUTEC
ENGENHARIA LTDA. Av. Pres.
Vargas, 542, gr. 1505. Tei.
43-1897 - CRECI 39.
TIJUCA — Pinto Guedes .—
Ver.dd prédio. E' um espeta-
culo. T. 58-21.1. Jorge.

ambiente familiar. Sinal fa-
cilitado e prestações men-
sais de CrS 60 000,00. —
Informações no local ou na
ORCAL IMÓVEIS - Av. Rio

de-se casa no J. Botílulco —
Preço 40 mllhóes. Informa-
S6ea:~ 52-P423 e_20-9974.
APARTAMENTO -Saleta. ea-
la, 2 qts., dep. criada etr.
Alugado a/ contrato. 45-3010,
AS MELHORES condições —
Vdo. R. Teodoro da Silva,
787-104, c| 3 qts., s., coví. e |,. , •-•-banh.. entrego vazio, preço sala, i tyinúès quartos e jBranco, 156, oruDO 2 825.de ociusifio. Ver no local. Tra- ... . . ..I J '

ar ci Machado', 58-0522. Av.
ií Setembro. IÍ45,

DUASjRESIDBNCIAS-por pre-
ço de oeaslilo, ótima oportu-
nidade; vdo. sendo uma cmcima outra em bat_o, cl 3 qt_." s. e mais dep. cada. Ver

vendas no nosso escritório.
Còii-trucão, incorporação e
ffipi de: CAVALCANTI,
JUNQUEIRA S.A.
IéAííEMA' — Vendo ap. s|,
2» ct-à'., banh.. co.j., deps.
compl. de fundos. Inf, Tel.2?__5_7.___
IiEbEÕN — Vendo íillliricap.ita "Rua Jofio Lira. 157, ap.•_Oi:'orqt:, sala sen., cozinha,
banh., area c' tanque e quin-tal. ;.C|,entrada de 2 mllhõc..
o.,? tíarjcla.s de 700 mil em 1aiíp...'e'pre..t. de 76 538,2-. —
Ve-i_llarlãmente cl o sr. mi-
gafcESfô 9 a-s um., aespcüpa-
Cito- Do. conta dos vcudedo-
ves.i,vanda direta com o pro-íírletirlo.
LÉBLOfí.- Vendo aparta-
mento-de sala e 2 quartos,
depejldências e garagem —
Eirtltega imediata. — Tele
fortes -31-3772, 31-3759,
47*6329 e 47-4912. CRE-
Cl 347.'

ménlqs. facilitados. Visitas ^ *gK ScfitaS
no-.Tocai e informações ?P8'0522-'^--^ setembro,.345,

LAGOA — Vende-se própria
p| EmbaiNada, ampla e lu-xuosa residência c/ 700 me-tros quadrados de área cons-
truída. G salas, espaçosa ga-ragem; 4 banheiros sociais e
pisclna^JTratar 30-093.1.
LAGOA — Edifício rScna-
tlor Francisco Sales —
Apartamentos magníficos
na Av, Epitacio Pessoa n.
1(184 (frente Fonte <la
Saudade), em local aristo-
crá;tico. Só 10 aps., todos
tle frenle, 220 m2, acaba-
mento excepcional, eleva-
dor panorâmico, fachada
dc mármore, vidros ray-
ban, salão, 5 quartos, 2 ba-
nheiros completos, saleta
social, escritório, sala de
almoço, vestíbulo, área ser-
viço, 2 quartos de empre-
gada e vaga incluída no
preço. CrS 1 milhão na
escritura e mensalidades
de _00 mil. Construção do
Escritório Técnico Amaro
Machado — Vendas no lo-
ral ou com João (Minto
Machado Filho — Av. Gra-
ca Aranha, 174, gr. 1006.
____________ Creci 153.
JARDIM BOTÂNICO — Ap.3 ql.. sl., 3 quintais, vazio,9 milhões — 50c; ílnc 2«nos. s] Juros ou 3 c| jurosR. Jardim Botânico — iVcrmarear). 58-5408 Nellv Ma-chado.
PRÉDIOS>_ Vehdem-sc na' a'.'Marques dc Silo Vicente, 228e 230, com terreno nos fun-dos, ocupado por barracões.
Os interessado., podem pro-curar o Sr. Morgado. Avenl-da Henrique Valadares, 143,loja.
Vendo ap. s. q..sep.,.banhocor. coz.. ampla, q. e WCempr., área, tanque — cons-
.tnição recente, ocup. pelo
propriet. Preco 0 800. R. Ma-ria _ An.Mica;_4!M;402.
VENDOU t"eÍT. 0,30x13,50, coni
planta aprovada c os alicer-cos prontos, verdadeira pi-chlncha, 8 milhões, ver RuaFcllne Camarão, 75. c' 15 _Melhores det. c/ Machado —Tel. 58-0522. Av. 28 de Se-tembro. 3.5.
PÇA. BANDEIRA X~
S. CRISTÓVÃO
CASA — Vende-se uma, naRua General Argolo n.° 123casa 1 (Sfio Crlstóvllo). Vere iratar com o proprietáriono local.

I/BBtOl. — Vende-se o ap.lOíí div:R. Gen. Urquiza, 203
corri' quávio e sala separado, jcozinha e banheiro. Está va-zWiiTratar na Adalrrin — Av.Aioi. 'Barroso, 90, ./ 610. Tel2Í*OT38.__
L-fil-LÕN' _ preme soólai;sSTftt' 2 qts. .banheiro com-
plSío, t demais dependôncins-=--AV. Ataulfo de Paiva n.uX 292, ap. 701. Obra da Còns-
tmtorS.Presidente. Tratar naAftjúgig Branco, 156. 8/ 3 334.

L|Bp7C0BERfURÍ PRONTA
—-Av.-Bartolomeu Mitre n.°
Z92- Vende-se linda cober-
tura.com vista espetacular,
ctfrrff3 quartos, sala, banhei-
rl-copa-cozinha, área çom
isnpe e dependências com
l4tfl* para empregada. —
Construção da SIMPLEX S. A,
líiíôTÀláçòes no local das 9
àr-17 .horas. - PREDIAL
AQUARELA - Rua Sele de
Setembro, 88, gr. 406. Tel
5Z-J612 - CRECI 258.

cam 3 qts.2 salas. H. Lobo, 217. Cj 5
Aceito Caixa. — 38-0014.

pendências completas. Um!Tel. 22-7264. (Ed. Av.
negócio bom e garantido — Central) — CRECI 493.
Sinal de 625 mil e mensali- *Ijüca~~v~
dades de 80 mil. Constru-
ção da CH0ZIL — informa-
cões no local até 22 horas.
Vendas de JÚLIO B060RI-
CIN-CRECI 95. Áv. Rio
Branco, 156, 8.° andar, Gr.
801. Tels.: 52-8774 e ..
22J793.
TIJUCA — Cobertura Saens
Pena — Vende-se belo ap.
de luxo, pintura a óleo, san-
cas e florões patinados, pisoParquet do Paraná, duas sa-
Ias, 2 quartos, 2 banheiro..,
mármores cm côr, copa-cozl-
nha azul, grande terraço, de-
pend. empr., depósitos para
guardados, terraço c _arasíem— Tels1_28-2572_e 23-2927.
TIJUCA -- ¦: Vendõotimo
apartamento de frente, na
Rua Conde de Bonfim, 20,
com saia, Z quartos, copa-
cozinha, área, quarto e WC
dc empregada. Apenas dois
por andar, com 90 m2 de
const. Ver hoje até as 5h.
EntreR-o vazio. Preço CrÇ
14 milhões,, com 50% fi-
nanciados. Trat. 5"-5902._

TIJUCA — Obras em anda-
mento. Rua Andrade Neves,
241 — Ap. de sala equar-
to separados cj quarto de
empregada reversível. Rua
do Matoso, 171. Ap. de sa-
la e quarto separados com
quarto de empregada rever-
sível. Prestações mensais de
CrS 36 mil. Vendas e in-
formações na PREDIAL J0-
BER-CRECI 477. -Av.
Almte. Barroso, 90,7.° an-
dar, grupo 717. Tels.: ..
32-9527 e 52-4555.

TIJUCA — imobiliária!
J, MOREIRA vende na
Rua Marquês dc Valença
II. 18, aps. c| 2 e 3 qls.,
sl., dep. de empregada e
Vaga para auto. Obra por
administração — Escritu-
ra do terreno no atn da
assln. do cont. de cons-
trução. Não há lucro imo-
blllário — Construção da
CHARCO — Tratar dire-
tamente cnm ns proprietá-
rios — Tcl. 48-8811, dc se-
gnndá. a_ sábado.
TIJUlCA;-—t,TrocoJ2:ai)_.-.de^2
quartos e sala etc, cuia um,
próximo á Pç. Saenz Pena,
com todo o comércio e con-
dução à porta. Valor 13 ml-
lhàcs, pòr Cfisu baixa, que te-
nha 3 quartos, sala, copa e
quintal, na Tijuca, Grajaú
ou cm Niterói, no Icarai, Fie-
jcivs; 3. Rosa ou proximidades— Os aps; estão alugadas s/
contrato. — partas para a
portaria dsét.e Jornal, sob o
n." 3 5«.

xo com apenas 5 aps., 1 p
andar em suntuoso prédio
sôbre pilotis, hall, vestíbulo,
grande living c1 74 m2, sa-
la de jantar, 4 dormitórios
c1 armários embutidos, sen
do um duplo c| quarto de
vestir e banheiro privativo,
2 banheiros sociais, toilete,
copa-cozinha, 2 quartos de
empregada, garagem. Início
de construção com a garan-
tia da CONSTRUTORA DUVI-
VIER S. A. Rua Dr. Satamini,
77, Entrada CrS 2 milhões
e o restante a combinar em
30 meses. Informações no
local das 9 às 21 horas. —
PREDIAL AQUARELA - Rua
Sete de Setembro, 88, gru-
po 406. Tel. 52-3612 -
CRECI 258. ¦ .

apartamentos de sala, 2 qls.,
grande coz,, banheiro com'
pleio e dependências com
pletas de empregada a par
lir de CrS 262 mil de en-
trada e CrS 45 mil de pres
tações mensais. Projeto <
construção: CH0ZIL ENGENHA
RIA S. A. Vendas exclusivas
JÚLIO BOGORICIN - CRECI
95. Atendimentos no local,
hoje e diariamente, das 9
às 22 horas ou diretamen
te. Rua Alcindo Guanabara,
25, sala 502. Tels. 22-5457
e 32-6592.
VENT-E-SE CASA — Rua 8*0
Francisco Xavier, 637, oa.a 8.
5 500 mil à vista. 
VENDE-SE apartamento d»
sala, quarto, banheiro e <ie-
pendências de emprewidos e
garasem. nua Conde do Bon-
fim. 792. Final de construçio
- Tratar na Av. Rio Branco,

90,_l_15_Rndar._
VENDE-SE cisa 

"moderna, 
2

pov.. 5 quortos, 2 salas, co-
pa, dep. e gar»«cm, na R.

oura Brito n. 172 — Pré-
dio n. 3 — Tijuca. Chaves
no n. 5 — Tratar telefone:
25-1075 — Prop

ORA JAÚ ¦•; — Vcndo-ne casa
por 8 200, c| 50% ii vl-ta. Tra-
tar com o Ctomes. Tol ,58-_Hl„.

GRAJAÚ — A" solução da
sua casa própria está no
Ed. Residência. — Rua
Grajaú, 229. Ótimos aps.
de sala, 2 quartos e dep.
completas, em local alta-
mente residencial e fami-
liar. Tudo facilitado, com
sinal de apenas CrS .
150000,00 e prestações
mensais de Cr$ 
45000,00. Qualidade de
construção garantida por A,
IUSTMAN & CIA. (Projeto
aprovado n. 7412911/
63). Além de muita con
dução, haverá dentro em
breve outras linhas de ôni-
bus da CTC. Uma sugestão:
venha ao local, com a sua
familia. Temos a certeza de
que todos vão gostar. Mais
uma venda exclusiva de
ORCAL IMÓVEIS - Av. Rio
Branco, 156, 28.° andar,
grupo 2825. Tel.: ....
22-7264. Ed. Av. Central
- (CRECI 493).

VENDO apartamento em lnl-
cio de construç&o — Rua An-
tónlo Babillo — Tl)uca, um
por andar — Vendo aparta-
monto ounilelr» Inicio de
construção, na Rua Conde de
Bonfim. Informações na R.
Conde de Bonfim n.° 502 -
Tci. 34-_191. As terças, QUln
tas e sábados.
VENDO edif. 3 amplos
aps. Indep., vazio, ent. ant,
Ter. c. area const. Entr,
15 milhões, cj prop. Bua
Bispo, 316. Nao tem tele-
fone.
VENDO ap. de fte. O Qts.
B„ co_., banh., f?or., arma.
rias embutidos, vor. envldra-
ijadas, ótimo ponto d* Tiju-
ca. Preço de ocaslio 14 ml-
Ihòes ci7 mllh6_.. à vista, rest.
em 20 meses. Ver R. Aguiar,
33-401. cm 1.» locaçfto. Cha-
ves cl o porteiro. Melhores
det. c! Machado — 3S-0522.
Av. 28 Setembro, 345.
AND. • GRAJAU -
VILA ISABEL
ANDARAÍ — Vende-se um
conjunto de apartamentos,
junto com uma ca^a de mo-
radia, livre e desembaraçado,
Telefone 38-7800.

EggBQ-J — Vende-st vazio
com. -ala. 3 cji«. e depena.
Av -Afíiuiío ..:.!o Franco. 54
n;)_, ,_01. dc
íHelsJ -s-é' 10
-_,;.'_v_n.'__ flii^

CASA Benfica — Vendo. 2
pavi' Têl, 48-8648; 4.-2823.
sáo chístòvâo" —. Vende-
Bo op. com 2 solas. 4 quar-tos, 2 cozinhas. 2 banheiros^
Jardim. Ver na Rua FaustoBarreto, casa A, das, 9 às 15horas

h.'•¦"ln'. >!.'"»-SAO' CRISTÓVÃO"-TcSmí-
14 Vs" ÍB horas llhf"' X AP"rt!lmento ou cosa

TIJUCA - Rua Conde de
Bonfim n. 130, esquina de
Marquês de Valença. Num
ponto excepcional, um tipo
deap. familiar raro no bair-
ro, 3 quartos, ampla sala,
dep. completas, inclusive p/
empregada. Sinal de 400
mil e preslações de 62 mil.
— Um empreendimento da
CONCIL, Rua México n. 148,
gr. 905. Telefones 42-5312
e 42-4574. Informações no
local, até às 22 horas. Ven-
das JÚLIO BOGORICIN. CRE-
Cl 95.

TIJUCA — Junto à Praça
Sr.enz. Pena — Rua Conde deBonfim. 214. Últimos aparta-
mentos de sala. 2 auarton,amplo banheiro em côr. cozi-
nha, banheiro e quarto par»omprenado, todo vitrlficado,
com sinteco. Pronto para mo-
rar. Preços a partir de OrS

TIJUCA - Imobiliária ,T.
Moreira vende na Rua San-
ta Lulza, 82. ap. c! 2 c 3
tiuartos, sala. coz., dep Me
empreg., banh. c! boxe. azu-
lojos de còr o vaca para au-
tomóvel. Ver no local e tra-
tar pelo tel. 48-8341. com
Santana, de segunda-feira em
diante.
TIJUCA — Cobertura — R.
Conde de Bonfim. 214. Junta

,4 Praça Saenz Pena. Belitsl-9 850 000.00. Ver os aps. 204 mo ap. de cobertura, cm edie 804. Chavos com o porteiro— Tratar com Cordeiro Quer-
ra í_ Cia. Ltda. — Av. Rio
Branco, 173, 14.» andar. Se-
çilo dc Vendas. Tel.: 31-1895.
Consulte-nos sôbre outras In-
corporações que possuímoscaso nSo seja esta a aue lhe
Interessa,
TIJUCA 

"— 
Ap. vazio, 2 qts.sl., var., dep. compl. na

Rua Maria Amílla nl 531 —
Chaves com Fi'_uc' co, 7..00.
3 300 de .:¦... — 4 c:n 3 anosn. !r-r. ii. rhl t. •. iv>f. ••._¦. Uá->9 . orno entrada cami-'£,'..¦l "Vo1 '"'" " ¦ "° nhão Chevrolet ano 1961. _

rg.J, .UBl-.-.TO CAME03;;.?.. 4;|Telefone 28-7310 —. Sr. Jo&o.j-• ¦¦ ¦: . He. sala, di.l-,:. ..,'™.s tí... _.. __ ,._...,_:; Tu,, - - Vendo nela melhor
ira Ma-íQi,.,,.^ R:l\_ -oVj.iKados',""va- ! nheiro,, ccpa-ooãllüiã, dep.j||ojV.'\'p.'P. a°"l?ua0\-anjo LI
fü"«95,1 randa com tanque, cozlnha.j empreg. e garagem. 25 ml- ma n. 50-A. das 9 às 12 ho

0:0.10 000.00.'.onal — Av.

ílclo recem-construido. Com-
posto de ótima sala, 2 qua:-tos, banheiro em cór. cozinha,
dependências dc empresada.
érea com ianque e tíianda
terraço, no qual se d-scortt-
na magnífico panorama. —
Aplicação de sinteco em todo
o parlamento. Chaves com o
porteiro. Tratar com Cordel-
ro Guerra & Cia Ltda. — Se-
ÇSo de Vendas. Tcl.: 31-1895— Consulte-nos sóbre outras
incorporações que possuímos,
caso c-ta nilo venha a lhe In
tere^sar.
TIJUCA

Pres.

TIJUCA — No melhor pon-
to do bairro: Rua Conde de
Bonfim, 11, (esquina de
Rua Aguiar). EDIFÍCIO SAN
MARCO (mais um empreen-
dimenlo da linha SAN). —
Somente 2 residências por
andar, todos de frente, com
2 salões, 4 quarlos com ar-
marios embulidbs, dois ba-
nheiros sociais e 1 toilete,
copa-cozinha, 2 quarlos e
banheiro para empregada,
ampla área de serviço e ga-
ragem. Acabamento de lu-
xo, louça e azulejos de côr,
até o teto, pintura a óleo e
esquadrias de alumínio. —
Sinal de CrS 1 482 000,00
e mensalidades de CrS
190 000,00 — Com a ga-
rantia do Incorporador JAY-
ME GORBERG, loja "A Eco-
nômica". Rua Sete de Se-
tembro, 44, (esquina da
Rua da Quitanda). — Tel.:
42-5136 e uma segurança
da construção da MÉS0N
ENGENHARIA LTDA. - Re-
servas no local ou com o
Incorporador. (CRECI 420).
TIJUCA — PIRES í: SAN-
TOS SA. oferece ria Kua
Itaclruçá, aptos. o| 22 m2
cada, composto de livinp,
40 m2, s. jantar, loilcl, 4
qts,, 2 banhs. soes. eiu cór
— copa-cozinha, 2 qts. de
emp. c AVC. emp. c gara-
gem. Entrega em .10 meses

Inf. Kua Conde Bon

WC de empregada e área
Edifício de esquina com o
prolongamento da Rua An
tônio Basílio. Todas as peças
de frenle. Posição magnífi
ca. 2 apartamentos por an
dar. Inúmeros armários em
butidos, ampla garagem sub-
terránea. — Acabamento de
primeira. Comprovamos atra
vés de pesquisas que não
existem na Tijuca, aparia-
menios melhores, em incor
poração, Obras já iniciadas.
Veja hoje mesmo, pois rev
tam poucas unidades. Alen
demos, diariamente, no lo-
cal das obras, até as 22
horas. - C. L. C, COMPA
NHIA LANÇADORA DE CON-
DOMÍNIOS (CRECI 209), Rua
do Carmo, 17, 2.° andar.
Tel. 31-1999.
TIJUCA 

"— 
Vende-se". ÍIndo e

espetacular paíacete. c] 1 130
mZ. Sito na Rua Tlumbl :!')¦.
— próximo fi usina. Paclll-
ta-se. Tel. 511-5202. 

.ÍJUCÁ"— 
"Enlregalmedia-

ta — Rua Uruguai n. 381,
ap. 102 — Vendemos
magnífico apariamento com
sala, 3 quarlos, copa cozi-
nha, banheiro completo e
dependncias de empregada,
Visitas aos sábados e do-
mingos, de 9 às 13 horas,
CONTATO IMOBILIÁRIO LTDA,
Rua México, 111, s/ 301.
Tel. 52-1898. CRECI 342.

VENDO ap. vazio na Eua Pa-
dro Francisco I.,ana, S7!40.,
Vila Isilbol: 2 t|t_., «ala, cozi-
nha, tanque, Cirna, dcp.ndón-
cia do empreenda, chaves p,favor ap. 401. Informações:
Rua Emilia F.ampalo n.° rã,
D. pois do 14 horas.
LINS - B. DO MATO
CASA, vdo, preço de oeaslilo,
c| 4 qts. II s., copa, coz,, nar.
o mais 4 qts. nos fundos ou
troco p' ap. na Zona Sul c! 3
(|t_. Ver II. AquIdaM, -118, o
tratar c! Machado. 58-0522,
Av. 28 de Setombro, 345._
ATENÇÃO — "Bãrõs, 

oõfjs,
ciilplrns, restaurantes, pada-
rias, confeitarias, lanchone'
tes, postos, garagens, só a
Real lhe assegura bons nc
Koelon, transações lmedlalas
c| financiamento. — Av. Rio
Branco, 2571301 o Rua l.nrdo
Mesquita. 305-A c|. Faria,
LINS — Vendo ótimo ap. 0/
M m2, um por andar, bem
ventilado, 3 grandos quartos,
extensa sala, banheiro com-
ploto, área de serv., varando
e Dep. de empregada, gas da
rua, 5 milhões de entrada
fac. at_ 31/12/64 e o restan-
te om forma de aluguel pro-
gresslvo a partir de Janolrode 65, 8/ Juros. Estudo pro-
fiostas, 

ver diariamente no
ocal das 13 «s 18. Rua N.

Senhora da Oula, 65, ap. 401,
final da Rua Lins c/ Pedro
de Carvalho. Trator a partirde segunda-feira. Telefones:
29-6083 — 20-1451.

ORAJAO — Ap. 3 qts., E
fte., .«zio, 8 300 mtl, coni
6 300 mil entr., sl 2.a Pça.
Edmundo Rego, 38-5408. Nei-
ly Machado, 171, (Ver mar-
car).
ORAJAtJ — Vendo aporta-
mento nflvo, acabado de cons-
trulr, pronta entrega. Tem
sala 3 quartos, cozinha azu-
lejaàa atí o teto, banh. com-
pleto, quarto è dep. de em-
pregada com area de serviço
Preco 0 milhões. Entrada 4
milhões, Prestnçdo mensal de
111 220. Nio tem parcelas.
Ver na Rua Condíssa Bel-
monte, 195, ap. 303, fica per
tlnho do Pedro II. TelefO'
nes: 23-0216 e 23-1330.

APARTAMENTO em Ora]aU
Vdo. c| 2 grandes qts., 3 sa-
Ias t dep. de emp. completas.
Tcl. 30-2424, OamàtlO.
APARTAMENTO.;de 

"fte. 
Vdo.

preço de oeaslilo, _.. co_., ba
nheiro. Ver Av. N. S. de
Lourdes. 203^704, esq. de Ba-
rão de B. Retiro e tratar 0[
Machado. 58-0522. Av. 28 Se-
tembro. 345.
APARTAMENTO de" sal»

. qts. dep. «mp. garagem,
,..• andar. Rua Engenheiro
Richard 252. Vazio, 9 500
mil. Enlrada 4 milhões —
_7-652S._
APARTAMENTOS ocupados s!
contrato, de 1 e 2 qts., Jun-
to a Pça. 7, a partir de 3 ml-
lhôes e 500. Inf, pelo telefo-
ne 37-0342.
ANDARAI — Vendo ap. com
sala, 3 quartos, ampla copa-
cozinha, banheiro em còr c]
azulejos até o teto, área de
serviço e dep. de empregada
garagem sobre pilotis, na R,
Agostlniiho Meneses n. 345 -
ap. 403 — Tratar no local, a
paittlr-das i9*;horasx:
ãvênida""2_"dI 

"setembro
— Vd. ap. de sl., qto. sep.
dop. de empreg., boa coz.,
banh. Entrega em outubro
de 65 — 3 500 — Infs. tele-
fone 20.4115. 

MARACANÃ - R. São Fran-
cisco Xavier, 500. Vende-
mos ótimos apartamentos c
1 e 2 quartos, copa-cozi
nha, banheiro c| boxe, área
de serviço, quario e ba-
nheiro de empregada. Ape
nas 3 unidades por andar,
garagem, sinal a partir de
CrS 150 mil. Construção de
FRANCISCO DE SIMÕES CAM-
POS i CIA. LTDA. Vendas
exclusivas JÚLIO BOGORICIN
- CRECI 95. Av. Rio Bran
co, 156, sj 801. Telefones
52-8774 e 22-2793.

UNS - CASAS DE LUXO -
Pavimentos térreos: jardim,
varanda, sala, cozinha e de-
pendências completas, inclu-
sive para empregada. Pavi-
mento superior: 2 ou 3 dor-
mitórios e banheiro social.
350 mil de sinal e 41 mil
mensais. Um negócio como
poucos. Intormações no Io
cal, Rua Heráclilo da Gra-
ça, n.° 93, até as 22 horas
ou com a CONCIL, Rua Mé-
xico ni? 148, gr. 905. Tels,
42-5312 e 42-4574. Cor-
retor JÚLIO BOGORICIN -
CRECI 95.
LINS — Urgente. Vende-se
cosa, 3 qt_. Rua Aquldabâ.
Informações tel. 47-1720 —
Melo.
LINS — Cnsa vnzla. 2 quar-
tos, sala e demais dependên-
cios. — Travessa Almerlm. 5,
ciusa 7, começa na Rua Bl-
cuiba. — Ver sábado e do-
mingo, Tel, 52-1058.
LINS — Vendo ap. dc cober-
tnr», novo, vazio, peças am-
pias, a vista ou a prazo. Rua
Conselheiro Ferraz, 34, ap,
C-01. Tratar c/ o porteiro.
RIO COMPRIDO — Vendo o
ap. 207, acabado construir,
c/ qt.., banh., coz.. área com
tanque. — Av. Paulo de Fron-
tin, ISO.
JACAREPAGUÁ
ATENÇÃO — Terrenos — Ja-
caropaguá. S/ entrada. Pode
construir.'. Tcl. 29-0849, atè
21 lioras, diariamente.

CASA NOVA, dtimo preço —
Vdo. cj 3 qts,, s., coz. e ba-
nheiro, entrego va_;_a. Ver R.
Torres Homem, 334, cl 4. Me-
Piores det. c' Machado, tel.
53-0522. Av. 28 Setembro, 345.
CASA ótimo neRóclo, vdo. c,
2 qts s., coz. e banh, en*
trego vazia. Preço 7 milhões
c| 3 mllhóes k vista, rest. em
5 anos. Ver R. 8 Dezembro,
238. c| 14. Melhores det. c|
Machado. 58-0522. Av. 28 Se-tembro. 345.

MARACANÃ — Vendemos no
melhor local do bairro, na
Rua Vise. de Itamarati, 2,
esq. de Prof. Eurico Rabelo,
ótimo ap. de cobertura, com
sala e quario separados, dep,
completas, terraço com 104
m2, ótimo para pequena fa
mília de fino gosto. Edifício
com pilotis, play-ground e
garagem, último ap. à ven-
da, frente para o estádio,
Sinal de Cr$ 325 mil e pres
tações mensais de CrS 70
mil. Construção de Schipper
Engenharia ltda. Ver no lo-
cal e Iratar na Orcal Imóveis
— Av. Rio Branco, 156, gr.
2825. Tei. 22-7264 - CRE-
Cl 493.

ATENÇÃO! Vila Valqueire —
Vdo. R. Vcrbenus, terr. 22 _:
40, preço 4 500.-Trat. Morei-
ra c Dins, R. Lucldio Lago,
n. 138. s/ 6. 40-9907.
ATENÇÃO! - Jácarepaguá —
Áreas do 10 mil a 33 mil
m2. Plantado de frutas. En-
trada de Cr$ 830 mil, prest.
de CrS 44 mil. Tralar de 5a.-
folia a domingo na Est. dos
Bandeirantes, 12 415, c| Lcssa
CASA. Na laje. Vendo —
Sala, Z quartos e dep. com
írea. na Rua Cândido Be-
nício. Tratar J. B. Martins
Imóveis: Av. Ernâni Car-
doso, 72, sala 414.

JACARI.PAOUA — Trís Rios— Vondo-so resldiinela nanua Geminlano do cioes, omfinal du COnstrUÇlo, rom va-randa, grando saln, 3 qunr-tos, banheiro em cAr, copacozinha, abrigo para auto..
o armArlos embutidos, 14 ml-lhfie.., sendo 3 mllhOes de on-irndn, 4 na entrega o o snl-
do em 3 anos Chave» na R.Oomlnlano dc Ooos, 003 —
Iníormaç-icB r>o\_ tel. 52-3810.
JÃÕARI-PAÓÜÃ' 

"— "Vendo
ollma cnsa, 3 q. garagem, otcFacilitada. R. Pinto Teles.014. ci 2 — Campinho.
JÃCÀREPAQUA. iVendo ter".reno.no Parque da Curicica.om ótima locallzaollo — Crt500 mil. Nilton. Tol. 43-7684,das 12 as 18 horas, du segun-da a sexta-feira.
JA0AR8PAQIÍA-; ~ BeMdín-fila novo. moderna, 2 salas, 3
?. S-„2 banheiros luxo, terreno15x50, c| piscina. Preço 25mllhOes, j/lsltns^ 36-3530.
PRAÇA SECA - Veüd,.lutes na Rua Cândido Be-"'«Jo. P. A. li. 24 991. Sinal20%. Tratar J. B. MartinsImóveis: Av Erninl Car-<_?_Í0-_7J__ »ala 414.
PRAÇA seca"— Vendo ap,de 2 quartos, sl.. ooa., banh.Tratar com o Sr. Silva n»Rua Dr. Bernardino n. 207
.a_'...-°._-^__''cço_a combinar
RECliÉIÕ" DOS" BÀNDÉÍRAN-
TES — V. terreno 24x25, per-to do clube. Preço 3 500, ent.2 000. rest. 30 meses, — Tel.:22v.043._ __
TERRENOS ? _EM_ ENTRADA"-
JACAREPAGUÁ - lotes pia-
nos, conslrução imediata, no
meio de milhares de casas
já habitadas. — Com apenas
Cr$ 20 mil mensais o se-
nhor adquire um imóvel no
melhor local do Eslado da
Guanabara. — PA. 21 403,
projeto aprovado e registra*
do no Registro Geral de Imó-
veis sob os ns. 283 e 297,
9.° Ofício. Vendas exclusi-
vas: IMOBILIÁRIA M. CAM-
POS, Av. Ernâni Cardoso, 72,
3,° andar, grs. 303 e 304,
CASCADURA. Creci 352. -
Atendemos diariamente, in-
clusive sábados e domingos.
VÉNDE-SÉ cr.ea tipo Colo-
nlal em término de constru-
çío, grande varanda, 13,50 x
3,50. terreno 4 200 m2, 1 qto,2 salas, conjugados, cozi-
nha e banheiro. Clima sou»
divcl. Porto conduçto. Pre.
ço a combinar. MotlTO vla«
.em. Roía Tlmboaçu n. 109,
Entrar pela Ouanumbi. a 200
m da Est. dos Tr6s Rios. Tra-
tnr sábado t domingo o dia
todo.
VALQUÈTr.E — CAMPO DOS
APONSOS — Vendo ap. de
frente. Preço módico, aluga-
do com contrato vencido, 3
qts., 2 banhs., entrada ser-
viço. entrada para carro, na
Rua Jagoroaba n. 95. Tra-
tar nu Rua Cravlnas n. 74

M. Hermes 822, á noite
dc segunda a quinta.
VALQUEIRE — Novo lotea-
mento da Cia. Predial, rum
asfaltadas, arborizadas, com
ásua (reservatório próprio».Escola pública funclonan-
do dentro do loteamento -—
Luz ligada, lotes ão 12 x 30
prontos para construir, farta
condução — Rua Luis Bel-
trSo n. 64 — Tcl. M. Hs-
mes 246.

APARTAMENTO — Ven-
do: sala, 2 qts. e deps. À
vista. Crt 3 milhões. Faci-
lito. Tratar J. B. Martins
Imóveis: Av. Ernâni Car-
doso, 72, sala 414. .

COBERTURA único. Vendo.
Motivo viagem Portugal. Fl-
no acabamento, frente Praça
Bãi&o dé Drumond, 2 quar*tos '1x3, c/ sinteco. perslanos,saiu, 5x3, atapetada, cozinha
5 x 3, piso mármore, a&utòjò
íitÍ' o teto, foR&o luxo, anr.á-
rios fórmica. banheiro côr,
piso mármore, boxe aluml-
nio, azulejo até o teto. ar-
márlo fórmica, telefone, ar
condicionado, todo pintado a
óleo, terraço frente, II _ <
metros, deps. empr., £ara-
gem. Ver e tratar no local
com o proprieti',rio. 50% fl-
nanciados. Rua Luís Barbo-
sa, 02, ap. C-OK
CASA na Tijuca — Vende-se
Rua Barío de Itaipu. Terre-
no 7x60. 20 000 000,00 financia-
do. Acolta-se ap. ou carro CO'
mo parte dc pagamento. Me
lhores detalhes com Jarvls na
Rua José Higino n.o 19. De-
pois das 9.30 horos.

RESIDÊNCIA — Vende-se es-
celente residência, de 2 pa-
vimentos em vila particular,
com entrada pari carro e cia-
terna privativa, tendo 2 qts.
(sendo um de 30 m2), 2 salas
amplas, escritório. co_inha e
banheiro amplos e arejados
e depends. completas de em-
pregada. Entrega Imediata.
PInancla-se 50% em 5 anos.
Ver diariamente na Rua
Amaral, 21-A, cosa 5. Tratar
tel. 43-0493.

ENGENHEIRO RICHARD —
Ap. de sala. 2 qts.. e dep.
empreg;. Vazio, 5.° nndar, lu-
nar pi carro. 9 SOO mil. En-
Irada 4 mllhóes. 37-6523 até
21 horas.

TIJUCA - Rua Dr. Satami-
ni, 292 — No melhor pon
to. Obra em alvenaria, edi
ficio de 4 pavimentos sobre
pilotis,. ótimos apartamentos £»£ jrtâS* %ffiS$&

Ver na Rua do Qrajaú, 355,
dn 14 ks 18 horas. Tratar p/
teli 48-1991.

GRAJAU' — Vende-se ap. 3
qtsY, sala, demais dependsn-
cias. CrS 7 500 OOO. R. Cen-
dessa de Belmont, 176. ap.
n.': 303'¦'¦''

! GRAJAü — Vende-se confor-
tftvél casa, aala, 3 qtos. e

C_íi26.¦.._'"'' 2'° pav" Teleío-|banheiro. Ver Rua'Benedito Ihões. Tels. 36-6980 e 22-6904\__ , iS'Delo tel 
'48-3433. «», «19. Tels. 58-2205 oun§5£*_3?,i 'Otoni, 77, com porteiro. I— João Msgon. 'com júu0 I..1-3011.

todos de frente de 1, 2 e 3
quartos, copa-cozinha e de-
pendências de empregada.
Garagem. Sinal a partir de
CrS 720 mil e prestações
mensais de CrS 37 500,00.
Construção de Construlora
União Norte Ltda. Informa
ções no local diariamente
das 9 às 22 horas. Vendas
exclusivas JULI0 BOGORICIN
- CRECI 95. Av. Rio Bran
co, 156, sala 801. Teleío-
nes 52-8774 e 22-2793.
ÜROENTE — V. com i rã
sinal, resto fac. 3 anos. ôtl-
mo ap.. frente. Entrego va-
zio, 2 qts., 2 _¦ and. Anita
Garibaldi, 14, ap. 302. Tel.
54^953^
VENDE-SE ap. 102. R. João
da Mata. 155. fundos, e| dois
q. sala, coz. banh. dep. emp.
Tratar c| Amaro, 34-1222; ^
VEMDO propriedade R. Eil-
68U Vlsconte, 77. casa 24
Catumbl. Inf. tcl. 37-1188
Sr. Adolfo. Ver no local ou
R. das Acácias, 00. Gávea.
VENDO, Rua Campos Sales,
168, ap. 3 qts.. c dep. Ent.
7 milhões. Aceito carro —
mais Inf.: tel. 48-4272.
VENDO 3 quartos, sala. dep.
sobre pilotis. 11 e meio —
ocupado, acotto Caixas IPEG
otc. — Lúcio'de Mendonça
n. 34. Visitas 34-8322. CRE
CI n. 613.

GRAJAO - PUNO DE Fl-
NANCIAMENTO SEM JUROS.
50 meses para pagar! Obras
iniciadas, últimas unidades,
3 quartos, sala, dependên
cias completas, 4530 mil,
190 mil à vistal Projeto
aprovado pelo Governo do
Esfado com 11 pavimentos
em cenlro de grande terre
no. Somente 44 aps. (4 por
andar). Restam alguns To
dos de frente. Vendas com
o corretor oficial do Conse
lho Regional Corretores de
Imóveis J. C. DE ARAGÂ0
- CRECI 64. Av. Rio Bran-
co, 156, sala 1715. Telefo
ne 42-0820.
GRAJAO — Ap. 2 qts., il.;
dep., fte., (alu.. sj con'..)
Aceito Caixa c| sinal. R. Bor
da do Muto, 287 — 58-5408 —
Nelly Machado^ _^
GRÃJÀÜ — Vendo ap. novo.
Inf. 48-8020.

ATENÇÃO — Jácarepaguá —
Praça Seca — Vendo otlmo
ap. va!.lo.- l.a locaçfio. fino
acabamento, sala. 2 quartos,
corredor, banh. côr, cozinha

armário embutido sancas.
SÍnteko, area ci azulejo e
play-ground. Sina! 2 OOO 000,
unia parte na escritura de
promessa, 20 prestações de
100 000. e restante em pres-
tações de 67 937.90. Chaves
c| proprietário, na Rua Ja-
pura, 783. a partir das 13 h.

VENDEM-SE 3 casas ci qto.,
s., coz. Preço í. combinar no
local, entrada facilitada. R.
Professora Carmelita Martins,
150 — Jácarepaguá, das 8 la
15 hs. Tratar hoje • domin»
go, cl o proprietário.

PRAÇA 7 — Ap. de frente,
tipo cosa, 2 quartos. I sala,
banh., coz. 8 mllhOes. entra-
da 50%, rt&l. financ. 50. R.
Teodoro da Silva. 735, ap.
20. c| 16. Tcl.: 22-6840, Nél-
son.

TERRENO (Incorp. 9 and.).
Av. 28 de Setembro. Cosas e
aps., sala, 3 qts,, arm. emb.,
copa-coz., gar.. quintal etc.
Vazia.-,.. V. direto. Tels
38-8420 38-2375 e 38-3193.

CASA VAZIA, alpendre, sala,
2 qts. ,copa e den. 4,5 ml-
IhQes. Rua. Comendador Pin-
to, 6, c^ft.A,-_...(?ifrg_Ç.,,aycn*ci*\
JACAREPAGUÁ — Vendo í
casa vazia. Rua Mario Pe-
relra, 147. ci 7. Preço ....
5 500 000,00 com 40.5, o res-
tante a combinar.
JACAREEAGUA — Casa d"e 3
qts., vendo ou troco pl ap.
Zona Sul. Tehj 46-5492.
JACÃRÈPAãÜA — Freguesia
— lote 1 053 m2, i-Ua. luz,
8 minutes do Grajaú, cond.
direta. Base 900. Aceito carro
ou mat. construção. — Te-
lefone 23-7171, rumai 658 —
Siqueira, de segunda a sexta-
feira.

URGENTE — Tipo cosa, a«ra-
d&vel, 3 qts., sala, saleta,
cozinha, copa e mais dep.
dir. proprietário. Cr$ 5 000
mil e Cr$ 3 500 mU a lonso
prazo. Trav. Américo de OU-
velra 168/201, ir. ao 81. R,
Carvalho Alvim.
VILA ISABEL — Vendo ce-
sa com 2 quartos, sl.', copa-
coz., banh., área e cisterna
— Rua Senador Nabuco n.
28-A, casa 5 — Chaves por
favor na casa 1.
VILA ISABEL — Vendo ap.
vazio c' sala, 2 quartos, ba.
nheiro em côr e demais de-
pendências com garagem. R.
Visconde de. Santa Isabel n."
143|504. Ver no local. 9 500 mil
c| 50';;, o restante financiado
em 2 anos. Trator com o pro-
prietário. Av. 38 Setembro n.
443-A.
VENDE-SE ótimo ap. em pré-
dio de 3 aps. Sala, 2 qtos.
banh. soe. e de empreg., co
zinha e área. Ver sábados e
domingos, no local. Rua dos
Artistas, 85, ap. 101 — Vila
Isabel — Cr$ 10 000 000,00 à
vista. Aceltam-se ofertas. —
Tratar somente c/ Gostáo —
Tel. 38-5232, qualquer dia, á
noite.
VILA ISABEL — Vende - se
apartamento de frente, 2 qts,
sala, copa, cozinha, qto. p/
empregada, área de serviço,
garoirem Individual grande, c
grande aaifto por cima da
mesma. Preço i vista: Cr*
7 mllhOes, ou facilitado a
combinar. R. Luís Barbosa,
130, ap, 102 — Tel. -8-4069.

GRAJAÜ — Ap. 2 qts., sl
dep. frte., var. (alug. sem
cont), ac. Caixas c! sinal —
R. Borda de Mato. 287
58-5408. Nelly Machado, 171.

VILA ISABEL — Aparta-
mento pronto. Vendo, am-
pio, de frente, prédio sôbre
pilotis, recém - construído,
com sala, 3 quarto., depen-
delicia» de empregada e
raraçem. Ocupado pi pro-
prietário, que entr egará
vazio, Ver na Rua Teodo-
ro da Silva n. 396, ap. 201,
hoje à tarde ou amanhã

Cela 
manhã. — Tratar na

mobiliária Fão de Açúcar
— Tel, 2Z-6402 e 2Z-.365.
VENDO ap. amplo, saia, dois
quartos, dependências com-
pletas, lugar pl automóvel.
Paula Brito, 671/410. Chave c|
porteiro Aracy. Tel. 45-9465.
Preço 7 OOO c| 3 000 ent. Saldo
s| Juros 150 mensais.

VENDE-SE uma casa cont 1
quartos, uma sala com duas
varanda.., medindo 10 x 50,
na Rua Araguaia n.° 441, em
Jácarepaguá, Freguesia. Tra-
tar com Dona Elleto na Av.
¦Maracanã, 521, casa 103.
VENDE-SE café e bar. Con-
trato novo, boa féria, bom
ponto, com boa moradia, na
Rua Desembargador lzidro n.
45 — Tijuca.
CENTRAL

ATENÇÃO! Vila Valqueire —
Vdo. na R. das Margaridas,
casa de laje, com multo luxo.
Trat. Moreira e Dias, R. Lu-
cidio Lago. 138, 8/ 0. 49-9007.

JACAREPAGUÁ — Vondo
(prédio c/ 2 ótimos aps., ten-
do garagem. Tratar c/ o pro-
prio hoje. — R.. Pedro Teles,
-____c__ I ou Tcl. 32-0507.

JÃÕAH-iPAGÚA — Casa con-
fortável. vazia, c. 4 qts., 2
sis. e dems. depends, em terr.
de 15x75, Estrada Rio Pequo-
no, 120. Taquara. Perto do
Ho_p. Santa Maria. Enirada
2 500 mil. Tratar na Rua Dio-
n!*lOi 55 — Penha.

ATENÇÃO — Central — A
200 m da Estação dc Bento
Rtbelro, Rua Paramlrlm, 153,
esq. de Pca. Managua. Ven-
do es 4 ultimas res. d« lage,
c| 1 e 2 qts.. sala. var. copa-
coz. banh. compl. e quintal.Entrego vazias. Preço desd»
2 300 000 c| 1 100 000 de ent.
e o saldo cm forma de alu-
guel dc 25 000 mensal. Tra-
tur hoje na casa 5. c| Sr.
Bezerra. Vendas da El-Dou-
rado. Av. B, Pina, 59, Penha.
Tel. 30-5172.
ATENÇÃO! CASCADURA —
Vendem-se aps. dc sala, dois
qtos., banh., coz. e área c/
tanque. Aceito IPEG ou fl-
ntinclado em' 4 anos, Ver na
Rua Val-rlo, 180, aps. 101, 102
c 201. Oc. s/ contr. Tratar:
Clclomara Imóveis — R. Eva-
rlsto da Veiga. 16, gr. 1 401-B
— Tel. 42-0030. i
ATENÇÃO — Madureira. —
Vendo cosas de vila, 2 quar-
tos. sala. teto lage, perto Es-
tação. Travessa Carlos Xa-
vier. 141, casas 2 e 8. Tratar
58-1663. Preço 4 000 com ..
1 500 de entrada, restant» co-
mo aluguel.
Ã DOÍS \__NUTOS da Esta-
ç&o de P. Miguel — Vendo 3
casas vazias grandes, com 2
mllhóes do ent. cada, prest.
100 mil — R. Est. do Roa-
longo. 543 — Tratar R. Ura-
nos. 4S7. sala 1, Bonsucesso.

JACAREPAGUÁ — TAQUARA
Vdo. casa nova, 2 qts.. sa-
la. coz., var.. I 800 entr. saldo
s/J. Tratar Corretora Subur-
bana. Rua José Maurício,
101, sala 212, Penha. — Tcl.
30-1336.
JACAREPAGUÁ — A. Vendo
vazio na Rua Capitão Mene-
ses, 445, as chaves no arma-
zém cm frente. Tratar com o
próprio 30-1895. Alrura,
JACAREPAGUÁ - (PRAÇA
SECA) - CASAS, sala, 2 ou
3 quartos, varanda e depen-
dências completas. Jardim e
quintal. — Sinal 316 mil e
mensalidades de 40 mil. No
ponto nobre do bairro! Rua
Florianópolis, n. 1161. Toda
condução pj qualquer pon-
to da Guanabara. Vale a pe-
na ver hoje! Construção e
Incorporação da CONCIL —
Vendas Júlio Bogoricin, Rua
México, 148, gr. 905. Tele-
fones 42-5312 e 42-4574.
CRKI 95.
JACAREPAGUÁ — Bonito
ap. lino acabamento, com
1 500 de entr., saldo 36 me-
ses, 1.* locação, pronta en-
trega. R. Retiro dos Artls-
tas. 293 — Largo do Pe-
chlncha.
JACAREPAGUÁ' — Taquara
— Vendo sítios, lotes e um
lindo paíacete. construção
recente, area construída 730
m2. Informações tei. Jpa. 424.
Tratar Est. Bandrtrantes, 4
o 14 — Largo da Taquara, aos
sábado.s domingos. 8 ès 17
horas com Sr. Xavier.

ÁREAS E TERRENOS — V.
60 000 m2, 5 000 m2, 2 450 m2
2 066 m2 e 4 loten 15x30, 15x40.
9x25 e 30x25, perto Cascadu-
ra. Procurar o Abreu — Av.
Suburbana, IO 475, em Cos-
cadura, no bar.
ATENÇÃO! — Koch». —
Vendo R. Senador Jagua-
rihe, 36, entre 24 de Maio
c Radial Oeste, aparta-
mentos cl sala, 2 e S qts.,
cop-coz. cj íogão banheiro
cnmpl. c| agua fria e quen-
te e completa, dep. empre-
gada ci grande área c| ga-
ragem e elevador. Edifício
sobre pilotis e 4 andares cl
apenas 4 aps. p| andar com
sinal 1200. P. a combinar e
prest. 100 000, urgente, úl-
Umas unidades à Tenda, fi-
nal alvenaria e construção
não é construtora e prop»
Ver no local das 9 às 18 hs.
ou 29-9503 c! Sobral.
AKCHIETA — Vendo cosa CY
2 qts., terreno 15x53 — Rua
Moura Rolim, 11-A, 4 800 mil
— Tr. Rua Cardoso de Mo-
rais. 590, l.o — Ramoe - Tel.
30-7503.
ATENÇAOI Meier — Vdo. na
R. Padre Idelíonso Penalba,
ap. de frento, térreo, c/ 3
qtos., sl., coz., bonh., Area,
qto. c banh. de emp. Trat.
Moreira o Dias. R. Lucldio
Lago. 138, __ 6. 49-9907.
ATENÇAOI Eng. Dentro. Vdo.
R. Da. Eugênia. 3 casas, ent.
vazia, la. c/ 2 qtos., sl., coz..
banh., 2a. c/ qto., sl., cor...
banh.. terr. 6 x 40. Trat. Mo-
relra e Dias. 49-9907.
APARTAMENTO no Míler,
vende-se ótimo de frente,
sala, dois quartos dep. eom-
pletas. Ver cj porteiro na
Rua Sousa Aguiar 23, ap.
402. Tratar na ECIL. Rua
A-.emblíia. Sl, gr. 702. Tel.
42-6640; .
ATENÇAOI Eng. Dentro —
Vdo. R. Mons. Jerónimo,
casa laje. frente de rua, c/
2 qtos.. sl., coz.. banh., c/
mela-ftgua nos fundos d»
qto.. sl., coz., banh., ten'.
10x21. Trat. Moreira a Dias,
49-9907.
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ATKNCÁO — Madureira
— Vendo casas jiintii du
Rua Conselheiro Galvão,
de 1 e S quartos, c| ciit. a
partir ile 300 mil, part. fao.
o prest. a part. «le 25 mil.
Ver e tratnr na Rua Apu-
rlnãs, 181, cl Srs. Felipe c
Jõmjulin.-Tcl; 22-5502.
ATENÇÃO 1 Méier"— Velo. 11.
AfqülM Cordeiro, 204, cosa
c/ 0 qtos.. i,l.. coz, e bimli.,
terr. 11x30. 0 000. Trut. —
Moi.itu 8 Dia*. 411-9007.
atençAÓ! Mílerí.— Vdo. H.
Cottillo, 3 comis (le vila. cl
2 qtos., sl., coz., banh.. terr,
icrandc cada. Trat. Morolrn í
_>lailK49-0WT.' •-*¦

Anunoltm cm nossas a;.ín-
cias. Itua nias da Cruz.

, 74-B. Av. Suburbana n.°
10 136, Largo de Casca dura
e Av. Nilo Peçanha, 151,
-ãiftg0g._y.vi.Iguài}U.
ATENÇÃOI Oasa cT 3 .'., a.,
cor,., bnnh., ter. 12x46, p,
12 000. ííu. Frectorlco Mélcr,
15/305.
APARTAMENTO om cãchnm-
bi. Vdo. c| 2 qts., 2 salas,
bnnh., copa, coz. 5 000 c| 2 000
Prest. 50. Tcl. 30-2421 — Os-
mil rio.
APARTAMENTO, vdo. p| 8
milhões . entrego vazio, e| 2
tlt-s., s., cós.; l.anh. todo
pintado b ú\eo, 50.. a vlstn,
ver R. Fink, 58, ap, 204,ymo-
lhores tíel. cl Machado, tel.
50-0522. Av. 28 Setembro. 345.
ANCHIETA de frente 

"para

a Estação, vendo casas e
aps. de 2 quartos, sala, co-
zinha, banh., área de ser-
viço. 3 000 000 com 800 000
ile entrada, lt.. t. em 3 anos
alugados sl contrato. Ver
Av. Nazaré, 2 672 — Sr.
Coutinho — Inf. telefones
31-0729 e 54-1930.
a partamento" 

"cm 
constru-

çilo, vendo, eala, 2 quartos,banheiro, dependências para
empregada,- Trator Rua Cur-
tro Alves. 280, Méier ou tele-
íone _52 -425^.
ATENÇÃO A 15 minutos dc
Cascadura p| conduçáo pela
Kstr. Intendente Magalhães,
5m, ipUda estaçào de Rea-
letifço, ótima ca-sn, cm tírmi-
no de construçfio, cj CvS 1
mllhfio entrada e 50 mil
mensais, 2 qts., 1 sala, co-/,.,
banh., quintal. Informações
e vendas na Av. Suburbana,
si. 10 432, 2.0 nndar — Cos-
cadura,.

CAMPO ORANDE — Vendo
n.o 205, na Una Pedro Leito
Voloao — Trntar c| ar. TOr
res, na Run Pina 

"Rangel.

0A30ADÜBA —"Terreno —
Vondo-», do I0xfl0..10. Rua
Florentlua, 303. . 82-0083. _
CASÒADÍJÜa' —V-Vi 2' casas,
II. Tomás Alves, Juntas oti
t.ep. Tratar II. Lemus Brito,"127. Quintino. 29-98911. Pereira
CAMPO OflANDE, cnsa, Kua
n, Lole 2711. loteamento Sta.
Ilha, ______
CASA' nova, 7 cômodos. Veu-
do, laje, recím-con.stnildn,
Viu» calcada, luz e OBgâto, —
Ver e tratar diariamente. R.
do Oovorno, 249, Kèalenyo.¦'¦-
OA30ADÜRA — "Vdo. 

2 -casas
novas. 1.. locação, o/ 2 qtos,
sala, copa etc, banh. etn cOr
pine. a óleo, sancas o i. is da
ua. Ver na Rua Eniánl Car-

doso. C-o, c./ 19 e trat. com o
Sr. Araújo. Tel. 31-3159.
CAMPO . GRANDE — Frente
no campo futebol, Jt. Cesa-
rio Melo — V. 3 caias vazias,
ter. 10x100, pico. 7 500, com
2 000 c rest. combinar. Tr.
Av. Suburbana, 10 475, com
Abreu, em" Cascadura
COMI'itO casa" iin~ Meier
até 9 milhões através fi-
nanciamento Caixa Eco-
nômica. Tel. 40-2151.
campo GRANDE — Opor- eo com tanoue. — No nie-
Umidade — 3 cosas vazios; lhor ponto do Méier. - Era

frente ao Cine Impcrator.
Junto a Mesbla, à Sears e

MEIER — RUA 1IERMINTA,
n. 22 — Km edifício sobre
pilotis, com t-xlna os aparta-
mon toa vendidos, dispomos
ainda do excelentes cobertu-
va» com dois quartoa, sala,
banheiro social, amplos ter-
ruços, dependências de em-
pregada e área de serviço c|
lanqua — (Iron de 130 m3 -
Branda fncllldudn do pagu-
monto — Obra na 2a. laje

Rua estritamente residen-
ciai, próprio para quem pro-
cura conforto — Construção
Incorporação e vendas com
a iwranlia da IMOBILIÁRIA
PAO DE AÇÚCAR LTDA. —
Constrói, Incorpora e vende
Imóveis donde 1054. Rua da
Assembléia n. 51 — 8." nn-
dar — Tel. 22-0403 • ....
22-7305.
MEIER — Rua Caplt&o Re."
zendo 400 — Vende-se ap. Sl.
2 qts., garnifem, saláo recep-
çfio. I.» laje JA teixnlnadit.
Preço de oc.islfto. Estuda-se
proposta. Apartamento 2-.'a
andar. Telefones 38-3323 e
30-7418 c]_J3dlr. 
MÉ1EB —BUADIAS DA
CRÜ7, N.» 183 — Vende
mos ótimos apartamentos
quase prontos, de um e dois
quartos, cozinha, banheiro
social, dependências dc
emprcirada, área de servi

MÉIER — Rua Cachambi
n.° 156 - APARTAMENTOS
- TODOS DE FRENTE, dc 1,
2 e 3 quartos, cozinha, ba-
nheiro, área com Ianque,
dependências completas de
empregada e garagem. Com
SINAI de CrS 150 mil e
PRESTAÇÕES MENSAIS de CrS
25 mil. — Informações e
vendas, diariamente, no lo-
cal, ou na PREDIAL JOBER,
Creci 477, Av. Almirante
Barroso, 90, 7.° andar,
grupo 717. Tels. 32-9527
e 52-4555.

PADRE MÍOU&L - Vendo ca-
na varia, 3 quartos, uala, copa,
cozinha, banheiro, terreno do
1-2 :i «4. — Ver na P.ua
Professor Clemente Ferreiro,
4211 — Lado esquerdo da li.
tnçfo, .nogóolo urgente, _ _
PIEDADE— Rua Saçu. Casa
de 2 quartos, sala e de-
pendências, em terreno de
10x51 m. Entrada Cr$ 1 500
mil e o restante a combi-
nar. Tratar em AIDÈA IMÓ-
VEIS: Rua Senador Dantas,
117, s| 506. Tel. 52-3327
-CRECI 584.

em 1 terreno do 400 mi, próx.
centro. Entrada de 1 500, rest.
cm prest; — Diariamente, na
nua Coronel Agostinho, 32-A,
sala 203. '— M. Soares.
CAMPINHO (MADUREIRA).
Vende-so o ap. 303 c| 2 qts.
sl.; coz., ck-. na Est. Inten-
dente Mnualhftc-, 381, Cr. 5
milhóes com CrS 2 500 000 fl
vista e Cr. 2 500, financia-
don. Imob. Góls - Lg. Ca-
loca n. 5, s| 810, 32-1210 —

23-7813"— CBEOI 202.
CAMPO GRANDE — Urgente,
vendo de oportunidade, uma
casa, óon.tro de terreno, mais
um apartamento nos fundos,
Vazios, financiado. Diária-
mente, na Rua Coronel Agns-
Unho, 32-A, sala 203. — M
Soares.

BENTO RIBEIRO — Vdo.
duas casas. Rua Tácito La-
merls, c uma na Rua Frede-
2 leo Lima, Madureira. Tra-
tar na Rua Par&nilrlm, 270,
B. Ribeiro -— Sr.^Cardoso, 
BANGU — Construç&o casa
peq. E. 400, mensal 12. Car-
tas para 03 300, na portaria
•deste Jornal.
OASOADÜRAi 500 niií cruzs..
entr. ca.a. 5 minutos a p6
construi:Tio nova c preços de
lançamento «ins primeiras 10
car»$ c) quintal e Jardim.
1-' . e vendas Av. Subur-
.bane, 10 432, 1.» andar —
Cascadura.
CASAS na. EstaçAo dc Rea.
lengo — 5 minutos a pé tô-
da condução, p] Cidade, trem
especial, 2 qts., 1 sala, coz.,
banh. 800 mil cruzeiros en-
traüa rest-. a prazo, Inf. .
na Av. Suburbana, 10|4_2
2 * andar — Cascadura. 
CAMPO GRANDE — Rua. Jis-
s&ra n. 512, ca..a c! 3 qu.,
saia. terreno 10x60. entr. ..
1 SOO mtl. Tratar R. Gonçal-
ves Dias n. 30, sl 402-A —
Tel.: 42-4811, Sr. Lourival

EM MADUREIRA COM OBRA
INICIADA — Rua Carolina
Machado, 542|548, próximo
à estação. Últimas unidades
à venda por preço de lança
mento: apartamentos de 2 e
3 quartos, sala, cozinha, ba-
nheiro e deps. completas.
APENAS CRS 50 MIL MEN-
SAIS — salas comerciais ou
sala e quarto conjugados.
APENAS CRS 30 MIL MEN-
SAIS — Grande valoriza-
ção: no mesmo edifício gran-
de e luxuoso cinema. Ven-
das e informações diária-
mente no local ou na PRE-
DIAL JOBER, Creci 477, Av.
Almirante Barroso, 90, 7.°
andar, grupo 717. Telefones
32-9527 e 52-4555.

ao Super Slioplnfr Center
Entrcça em 10 meses —

Construção, Incorporação
e vendas com a. sarantia
da Imobiliária Pão de Açú-
car Ltda. — Constrói, in-
rorpora e vende Imóveis
desde 1!)54 — Rua da As-
sembléia n. 51, 8.* andar —
Tels.: 22-6402 e 82-7365._
MEIER — TODOS ÒS SAN-
TOS — Vendem-se cs últl-
mos apartamentos com 2
quortos, sala e dependências
completas na Hua Sao Brás
u. 106, ocupados com cou-
trato vencido — Ver no lo-
cui com o Sr. Paulo Moita

Condições a partir de CrS
5 500 000,00 com 20',. entra-
da, restante cm 5 anos com
Juros T. Price. Tratar na
Av. Pres. Vorgits n. 440, gr.
504 — Tel. 23-1530.
M_i__r^~vêndo casa 

"a 
an-

dares c| garagem, nova, Tcl.
52-01B8.   

RUA CORIIK1A DUTRA, 02,
vdo. ap.jp qts., u., dep. err.p.
e Rar. Àmrti. na 4a laje. Sr,
AraúJo_»T 31-315..

CASCADURA — Vendo ap. ci
2 qts. e dep. de emp., cm
construção adiantada. Cri ..

ono 000.00. Nilton. Teleíone
43-7634. Das 12 ils 18 horas.
Seg. a Bcxta-foln.;
OASA ASSOBRADADA — Cl
mais duas nos iundos, 1 500
Ta2 c)e terreno, '2 entrada, pi
veículos, díl para uma gran-
tie Indústria. Lugar p| _ran-
<_en galpões. Vende-se. Clia-
ves no local, Itua Dr. Pr.dl-
lha, 463 — Eiít. do Dentro.
_S.o lim_e da Av. Brasil;
Tratar Manuel. Rua Santa-
na, 121. Tcl. 43-5C04.
CAMPINHO: B. Analta _ran- ap. 302. R. Pftrto Alegre,
co, 23S, cl 3., vendo lado n_n_. "'''" - ' " '' '' "'* "'"-"
t,err. 21x14 todo murado alt.

mts. cl tijolo p| construir,
kó a, vista, l OCO ümente —
Motivo viagem. Tratar local
com proprietário.

ENGENHO OE DENTRO - Com
pre hoje e more amanhã.
Vendo, em 1.a locação, na
Rua Venâncio Ribeiro, 131,,
o ap. 203, com sala, 2
quartos e dep. completas —
Condições a combinar. Ver
no local com o porteiro —
Tralar tel. 22-7264 - CRE-
Cl 493.

MÉIER - OBRA INICIADA
Rua Odilon de Araújo,

249 (esq. R. Cachambi), sa
lão, 1 e 2 quarlos e depen-
dências, ELEVADORES - Pl
LOTIS - PLAY-GROUND -
GARAGEM. Todos de frente,
SINAL FACILITADO. Condi-
ções de pagamento ao seu
alcance. Conta vinculada no
Banco Comercial de Minas
Gerais. Agência Sete de Se-
tembro. VISITE 0 LOCAL DIÀ-
MENTE ATÉ AS 20 HORAS ou
na IMOBILIÁRIA SÉCULO
LTDA. Av. 13 de Maio, 23,
gr. 625. Tel. 42-1522
CRECi 541.

M-IER — Junto Dias Crua,
V. terreno _;<au, luz e gás,1M0 000. 500 facilitados. Ver
e tratar. B. Maranhão. 290,
lote 10 — Bubeus, das 11 in
10 hora.*;,

MÈÍER - CASAS - AVENI
DA DOS DEMOCRÁTICOS, 302
(JUNTO AO VIADUTO) - Far-
ia condução ligando à Cida
de em 10 minutos, partindo
dos seguintes pontos: Cas-
telo, Praça Tiradentes, Praça
Saenz Pena, Méier e Caxias.
PARQUE RESIDENCIAL DEMO-
CRATICOS 2 e 3 QUARTOS,
QUINTAL, GARAGEM E OU-
TRÁS DEPENDÊNCIAS. ALTA-
MENTE FACILITADO. Localiza
ção em Banco. Proj. Apr. s
MESMO ao local, diàriamen
te, alé as 22 horas, onde
daremos informações ou di
retamente em nossos escri
tórios. GARANTIA TOTAL. -
Conta bloqueada a constru
ção excepcional. Vá HOJE
n.° 30|7530552j64, cons-
trução com a garantia de A.
GURWICZ. Planejamento c
venda: PREDIAL JOBER LTDA.
Av. Almirante Barroso, 90,
7.° andar, nr. 717. Tels.
32-9527 e 52-4555. -
CRECI 477.

KTCABDO ALT1UÍ.UBRQUE —
Com 000 000,00 de sinal vdo.
casa em grande terreno. Vor
na Bua Msratuba, 501. Tra-
tar B. do RosA.-lo. 24. 3.» —
Tomis.
iiõcHÀ" — Poa;; Ubojara; 03,
fim Dr. Garnier. Cana do
laje, taqueada, centro dc ter-
reno de esquina, 2 q., 1 fl
entrada p/ carro. Entrada
3 SOO, saldo 5 anos. Propr,
58-S110.

e| 3 qls. 1 «nino, copa e
coz. c[ 40 m2, banh. luxo
e dep. compl. de empresa-
da, varanda em lõdu es-
tensão, tudo moderno e de
la. locação. Treço e con-
¦lições a combinar. Tralar
na Av. IlrAs dc 1'lna, 00,
loja 11-1 (Largo da Prnlia)
ATMNçAO I" VUa <la"" Penha:' •
Vendo otimo.-, «.>». de 2 <(ts.
sala e demais dopondônolna
coin. apenas l SOO ml! do en-
tríultv o fiuido o. coniblnAr*
Ver e tratar na Av. llr.V, de
Pina'1421, sl 202. J.- Bnmoe
APARTAMENTO : em Caxias",
vdo. novo o ví.310. Preço Or$
3 000 c| 500. I'rest. 14 000. Tel.
30-2424, Maurilio.
ATKKÇÁO, 

"TOjA 
KOSMOS —

Vendo ca._, do laje. corn 2
qta., túft calçada. 3 OCO de
C7itr., preít, do 50 mil tslJ. —
Tratar Bua Bento Cardoso,
TO1, l.° andar — Br.ls de Pl-
na.Oscar.
APARTAMENTO ern Brass dc
1'ina. Vdo, <:| 3 grandes qls.,
salas, co/.. banh. Tralar Av.

ATRNCAO — Vila. KosmoslOARVALHO VENDE B. fiai-
_. f-ik-L ile Iu_o Vende-.r Vllnl "• 109 — v- <ltl Ienhií"

trio luxuosos apartamentos
de 2 Brandes quartos, saldo,
coz., banheiro cm còren e
Área com tanque azulejada,
Enlr. 1 000, saldo em suaves
preat. sem Jurou. Ver no
local acima e tratar na Av.
Ilrfa de I'lna, UM. sala 20,i
I'. do Carmo. Inolunlve aos
domingos, ató-13'horns.;
CAÍtVÀÜló vendo, no centro
da Praça do Carmo, luxuoso
apartamento de 2 qts.,. sala,
ent,., iii.i,h. social, do írente.
Kntr. 1 100 e saldo a longo
prazo sem Juros. — Tratar:
Av. Br.'is de 1'lna, 0M, sala
305.
caxias — Casas, 200 nüído
enuncia e 20 mil por mès.

PENHA — Vendo cnsa 2 qta.,
1 s, Bua Latino Ocellio, 51,
f.nv.K.o .(..reno. Tratar hojo
no local._
PUNHA — Vemlo'aps", 2 qts.",
sala, coz., Área ampla, na lt.
Almoró n. 270. Dr. Manoel,
Tel.: 23-3203. 
PENHA. — Veiuio 2~iir6dlõs
na Bua J .rnunden Plnholro,
10, cm frento ft Õatí.çfto; Pi-
iiiiiifila-ao. Tratar cl iMnhoi-
ro. Av. B. do Pina, 575, tel,
30-7840 —: Crecl.S13. 
PENHA — Vendo rp. térreo,
c| 3 quartas, sl,, coz., banh.
etc. Bua Jacarau n, 51". VI.
nancla-se. Tratar c: Pinheiro
— Av. B. de Pina n. 575. —
Tel.: 30-78.6. Crecl 513.
PENHA"— Vdo.' op'." í!«" 2 -e
3 qtü„ dop, com 1500 mil
de enlr. aaldo 50 por mis -

Av. Bio Petrópolis, 1 613. «. I võr" na Itua JacI 251, esq103 —.J^ei1!.0. da Itua Dionisio com o Sr.
CASA — P| resid. o ronda, vd. Manuel.

PENHA

RÜA CLARIMUNDO OE MELO,
238, vendemos loies de rua
particular, corn água, luz,
esgôlo, com iodo comércio,
escola, condução à porta,
TOTALMENTE PLANOS. Sinal
Cr$ 100000,00, parte na
escritura, saldo financiado
em 80 MESES, SEM JUROS-
Ver diariamente na Rua Cia-
rimundo de Melo, 238 (cm
írente ao Perusin), e tratar
com MELLO AFFONSO ENG,
LTDA., Rua Sete de Setem
bro, 88, sala 403 — Te!.:
22-0955 ou 49-0241.

em Lura... Inf. 30-115. Prates
ouJDsyaldo. Outra V^AlegTC.
OASA VAZIA, aps., ter.—
Vendo diversos bem locali-
zados. Posse imediata. —
Venha ver mesmo sl com-

 promisso. Fácil, tamoém a
Antenor Navarro, 300. — Tel. entrada. Inf. H. Itomeiros,

145, 1. andar. Penha. Tel.
30-1548 e 30-3823.
CAUA om líamos. Bua Nabor
do Boko. 107. vdo. ci 2 qts.,
i;l„ coz,. banh, ter. 0x20. Tel.
30-242.,-: Maurilio.
CARVAIiHOíVondc: prox. dã
Praça do Carmo, apartamen-
tes c| C ótimos qts., s. coz.
banh. social', sancas o llorõcs.
paragem c armários embuti*
dos. Prontos p! habitar: Ent.
1 600 o saldo a loniío prazo,
sem Juros, Tratar Av. Br/is dc
Pina;-: 014; s! 203.
CORDOVIL

30-242*._OsmArloJ

ATENÇÃO RAMOS - Rua Au-
reliano Lessa, 129, próximo
ao Social Ramos Clube. Edi-
ficio Ana Maria, apartamen-
tos de salão, 1, 2 e 3 qts.,

ENGENHO' NOVO — Vendo

MADUREIRA
do viaduto, casas construç&o
nova, com I milho o cie cru-
zdlroB, em 4 meses, receba
ev.a casa, 2 qts., 1 snla. coa.,
banh., Jardi-m . quintal e o
rci>t. & pnusó. I__ÍC/r_n.aç6eü
e vendes, Av. Suburbana n.
10 432, 2.° andar._Casca.dura.
i__i_- — Aps. vendo," Ãe
aiA^ajuartos.^Tel^ 58*4763

M-IER — V. casas 113. Bua
Getúlio. 347, novas, sala, 2
qts., entr. 3 milhões, rest.
combinar. J. Malalala. Tel.:
43-9195.

NILÓPOLIS — Pela Bua Soa-
res Neiva, 1771. vendo ótima
res. vazia, de lage. c| 2 qtí.,
sala, copa-coz, banh. var. «
quintal. Preço 2 300 000 c|
1 000 000 i vista e prest. dc
29 000. Ver na Rua Afsc-cia-
cflo Lar Próprio 71. Chaves
na Ei Dourado. Av. B. Pina,
39, Penha. Tel. 30-51.2.
NILÓPOLIS — 2icasa_ novas.
Av. Mlrandela P. _ vista 3 500
mil. B. Onlx, 22, Mesquita.
NILÓPOLIS —...Vende.se ca-
cs. na estaçío, com 2 quar-

A 500 metros toc' Ba'a e dt'rnals dependen
elos. E-.-entuolmciite aceita-
ce carro no negócio. B. OtA-
vio Ascoll. 141; c| III. Ver
tíomliHTO o dia tado,
PIEDADE — Vdo. 2 últimas
casosi U. A.sls Carneiro n.
i0(3. Daa Mh its 17h. Trat.

Lemos Brito. 327, Quintino.
3r. Pereira — 29-9390.

CAMPINHO — Rua Analla
Franco, 258, cosa 34, vendo
terr. 10x20, c| Jard., vard
riitr. carro» muro a portão
íerro, c| 2 sa__, 3 qts., 2 btt'
nheh-os, copa-coz., pintura ii
óleo cl sunc e ílorôes, todos
Janelas c| Brades, 2 MO entr.
50 prest. 100. s| Juros. Tra-
tare] prop. local.

MEIER CACHAMBI — Pos-
sa-se contrato de locaçílo
dos aps. 402 e. 401 na P.ua
Pcrrclra dc Andrade, 861, o]
2 qtos.. sala e dep, empreg.
chaves ci porteiro — l.a-
tar na Bua Barata Ribeiro,
072.

233, vazlt), sl., 3 qts., liara
sem etc. to 000 000, ft vis
ta. J. Malafala, 43-9195.
ENGENHO D„~ DENTRO —
Vendem-se casa com 2 qts
2 sls. c dep., terreno 0 x 07.
Preço 8 milhões, com 50% _ _ , .... ,.,,,,,,. .
do sinal. Saldo a comb. — MARECHAL HEKMES ea
Ver na Rua Pernambuco n. 3. <!• 3 K- «oPÇf c0. bftnl1
404 — Tratar pelo Telefone: r-or Kn"'Bem. dep. d« emp_
31-1431 — Sousa. próximo a estação. Ent. Cr.

PIEDADE — Ap. novo, vazio
Vendo. Rua Virgem Percgrl-
na. 7^
PIEDADE, na R. Padre Nó-
brçgft, jto. _. Av. Sub:; ap.
vazio, 4 500, 1 350 entrada.
Saldo .0 'meses c| Juros, e
loja vazia, serve p\ bar —
Tel.: 30-40-17 ou R. Nicanl-
sua, 175. Loja I — P.nha.
An tero.

RESIDÊNCIA - final
de Consirução — 2 pavs
c| elevador, 1 living, sala,
4 qts. c| armários, varan-
das, garagem etc. Permuto
por ap de 1 sala e 3 qts.,
até o Méier. Diferença ta-
cilit a combinar. Ver na
Rua Santo Amaro n.° 240,
hoje, das 10 às 15 horas,
ou tratar na Rua Anfilófio
de Carvalho, 29, 8.° andar,
Gr. 820. Tel:. 42-3615
(esq. Av. Graça Aranha
n.° 174).ÍCRECI 12.4
SÃNTÀ CB.TJZ — Área
in-ust. junt. Av. Brasil, 1
milhão de metros quadra-
dos, cl força e luz. Treço
lõO.OO m2, entrada 30... —
Rest, 5 anos. Tratar: Rua
Leopoldina Ríro, 18, s| 301
— Tel. 30-»Ü... Caetano.
SAMPAIO:—: Vende-se na B.
Alzira Valdctaro. 253, casa 6,
com 2 quartos, sala e demais
dependências. Pequena entra-
da, pane financiada: Nfto se
atende pelo teleíone. Tratar
diariamente com o proprieta-
rio no local, ou cm Bento ni-
beiro no varejo da estaçlio,
conij o Sr. Juaqulm.

dependências completas,
pilotis, elevador, garagem,
projeto aprovado, SINAL FA-
CUI-TA-DO. — Prestações a
partir de Cr$ 27550,00 sj
juros. Conta vinculada em
banco. VISITE 0 LOCAL ATÉ
AS 20 HORAS ou na IMOBI
LIARIA SÉCULO LTDA. Av. 13
de Maio, 23, gr. 625. Tel.
42-1522 - CRECI 541.
ATENÇÃO ¦¦—; Vila" da "Penha
— Vendo casas com 3 c 3
qtos,, sia, coz., banh., gara-
Rem, depend. de emprtKada,
entr. 2 500, prest. 00. Trat.
na Trav. da Brandura S10 —
Largo do Blc&o -r__y'tollno,_
ATENÇÃO — Vende-so casa
3 quartos, sala., cozinhai ba-
nheiro. Tratar no local c|
Adilson — Imblaça, 200. —
Vila Kosmos — CrS 3 500 000
ent. prop^

Vende-se ap,
grande e vazio, quase esq
Av. Brás de Pina, c| 3 <|.,
sala, coií.j lianli., área o|
tanq. .'reco: 5 flOO. mil. «'iit.
2-00. mil, prest. 8:1. mil s|
Juros. Tratar na Av. llrás
de Pina, 9G, loja (Largo
da Penlial.
RAMOS — Casa la)c, 3 qts.,
caraueni, vazia, nnt. 2,5, na
ít. Viúva Mendonça, 7j, cha-
ves no 25, entrar p/ R. Dt,
Noguchl. — Vicente Carvalho
— 3 casas grandes, vazias,
ent. 3,5. na R, Ct-sar Minio,
(12. — Penha — Casa. 4 cite. o
meia __úa, Barakom etc. ent.
11 milhões. Terreno •10.';40m.
ent. 3 milhões. — Tratar c/
OLIVAR na Hua dos Romel-
ros, 102-A, sl 202. Quer ven-
dei- a sua casa, terreno, ap.7

Bua Dourados, Procuro OUvar na Rua dos

1 VIAJA — Vciitlo 2 cu «B va-
7,1a., d 1500 de eni-ada.
.aldo como nlugiioV. Trato.
na Afteiicla do Inioveli- N. ti.
de Lourdes, B. J-ji6 Maurl.
cio 330 si 204, Penha.l

IRAJA — Grande oportuni-
dade. Enlrega em Pezem-
bro 64. Apartamentos de
grande sala, 2 quarfos e de-
pendências. Entrada de Cr.

500 000,00 facilitada, o
restante 100 000.00 sem
juros. Ver na Rua Coronel
Leilão, 175 e Iratar na Rua
Pedro Lessa, 35 - sala 1106
-Tel.: 52-4241. (B
não pam ie aluguel. Vendo
em tífio Jofio Ut. Meriti; casas
com 1, 2 c 3 quartos, cima-
dn de 400 a 1 milhão, prest.
25 a 00 mtl. Tratar diária-
monte na Praça Gotullo Var-
í;as. 18. sala 113,
PILARES — Apartamento pc-
queno. Vende-se, tel. 40-4808
ou 211-1324.

DIVERSOS

jnt_Dio — vendo í dc 2 pav.
com :: aps. e mala 2 mora-
dias, Doa renda, recebo Itu

60, Vendo res. de qto. c sala
coz., banh. e Bile. quintal,
dc 11 _ 27 m, todo murado.
Apenas 1 300 00 dc ent. c o
saldo em 74 pront. de 30 O00
B| J. Ver no local e| Sr. Oe-
raldo e tratar na El Djmrado.
Av. B. Pina 59, PenTia. Tel.:
30-5173.
CASA — Vendo uma conten-
do 600 m2. de terreno, ten.
do nos fundos uma peque,
na avenida, sito na nua Jo.
sé Maria. 49 — Penha. Tia-
tar no local ac« sábados c
domlriROs. Preço 25 000 000.00
entrada 12 500 000.00 < o res-
tante cm 3 anos.

Romeiros, 192-A, sala 202 —
Penha.

ARARUAMA — Vondo Art» ..
0096 m3, 15 lotes di UiM,
1 SOO mil, 000 entr.. 42 prest»
do 10 800,00. Cerqueira Dtl«<
tro, 902,_c^ 2, Prop,
ARARUAMA. Coqueiral, C»«'
5ft- Vendo, 4.1-1750.
ATBNÇAO, Srii. conslnvtorea
ou liicorporadcreu — Vende»
se, por motivo do força maior,'
um torreno do vila, licencia-
do, com Kranda pai-te ,|i >*_.
cutado. Insti. pronta- para22 casas. Informar pcloi tels..
23-521» oil 25-2802, .
ÁTÉNQÃÒ — Compro op. ct
3 qtos. o garagem. Dou 0 mt-'
lhOes de entr. e 500 mil por-mfis — 30-6337.
ARARUAMA — Constriíçfiõ-
casius. Praia, E. 300. mensal
20. Cartas pl o n.o 03342 na"
portaria dftsto Jornal. .
cabo FRIO — Vonde-se i.-'
mcla-ftiiua nos fundai cie t'
terreno com 1 residência J&.Iniciada, 2 200 000,00. Vm.r ¦
tar França Soares u. B3 -^'
Nilópolis. .
ÍÍÈLO HORIZONTE — Vên-
dem-se casa no Centro * dole
terrenos no bairro Santa Lu. *
clai_Ihf. tcl. Rio: 58-9550.
BRASÍLIA — Vende-8» lm
terreno medindo 450 m2., sito
no Parqno Jardim Brasília."
com escritura dc transmls- •
sfto. Preço a combinar. Tra- '

ral como pagamento; Rua tar na Rua Aracatl n. 29. —

ATENÇÃO ap. vanlo novo,
com varanda, Balão, quarto,
copa, coz., f.rea. Preço 4 500.
Ent. 3 milhões, prest. 65 mil
s!J. Tratar Av. Brüs do Bl-
na 849.V Tel.!' 30-3062.
ATENÇÃO!" Junto a Est. dõ
Erds de Pina, 2 resldf-nclas,
cf loja para armazém, de es-
quina, tudo vario, algum cs-
toque e utensílios, vendo pe-
Ia melhor prop. Ver na R.
Plrià, 75. Terr. 8x30. pode fa-
zer outras lojas. 30-6935 —
Paulo.
ATENÇÃO! Vendo terreno nl-
to, com 40;.25, no Caminho
de Itararí, esquina dc SarR.
Arlindo dos Santos, 3 ml-
lhOeS;_2.ac._ 30-6935-:—'!¦ Paulo:
AQUI —"vista Alegre. Terre-
no 11523, c/ 2 casas simples,
alugados. Dou, como está, p/
5 500. 'd 2 200 e 100 p/ mês.
Tratar Av. Bn\s de Plnn, n.o
I4S5--, cl Padilha.

CASA DE LAJE, confortável
cl 5 quartos, sala, copa, coz.
banh. etc. Ver Praça H 43.
Cl 3 mllhfles de ent. Tratar
Rua Uranos. 497, s| l — Bon-
sucesso.  __
CAXIAS — Vendo 1 CBift, 2
quartos, sala, co?,., banh. terr.
12x40. Preco 1 400 OOO,, entra-
da 400 000 — Tratar na Av.
Rio—J>etrópol_, 1691, sala C,
José'. Me.rtlns,
CASA DE LUXO na V, dã Pe-
nha, c| 2 grandes qts.. 2 sa-
las. banh.. co_ Ver B. José
Bassoní 02. Tratar_Av. Ante

RAMOS — Terreno. Vendo,
na Rua Roberto Silva. Jun-
io ao n. 203, cl 10 x 33. CrS
4 milhões 4 vista. Traia- p/
tcl. 30-OS.VT, das 9 ils. 11,30.
ou 5a-41_6,.iSr*> Miguel.;
RAMOS'— Ter. 430mi com 3
casas — -.una de las. . entr.
vas-.ias — Preço 7 mllliões d
50'". — Tr. Rua Cardoso de
Morais, 590-A, l. and., em
Raãnó»"— Tei;;: 30-7993.
RÃMÒS — Vende-se casa de
3 qts., 1 sala cozinha ame-
ricana — conéthtçSo de oito
anos. ônibus 496 íi porta. Vir
hote e amanhft das 8 As 12
horas — Rua Barreiros n. .
833 — 10 milhões ít vista —
Tel. 30.312.

Cõneijo Bbnottex Pinto, 412
— H. Gurgel.
PÜí.VREÍs." Vendo cosa vazia,
laje, sancas, flr.rõcs, 2 quar-
tos, saln, cozinha, banhei-
ro boa varanda nos íun<103,
terreno Rua Mateus í5llva,
336. Ver^hontrlo 8 to" 17 hi
PILARES áp. vazio novo do
luxo. com varanda, saldo,
quarto copa,*oz,, banh.. área
preco 4 500. ent. 2 milhões.
Prest. 05. Ver e tratai- Rua
Mateus Silva 404 ou tel.:
30-3003.

RAMOS — Vendo ótima res.
de qt. e sala amplas, copa-
co_„ banh. e urande quintal,
que pode aumentar a res. —
Entrego vazia. Apenas 
1 2C0 000.00 _ vista c 50 prest.
de 18 000.00 s/J. Ver hoje na
Rua Roberto Silva, 539, c/ ",
cl Si-. Otivlo. Vendr-s da EI
Dourado. Av. B. Pina. 59. —
Penha. Te!._30-517_2.

nõr Navarro, 300. Tel. 30-2424 lEBBENOSvem frente ao
Maurilio.

CAXIAS, Rua Isatnaura Laje
2 q. 1 sala, coz.., banh. c

Jardim; 1U7. c Aprua direta —
3 mo — 800 de ent. o 40 por
rní-s. Vazia. Av. Rio—Petro-
polis, 1673. gr. 103, iundos.
Centro. 

PAVUNA — Área ind. junt.
estação, estrada ltio do Pau
_5 000 m2. preco 1500,00
ni2. enlrada ?,0'r, restante
õ anos. Trat. Itua Leopol
dlna RC-ifo, 18, s| 301. Tcl
30-3644, Caetano.
PAVUNA — Venderse uma
vila de 4 casas alugadas sem
contrato pela metade cio pre-
ço. Trís mllhõe.. de entrada
ou monos, e o siüdo como
aluguel. Motivo viagem. Ver
na Rua Mercúrio, 024 e tra-
tar neio ic.lefono 31-2338 das
7 As 14 horas. Sr. Martins,
C.c seg. a sexta.

Bonsucesso, com o Sr. Antõ-"'
nio Oòsta.  ¦¦,,-.
CAXAMBU -- Vende-se ap.
moblL_Ed._El7_Prop._37-07^.'
OASA X CARRO —. Compro
dando carro de entrada. Ru»-
Amorlm, 30, c| 16 — Plet)a-
de. Sr. Pedro. S] ,'
í.LAÒÉ — Vendo casa com,
laje concluída cm terreno c|
mais de 2 000 m2, 2 quarto».,-1 tala, cozlnlia. banheiro, va- '
randa, a 5 minutos, do Cen.- |tro. Tratar Rua Senador '
Dantas n.° 117, conj. laia.--Telefone 52-6033. '-""*
MURI — "Vendo, 

pol» Bit-.'
lhor oferta, para íamllla d»
alto tratamento, clube ' ou.,
hotel, _m 72 na estrad» as- '
faltada de Friburgo, - lindo'-
terreno 30 000 m2, pronto
para construção, valor Cr. ia
mllhOes, parto ajardinada «
platõ. água em abundância •'
— Telefonar para 43-4246, c.-
proprietfirlo, -.- ¦"'.

LEOPOLDINA — Compro ca
sas aps.. terrenos etc. Tamj
bám aceito Imóveis para ven'
da T.-r.tar na R. Nicarágua
175, loja I. Tel. 30-4047. —
Penha.

Jardim América novo lo-
teamento eom entrada dc
80 000 facilitados, c| áglia
e lui, ruas calçadas, esco-
la publica e todo o comer-
cio. — Tratar na barraca
de venda no ponto íinal
do ônibus Jardim Ameri-
ra e a 200 metros do lo-
tação Bonsucesso—Jardim
America.

MARICÁ — Lagoa — Ven-
dem-se 2 lotes de terreno c|
il2 de frente e 30 de fundos, ,c| um & beira da lagoa. Cri'
600 000,00 à vlsla. — Aceito •
oferta, Sr. Ribeiro, Rua Vise.
Inhaúma, 134. 4. . sl 425 —
Tels. 43-7683 t 23-4787.
PARAÍBA DO SUL — Vendo
casa va*zta com 2 qts., cala, .
dependeu cia» e uma, Rra_a-
de área com tanque. Tra.az'
de 2a a 6-"*íelra, pelo telefo-
na 30-2080, Sr. Osuna o\l
no end. Rua Bonsuccs_>, n. i
137, ap,_202.
S. LÒURHNÇÕ — Vendo uma "
cní>a modesta. 2 q.._ 1 S.% co-

banh. c uma'mela' -_úa~ nosUtnha e quintal, na VUaÇj.r-'
luncios. de qto. e sala, coa e nclio. Tratar na Rua. Airl-

PILARES — Res. ci 2. ap.
3 qts;; Bl., dep., var., ter.
8 „ 45 (alug. s| conti — 16
milhões a comb. — R. Luis
Slmotie, 33. 5S-5403 — Nelly
(171).
PAVUNA. Veiuio um barraco
cl luz. Pr. 3 OCO. entr. 350,
prest. 30. Tr. na R. S. Pedro,
11, s/ 7, S. Joiio. Geraldo.
PAVUNA — Vendi-se uma

cem 2 qts.. süla, coz.,

banh. Preco 3 400 050. entra-
da 1 000 COO mensal 50 COO —
Tratar no Largo da Pavu-
nc. li. 

CASCADURA — Rua Padre
Tolcmáco, 44, vendo casa. 3
qts. e 2. salas, demais dep.
pi vasta, te.-x. 11x78, c| 2 000
Binai, rest. escritura, preat.100. Ver local, tratar ci Sr.
Ivan, tcl. 29-9502.

ESTAÇÀO DS RIACHUELO
Vendo cosa grande, cent-

tro de torreno 12 x 30. Rua
Vitor Meireles. Tel. 37-3830Cury.  

COMPRO pelo IPEG casanta
Estação de Madureira. Tele-
fone 58-5313.
CAMPO GRANDE — Loto de
terreno medindo 12x30, na
Rua Paulo tíe Oliveira, lote
n. 45, da quadra 2, do espó-
lio da Joaquim Pinto de
Araújo Noto, será vendido
cm leilão Judicial do leiloei-
ro Alvavo Chaves, na terça-
feira, 13 de outubro de 1964,
ás 16 horas, no local. Mais
infs. tel. 22-3732.
CAMPO GRANDE — Vendo
uma mela í_ua e uma casa
com 2 qts., s. e b., varanda,
no ponto de levar laje. Ent.
450. Ver Rua 51, Q. 143, lote
19. Saltar defronte _ Igreja.
Trat. R. Rosário 168, 2.°, sala

. 3. Tel. 52-9199, c/ Machado.
CAMPO GRANDE — Vende-
se área de 6 000 m2 com pc-
quena cosa por CrS 5 500 mtl,
facilitado. Defronte a Pazcn-
da Mbdôlo. Estrada do Mato
Alto. Bonde e lota.io Ilha —
Informações tel. 34-1064, das
14 howis, ein diante.
ATENÇÃO — Vendo cnsa, 2
quartos e dependências. Só
vendo A vista 2 000 000,00 —
Rua Joio Barbalho n. 6S5, c'
3 — Quintino. 

E-G-NHO NOVO — Vendo
apartamento c/ 2 quartos, sa-
la, cozinha omtplf. © clara,
quarto e W.C, de empregada,
ótima ãre* de serviço. C_ ..
0 500 000.00. metade _ vlsla e
metade em 2 anos. Entrega-se
vazio. Vir sábado e domí— Tratar com Dr. Homero,
Rua da Alfândega, 41, 5.» au-
dar. 23-2040, das 9 as 12 ho.
vai.'. |
ESTAÇÃO DE MESQUITA —
Vende-se um terreno 15 x 3.1,
todo murado com 2 casinhas;
Rua Oscar Bueno 1 221. .-
Tratar na R. General Poli
door 53, fundos. Tol. 26-7373—_Sr. Lopes.
Encantado — vendo casa
vazia, antiga, 2 qts., 2 salas,
coz., banheiro. Aceita-se pro-
posta para construções de edt-
flcios, — Tratar 49-1460.
ENCANTADO — Vendo ca-
sa com 2 quartos, sala, co-
zinha, banheiro o bom quin-
tal, à vista CrS 2 500 000,06
e o restante a combinar
Ver amanha dia onze, dt. 9
as 12 horas, na Rua José Do.
mlngues n. 77, casa II.

5 mllhOes, eald. a comb. Re-
gente Lima e Silva, 513.
MARECHAL IIE«lM_3 —
Vende-so casa Rua Regeu-
tn Lima e Silva. Tratar R.
Guajuvlra 264, ap. 102 ou
pelo tcl.: 2-3991 — Niterói.
MESQUITA — 2 COSOSvhoas
p. est. Ent. 1 500 mil F. * T.
R. Onlx. 22-A, Dias.
MESQUITA — Terreno p. est
12x40 com 2 frentes. Facilito.
R. OnlxL_22-A, Pios.

MÉIER — Rua CapilãoTRe-
sende, 408. Vendemos ex- _ ...
,„i.nt.. ,.,r|.„„„U, Aa OSVALDO CRUZ — Vende-celentes aparlamenios oe r,_ ap. no.o. vazio, pintado,
sala, 2 quarios, dependen- Zl r^.Vo_ãSi»-í

PIEDADE — Vendo n,p. de
luxo, eala, qto. separado e
coz., banh, prande, Arca «tc.
Entr. de 1 250 000.00, rest.
cm 30 prest. 108 5C0.00, Rua
Joaquim Martins n. 395. —
Prédio', W- ap. 102.
RIACHUELO — Casa vivzla.
vende-se. Travessa Jacaré, n.
54-A. Tcl. 34-2305 das 10 as
12 horas.
SENADOR CAÍ,__U — Cosa
rttlma. entr. 1 600. Ver Rua
Carnaúba n. 706. Tratar R.
Gonçalves Dias u. 89, sl. 403.
Tel.:.42-4811, Sr;iLourival;v
OLINDA —Vende-se na tíiT-
vessa do Carmo, 92, ótima
proprledado com 3 resldên-
cias. Pequena entrada, ônibus
Nova Iguaçu — Cabral. Tratar
no local, diariamente, com o
proprietário. _

TERRENO XCARRO — Acei
to como troca por carro. Rua
Amorlm, 30, c| 16 — Piedade.
Sr. Pedro;
TERRENO

BENFICA — Vende-se óti-
mo ap. 3 qts., sala e tle-
mais dependências. Cr* 1 700
mil ii vista. Av. Suburbana
n.° 1 496. bloco 4 — En-
trada A. ap. 403. Conjunto
Aon Ex-Combatentes. TraJ
tar Sra. IVONEiv- .
BONSUCESSO — Areã
indnstr. 20 000 to2 preço
85 milhões b| enlr. 30 % —
Itest. a combinar. Trat.
Rua Leopoldina Kêço,"18,
s! 301. Tcl. 30-9644. Cae-
tano.

Troco.  1 000 m2
por Jeep 50 a 60, ». comb. In-
formações. — R. Pircli» Nó-
írc?R___I__M_.'_l!S1_5j
TODOS OS SANTOS — C_»
frente dc rua. terreno c/ 400
m2, 3 quartos, sala, varanda,
cozinha, banheiro comploto,
copa, quarto de empregada,
entrada pl carros. Entrego
vazio, dou ao comp. planta
aprovada para a construção
de mais uma casa nos fun-
dos. ver diariamente das 13
ils 18. Rua Honório, 3S1. En-
trada 5 milhões o restante
ein forma dc aluguel pro-
gresslvo _/ Juros. Estudo tro-
ca por apartamento. Tratar
a partir de segunda-feira, —
Tels.: 29-6082 — 29-1431.

CAMPO GRANDE — Vende-
se 1 lote esquina dc rua 7
com Av. 2, Jardim Maravl-
lha. Informaçôei ao lado do
lote.

ENGENHO DENTRO — Ter-
reno, casa. Praça R. G. Nor-
te._4 50O_mll._Tcl. 49-514_
ENGENHO DE DENTRO —
Vendo terreno de 22x36, nr.
Rua Gustavo Rldel. Finan-
cla-se. Tratar cl Pinheiro.
Av. Bras de Pina. 575. Tel.:
30-7840. Crecl 513.
ESTAÇÃO Quintino — Rua
República. Vemlo prédio. E'
um assombro. 11x40. T.
58-Í161. Jorge.

cias completas e garagem.
Edifício de apenas 4 anda-
res, 1.a laje já concluída.
Sinal: CrS 250 mil e presla-
ções de Cr$ 41420,00
mensais, sem juros. Atendi-
mento no local, hoje e dià-
riamente das 9 às 22 ho-
ras ou diretamente na Rua
Alcindo Guanabara n.° 25,
sala 502. — Telefones ..
22-5457 e 32-6592. (CRECI
n.° 95).

CASCADURA — Vendo na
Av. Ernani Cardoso, junto
à estação, ap. sala. 2 qts.,
dep. emp. e (.ararem co-
berta. Tratar J. B. Mar-
Uns Imóveis, Av. Ernânl
Cardoso. 72, sala 414.
CASAS E TERRENOS em Nl-
lópolls « Edcn. com grande
facilidade. Tratar na R. An-
tônlo José Blttenoo-art n.° 35.
_____________________lj___.
CASAS com iW, 500. 600, 800
t 1000 do entrada. Tratar na
Rua Antônio José Bltton-
court n.» 35. Tel. 2303 — Nl-
lópolls.

ENGENHO DE DENTRO —
Vendo casa com jardim, va*
randa, sala, saleta, 3 quar-tos, banheiro, cozinha, Área
coberta quintal com quarto,2 entradas, na Rua Ramlro
Magalhães, 626. Ver hoje e
amanhã, í_è às 33 horaa, —
CBas-c 3,5 milha».. entríuHa
restante ílnc. — Tel. 34-4403,
Getúlio.

CASA vazia c| 2 quartos i
dependências — Vendo a vts
ta ou 50,„ facilitado — Ver
R. Pedro Domlnguès, 136 —
Piedade.

M_I_P. — Prédio 2 pav., luxe.
Caetano Almeida. Tcl. 49-5142
— 20 milhões.

GUADALUPE — Vende-se ea-
sa dois quartos, sala e do-
mais dependências. Tratar no
local .Rim 0, quadra 23, casa
10. Sábado e dominso.

MEIER — Todos os Santos —
Vendo v&rios aps. ocupados.
Aceito IPEG, Caixa. Sala, 2
qts., dep. comp. empregada,
coz., área 5 500 mil. Longo
prazo. R. Honório, 475, 2.°
bloco (esq. José Bonir&clo)
Visitas: Tel. 31-3378. R. As-
scmbl.la 36, sl 504. Crecl 613;
MARECHAL ÍIBrSIÊs". Ven"
de-se casa c| 3 qts., 1 sala e
demais dependCnclas. Centro
de terreno. — Rua Maracal-
pe, 344.

29-2.1, próximo da 7,
taçío. Prestação Cri 35 592.
muito inferior ao aluguel e
longo financiamento. Entra-
da facilitada. V, no - locil e
______ .42-0209."OLINDA — Vendo ou 

"aluiro

casa pequena. Rua. Carlos de
Sousa _Fernandes, ^573.
0 SEU IMÓVELTCÃSA OU
AP.? Está; ocupado ou vazio?
Mal alugado? Nossa firma
encarrega-se de vendê-lo -
Damos assisiência jurídica,
bem como temos escritório
no Rio e em Niterói. Venha
conversar conosco. Av. Rio
Branco, 156, gr. 2825 -
Tel. 22-7264 - Ed. Av
Central - CRECI 493.

BONSUCESSO - CASAT^
AVENIDA DOS DEMOCRÁTICOS
N.° 302 (JUNTO AO VIADU-
TO) — Farfa condução li-
gando à Cidade em 10 mi
nulos, partindo dos seguin
tes pontos: Castelo, Praça
Tiradentes, Praça Saenz Pe
na, Méier e Caxias. PARQUE
RESIDENCIAL DEMOCRÁTICOS,
2 e 3 QUARTOS, QUINTAL,
GARAGEM e OUTRAS DEPEN-
DÊNCIAS. ALTAMENTE FACILI-
TADO — Localização excep

iíIGIENôPOLIS — Vende-se
apartamentos, um vazio, cn-
trada de 2 milhões na Rua
Astrela, 156, fundes. Tratar
no I70_com o proprietário. _
JARDIM' AJ.C6RICA — Vende-
se um terreno. Rua General
Magalhães Barata. 351. •¦
NÚCLEO DA PENIIA. vendo
cont. resid. cl II qts.. sl.. co-
zinha, banh.. varanda. Entr.
para cr.rro etc. Rua Rita de
Sousa, 100. Financia-se. Tra-
tar cl Pinheiro. Av. Bras de
Pina, 575. Tcl.: 30-7345. Cro-
c! n.°___.3.
ÒTIMÕ ' negócio, vdo. em
Ho-sucesso, ap. el 2 <its., s.,
coz.. vor. e banh. c! 3 ml-
lhOe.-, A. vista. rest.. financ.
cm 24 mU p| mis, entreco va-
rio. Ver R. Jofio Torquato.
n. 051202, melhores det. cl
Machado. S8-0.22. Av. 23 dt
Setorn-bro. 345. .
ÕLÂRÍa'— Rua JUbola. 117,
esq. do Rua Drumond. Vendo
3 ótimas ros. c/ qt., sala, era.,
bar.h.. var. e quintal, que da
para fazer outra. Entrepo va-
zlos. Preço » partir de

200 000,00 d« entr. e
II 000,00 mensal s/J. — Ver
e tratar no locai, c/ Sr. Abel.
— Vendas da Bl-Dcunvdo, Av.
B Pina, 50. Penhi. Telefone
3Ó-Ú170. _____

TEI.H.HNO no Móler — Ven-
de-se, Rua Cap. Rezende, 200,
lote 19. Cr» 3 mllhOes _ vis-
ta ou 4 milhões a praro 20
meses. Tratar Rua SRo Br&s,
104, ap. 202. Todos os San-
tos —.Osvaldo." T_._?u-^21_.
VENDE-SE ríã Piedade. Rua
Ãdalgiza, ap. vazio com va
rantia, sala, dois nuart"s t
dependências — Inlorni&.&e-
Tel. :_38-3212.
VENDO;líhloco; 4 ar»., 2 qts..!
sala, cozinha, sinal dc SOO

_^?3£ V^i-^aíS; TOTAL; Conta bloqueada
R. L«mos Jlrlto. 327. Qulntl-
no — 29-9898. Pereira.
V-NDÕ casa'. 2 qt_.. sl., co-
zinha. R. Ferreira Leite. —
Vazia. Trat. R. Lemos Bri-
to, 327. das O ks 12 h. Sr.
Pereira. 23-9808 — Quintino.

TERRENO. — Parada Angcll-
ca, 12. Armando Faclnl, lole
18, Quadra 15. Vendo, 350 000.
Tel. 22-3004.
T-ERRENÒ J0..30. Av. Õllvcl-
ra. Belo, Junto da Av. Mcrltl,
Vila da Penha. Vendo, CrS ..
. 500 000.00 i\ vista ou a- com-
i.tr.ar. Sr. Manuel. Est. do
Sapé. 135. O. Cruz.

OLARIA — Vendem-se 2 cc.
s« vazias. Rua Dr. Nunes,
592. Iniorma/cc-es pelo tele-
íone 20-3732. dos 0 os 18 ho-
ras.

ROCHA MIRANDA — Em
frente n. praça — Rua dos
Diamantes, 102». esq. do R.
Ururai. Vendo 6 res. de _rcn-
tc ci 1 e 2 qts.. sala o de-
mais dep. Preço desde 390 000
de ent. e 72 prrst. de 5 000
s. 3. Ver para crer. Vendas
hoje no local cl Sr. Silva. El-
Dourado. Av. B. Pina, 59, Pc-
nha. Tel. 30-5172.

ba, 391 Praia da Bica) Eíis.'
tto _ Go-vernodor.  'j
SÊPETÍBA — terreno 12x22,'
Crs 300 mu, íaclllto. Teleío-'
ne: 34-4784. ' '
SEPETIBA — Vd. lotes Inf.
30-4134. Prates. Ver e tra-
tar. domínio dos 12 4s 16 h.,:
Rua Percillo Dias, 190.
TERRENO do praia (Macaí)
12x33. Vendo ou troco por.,.
Fiat SOO. TeL JPA 663. Sr. '
Ben-Hur. . ¦ . ¦:.

ROCHA MIRANDA — Vendo
Apartamentos barato.., pro-
ximo a estação, à vista ou
íacllítado. Ver. e tratar na
Praça 8 dc Maloi 20. 

TERRENO — Veiuio eni Du-
que do Caxias, Vila S. Luís.
Tratar peloSter,:-30-3334.
TERRENOS cm Parada <ie
1_o:j, Parque Mercúrio P.
A. 23.173 Área, luz, ruas cal-
çídas, escola .mhllca. proiil-
mo ao J. America-. Entrada
a partir de 30 000.00. Vendas
na barraco, do terrenos no
:_n 2 da Rodovia Pres. D»
tra. diariamente ou nr. Imoh.
Serve-Bem Ltda. Rua dos
Romeiros ISO sl 302. Teleío-
ne ,30-4082 "(OR-CI*'34Q) ..'.
TERRENO 9 s" 41 — Base
2 milhões — Vende-se ou
díl-so como entrada ap. ou
ca.sn. mesmo alugadas. Tel.
30-6240.

TERRENO em Maricá. Ven-
de-se margem Lagoa, Tel,"
34-5209. Zllda. 
TERRENO em Inibarlò. Ven-
de-se. 1 000 m2 cultivado. —
Tel. 34-5269, Zllda.
VENDO loteamento. T u d o |
legalizado, permuto por np.— Tel. 30-2537.
PETRÓPOLIS — m

VENDE-SE casa c/ 3 quartos,
ala etc., mais 2 quartos, ba-

nheiro separados. 400 m2 de
área livre, entrada p/ nuto-

^S^._2____t^& TERESÓPOLIS _30-2474. __ APARTAMENTOS — Ven-
YICENTE DÊ CARYALHO dem-se vazios, la. locação,
— Resolva o seu problema eom entrada Independente,.
de moradia Estrada VI- llvlnS. quarto, banheiro, co-
cènt" de Carvalho ,_ 905, *»**• *_ <_»>_«*__ ««3
esquina de Av. _leriti
BIG — CENTRO IBRA-
SIC. Obra na 2." laje. En-
Ire^a em fevereiro de 66.
— Vários tipos de aparta-
mentos à sua escolha. Si-
nal de CrS 370 mil (facUi-
lados). — Mensalidades a

VENDE-SE casa 2 quartos|partir de CrS '.'>1 mil, ulti-
etc. — Rua Virgílio VArãsai nias lojas ã venda. P/o-
45 — Ola.-ii - Carlri. Final priedade. Incorporação e
da nm. Construção dc IBBASIC
VENDE-SE um terreno^eom g.Aj — industrial Brasi-

INCORPORAÇÃO IMOBILIA
RIA — Vende-se com íaclli-
dade casa o terreno, mediu-
do 9 x 44 m, na Estrada do
Portela, 400. Madureira. Ver
no local com o Sr. Orlando,

CASCADURA — Vende-se na
Rua Francisco Vale n. 19 —
uma propriedade com 3 ôtl-
mas residências. Terreno de
7 _ 60. Aproveitem a oportu-
nldade, parte llnanclada —
Tratar no local, diàriamen
te com o proprietário. Por
favor nRo to aceitam corre*
tores.
CASCADURA E REALENGO",
v. 5 casas cm terreno 10x50,
vaalas t 7 casas cl 3 loias na
frente, terr. 12x00. reta nlu-
Rada;, prop. para ser des-
membradiLS. Preco ocasião —
Tra-.. c; Abreu. Av. Subur-
bana. 10 473. jmi Caseadura.
CASA — Nova — Vendo per-
to de Campo Grande, 2 quar-
toa. sala, bom banlíelro, agUA
dentro de casa, fogão çrs eu-
parrafado. 4 boca., novlnho.
Dormitório casal Chipendale
1 200 metros qutdrados, todo
planta.Io 500 000 entrada e 60
prestações de 23 000,00. Tra-
tar México. P3, ..o andar —
Bar.

VENDE-SE tuna cosa do na-
la, 3 quartas, coz. e banh. cm
Senador Camai-.t. 4 000 000,00,
íaclllto. Tratar em Quintino
Bocaiúva, Rua GolAs 1118, 2.r
!° __
VENDE-SE — Casa com trei)
qts., 2 aala.., copa, cozinha,
banh. comp., quinto!, ter-
raço ou troca-ss pl no Gov.
na Rua Doutor Garnier n.
Í3, c| 8. Tcl. 48-7000.

PIEDADE — Vende-so cosa
ílno acabasn., sancas, lio-
r6es, sala, varanda, 3 grau-
des quartos, banheiro côr etc.
Entrada: 4,5 milhões, peq.
saldo em prest. 40 mil tílret.
c/ propriet. na Rua Paraná,
n. 820.

OLARIA — Urgente Vendo
30 lotes de 8x30 c| cosas e
arca c| força Usada de esqui-
na, na Rua Antônio Rtgo. e
mais 10 000 00 em letras viu-
culodas. Preço de tudo para
Vender hoje 20 000 000 com
apenas 5 COO 000 dc ent. e

. <•• unir u-fiiA 300 000 mensais. Ver e tra-
ClOnal. Va HOJE Mt-M0 aO tar na El Dourado. Rua Ura-
, , ... , ,. .. -,-, nos. 1397. sob. Olaria, tel.:
local, diariamente ate dS li 3o-57_.__d___s._n_&sj_8_h.".ÁRIA — H. Paranhos.

..ntíe-se I ap. de 2 q. 1 s.
co_. e boa ar.a — 1." loca-
çfio, pronto com sinteco e
sancas. Entrada de 2 ..00 mU,
prestações de 03 mil. Tra-
tar polov tel.lv 30-9270. 
OLARIA — Ruo" Juvenal Gr.-
leno, junto à Rua Uranos,
vende-se nina casa de fren-
te com 2 q., 3 s.. coz.. banh

horas, onde daremos infor- V>._ÍRIA
mações ou diretamente om
nossos escritórios. GARANTIA

construção em banco. Proj.
Apr. 3'1'n.0 30'j7530552]64,
consirução com a garantia
de A. GURWICZ. Planejamen-
to e vendas: PREDIAL JOBER
LTDA. Av. Almirante Barro-
so, 90, 7.° andar, qr. 717.
Tels. 32-9527 ou 52-4555
CRECI 477.

três casas. Tcl. 30-4516. —
Joana.
VÊNDÊ-SÊ em Bonsucesso
um apartamento com 2 quar-
tos sala. cozinha, banheiro
social e de serviço, constru-
çao nova, 6 meses de uso.
Ver e tratar no local:: Rua
Cardoso dc Morais. 218. ap.
415 Edifício Melo. Dlarla-
mente das 10 ils 20 horas. —
CrS 7 000 000.(10 á vista,
VTLA DA PENIIA — Terreno
10 _ 30. Ver na Rua En
Laíaiete StocKler, esquina da
Rua Ararai. Tratar na Rua
General Gallenl, 335-B. Bon-
sucesso.
\_LA DÃ PENHA — Vdo. ca-
sa luxo, c/ sancas e florões.
3 qts., sl., var. envldraçada
etc. 4 milhões entr. _a.!do s,'J.
Tratar Corretora Suburbana,
l#l. sala 212, Penha. — Tel..:
30-1330.

completo. Jardim o pequeno
quintal. Tratar pelo tel.:
30-3370 com Oliveira. _____

loira, Imobiliária e Cons-
trutora. Av. Beira-Mar n.
40B. irr. 203 — Tels. 42-4982
e 22-1.158 — Corretores no
local diariamente. — Cre-
ci n. 329.
VICKNTE CARVALHO — Vdo.
3 casos em terr. S:;33 — 4 500
mil, com 50';, entr. — Tr. R.
Cadòso de Morais, 530. l.o, em
Ramos.

VENDE-SE um terreno. Est.
Vicente Carvalho, cm frente
ao n. 1216, 4 milhões. Tra-
tar Rua Jos4 Maurício, 306-P
— Penha.

PENHA — 2 000 000 íi vista
ti 00 prest. de 60 000 s. j. —
Vendo gde. ap. no centro co-
mercial da Penha. Av. N. S.
da Ponha. 400. Entxejo vazio.
2 cits., sala, qto. e banh. de
emp. copa-coz. bar.h. compl.
e sdc. arca. Ver hoje na El-
Dourado. Av, ». Pina. 39, Pe-
nha. Tel. 30-5173.

VENDE-SE casa, terreno 200
metros, base 2 mllhfles. —
Tratar na Rua Lemos de
Brlto_ n. 863 — (Quintino).¦V_NDO*2 terrenos, sendo um
próximo da Estr. Int. lla_a-
lhâes. Flnancla-se. Tratar cl
Pinheiro. Av. B. de Pina n.°
375, tel.: 30-7845. Crecl 513,
VENDE-SE boa casa — R.
3a!„ado Filho, 678, c| 38 —
Ollnd».

PADRE MIGUEL — Ap. lu-
xuosos, 2 por andar. Entr.
1 SOO. Temos lojas. Tratar no

lloo». — Rua Andorra, 70.
ótimo negócio do QUISíXUNO — vindo,MilIER, omno uckucio uo| CJUINTINO — Vendo, oasa

bairro, Tdo. p| 8 milhões . \_l-a; _ salas, 2 quartc_. coz.,
entrego vazia, cosa cl 3 cita., banh., varanda e quintal, _ies., copa. coz. e mais dep. lo, niellior ote:t,a — R. Ber-Ver R. Miguel Fernandes, 107, n&rdo aulmarics, 112cl 7 • melhores det. cl Ma'-' 
chodo, 58-0522.
tembro, 345.

Av, 28 BC-

LARGO DA AHOLIÇAÒ -
Vendo cosa vazia. Rua Can-
tilda Maciel, 43, sab. 14 às 17
horas. Domingo » as 17 horas,
Tel. ^9-4523.Cargo da abolição —
Kua Moreira — Terr. 11x50
— Preco C 000 000,00. Ent.
50%. rest. 3 anos. Tratar
na R. Leopoldina Rego. 18,
s| 301. Tel. 30-9641. Cae-
tano.

MÉIER — Último apartamen-
lo, Rua Coração de Maria,
30, sala e 2 quarlos. Edifi-
cio excepcionalmente locali-
zado, a dois passos do jar-
dim do Méier. Quatro pavi-
mentos, sobre pilotis com
elevador. Sinal de Cr$ 50
mil e mensalidades de Cr$
44 500,00. Vendas diretas

BRÁS DE PINA — Coníort.4-
vel casa, local aprazível com
salCo. 3 qts., coa., armários,
còpa-cozlnha, varanda, Jar-
dirá, aavpla garagem e quin-
tal — Troco pl ap. na Z. Sul

 Aceito carro corno sinal.
Patcamento íacllítado — Tel.
45-4314, Walter ou 30-5276 c/
Hugo,

PENHA — Vendem-se 2 ca-
sos, R. Eng. Francisco P;rs-
sos, 229, ótimo estado, pl 15
mllh., c/ metade a vista, rest.
a comb. Pode ver qualquer
dia. Tratar pl tcl. 42-9677 —
2 *-í
PENHA — A 200 m do Largo
da Penha, casa vazia, em ter.
de 240 m2. Inf. na Rua Dio-
nlslo. 55 — Penha.

VENDE-SE uma casa na Rua
Domingos Lopes SÍM — Ma-
durelra.

RIACHUELO - Rua Flack n.°
157. Últimos apartamentos,
quarlo e sala separados e 2
quarlos. Prestações a parlir
de CrS 48 mil. Vendas di-
retas do Condomínio. Tratar
E. A. Pitla _ Cia. ltda. Rua
México, 41, gr. 602. Telefo-
ne 22-2784.

VENDE-SE uma casa & vis-
ta. 350 000.00, perto da Est.
de Paciência. Chaves na I_tr,
Santa Eugiinla, 749. Hoje.
VENDE-SE terreno em Óasca,
dura. — Tratar Rua Conde
AzamhuJ», 420-A^

MÉIER — Vendo, Rua Ca-
chambl, 412, ap. tipo casa,
de 3 qts.. sala e dependeu-
cias completa, novo e vazio,
-^.".-S-^Ssido Condomínio. Tratar E. A.
^nr^rS^Ai^-J^iPilta & Cia. Ltda. Rua Mé-
Md-ter.

VENDE-SE ap. apenas res-
tam dois, em 14, preço
para terminar .500 000,00,
1. locação, pronta entre-
ga, sala, 2 qts, dep. comp.
emp, área tanque, ffás da
Light. Av. Suburbana _•
4149. Chaves no ap. 402,
diariamente. Cachambi.

LEOPOLDINA

MESQUITA — Bairro Dela-
mate — Rua Adolfo do Al-
buquorque, quadra 10. loto
ia, ter. de 10 _ 30, plano,
pronto p! construir. Vendo
por apenas 400 ooo k vista.
Ver no local e tratar na Bl-
Dourado. Av. B. Pina. 59. Pe-
nha. Tel. 30-5172.

xico, 41; grupo 602 — Tcl.
22-2784.
MfilER. — Vende-se um. óti-
mo apurlaaveiito na Rua Dias
da Cruz, 335. ap. 309, cem 3
quarto.., aala. copa-cozinlva,
banheiro p/ «represada • g.v
rasem;

SENADOR V_RÜO_iSlO —
Ap, com 2 ql«., sl., var., eu
vicirnç, íi da e tíep., are joao; 6
mllhôer, entr. c 6 íln. En-
trejro vazio — 45-2043.
_XÕ~"_ RANCisCO XAVIER"—
Oportunidade ünlea. Vende-
so luxuoso ap'.-'. sala, scilâo. 2
qtos. e rT.._.s deps., c/ pde.
facilidade de pa„. Ver na Rua
Ceárft; 57, c/ o Sr. Jaime.
SÃO~í-tÃNCÍ_CÕ XAVIER— Vende-Ge ótimo ap. c| 2
qts., _.„ coz., banh. Na Rua
Ceará. 8 500 000.00 c| 3 000.
de entrada e 10o mU p| mts.
Tratar na Imob, Ooes, ....

^_33-1216 e 23-7813. CRECI 102.

ATBNÇAO I Praça do Carmo
Vendo 3 ca_as, ncndo uma

com 3 qt«.. sala, coz., banh.
e duas com qto. saia, cos. e
banh. Tudo pl 8 000 c. 4 000
e 100O00 menfal. Tratar na
Av. Uris <5e Pina 1421 s| 202

J. Rair-o..
APARTAMENTO vazio. Lar-
go da V. <ln Penha, quorlo,
sala, coilnha. banh.. varan-
ria etc. tudo grande. E.-.tr.
1500 ou meno.. Tratai na
Agência de Imcvcls N. S. dc
Lourdes; R. Jos* Maurício,
__.£. si 204. Penha.
atenção; còiídòvTl —
Perto de B. do Pina. vendo
2 cosas de Iaíe, cozi _ qts
cada, tudo 3 000 de entr, _3n.«
trego vazias. Tr-Aiar: B. Ben-
to C_rdc<s-, 721. l.o ondar
Brás d* Pias- Ojcir.

BONSUCESSO — Vendo ap.
103, da Av. Bruxelas 07,
composto de 1 quarto., sala,
copa, cozinha, banheiro e
área. Preço CrS 6 000 000.00.
50% à vista, rest. a comb.
Ver no local e trator teleío-
ne 30-3221 — M&rlo.
BONSUCESSO — Vendo ca-
sa nova, vazia, 2 quartos e
dop. Ent. de 4 SOO mU e o
saldo apenas 43 mil por mfes
sl]. Ver o tratar na Rua lio-
raclo Plcorell n. 79, da.s 8 h
até 11 h a das 14 àa 17 ho-
ra.? — Tel. 30-l_M9.
BONSUCESSO — Na Àv.
Bruxelas n. 80. Vende-se ja.
em construção, ótimos aps.
dc sala. leu quartos, co-
zinha, banheiro e depen-
dcnclas de empref,. e tra-
ra«em. Prestações e partir
de Cr$ «O mtl sem juros,
Restam poucas unidades —
Ver e tratar no local, dia-
riamente.

PENHA — Bairro Dourado —
Casa vazia, cm terr. de 8x30. |
Entr. 2 milhões. Rua Paul
MUller, 009, B. Dourado. Int.
na Rua_Dlonl5Ío, 55, Penha,
PARADA DlfLÚCAS — Casa
vazia, cl 2 qts.. 1 B. e dems.
depends., cm terr. rio 11x21.
Entrada 2 500 mil. Rua Iracu,
300. Inf. na Rua Dionisio,
55 — _P5!?ha.
PENHA — Vdo. diversas ca-

VENDE-SE uma casa em Cos-
lho Neto. Tratar nc. Rua Del-
fina Alves 68 —: Madureira.
VENDO terreno barato, ít
nanciado. Rtia Tlúba, 642 —
Tratar no local
ÍVENDEM-SE duas caias com
(Igua e luz no IAPI de Hoúó-
rio. Tratar na Travessa Luís
Mário n. 4. — Procurar Sr.
Iaatas. 
VENDE-SE tuna cnsa em
obrai, podendo morar, peque-
ha entrad:', pasamento como
aluguel. Tratar das 8 as 12
horas. Avenida Jofio Ribeiro
437-B.
VIUIA KOSMOS. Vende-so ca-
sa c/ 2 qt». e dep. Entr. dois
milhóes e o saldo 60 mil por
raes —_ Tel;. 30-1049.
VENDE-SE 5 térienos em
Uelíort Roxo. 3 em Vila
Novo c 2 em Sfio Bernardo.
Tratar na Rua SSo Luis Oon-
rasa, 10 — Guanabara. ;
VENDO;meia-oguo, boa, com
luz e água 1 800 mil, ent
300 mil. P. ÍS; Tr. R. Dr. Ne-
grelròs, 05, S. Joao c/ Pedro.

VENDO 2 casas em terreno
10 x 30 uma ci 3 _, s. coz.

,banh. var.. outra do q. s. coz.
Comendador banh. c| 3 milhões ent. Trt.

Estr. Vicente Carvalho._P07-P,
VILAR DOS TELES — Otlma
residência altos e baixos, tai-
do de tiuio, melhor do lo-
cal. P. 5 000 mil. Ent. 2 ml-

156, sala 038, das IG às 18 %*%&3gg:3fè ^o.%
lioras. !pt.!ro.

ças amplas. Edifício Marisa
na Rua Oscar Welnscheneck
n. 181, apartamento 1, - em
frente ao Museu. Preço seis.
milhões de cruzeiros. Para
ver, procurar o Sr. Alberto-,
Santos, Petrópolis, telefono:
2530 ou 5406 e no Rio, cont
o Sr. Arruda. Edificio Ave-
nida Central, sola 816. SO!
CASA DÊ CAMPO — Na Es-r.
trada de Terosópoll»—Guaitt,'
c/ cascata, terreno plantado.
Tratar Adm. Silva — Av_-
Pres. Wilson, 198. 13.» Tcl.-,-
42-7282 ¦ Base CrS 18.
CORREIAS — Petrópolis ! 3 ;
Rua José Cindido. 108. Casa.
com teleíone. Vende-se. 2';
quartoa, sala e dependências.
52m2. Casa p] caíelro conv'
grande salfi-o — 60 m2, Vor 9
tratar com Sr. Hernanl. tel. n
58-1189. Preço base: S mj-
Ihões. com 50% sinal. . - ,.. >'
PETRÓPOLIS — Terrenos, c/-
condução n, porta. Tel. 6342. '
PETRÓPOLIS — Em írente ao.
lado de Nogueira, linda resid.
c| living, lareira, 3 qts.,7'3>
banrs. etc. Lovrndes o Sons*
S. A., na Av. Pres. Vargas, 200 •
s] 202. Fone 23-9525 — CRECI
-.ojlO^ ,: .
PETRÓPOLIS — Casa, ver.-
rio, Rua Bingen, 1274. Ver-no
local. 11 milhões. 50% em 3
mos. Tels. 37-7957 • 22-6964
— Jofio Magoa. -
PETROPOLÍS — ARAR.-S —
Sitio — Vendo plantád., cf

ciuas caseiro — ! pavto.
social, 20 OOO m2, moderna.
Vendo todo ou parte, 38-8644'

VISTA ALEGRE — Vendem-
se 2 casas írente e fundos.
R. Rogério Cardoso n. 211
— 200 mts. Av. Meriti. __
VILÃ DA PENHA — Vendo
aps. novos de 1, 2 . 3 qts.,
ela.., coz.. banh. em cór, de-
pend. de emure .acla, entr.
1 500. prest. 35. Trat. Trav.
da Brandura. 510, Largo do
Blc&o — Vitalino. /

AUX. -R. DOURO
ATENÇÃO!: ravuna. ITer
réüos nas Ruas Judite
Guerra e
Guerra, em frente à Igre
ja de Santo Anlônio, Kn-
trada: CrS 250 mil, pres
tações Cri. 31 mil. Tra
tar na Av. Rio Branco n

AQUI — Próx. di V. Kosmos

sas

Casa moderna, em terr. de
mU m2. c| água c luz. Um
sitio. Dou tudo por 8 500 oi
4 300 c 200 pi mès. Trat. Av
B. de Pina. I 485-D. Sr^Josi
ATENÇÃO — Vendemos óíl-
mos lotes nr* Hua da Matriz.
— A 10 minutos da Estaç&ò
de S. J. de Meriti. Entr. a

.iniciar de 200 mU c presta-
?-. T n-S„. 

'«."n "mriíS- ««es « combinar. Temos tam-
?_: ._S2-.Í35!0™^?;,S; I bem ôtlmaa onstu com entra-

dá de 250 a íiOO mil. prestares ruas entradas a partir de
í„°,__ 5. P^ííS.™- ã£,,i£?\ Ções em forma do aluguel. -

BONSUCESSO — Vende
se ap. tipo casa com lima
sala, 2 quartos e quintal
Tel. 47-7588.
BONSUCESSO — Vende-se
ótima. reMdOnola ns Rua Are-

N_.-es. Traur no l-cífcom PEOTA CIRCULAl^-Veuçlo
propflotÃrip.

50 OOO. Trat. Corretora Subur-
bana. R. José Maurício, 101,
el 212, Penha. Tel. 30-1336.
PÉN1ÍÀ — Vdo. ótima casa
2 qts., sala, coz., quintal, 5
milhões ent., saldo s/J. Tra-
tar Corretora Suburbana. —
Rua Josí Maurício, 101, sala
21____l_i1---_£__-?0''i52Í--__
PRAÇA DO CARMO — Vdo.
ap. cj 2 qts., sala, coz., Cri)
1650 de entrada, prest. 70
mU 8/J. Tratar na Rua Pe-
qucrl, 120. Sr. Núdlr. — Tel.:
30-1336.
PKNHÃ — Vdo. casa 2 qts.,
sala, coz-, terr. 8*40, 2 ml-
Ihões dc entr. saldo s/J. Tra-
tar Corrstora Suburbana, 101,
»/ 212. Penha. Tcl. 30-1336.

BRAS DK PECA, perto do ci-
nema. vdo. apa. de 1. 2. o
qts., em construção acelera-
da. Prcco de 4 600. Entr. a
partir de 200 000. Trat. R.
Nicarágua, 175, loja I. Eit.
dai'Penha,
BONSUCESSO — Rua Rolãn-
dia. 00. Vendo aps. quase
prontos, com 1 100 mil de íl-
nal. 100 mil nas chaves, e o
restante em preita.óea úe 60
mil.

terreno limpo, sorve para ln-
dústria, plano, 7,30x1^. m —
Entr.._l_500 — T.utar 41-1460.
PENHA CIRCULAR — Vendo
casa vazia, de 3 qts., 3 salas,
cozinha, bonh; terr. 7.50x30.
Tratar 40-M60.
P_ÍJÍL\ CIRCULAR — Ven-
de-se um terreno de7x 30,40
com uma mela-água, na Rua
Coimbra, n. 4S6, _ vista por
3 200 000,00 e a praio

Tratar R. N. S. tias Graçn-s,
24. sl. 107. Sr. Messias.
AVENIDA 

"JOAO" 
RIBEIRO""

n. 457. lole 82 — Vdo. ap.
com 2 quartos, sala, banhei-
ro e cos-.., domingo dos 9 às
13 horas, no local. Telefo-
ne 2:1-6389, com Antônio Luis
AREA.com 2 000 m2. Terre-
no de esquina, próprio para
Indústria ou incorporação —
Rua. Jo_o Machado n. 121.
Irajft. Próx. íl Estrada Mon-
senhor F&li. 29-8100.
COLÉGIO — Casa c/ q. e coz.
cie av. Ent. 300 mil. Rua Co-
mandante Mftrlo Lauiolre n.°
1SS, em frente ao Labor, Gel-
gl. Iinf, na R. DlonUio. 50 —
Penim. j_
Í.KL CAST 1__Õ~ — yendo
o tiII lin

VENDE-SE um. terreno em
Vilar dos Teles, na Rua An-
darai. lote 8. quadra 242, na
estàc&o de Sfio JoRo de Me-
riti Está pago e tem escri-
tura. Preço 5C0 mil cruzei
ros pagos a vista. Tratar na
Rua Santo Cristo n.° 91
VENDE-SE 

"casa 
nova, de la-

1e, com 2 quartos, sala. co
zlnhaj banheiro completo, :
varandas de telha a vista; nos
fundos, um saldo habltavel.
com banheiro e entrada Inde-
pendente, em SSo Joao de
Meriti na Ria Valdemar Rl-
beiro n.° 91. Esta rua co-
meça na Ruo. rta Matriz, de-
bois do ponto íinnl do ônibus
Vila "Rosai—Bonsucesso. — A
longo financiamento:.
VENDE-SE um ap. de dois
quartos, sala. cozinha, banh.
Com 2 500 de entrada c o res-
to a combinar. Ver no local
com a proprietária. Rua Ml-
randa Vale n. 242, iundos,
ap. 101. Del Castilho.

PETRÓPOLIS — Vende-s»
ótimo ap., sala, 1 quartos,
Ed. Ducal. Av. 15. Entrega"
1 ano. Eriltnl — 2S-S225.'
PETRÓPOLIS — MOSELA'—v
Vendemos residências pron-,
tas, com Jardim, terraço; «*. !
Ia com lareira, 2 dormitório»-
com armários embutidos, ba--
nheiro, copa. o cozinha, dc- ¦
pendènclaa de empresado*,'
iigua e luz, Karacem. Belisi
.-Ima vista, clima seco, .no"
Parque Residencial Moseta —
Rua Batalalrd (esquina cora. ¦
Rua Mosela. 16201. Entrada
de 30';i e o restante a com-
binar. Informações todos osi
dias no local ou no Rio. pèi .
lo tel.: 52-7050.
teresópolis"— VendeT.-íi
magníficos lotes a prazo, p|
pessoas do bom gosto. Local'
inajçnlílco c| cascatas, lus «..
íliriitt encimada. Informaçõea
com o Sr. Supllcy, na Rua
da Assembléia, 51, Gr. 701 —
Tel.:. 52-2877; - V ..
TERESOPOLIS — Casa 1».'
locação — Pronta entresr».'-
Prox. ao Bom Retiro Club*,
com sl., 3 qts. etc. cm cen»
tro de terreno. Acabamento
dc la., 18 milhões ílnano.
Chaves em Teres., dlitria-
mente Inc. sábs.. dom. '«•
feriados, c! Ednaldo Moreira.
— Av. Delfim Moreira, 117 -
Tel. 2257. Bem no coraçlo
da Várzea — CRECI C22. ' '

TERESOPOLIS — Ap. de II
quartos, deps. emp., l.e- an-
dar, írente — Vende-se-,—.-
Infs. em Teres., diàriamen*
te, lnc. sábs. doms. e X«-'
rlados com Edlnaldo Morei»'
ra — Av. Delfim Moreira o.)
117, tel. 2257. Bem no co»
raçáo da Várzea — CEECI
n.° 622. ;

VS-DÒ ótima casa de laje,
tipo Brasília. 3 qts.. dep..
luz, apua. P/ 3 milhões d 1,5
cio entr. 40 pl mês. Tratar:
R. Dr. Neerclros, 05 — Sáo
JoRo, c/ Pedro.
VJ5NDB-SE cru Rooha Hi-
-anda uma casa modesta,

,. , ,_imela a_ua, qto. .... coz., ba-
o ap. em final de j___elr0. H. das Opolas, pre-

c-onslruçío, ile fala. 2 flls^lcn ic-í>000'.CO. Entrada do
banh. . dtp. ile emp. Entr. 700000,00 mensal 30000,00 —
um milhão e meio e 100 Tratar Lavro da Pavuna, 5.
mil fetisnis. Entrega em <nAUAT, DK
meses. Ver e Iratar no lo- KAt"A1' "*

cal. Kua -liranda ^'Hle n.
270.
IHAJA — Cos.. vazia, ent.

,. 800 mil. — Rua Comandante
SEoÓomÍÍOO — 

"s$"põr 
cciitólMá-to L_nairo, 186. Inf, na

da ____________ 1 tm.*. r-ir,T.._.if.. ..... Piennft.

TERESÓPOLIS — Casa nova;
em centro de terreno. Vea-,
de-se no Jardim Suspira — -
Logo Cascatas. Tratar com D.;
Lúcia. Tel. 52-2877. __-
TERRENOS o casas ítnan .
ciadas c| água. luz, esgoto e
ruas ..bertíts. Lindas -.'iiAca-.
tar., lago e clube social ln-
formações c/ o Sr. SupUcl,
p/ tel.t 52-21177.

M AKG AB. ATIB A__
FINANCIAM-SÉ cõnstruç6es|TROCA-SE apartamento <3ol«

TEaiKSúPOLls — Araras —
Vende-nc casa nova cl. cas»'
de caseiro, área construída
200 m2. terreno 45x41. Vor
casa com Sr. H6U0, Aveni-
da Oliveira Botelho. 503. —
Tel, 2955. Trntar R. Uru-
íiualana, 55. sala 710. — TcL
43-1759.

'Rua Dionisio, 33, Penha.

cm Muriqul. Tiatar com Ca-
ramuru ou José Silva, no do-
pósito de materiais de cons-
çío, era frente a est a. fio.

quartos, sala o dependências»
Rua Lopes Quintas, por casa
em Pctrópollj, Nogueira a
Correas. Tel..; 47-3237.



4 «~ 2." Cad., 3on.nl do Brasil, Sn
5í.re8úi*òli3 — Veude-Bootlmo apartamento recém-tonnliiatlo, a <jt«., kI„ 2 ba-
aihelros, cozinha, area, odl-ítclo O • do Julho, Avenida.
Oliveira Botelho preço CrJ
4OOO 000 e 4600000 A vist»,Tratar com D. Anita, tele-
íones 37-1)827 • 3-499, Toro-
liopoHit, 
'rÊRESÒPOLlS -^"iíniíãciiclã
»:| varanda living, 3 quartos,voim-co_-.mna e demais ili-
in-iulcnrlus. .situada em 6tl-
mo bairro. Terreno do 1 001)¦ m2. . Preço: OrS 15 000 000,00
ílBanòIotfos, ciiuve.i ua av.
Belílm Moreira, 118 — Te-
rceopollo,
v¥n de-se ótimo ztorreno —
Alto. Tel. f.36-1318.
NITERÓI 

"

-.ao, in-__"-..
terreno na I-,A CASA L: SUAI Illía t'_ fin.'IYa:!íl0&'4>HH WJH. L JUH. I.IIIU, U0 UU;Mi, 1(,.,;n. r, aovürnnUur, Tel.

vernador. fslrada do 0_le..o, ,'•¦'-''•
2400, esquina com a Es-,!y[A.PP.GOVERNADOR

CASAS MESMO, com jardim
e quintal, na Rua Dr. Má-
rio Viana, 769, esquina Rua
Santo Maria, SANTA ROSA,
de SALA, 2 QUARÍOS, ba-
nheiro, cozinha e dependên-
cias completas. CrS
30 000,00 mensais, sem ju-
ros. Um empreendimento ria
HÉRCULES IMÓVEIS, S. A. e
Construção de PÍNIO LEM-
PERT (20 Anos de Realiza-
ções em Niterói). Informa-
ções, hoje e diariamente no
local e JÚLIO BOGORICIN -
(CRECI 95). Av. Rio Branco
n.° 156, s. 801. Telefonas
22-2793 e 52-8774,
IOARAI. 447 — Vdo. Tozlo. 2
•tremes, ótimo conjug. Crs
1 500 mil entr. JRr«to como
aluguel. Tel. 57-1126.
10AI.AI — Vendo-se aparta-
mento de sala, 2 quartos, de-
penilônclas completas doem-
prosada o paragem. — Em
oonstruçllo na 3a, lajo. Eua
Comendador Queirós n. 49 -
Troca-so por carro. Telefo-
ne 27-7842, uté as 10 horas.
PRAIA DAS FLECHAS -Rua
Presidente Pedreira n. 131,
esq. de Nilo Peçanha.. 1 ou
2 quarlos, sala, banheiro e
dependências completas. Si-
nal de CrS 90 mil e Cr$ 20
mil mensais- A construçáo v.
paga tíe acordo com o an-
damenlo da obra. 312 500
por etapa construída. Ven-
das e informações diária-
mente alé às 21 h. —Inc.
Imobiliária A d minisfradora
Niterói S.A. — Const. Soc.
de Construções luzifana Li-
miiada. Depósitos em conta
vinculada no Banco Mercan-
ül e Industrial do Rio de Ja-
neiro S.A. — Um lança-
mento da Imobiliária Nova
York S. A. Av. Rio Bran-
co, 131, 14.° andar. Tele-
tone 31-0060.
NITERÓI ~ SOMENTE 30
DIAS. Uma oferta especial.
Fundações prontas — PRE-
ÇO DE LANÇAMENTO. Apar-
tamentos de saia quarlo se-
parado, banheiro, cozinha e
área com ianque. Apenas
2100 mil cruzeiros c| 100
mil tíe enlrada e o saldo
em 40 prestações mensais,
sem parcelas. VENDAS: TRE
VO IMÓVEIS LTDA. NITERÓI
Rua Maestro Felício Toledo,
551, salas 812 e 813 -
PALÁCIO DOS JORNALISTAS.
Rio: Av. Rio Branco, 151, s
loja 203. Tels. 52-8926 è
22-8110. Corretor responsa-
vel. ELIAS BICHARA - CRE-
Cl 542.
NITERÓI- PRAIA DE ICARAÍ
— (A uma quadra da) —
Rua Cel. Moreira César, n.°
404, ótimos apartamentos de
sala, 1 e 2 quartos, cozinha,
banheiro, deps. completas,
garagem e play-ground, a
partir de Cr$ 20 mil men-
sais, sem juros. Um empre-
endimenlo da HÉRCULES IMÓ-
VEIS S. A. (Sempre conslruin-
do em Niterói). Informações
no locai, hoje e diàriamen-
te até as 22 horas e JÚLIO
BOGORICIN - CRECI 95 -
Av. Rio Branco, 1,56, sala
801. - Telefones 22-2793
e 52-8774.

(rada do Dendê. TODAS AS
CASAS DE FRENTE PARA A
RUAI Compostas de 1 ótima
sala com varanda, 2 ou 3
quarlos, copa-cozinha, ba-
nheiro, dependências com-
pletas de empregada, área
de serviço com tanque, pis-
cina e play-ground. OBRA
INICIADA. Mensalidades de
40 rnil e sinal de 300 mil
Informações no local até as
21h 30m ou na VITÓRIA EN
GENHARIA S. A., Rua Uru-
guaiana, 55, gr. 604/7. Te-
leíoneSj43-8662 e 23-9205.
ÕÕ.iíRNADÕã - V. apta?
do 1, 2 o 3 i|i ,.. e deuiali
dep. Estr. do Dendê, KimAíarlno <ia Costa. Chaves c1ClulmarB-e... E- tr. <Io Den-de,_7!)5. Tel.j 22-1013]
GOVERNADOR '¦— Vendo,útl-ma res. nova, It. Mons. Ma-
galcll (J. Guanabara) 3 qts.e| arm.. 2 salas, 2 banhs
demais dep, (..viagem, p' acun-os. pint. ii óleo. Uul-moita. Entr. do Dendê, 7U5—'Tel; -•¦¦• 22-7013.
GOVERNADOS -. Zumbi —Vendo caía 2 pr..,, vazia, .sa-la, 2 Qts.. 2 banh*.; copa-coz.,area. Vcr sí.b. t_om, com opropr. Praia do Zumbi, soc/9. Int.!.; 47-8155;
GOVHHNADOR — VdcT ri,R. QuatU., 1011. conf. res. cl- qts., demais dep., tendono i,o pavt.. garagem so m'_e ap. de sala, <|t. etc. Gui-marao».: Teu j_ :_2-7ai3.

ILHA DO GOVERNADORA—
Cocotá, junto ao melhor co-
mércio,_ perto da melhor
praia. Últimos apartamentos
de sala, 2 quartos, cozinha,
banheiro social, dependên-
cias de empregada. Vaga pj
auto, coberla. Pagamento em
40 meses. ENTRADA facilita-
da. Ver e tratar na Rua Te-
nente Cleío Campello, esqui-
na Rua Grana ao lado da Te-
lefônica ou em E. A. Pitfa &

(OUARABU) ¦-¦ CASAS. No
melhor ponlo da llhal Junto
ao coração comercial. Es-
trada do Galeão, esq. de
ao Corpo de Bombeiros. —
Aureliano Pimentei, próximo
Todas as casas de frenfe, cj
salão, 3 quartos, dependên-
cias completas e GARAGEM.
Terreno de esquina, cj fren-
frente para 3 ruas. Jardim
e quinlal. Mensalidades de
CrS 69 000,00. Sinal de Cr$
530 000,00. Construção c
Incorporação da CONCIL —
México n.° 148, gr. 905.
Tels. 42-5312 e 42-4574-
Vendas Júlio Bogoricin. Rua
CRECI 95.
ILHA DO GOVERNADOR -
Praia Jardim Guanabara —
Na Praia da Bica, 431.
Edifício Vitória Márcia. —
Vendemos aps. com frente
para o mar, de sala, 2 qts.,
banheiro, cozinha, área de
serviço e dependências com
pletas para empregada. Ga-
ragem. Também com fren-
te para à Rua Nogueira Ació
li. Sinal: 200 mil e mensa-
lidades de: 40 mil. Infor-
inações no local com a VITõ-
RIA ENGENHARIA S. A. -
Rua Uruguaiana, 55, Gr.
604 e 607. Tels.: 43-8662
e 23-9205.

TERRENO — Vendo 1111 óti-
mo. medindo 15x30 no JardimCatarina (Alcântara), Mlte-
T-l. por apenaa CrS 400 000.00— Tratar com Domingos. It.
-Senador Dantas, 25. tel.: ....32-8181.. ramal portaria. '
VENDE-SE casa boa antes dè
Sáo Ooiiçalo. Travessa Enéas
Serrano 31). Niterói. Bairro
do Pita. Teli: 42-2903.

Cia Ltda. Rua México, 41,
gr. 602- TeL 22-2784.
J.L.H.. GOVERNADOR —
Vende-te uma casa c.e luxo,oom uma área do 100 metrose Jardim. Tratar na Estrada
-°_ GüleÍ:0_. 2_'-i:l ¦
IMA DO GOVEBNADOK
— Vende-se ap. cj gran-tle sala e quarlo conjuga-
do, íiijus utn quarto sepa-
rado, saleta de entrada, ba-
nheiro completo; cozlnli...
área de serviço e| tanque
azulejado, c| arca de cou-
trução com 70 m2, pronto
para ser habitado, facilita-
se o pagamento. Ver c tra-
tur com o proprietário, na
¦Estr. d» Pende. .15.
rüilA DO GOVERNADOR —
Jard. Guanabara, na Praia
da Bica, 1329. V. bela, cou-
tort. rcsld. _/ peq. an. Idos.,
gar.. 2 fcàtTosr :;o nnlii. Inc.
ILHA DO GOVERNADOR —
Freguesia. Apartamento. -
Vendo. Jt. Coinèndadbr no.-
t-_, 500, ap. 205, de 2 quar-tos, gurijem, quarto empre-
gado etc. Ver nò local com

encarregado. Tratar Borf.o
o> Mesquita, 2?A — Jíillo.
ILHA DO GOVERNADOR —
Apartamento. Vendo de sala,
quarto, cozinha oto. — Rua
Capanema. 392, uj>. 205. Ver
no locai;" Tratar na Rua Ba-
rão de Mesquita. 234.
ÜHA DO* GOVERNADOR —
Vendem.*- 2 cosas: uma. cmfinal do construçío. In._ti.n-do apenas toquear e a/.ule-
Joü; com 2 quartos e demais
dependências; a outra pri-fabricada com quarto, sala edependências: cm terreno cífluas frentes, medindo fl.SOin- 50m, "

JARDIM GUANABARA -
Apartamento pronto. Ilha do
Governador. Vende-se, na
Rua Colina, 5, esquina de
Cambauba, perto do ceniro
comercial e do Estádio da
Portuguesa, com sala, 2 qts.,
armários embutidos, em côr,
cozinha, área envidraçada e
azulejada, ouarto de empre-
gada etc. Possui também
sinteco, persianas, antena de
televisão e enxugado.. Só
resta um. Aproveite. Preço
10 milhões, 50% financia-
dos. Ver domingo, no local,
e tratar na Avenida Presi-
dente Vargas, 529, s1 805.
Fei. 23-5614. CRECI 48.
VENDE-SE um edifício c/ 8
aps. ou separadamente,
sendo um vazio e os res-
lantes sem contrato, facili-
fase o pagamento. Ver c/
o proprietário, na Est. do
Dendê, 415 — Ilha do Go-
vernador.

Al»!.v.tl.V!iO — Vendo po:-motivo de nanem. Estr, dnSapo iia-1!. Tratar aos «a-liados.
ATJSNfJAO —" V-iid.-le unibar b.im montado, fazendob-a. rí.-la, limar dn futuro. _
Vendo por u_ítlvo do ter ou-tras mw-olos — Avenida Du-
quo de Caxias, 815, Estado doítlo — C.utliu ¦— Tratar uoloc 111.
ABMAZHM «.copa, c| mora-ola, Catete, cont. 5 »uo_,ahiR bar. 7 mil, com 3 milent. Barto de Quaratlba 45.
ÁREA ,/ INDÚSTRIA E LO^
TEAMENT0 - Vendem-se
126 000 m2 no Km 2 da
Rod. Amar. Peixoto, no Tri-
bobó, Dislr. S. Gonçalo.
Preço: 20 milhões,, com
50% de enlr. Tratar: cj Dr.
Turri, tel. 32-1585 - P.
Patriarca, 78-3, São Pauio,
9,30 às 1J-30 horas^
atenção". — BrAíde rEõ!
Tudo vazio, ótimo pródio co-
mercial, do esquina, para ar-
mazém, com algum estoque ent-ivsílla., 2 moradias, terr.
-Ã_o, podendo íazer outras
lojas. Vendo ur;'entc pela m.
oferta. Ver na Itua wrlá, 75.io-Cüí; -- Paulo. _ATENÇAOI SAO -FCO XA"-VLEIi,. Vdo. R. Dr. C-.iml.r,Bar Caipira, Xérlna 800. cont.3 onos, bom neviSclo. Trat;Moreira e Jo.;4. Ru» Lucidio
Lago, 138, s/ 6 — 4940.7.
ãhmaZIm' — /Vende-'»e 

" 
bemsituado prédio dc esquina —

Contraio nôvo. ocasllo, Mes
quita. Tratar com Sr. Albi.
uo ua Rua Augusto Parlz 132ap^lOlj- Nilópolis.
ATENÇÃO — Para 

"quem

quer começar! Passo uma
oficina de estofamentos ur-
gente, preço módico, ou o
contrato da loja por moti
vo dc viagem. Kua Ararai
44!), loja B. V. da Penha —
Tratar dc segunda a sába-
do. Otávio Ve t-Eflcvaldò:
açoücuê — vende-se-no-vo, Instalação do primeira,ná Rua Santa Mariana, 151Bonsucesso. i\\Iíu- (comRr. Manuel, 32-1747.

BOTEQUIM o caldo do cana— Vendo na Itua tiranos,l 1-15-A. Luxar central de Ita-mon. Bom con trato. 7 anos,c/ moradia. Motivo de doença~i.Tol.-l- 30-3278,v
BAIt —. Vende-so com tolo-fone, ótima fória, Instalação*modernos, io cv . tratar Av.J<ifto Ribeiro, 702 — TomilsCoelho.'
T1A7ÁA.K — .Vondo com bomestoque <• moradia. Contrato5 ano... Papelaria o brinque-dai e inhidez-H» em geral —
Av. JoSo Ribeiro, 255. Pilares,
I-AJt 

"CAIPIRA — "vendo-se",
llua D. Romana, cw-A, em
íreats ivo conjunto do IAKIÚnico n.» local. Tel. 3---T791.
ii AR K MERCEARIA ooin m7-radia F. 1 4<w itavantlda — u.Ownoa. -Iíi7, cala 1. Bons.
«Alt E CAFÉ — T. . i)lK),"HÍ-
Klcnópolls — Rua Uranos, 497,
-_'.. .1 v~ Bonsucesso.
ílÃli E MERCEARIA'— Ven-de-se, com telefone na RuaMiranda Valo, S25-A — Del
OULStllb.vmotlvo do doença.
BAR — Vcndc-_io cm Rama.,
Rua Barreiros, 307-A, alupuel15 mil, contrato nôvo. Tratarcom Sr. Braya.

ACOUGUK cm Olaria, con-trato nuvo. Preço 7 500 ent.s_5_?^_Prpt'i_5?-__Tel._30^3M2.
AIÜLVZiãM — Quitanda, "ven-
do c| moradia, tel., contr.nôvo, aliijr. barato, boa fória,loja grande, mot. outro ne-
:óclo. Rua Barão do BomRetiro, l 487-A.

AÇOUGUE cj íôrç-a ligada.
U:z contrato ou vende o pre-dio c| moradia Junto Praça
Soca. Rua Maran-çi., M8.

BAR — Honorlo Ourgel, fó-
ria 600 mil s6 de bebs., ent.
1200 mil, al. 4 mil. Estrada
Joó.0 _Pau!o, 1J23. _BAR CAIPIRA...— Vendc-M,
Rua Dlns Ferreira -M-A. —
Motivo do nutro T.CIÍÓCÍO,
Preco 9 500 000. Leblon.
BAR — Vt'-ide-í.c. bom ruo-
vlm< nto. Rua Dias Ferreira*Í20-K, Leblon.
bar' Bl mkroÍaria- em -Hí
Gurgõl, Vendo barato e ur-
Bento, motivo nomeado cc-
cretí.rlo, Cíunara M. do Colas

Tratar c| Aurelino. Rua
Marttt FreltOSi 73, U| 301. Ma-
durelra. ORECI 2S.
BÀR — Vendo entrada 1.800.
Ií. Warideiüèollc. 101; Ramos,
motivo vlagom,
BAR SANTA BARBARA, con-
trato 5 anos, feria 2 milhões.
Preço 12 milhões ent. 4 ml-
lhoes, prest. (iO. Trotar Av.
Brós de Pina, 840. Telefone
30-3062.
BAR CAIPIRA — Ponto 100^,
contrato 4 unos. Preco . 5UO.
Ent. 15CO. Prest, 50. Tra-
tar Av. Brás do Pina. 849.
Tel.: 50-3002.
BOTEQUIM — Vende-se por
motivo de viajem, tem boa
moradia. Rua Mocurl, 8 —
Marechal Hermes.

ARMAZÉM. Líquidos c co-mectlvels. Contrato novo, ôtl-mo ponto. Ver e tratar Pra-
Ca Projetada. 4-B. bem no
ponto lotação P. lõ — Co.--dovll.
ARlLVKiiM al a meUior copado bairro. Casa precisa mu-dar do dono. Serve par» or<
g-anlzacao. Ver R. Maria Josón.° 118. Campinho.
BAR em Copacabana. Feria3 800 ,prcco 37 cam 1G doscompradores — Raul pom
pela. 10) — Miranda
BAR cm Copacabana — Fe-ria 2 4O0, preço 19 com 8 dos
compradores. Miranda. íl-
naucla o resto. Não pa-çaaluguel, tem cont. novo, R,Raul _ Pompéia, 163. Miranda.
BAR no Leblon,' feri»; 2500
preço 13 eom 7 dos compra-
dores — Raul Pompíla, 168
Miranda.
BAR c restaurr.iite contro de
Niterói,- caca de luxo. am-
blento finíssimo, fírla e_clmade 2 mllh&es, preço paraVen doe 33 mílhOes, com me-
tade a vista. Tratar c! Pai-
mlcrl, Rua Dom Gerardo. 11Praça Matift.

INDÚSTRIAS E
C. COMERCIAIS
ARMAZÉM — Vende-so com
boa moradia e .bom estoque,
átimo para organüzaçllo. Rua
CuportUio, 11)7 —v: Quintino.-
ALÔ — Parque S. Josó"—
Vende-se bom bar c annozém
a pe.-soii í|U(í queira e possatrabalhar, bom negOclo. óti-Tsca e força ligadas; mo contrato com residência.
Tomar Ônibus Parque S. Jo-
só, em Ciuclaps. saltar pontofinal, com Alexandre.
AÇOUGUE — Vende-so Rua
Oabuçu;i44, _moradia_vai;la._
AÇOUGUE >t Vende-se.5 Dar-
lce de Matos. 265-B. Tratar
na Rua Ourlque, 231-B. comMartins.

Base Cr* 6 milhões as duasRua Berna, 112. Guaraibu.

ILHA DO GOVERNADOR'—
Vendemos aps. de um e
doisqis., dependências .em-
pregados, na R. Sena n. ,,,,,,,.,,- ,.- , r- , r, . , AÇOUGUK — Vende-so bem
J, eSflllina da Praia da Instalado no Catete. R. Ben-
Rosa, em frenfe ao laiefe 

L's"°a " ^ Pftèultu
Clube Governador, constru-
ção na 2.a laje, sobre pilo-
tis, antena conjunta de rá-
dio e TV.. Informações no
local.; Obra concluída em
abril..
ILHA DO GOVERNADOR —
Vende-so ca.a (frente c füa-dos). B, Tio. Clcto Cain-
pelo, 41j. Cocoíil. — Chavesno_405.
D-KÁ" DO GOVERNADOR —
Vende-se terreno plano naRua Iplaba, esquina de Arrl-ua. a SOO metros da Praia daBica. Por Cri 2 500 000,00 Avlsta ou CrS 3 0U0 000,00 c/50',-„ financiado.-.. Tratar como Sr. laicaa pelo tel.- 48-8415'.
ÍTARDIM GUANA 13 A RA*.'. Rua

ARMAZÉM E QUITANDA
Vende-se por motivo de do-
ençii — Ver o tratar na R.
Míirlo Cabral n. 347 — Vila
Rosali — São Jofio do Me
rltl.  
AREA INBTJSTBIAL -
Vende-se 1 ou Z lotes com
1 20(1 ni2. Rodovia Pres.
Dutra, km O (Jardim Amé-
rica), Junto ao Posto Pre-

 .sidente. — Tedo murado e
Caroieu Miranda vendo gran- afuá c fõrçn Unidos. Tra

ATENÇÃO — Morro Asudo
Veado dois ótimos armazénscom boa lerla, bom estoque,
contrato nôvo, motivo nílo
poder estar « testa. Tratar
com o proprietário R. Viana,
11. C-B. Morro' Agudo.
AÇOUGUE — Vendo; c|V7 anos
e moradia, aluguel 25 mil,instalações novas. Rua Torres
de Oliveira, 22G. Tratar pj fa-
vor tol: 2H-0723 — Gabriel.

BAR S CAIPIRA no Centro,
esquina, contrato bom, fé-
rios de CrS 7 OOO 000,00, chopp
dá Bralmia, casa de ótimo
resultado financeiro, oportu-
nlttade única, vende-so e
ajuda na compra a Confl-
dente. Av, Pres. Vargas, -W.
2.».and.:— 'Antônlor Queirós.
BAIÍE café em,S/io.Cristo-
vio. esqulni, horário comer-
ciai, com boa moradia, bom
movimento, contrato aludo
tem ü anos, aluguel CiS ..
6 000,00, motivo descanso —
vende e ajuda na compra, aConrideuíe. Av. Pres. Var-
gi\s. -H-, 2." and. -- AntOnlo
Queirós.

BOM PONTO — Caipira, bou-
tlque, cabeleireiro etc. Tone-
leros, 202 — Copacabana.
CAFÉ com refeições, grande
moradia, f<rla do 2 milhões,
alupuel de 15 mil, contrato
do 7 anos, entrenue a empre-
Kados, tem uma loja vaida,
preço para vendei- 15 mllhóes,
entrada a combinar. Tratar
com o dono, Hua Dom Ge-
nardo 11, Praça MauA, no
melhor ponto Vde "JacaropaguÃ
CAFÉ K BÃR grando Ciisa na
Praia da Guanabara. Ilha. do
Governador, entregue a em-
preíados, vendo por 6 ml-
Ihões, «ntrada a combinar —
Tratar com o dono. Rua Dom
Gerardo, 11, Praççq MauA
CA1"E' no melhor ponto do
Rio Comprido, contrato no-
vo de 5 anos, ferias supcrlo-
res a CrS 2 000,00 cm progres-so. esquina, boa freguesia,
motivo outros negócios, ven-
do o ajuda na compra, a
Confidente. Pres. Vargas, 446.
2.o. Antônio Queirós. Ver na
Praça Condêssa Paulo de
Fr_ont_n,_17.
CAMISARIA e artlitos do ca-
ma . mesa. localizada cm
grande ponto comercial ru»
burbano, proK-essls; a, con-
trato <lo 5 anoa; nôvo, alu-
KUel CrJ 30 000,00, ex-cpclo-
nal oportunidade, vendo a
ajuda nu compra a "Con-
fldcute". Av. Pxes. Vargas,
440. 2.o and. — Antônio
Queirós.

CAIPIRA — ¥, 2 500, novo —
Tratar Hua Uranoi, 4,07, tala1 — llonsuceKso tiro,
CAI-'l5 K BAR,' BÒtlSUaMJSO— V.nda-to um* hoa c.vsa doesquina, na Avenida Tolxílra
do Cnttro, 2DO-1I. i')tlmu no-
íóolo. I'alar no local.
OAFÍ1 B BÃR. — Vonde-flO,'contrato novo, bom movi-mento, c| ohopo, hor.irlo co-mercial. 1'itr. Vlceui» doCarvalho, frio.
OAP»''"ii bar .— Vendo; tíô

!'^it?'i°. .«"''..ndo «IIOOO, pl SAPATEIROS - Atcn?ã5~l lindo bar, fa/endo fória dnil.oo 000, contrato novo —
Aluitucl 30 mU por tudo,vendo por nfto poder traba-
Ihar, .»ti'o<U RU.—Tcieiió-
polis Km 2. PAsto Guana-bara.
POSTO DF. GASOLINA Impa-
rlnl, com har-restauranto. —
Veiido-jo ca-n ou sem Imóvel— ltodovla 1'i.sMonto Dutra
r" Km, 17 — "Nova Iguaçu.

. .-.  ...,,_. i'ABBA-SJHióontrato rolojbarla,
Ofttoto. I-v-rlil tíoo mal tr». f"'8UCl 7 500, telefone, ótima
bolha/da, Nilo d4 comi<la
Vcntlo multo barato. R. r,n-
roo cie Guaratllm, lfl-jj. Dl-reto rom os donos.
caxias ^-Botequim:—'.Ven"do á vista 2 mlllións, boa fu-ria, contrato novo, ótimo
ponto, só do estoquo o Ins-
twaçôeit tem o valor, Pon*to do ônibus poria. lluaMaurlza 304 — Tambóm fa-cilito.
CONJUNTO CÕÉÈÍtCiÁL
— No suntuoso Ed. da Kv
Kcal Grandeza ,193, esq. de
Henrique Novals .Aludam
se maiçnfflcas lojas (já com
habite-se) — Tratar na Av,
Kio Branco, 277. G. 80(5. —
Tels.: 42-3452 e_27-S832.
DEPÓSITO 

"DÉ 
DOCE3 —

Vende-so leitallíado com 2 ca-inlouotas, para vendius ambu-lautos. Eua Nerval de Gou-vela. 117. Quintino. — Ver nolocal com Melo.
FÁBRÍt-b râ^OAÍOADOS —
Vendo urgente, lt. Tlub» n.321 -- Vte. Carvalho.
FARMÁCIA •—x.vendo-so dtl-ma no- Centro 3 000 000,00consuitórlo. itua Bmlllo Gua-
dnogul 1703. '
FARMÁCIA — Vende-se nõmtóior muito So bairro, am-
pia moradia. 2 000 000.00. —
P... Irene. Tel. 30-3026.
PARMACÍA — Vondo-so umadas melhores do Ipanema —
Tratar Farino de Amoedo n-S-BV, Ipanema.
ESTRADA DA AGUA BRAN-CA n. 2 442 — Vende-so umcaie » bar. Tratar no local.
Realengo.
FARMÁCIAS — DROGA-
IlIAS - M1NERVINO ven-
de ém todos os bairros, 14
às 17 hs. 22-8801. Av. Rio
Branco, 108^s| 603.
farmácia — Vende-so muito boa c| consultório de f?raudo clinica. Av. Jo&o Kfoelro, 1S7.

freguesia. Servo para vÃrlo:
ramos, Aceito corro em rie
Córlo. Motivo saildo. Combi-
nar no local. Rua J011* don
Reis, 12» - 1.» loja, ou teli
fona 4SI-B40J, d.-.r, 1; ds 20h. HA.-
bado c domingo do 8 íís ID
ar. Oulnbo.
PADAÜ.IA. _ v'en"dS^sõ~põr
tor outro ncifóclo. Boa fí.
ria. Só balcfto. Informaçóos
22-CEPO, S^ Rcmiide^
PASSA-SB um «s'irit<fiõ naRua SHo Jcllo n. 11, conj.
B20, Niterói. Tratar na Av.
Automóvel Clube, B-H-3. ao.
402 — Acnrl.
PADARIA p/"reformar, 2"'ba-
res no Meler, bom negócio. —
Rua"MatfõJhtes Quatro.' 23ü.
POSTO do Kosoflua «gara
pem, vende-se, 1 elev. 2 bom
bas o loja para peças. Tratar
Patota,"310,, sl. 800. Ernesto,
padaria — Vende-se;. íérla
5 nillhóoii ^ melo, bom con.
trato, forno frances. Preço
45 mllhóes, rostanto a com-
binar. Detalhes com Lima eJaime, Rua Sete de üotem-
bro n. M^jiala 511. ¦
padaria — Vende-so íregue-
sla dn pilo. Trator Ttua «In Ca-
tote. 75, das 8 Au 10 horas. Sr
Fernando;

FOTO - Vendo. Ruá TÕpftslos, 12, s| 201. Rocha Mlranda. _______
FERRAGENS — Vende-s» —
Contrato a partir de 65. RuaMajor Courado n. 247-B —
Cordovil.
FARMÁCIA GRANDE
Passa-se — Ou somente 3loja com 60 mZ, bom ponto, com teleíonte. Urgente— Tel. 48-5532.
FRIGORÍFICO VIGOR. Ven-de-se; seminovo, Vor na RPadre MlgueUnhó, 74 — Ca-tumbl.

CAFÉ E BAR, final do pontodo lotaçüo em M. Hermes. —
Ver na Rua Sarava-.a 45. —
Bom movimento para 2 só-¦cios.

ILHAS
APARTAMENTO — I. Gov..
Vende-se na Praia da Rosa.
Hua Manoel Pereira da Costa
Ji. 32. Sala, 2 qts.. sala e qt.com qt. de empreitada, içara-
gem, edifício, com pilotis —
Obra para entrega dentro demeses. Entrada: CrS ...

500 000,00 5 meses. CrS ...500 mil. saldo c-m 36 pres-tações mensais. Ver no local
e tratar tels.: 32-S949 ou22-3555.
ATENÇÃO — Urgente — Por
mollvo do viagem vendem-se2 aps., com 2 qts., sala o de-
mais dependências por ape-nas CrS 4 500 000,00 cada um
a vista. Ver na Rua ManuelPereira da Costa. 10, c| 20 emdias utels no n. 32. Tels •
r,2-8M;i ou 22-3555.
ESTRADA da Caçula, vendoap. quarto e sala, separado,final const. CrS l 5000 000 00entrada e 100 000,00 mensais22-676-, 32-9715.
CASAS terrenos e nps. ptó-ximos k praia. Av. Paraná-
puü. 43. Melo.
GOVEH.NADOR — Vcndó"aF

. «ie frento, 2 qts.. sala t dop.Vor hoje, 10 as 12 horas. —
K. Pn.ran.vpua, i 413, Bp. ;oi._ '— Tel. 42-35M^
TOVERNAiDOB -— Vendo «ja-I sa 4 qts., a tala3 etc em

, terr, a frentes 27 x 70, commiodra basquete. Chaves cl- Guimarães na E3tr. <io Den-
V dé, TO5. Tel.; 22.VD13.

do terreno. c.'$ 3 000 Ooo.oo& Vlfitft. 5_2-S7íi:> e 32-9715.

IlHA DO GOVERNADORA
Casas de alio padrão. Sala,
2 quarlos, jardim e quinlal,
varanda e-deps. completas,
Perlo dos ierrenos da Por
luguêsa, antigo Joekey Club
com frente para a rua
visla para o mar. Logo no
princípio da Ilha, na Eslra-
da do Galeão. Cada com-
prador recebe grátis um Tí-
TULO PATRIMONIAL DA POR-
TU6ÜÈSA, que lhe dará di-
reilo ao uso da piscina,
campo de futebol, quadras
de vôlei, basquete etc. 320
mil de sinal e prestações
de 42 mil. Informações no
local ou com a CONCIL. —
Rua México, 148, gr. 905.
Tels. 42-5312 e 42-4574.
Corretor JÚLIO BOGORICIN
- CRECI 95.
VENDO terreno no JardimGuanabara — Quadra 62, lo-te 11, coni írenie para duasruas. Itua, Henrique Bar-bosa do Amorim, i milhões'" — Trator na Av. Co-

tar na lt. imperatriz Leo-
poldlna, S, sl 4W. Telefone

ATENÇÃO — Por motivo
de desastre, vendo bar c
lanchonete, aberto há seis
dias. Ver hoje e amanhã —
Itua da Passagem, 98-A. —
Sc anda para comprar,
nao deixo de visitá-lo.
ATENÇÃO — Sm Ci":iiõs7"E--
sas comerciais para comprarou vender. Venha ao nossoescritório que ná? temos>íran<tes r.eíòíte c.imo barescate... caipiras, rçstnuiaateV
padarias, lanchonetes, postos
çte. TransaçOos' Imediatas cifinanciamento. Av. Rio Pe-trópolis n.o l $55_ s. ^oj _
Praça Pacificador, tratar comAggslln-ho. na Luao-Brasllelrai
AçóiiouÉ — Vende-se,; «un¦-. Çrlstóv&o, cont. nôvo, txiamoradia, «ria 5 500 mensal.Preso io ooo uoo.oo. . soo dcentr. — Melhores deta'hestel. 48-4111. "^

BAlí caipira em grando pon-:o de come.-clo do Copacaba-
ná, conlr. 5 anos. grand* tno-
ylmento comercial, clientela
seleta, desmancha 15 K de ca-fé diário.;, grandes vendas emvitaminas e lanches, vend.

por descanso o facilita ocapital na Confidente. Pres.Vargas, MC. 2.0 and. Antônio
Queirós.
BAIt e caíé na" Penha, vboãesquina, contrato 5.S anoa.aluguel nfio ]ia«a. com boasferias, eua c| 5 portas doaço. negocio em progresso,tem hoa moradia, vazia, nòato da escritura oportunlda-de unlca, caultol Or? .1 soo 000,00 e na Confidente,ajuda o comprador. Av. PresVarscos, 446. 2.0 and. Antônio
Queirós.
BATI caipira, eafo expressono Centro, contr. hom, ío-rlna 6 000 OOO.OO. horário co-mercial. clientela seleta, oti-ma oportunidade chopp- daB.-ahma, vendo e ajuda nacompra a Confidente. Presvar;ias. 446. 2,«. Antôniowuelròs;___
BAR E"CÃFÈ —"vindT-iTni
«u.. do P.e-oude, 129, 11R0 pa-B» aluguel. Faclllta-se. Vcino loca: — Pinto.
BAP, — Otlmo local, noa instalocilo, contrato nôvo de 8anos, com ótimo estoque —
Vende-so por motivo de via-
_cm. Av. Oeremárlo Dantasvi. tiVl, Jucarep^STuíi.
BARBEARIA BBM-:MÕNTjC5Ã— Vende-so ou passasse loja.RuaVRli>òlillelo,V133^Di: Centro.
B.VR CA"ÍPÍIiLí _ Vend"<rpormollvo de outro nei;odu, nocontro du Madurelra. Bstra-da do Portela 29, L. Q_ Tra-ter'com o próprio.
BAR — Junto _, èstaçío deHonório Qin-jjcl. Vendo comou sem o prédio. — R. Sa-fira.'.300,.
BOUTÍQUÊ — Pa"5J-à'e'"'ótr.ino ponto e íresuesla. Sautí
Pi_£^-_ÍJS.ÍLr_Í2Ja_?ií^_.
BÃZAÍí, — Vciidb-se, serve p

A\-ES ____: OVOS - 2 lojo_s m-paradas com boa Instalaçãoe alujruel barato com 5 anosde contrato. Magnífico pon-tu e loja com escritório e ar-mações para racôos. Ceraml-ca e artigos de limpeza. EtiaFrei Bento-h:i77. lojos_B e C.ATENÇÃO! Vendem-se ótimosnegfiolós — Botequim, qui-tanda. Tratar com o vendedor Fernandes, itua Clarlmundo da Melo, 1149, ou tol----!£.!.
ATENÇAOI Grande oportnnt-dade. Vendo ein bom ponto;quitanda e mercearia, combalcdo friaorifico. copa, ven-de tudts como botequim, temmorudla. Contrato nôvo de 5anos. Al m/ue!: 20 000.00. Pre-CO a combinar. Ver e tratarna Itua Conde dc Ajrrolongo,

pacabana n'"'"Ã'ffrFnfi;T^^6|^:°^?f.a^'^riammt'>'— Tel. 57-7352. AIENÇaO! Milcr — Vdo.'uo-

Guanabara, próxima a Pa- cluslíe r%!dCcla Trít MnquetA. anfonn. dc n-.ar.liã _ reira e DiasxR tíieMlí'wIa nolto tel. 43-3147.. .(... li. U8, ,/ 6, VmoI 
'° L,3°"

qualquer negócio; ótimos ins.talações. Tratar Estrada In.tendente Magàlli&cs, 3-1S7 —
Realengo.
BARBHARIA','— Vondo umaiirmaíio com c_aco esperto,!o cinco gavetas e mal; qua-Stoggi^?0? Saca'Juia
bar — churrascaria, fêrtavamUhOes. Ent. O milhOos. R.?iiíiJi_LIÍS5?lti_Pí_di_.
BAR — Cent. Mesquita. Fê-ria l SOO mil. S. C. Snt. 3 500mil. R. QnH, 22-A Dias.
BÃR Cent, Nllópoíí-TTsq.,
sem comltta, com fone. Cont.5. Ent. 3 milhóos. B. írlff. R.
_-i1ii-_J2'--_lI£_f__!í5^Dlns-
b.ãrbear.ia — Vende-teootlmo ponto 5 cadeiras, pra-ço de ocasião na Rua Ama-nonas 124 — Sio Joilo deMcretl.
bar — Vende-so na R. Ge-neral Oa:ienl, 88.
BAR —'Vende-so. Nio di co-mltiii. Tem moradia. — R.Álvaro do Mtvanda, 333 —
Pilares.
BOTEQUIM — xvende-sis commoradia t- refolç-O.. na KuaPereira Nunes, 350 — VilaIsabel — Tratar no local.
BAR — Vende-se. Féria de3 200 000.00, na Penha. RuaMacapuri, iso-a. Tel.: 30-4-133— Torres.
BAR c/ mor.. Olaria, fívla70O mil eó de bebs. Inf. naRua Dionísio, -SS. Penha.

COÇACABANA — Confeita-
ria — Vende Tel.: 57-8768.
CIIUflItASQUOTO « Lanches
cosa bem montada, no Cen-
tio dc Niterói — Ar condicionado, motivo solda do só-
cio e outros negócios. Mui-
to movimento abaixo do ...lor, direto com os sócios —
Orlando ou Vicente, das 8 As24_horas. Tel. 6650, Niterói.
CASA <ie modos — Vende-
se, c| ou sem estoque. Rua
Vlt-condo Plraji n. 313, loja2.x Ipanema.
CASADEBIOIOLETASíl MO-TOCIOLETAS — Contrato nô-vo. vendo por motivo de via-
item. P.ua Plcul u. B70 — Ro-
cha Aliranda.
CAFli" LANCHONETE Oiló-
RIA — Filia. 4 (XO. fechandoum dia por semana - 9 anosdo contrato, prédio o Insta-
loções novas, alta margem delucro — Tratar Fenlx. na R.Álvaro Alvim, 21, 7.". cine-làudla, com Magalhães ouOardogo.
OA1P1B-NHA •'.' GLÓRIA iv Fí".ria 2 000 fechando um dia
por semana — deixando 30<;,líquido, contrato, prédio clnstalaçóes novas — Enlrada
bastante facilitada - Tratar
Feui-t, ua Rua Álvaro Alvim,
21. 7.0, Cinelandia, c/ Maga-lháes ou Cardoso.

OALPAO IN.OUSTHIÃL —
Vendo com 225 m'j d« Arcaconstruída, força Usada, fren-to pnra Av. Brás de Pina,10 mllhóes, ent. 5 mllhóes,facilito. Trat. Trav. Brandu-ra. 516 _ Largo Blcílo —
Vitalino,"GALPÃO 

— PENHÃT

CAIPIRINHA FLAMENGO —
Féria 1400. deixando 400 li-
quídos, contrato 4 anos, edi-llclo e lnstalnçdes ótimas —
apenas 1 empregado — Tra-tar Fenlx, na Rua Álvaro
Alvim, 2!, 7.0, Olnollndia c/Mai:alhll.e,. ou Cardoso. .
CAFÉ CENTRO Móler>—VFé-
.-la 2 C00 COÍ. Horário comer-ciai - 1 empregado, fccban-
do domingos, 3 sócios nio
precisam do enipregados. —
Preço base 22 000 coni ape-nos 7i00 dos compradores. -
Tratar Fcn!::, na Rua ÁlvaroAlvim. 21. 7.0, Cinelandia —
Com Magalhtte.i ou Curdoso.

Vende-se 5110 m2, n. Mon-
tevideu, 116, escriUirlo ct«!.— TeL 30-0101, Sr. Domin-
gos.
çranoü oportunidade —Vende-se um. fabrico o re-formas de móveis estofadosem funcionamento. Passa-setambém a lo.ta sem as m,\-quinas. Ri Álvaro de Miran-da, 420. Tel.: 30-3970 A noite.

GALPÃO - Vende-se com
600 m2„ com luz, força e
telefone, com entrada para
escritório, próprio para ofi-
cina ou para qualquer miíra
atividade, seja comercial ou
industrial- Tratar R. Dias da
Cruz, 170-A. Tel. 29-6098.
Rua Barão de Bom Retiro,
11l5;;Tel.; 58-5485.
GALPÃO —

passa-se o contrato dc
uma caos do aves o ovos.— Servo para qualquer ramo
dc negócio. Por motivo de
nilo poder estar A testa do
negócio. Preço a combinar.
Av. aetúllo de Moura n.
1 713-A — Vila Tlratlentes.
Sfio Jofio de Meriti. Tratar
no local, doo 8 Os 20 horas.
Procurar D. Léa ou Sr. Coamc.
PASSO capotaria mont. ou
va?lo. Ver e tratar na Av.
Suburbana 7 034-B. AbollçOo.
PADARIA a coufêÍtaria"Í6êa-
lizada no melhor ponto dc
São Cristóvão, esquina c| 5
portas, modernamente insta-
iada, forno francês, otima
feria progressiva, negocio pa-ra valorlsar o dobro no prazode 2 anos. poia defronto a
esta casa esti tí?3ivproprI_ido
todo o bloco, conforme o
protendonto poderá verificar
ni Prefeitura. Vende e fa-
ciUtft. motivo de doonça do
dono. Ver e trator na Rua
São Luis Gonzaga, 213, Sr.
Lopes — Cancela.
POSTO DE GASOLINA —
Vende-se na Avenida Get-i-
lio da Moura n. 1 297. —
Traíar com o próprio.
PADARIAS — Vcndov; duas;
Juntas ou sepurnclívs, bom
negócio; direto com o pro-
prietário. Vcr e tratar na Av.Jofio Batista Pcrrlnl. 127. Eng.Paulo de Frontin. Tel. 20. —
Trem JI3.jralreta._
PADARÍA de esquina, forno
francí-a, contrato 9 anos nô-vo. com vendas superiores a
3 500. Balcfio, vende-se com8 mllhóes do entrada, próxi-mo a Cascadura. Tratai- com
Soares, na Rua Sfio íYancIs-
co Xavier n. 445. Telefone:•1--2UI...

Vendo Brandu oficina, embom ponto, loja grande, ser-vindo para outros BOKôolos;tem ótima moradia, de 3 qls.n„ coz. etc, vutít. Informa-
Çfte. na Av. ErnAnl Cardoso,H0-A — Cnucndura.
TIPOQBAFÍA,, -. Vpndêise ] completamente apu-relhudn. Ver na Rua Galain. Ü0, o| o Sr. Aclr, c tra-tiir com o Sr. Rubem Lima
Çalaians, na Rn» d3. ÕUI.
tnnrta d. li, S(via, 203, Jjj,.rlnmeiile, das 10 à» n cdas 17 íís 20 horas; ã vlstaou a prazo.
UROEINTEí Armarinho, ^ciT.dO;BO 1. Rua Vorna Maga.lhHo«i 34y~ Kng. nóvo.
vend.; -s b,i f wjfUBíl ado 

~_Kã,
bom lucro, c/ Monteiro. Es-trada Velha da Pavuna, 340-A— Inhaúma.
V-ENDIS-SÊ bar, lan*cafò
chonete. Travessa Carlos Xa-vier. 20-A — Madurelra.
VBNDB-8B café 

'«""'bor." 
XÕÜÊta-110 sócio, von. 1 700. En-trada S 000., saldo combinar.Ouvidor. 16-C. Jojió P Pl-nheiro.

VENDE-HB acotinio. boa mo-radia, alumicl 20 mil; tomcontrato total 9 mllhóes, cl
?.x,mll5?'s. cnt1'- Av- Mons.g-llx .2M-A',— IraJA.
VILA KOSMOS — Vendo ai^ma?.tm do líquidos o comes-tlvcln livre desombaraçodo
.Ia em movimento, cl area
para ampliar para mercadl-nho, ou outros ramos do no-lóclo, íaclllto contrato. Fa-lar na Rua Abftgertl 19, per-to do ponto do Ônibus 345.
VENDÊ-SE mércearlii^c Ia-tlclnlos txim montada mo-tivo vlarcem, Rua Jofio Retro215-B — Olaria.
VENDE-SE um» pcn.iAo mo-
bllloda com Krar.de movi-
mento, hoa féria na Rua Ba-rao dc S. Félix. 90_— Contro.
t-ENDEM-SE 

'dols^ 
bares, duascasa* boas, tanto tima comooutra, boa f.rla. bom con

trato. Vendem-so por moti
vo o dono nilo poder tomar
conta. Tratar na Avenida Nl-
lo Peçanha n. 12.5. Caxias.Sr^Antonlo.
VENDE-SE farmácia, urcen-te. Estr. QultunKO, 1390-E.Manhd.
VENDE-SE tmi contrato deum g a, 1 p il o, sorrindo paraoficina na Rua Barfio do BouRetiro. 307, fundos.
VENDEM-SE dois aps. comerciais, industriais, juntos, s_-
parados com tel. Contro Co-merclnl Copacabana. Sr. Mes-
quita. 3--1108 on 3S-7642.
VENDE-SE boa quitanda com
boa moradia. R. ItapuA, 651.V. dn Carvalho.
VENDE-EX _ Um bsr Caipl-ra com chopp na Rua JofioRomarlz. 7-A — Ramos ~
Tratar na Rua Leopoldina
R-Iio.8 — Ramos.
VENDO caipira, ótima íérla,bem para dois sócios — Av.Rio—Petnópolls, 2112, Centro
d» Caxias.
:VENDE-KE um saipfio ernfrent» a ESrt. de Sfio Mateus— Júlio do Abreu, 31. Tel.

32-1164.

Vende-so noCentro de Duque de Caxiascom 40 H.P. dc forca e íi.-uáligadai v Telefone 54-04-1:!.
IPANEMA — Rua. ViscondePIraJu, perto da Eseolslor,
passa-se o contrato d» umolo.|a._Tratar.-_47-_!C74.
INriüSTRÍ:\"DE CALÇADÕsT:Vendo, 130 mllhóes, só «mImóvel», ultrapassa seu va-lor. Detalhes cl Rubens Pro-sl.nt. Tol.; 57-8240 — Creci n

^ÇHONETE - Catete èCaipira, L. Machado, vende-se, bom movimento. TratarCatete. 3l0._s| sotl. Ernesto
laticínios -Vendei*,
oom .ponto, Tijuca. Facltta-"i 

2V00-B1.a 
RUa M"lOT Avla

PADARIA - Vcnde-scumã
t(Vda. rcfonnada, com co-
méço de fun elonamento,
com casa c terreno próprio,com facilidade dc fazer
grandes negócios. Vcr e
tratar na Estrada dn Am-
baí n. Gãil, cm Nova Igua-
çu — Faclllta-se o para-mento.
PADAIÍIA-^"vènde-r. comótima freguesia. Inclusive
prédio com residência. UnseCrS 7 000000,00. Bua Kopve-n.o 432, Petrópolis. T.-.rtaiao lado no 398 com DonaCatarina,' telefone 2930.
QUITANDA

VENBBrSB lanchonete C ln«-
taiii/;óes novas, boa féria 0/
«rand rmnvlmenio. lt. VIn-condo <ie Píraji (112-A dofrente a TV canal 2 — Ipn

VENub-se por motivo do
doençiu, bar o mftrcfarlH, c.usado esquina, com uma loja va-
via Junto, «IA para qualquerramo, ótimo ponto. 4 Unhas
do ônibus ná porta, Contra
to novo do 3 anos. Rua du
grande movimento. Entrada
Plínio Casado, U3 — Nova
TflUAÇU.
vende-se 

' 
café o bar. B. F.

B. loc. B, O.icar Bueno, 1317.
MosqUlta, em frento a Pça.
do Povo.
VKNDÉ-S-Í~üln bar na Rua
Oomonioro esq. Tootonlo do
Brito o| moradia o tel. Tem
bom contrato. Alunuel ba-
rato. !
VENDO bar —"~Rua"B.vr.lo~S~.
Félix, ta. Preço 9 mllhóes.
Entrada 4 mllhóes. Contra-
to bom. Alusr. 9 mil. Faz
boa féria. InetoltvÇao de pri-melra^Trat^ c|_Sr._Carloa. _
VENDE-SE café c bar, caiva
de esquina. Boas férias. Hn-
rfirlo comercial. Rua Barfio
Bom Retiro,.: 1 sio.
vÉnde-Se'1 bar c7 moradia,
fazendo bom neitóclo. Infor-
maçõos Estr. Barro Vermelho
ll.o 1 271 — ColétflO.
VENDE-SE um bar no me-
Ihor ponto de Padro Mliruel
p| motivo do doença. Con-
trato do 7 ani» — Aluguel
6 000,00, féria de 2 mllhóes,
Entrada a combinar, — pro-mlssórlas 60 000.00. Tratar
na Agua Branca n. 1 778 —
Realengo.
VENDE-SE posto-do gasolinafuncionando cm terreno
pr. do 30 x 35, sito na Av.
Oetullo Moura 11), motivo
de vlatrem. Tr. 8r. Cléber.
VENDE-SE uma quitanda no
Rua Dehucl, 371-B. Jardim
América.
VENDE-SE armarinho aíre-
líuesado, n. ocilsIUo. Rua Sfio
Jofio Batista n. 100. S. Jofio
Meriti, E. do Rio.
VENDE-SE bar mercearia. VI-
la da Penha, ótima casa
para dois sócios. Informaçóos
no Largo do Bicão, no bar.
com .Manuel, ponto final do
ônibus CTC Castelo—Vila da
Penha.
VENDO botequim. R. Gene-
rol Roca, 531. Praça Saenz
Pena, falar cl Joio, Praça
Taquara, 105 — Jacarepaguá.
VENDO armazém cj Krandecopa e srande moradia. Fd-
ria 1 700. Mal trabalhada.
Podendo fazer o dobro. Ba-
ratisslmo. Motivo so explico.
R. Sérgio do Oliveira, 119 —
Osvaldo Cru;..
VENDE-SE quitanda — tipo
mcreadlnho, féria Cr? 
2 700 000, ótimo negócio —
Aluguel CrS 5 000,00. Con-trato do 5 anos. Tratar naRua Virgílio Vèrgea n. 24-3~-_Tt'1 ¦--jO-8162. Sr. Heitor,
VENDE-SE casa.de saía"ê
qto. Av. Duque dc Caiias
S15. Est. do Rio.
VENDE-SE uma casa do ave!c ovos no Centro de Sio Jofiedo Meriti. na R. Tenente Manuol Alvarenga Ribeiro 266antiga R. Amanonas.
VENDE-SE mercearia, con-trato de 5 anos. aluguel aivtigo, com facilidade do pa-gamento. Vor e tratar na RParaná. 234 — Piedade.
VENDE-SE casa de aves -
Teodoro da Silva. 997.

VENDE-SB 'um íerro velho
com pecas do automóvel. —
Rua Bulhões Marcial 339 outroca-so por cerro.
VÉNDE-SÉ 

" 
açougue~nõrRuã

General Magalhães Barata n
241, Jardim América. Vendo
barato, por motivo nilo ter
quem tome conta.
vende-se uma indústria do VENDE-SE ura bar na.Rua
produtos dc milho e rações. Oliveira Melo, 535, Cordovil.
Magé — Estado do Rio. Av. Vçr e^ íratar_ no local^
«^^""•^SSÜS*™* 5?i* com,t0- vende-se bãr i restaurante,!-:,:.o• próprio, 216 — Josü na Rua S. Crlstóvfio, 831.

VENDE-SB um bar o"ínêr'
cearia com boa moradia eboa íeri;1., motivo <fo viagem— R. HOnorlo 9CS-A, — Ca-cliambl.

Mnrla.
VENDE-SE botequim refor-mado e um biúcio-frlitorífl-
co. Estrada Intendente Ma-
RalhSes.:-24.. campinho.
VENDE-£E um bar ê ornía-zém, na Rua Embalba. 207,

VENDO ótimo armazém em
.. Morro Aguda cf bom estoque,Bom n.sóclo. — Vicente dolótlma feria, local do grandeCarvalho. 1 futuro, motivo nio poder es-

CINELANDIA - Vendo gru-
po com 4 salas e 2 banhei-
ros, lendo 2 vagas privali-
vas p] automóvel. Constru-
ção da CIA. CONSTRUTORA
NACIONAL. Tels. 31-3759 o
31-3772 - CRKI 347.
ÓIjfNIÒÃ especializada neiCentro, vende-so. ncglstrnn-
do movimento méa agóítíi
CrS 2 270 320,00, setombro Cr8I 184 000,00, motivo em tio-
clínio, por motivo doença.I-fi-se pni7,o de 1 més para
provaçfio da receita Instala-
ções com alto pídráo «Inapresentação. Informações ptel.'23-32U.
COMPRA-SE sitio próximoao Rio, com casa • luz liga-da — Tol. 47-8800. antes d»0' horas.
C12NTRO'"— Vendo sala combanliclro • tel. Tratar Qui-tanda, 47, l.o, nia 105. Sr.Carlos. 
DENTISTA — Vcn«l«-sa con-suKórlp Av. Copacabana n.11.1,-ap; 401I_pola' manha.
ESCRiTüitió — Passa-6o"riaAv. Presidente Vargas n.° 542,
i;r. 1104, do frente,, mobiliadocom móveis novos do aço.Tratar no local com o Sr.Edson.
PRAÇA SAENS PENA — vén-dc-so grupo de 2 calas, sa-leta e banheiro. Conde Bon-flm.^W. ani a09.;Tel;V38-744-.
PASSA-SE "escritório 

com te^lefone. Av. Rio Branco, Ed.Marquês do Herval. 2 mllhóca
rr_Te^._31-1513.
RTJÃ 7 DE SETEMBRO. —
Vende-so 1 ou 2 salas frent?,ocupadas s/ contrato. Tel •
45-3010.

TIJUCA- PÇA. SAENS PEflA
— Rua Conde de Bonfim, n.
480, em frente ao Tijuca
Tênis Clube. Grande negócio!
Conjuntos comerciais, todos
de irente. Ideais para con-
sultórios médicos e denlá-
rios, escritórios de advoga-
dos, arquitetos, engenheiros
e demais profissionais libe-
rais ou pequeno comércio.
Magnífica aplicação de ca-
pitai. Renda livre de limi-
facões. Valorização certa e
crescente. Preços e condi,
ções especiais de lançamen-
io. Não perca. Obras já ini-
ciadas. — Atendemos diária-
mente, no local, até às 22
horas. C. L. C, COMPANHIA
IANCADORA DE C0N00M1-
NIOS (CRECI 209), Rua do
Carmo, 17, 2.° andar. Tele-
fone 31-1999.
VENDE-SE sala comercial —
niaimlíica localização, aui
Conde do Bonfim n. 377, ta-
la SOS — Tel. 57-0133. Cha-
ves com _o porteiro.

SÍTIOS —
CHÁCARAS E
FAZENDAS

VENDE-SE Açoucue, Av.
23-t. Ca-tivo outro negócio, fnclllia- R^nmndo Correia, _

se a venda, pode morar dolK :----'-^-- —1-kl-ll2_í^____rapazes. Rua Jlda, 202 — 2.» VENDE-SE oficina de rc^u-l0Ja- I lacem do motores com apa-reihagomQUITANDA — Num dos mo-lhorcs pontos. c| nôvo. Ven-de-to na Rua Galdlrio Pl-montei, a., esq. c] R. Diasda Cru-..

¦MERCADINiro iTÍTcrfes —Vende-so cu.wi bem montadao bem aortida, ótimo para 2spelee. Estrada da A«uaOrancK) 1102-A, em frenteaos conjuntos do iapo —Vista -, Alegre.
mj-»uearia; orbar — VendoCentro da SSo Jofto de Merl-ti. tenho loja., vazias paraqualquer ramo com rcslden-cia. Tratar dlarlamento combr. Vieira. Praça Getúlio Var-
gas, 18. o! ns.
MERCEARIA — Bom contra-t0;, "ria 3 milhões. Base: 12milhões c/ 5 de entrada. Bo-toíoso. Tratar 30-0359. —Goulart.

CAIPIRA BOTATOGO — Pé-ria 1 P.OO — Contrato com '
anos ainda - edifício o instalae&es modernas - por apo-naa 5 SOO dos compradores —
Tratar FENIX — Rua ÁlvaroAlvim, 21,*7.° — Clnelftudla
com Magalhães ou Cardoso.
OA-Ffi SAO CRISTÓVÃO —
Féria 1500, horário como-ciai, contrato cm ótimascondições — Pecha aos do-mingos ~ Preço ba«o 13 C0Ocom apenas 3 300 d03 com
pradores — Tratar Fcaix —
Eua Álvaro Alvim, 21, 7.°Clnelftndla com Mngalhttcs ouCardoso.
OFICINA — Vende-se. de ra-dio o TV. aparelhos elétrlcoe
domésticos. II. das Laranjei-
ras, 33C, taoxo 83. T. Dallla.
Tel. 2G-841.. ou Cícero.
CAPi_ È BAR — Av. MonaBarreto. es<|. do Lúcio Tava-res. Vendo-ss por 3Í00. T.-a-
ta:* nn Rua Antônio Johô Bit?tencourt n.° 3õ, Tol. 2303 
Nilópolis.

OFICINA MECÂNICA - Ven.de-se, capacidade 20 carros,toda equipada, aceito oíertaP.ua Joatiulm Palhares, «0,seitunda-íelra.

CAPi; E BAR — Vonde-s» —
Nôvo. Bom iicpóclo. contrato
de cinco ancs garantido. Fa-
clllto-se o pagamento. Ver eInformar na Rua Álvaro doCabo, esquina da Rua SantaMar! an _____ HlglenóDohs.
CAIPÍRA — Clúdõ de cana,féria cont. n. ent., 3 milhões.
Rua Onir. 22, Mesquita. Dias.
CAIPIRINHA em Olinda, íõ"-
diado. Ent. £00 mil. Rua
Onix, 22, Mesquita. Dlus.
CAFÉ Lanchoncta Centro —
Fé.-la COO0. Instalações novas,
n/io é liorúrlo comercial —
Contrato novo. edifício —
Preço base 50 000 com apenp.f
14 000 dos compradores. —
Tratar Fenlx, na Rua Alva-
ro Alvim. 21. 7.", CinclAn-
dia com Magalhães ou Car-
doso.

MERCEARIA — Vende-se ia-cintada na Penha, bom mo-
ijunento o Instalações. Tol.

MERCEARIA' 0/ mor.;, Olá-ria. Rua Angel. Mota, lait.5 milhões aí. 12 mil, est. 3mllhóes. Inf. Rua Dlonlslo.55_—_Penha.
MOINHO DE CANA — Ven-de-se um; nôvo. Rocha Pas-sos. Ver na Rua Itau, 131— Penha.
OLARIA — Vende-so ein Ca-
5H-- ° 00° tlJoloa furados,20x20 cm II horas. Totalmen-to fncilltado. Tratar tels.:29-9881 ou M. H, 297. Ma.chado.

QUITANDA — Vende-so emRamos, com moradia JA va-nia. Tratar na Rua Araca-tin.» 40. 
QUITANDA o Mero., uma dasnelhores do ramo. moradia,cont. novo, vende-se na RuaAdriano, 75, ponio final deodos os Santos-^-a«iça !5.
QUITANDA mal trãbaThodã,900 mU — R. Cranos. 497. sa-la_ 1.
QUITANDA — vêncTti^sõrcõln
B-ande moradia, boa fre.iue-|
J1» — „Av, N. S. d.» Penha;2fl-—'.Penha,-.:.
QUITANDA MERCBArÜA. —
V©nde-sa boa casa. Féria Cr$000 000,00. Bom contrato, iPreço estouro. Rua Manuel;Cícero n. 10-O. Vista Aleõre— ]raji._ I
QUITANDA E MERCEARIA -
Vende-se na Rua Dona Eu-!
B-nla, 72-B — Engenho deiDontro,

ílotrônlc:!. (SunMotor Testes, Snap-On etc.)Ferramentas © equipamento.
Comércio de pecas o aces-sírios — Vor Rtia Sfto Cio-mente. 172. loja C. Tratare! Sr. Mtchal
\ ENDE-Sa armazém ba-oom moradia. Otlmo pontopara mercad. ou padaria.Contr. novo do 7 anos. Ver «tratar no local. R. Geny Sa-raiva. 2314 — Cerâmica NIguaçu.

AREA — Compro, c| 200 mil
metros, mais ou menos, c|
ou s| plantaçfto. 2a.-íelra —
Sr. JolSo. 23-953-, c| preio-
Jncla nub. da Centru-l.

P°dt1.' es-jCHACARA — ""Na 
Rio-^Tcròi.ar a testa. Bases Cr$ 6 ral- sópolls, bem no km 43, comlhSes com 50%. Tratar RuaViana C-B. Morro A)(udo.

VENDO — Café e Bar na RuaCacique, 511, Penha Circular.¦vende-se 
quitanda.e mer-cearia, feria garantida, óti-ma moradia. Bom alutrueL B.Goles, 3G2 — Encantado.

ESC. - CONSULT.
CONSULTÓRIO DENTA-
RtO — Vendo cadeira
Atlant, motor de coluna
Sffai, lustre e compressor
Klunair. Tratar com Luís
Carlos, Rua Perseverança
n.° C-t — Tel. 49-6311.

QUITANDA com l>oa moradiaPraça do Carmo. Preço 7 ml-lhfies, ent. 3 500. Prest. 60.Tel.: 30-3062 ou Av. Brás dePine., 8-19.

PADAP.IA — Vendo-so, gron-do íérla mensal, ótimo con-trato. Preço 70 mllhóes. en-trada 40',i, o restante a com-binar. Detalhes com Lima «Jaime, na Rua Seta de Se-tembro, 88, s/ 511.

QUITANDA — Vendo. R. Ge-neral Galleni, 233. BonsucessoTem contrV. e mor.
QUITANDA «om pequenamoradia, ponto 100"v, BairroVista Alegro, Proço z soo.Ent. 2 nillh_ee.. Rrcst. 40mil. Feria do 1200 para cl-ma. Tratar Av. Brás d» Pl-na .849; _Tol.:__30-30_2.
SÃLAO cabeleireiro Wanja eni
IraJA. Preço 1500 ent. 500.
Prest. 30 mil. Tel. 30-30-2.
SALÃO DE BEMEZA — Ven-
de-se um com instalações
completas. Rua Upltanga, 94Inhartma. 
S.ÍÒ JOÃO DE MEKIW.

Vende-se um botequim
na llua Teixeira Pinto 92.
Enf;onhciro_Belfor(L
SALÃO BARBÍmO~^~pni^
do Ciirrao com 4 cadeiras,
contrato -i anos. Pi-eço 2 100,
cnt. 110.. Prest. 40. Tra-
tar Av. Brfls de Pina, 849.
Tel.: 30-3063.
ÍRAMÕS — Galpão c| íôr-
.íi lidada, servindo para
comíreio e indústria. Terr.
1 400 m2, preço 20 milhões

Entrada 50%. Kcstantc
5 anos. Trat. Rua Leopol-
dina Rèffo, 18. s| 301. Tel.
30-SfiM — Caetano.

riacho, 11 mU m2, plantado,
c/ riacho. Tratar Adm. Silva.
Av. Pres. Wilson, 198, 13.» —
42-7282. Boso CrS 25 000.
ESTRADA DOS BANDL1RAN-'
TES km 23. Granja leltei-
ra, touro holandês da alta
produçlío, área do 500 nill
m2. Vendo a 300,00im3 cm
curto': prazo. Tel. 47-8315.
FAZENDA — Vendo ótima
a^ropecuérla, bem situada.
Inf.: 58-8215.
granja pró... Nova Iguaçu,
ótimas Instalações, cap. 9 milcabeças. Vendo baratíssimo —
Tratar na Av. Mlrandola. 207.
Nilópolis.

acarepaguá-Oportunidade Única
Vendemos terrenos na Rua dos Prazeres, 144. Esta ruainicia na Estr. dos Bandeirantes, 527. ótima condução na

poria, seja um felizardo com apenas Cr$ 50 mil reserva, e
prestações a partir de CrS 16 200,00. Mais informações nolocal com o proprietário. Lotação Carioca-Taquara," Mauá-Taquara, Cascadura-Curicica, Cascadura-Recreio dos Ban-deirantes. (P

LARGO DO CAMPINHO

VENDE-SE uma mercearia —
Contrato bom, aluguel bara-
to. vendendo 4 503 mU men-
sais. Procurar o Sr. Mário,
na AT. Itaoea, 2 914. Inhaú-
ma.

CENTRO BANCÁRIO E COMERCIAL
Não perca esfa excelente oportunidade, compre já
seu terreno, sito Est. Intendente Magalhães, n. 295.
Preço baratíssimo, sinal Cr$ 50., do saído, parte na
escritura e em um ano, restante financ. 6 anos,
prest. Cr$ 22 700. Maiores detalhes no local com
o PROPRIETÁRIO, P. A. 25057. instr. 21 191, li-
vro 4-Z, folhas 170. (P

CAFÉ E BAIt — Víndí-sc.
Serve para dota fóclas. bemcontrato, bom uluguel. Et;.
Vicente d« Carvalho, --B —

OAM E BAR — Bom preço6 bt>& íAria, aluguel barato,
contírat.- nôvo, vendo tim
bom ponto, «n Olaria. Tra-
ttBS tOk Rua Monsenhor Písmjt-
ro, 1.5-A — P. do Carmo.

DINHEIRO BEM EMPREGADO É DINHEIRO VALORIZADO

Adquira HOJE, comece a construir AMANHA e pague cm 60 meses -- Lotes de 10x26 e 12x30, era ruas
calçadas, água encanada, luz, e no meio dc milhares de casas habitadas. — Três escolas públicas funcio-
nando c dezenas de ônibus e trens elétricos na porta. — Preco a partir de CrS 1 280 000,00. — Entrada

CrÇ 128 000,00 facilitados. — Prestações de Cr$ 25 000,00'— PA. n.° 22127 — Reg. de Imóveis
número 234 — 4.° Ofício.

Propriedade do: BANCO LAR BRASILEIRO S.A.
Informações e Vendas: IMOBILIÁRIA M. CAMPOS

Avenida Ernàni Cardoso, 72 — 3.° andar — grupos 303 e 304 -- CASCADURA — Sede Própria. Creci
352 —ATENDEMOS, DIARIAMENTE, INCLUSIVE SÁBADOS E DOMINGOS, ou dentro do loteamen-
to, Estrada Marechal Alencastro n.° 4111, a 100 metros da ESTAÇÃO DE ANCHIETA.
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TERRENOS EM MARECHAL HERMES
BAIRRO SULAGAP

Lotes de 12x30 e 12x40 — cm ruas calçadas — água encanada — luz e no
meio dc milhares de casas habitadas. Restam poucos lotes. — Preço 
CrS 2 000 000,00. Entrada CrS 200 000,00 facilitados. Prestações Cr$ 41 000,00
em 60 meses. P.A. 16 199 e 21 660. Registro de Imóveis 20 966 — 8.° Oficio.

propriedade da: SUL AMÉRICA CAPITALIZAÇÃO S.A.

VENDAS EXCLUSIVAS DA: IMOBILIÁRIA M. CAMPOS
Av. Ernani Cardoso, 72, 3.° and.,, salas 303 e 304, Cascadura. CRECI 3?2
Ou*dentro do lotéamento Barraca Verde — Jardim Sulacap — Sr. Nestor.

~**_|íi.oyÁ.'..ioUAOU- — r õ 51 o
Chique. Vondo canas novos,

12 qt-.. snla, bnnh. c boxe C
Icor.lnlia ii._ulojtido_, Kilc. Área,
íiííuiv em abundância. As cn-
Bas sfto tnquoudr.s c nom la-
jo. Vm- na Run, cienl Sarai-
va; 223 e tratar nn av. nio
Branco, 57, bala 003. Tolofo-
no 23-5803, diretamente com
o proprletlirlo. Preço 5 ml-
lhoes, com . financiado... —
Vendo também lojns_no local,

FÁBRICÀDE
PLÁSTICOS

Veii<lc-se unia dc porto
IKqucno, com llnlia áe
produçfiol tótla colocada —
Katür. 1,7 milhões — Pre-
t.o 8 milhões a comlilurcr,
Sr. Nogueira 68-8454.

TERRENOS IM JACAREPAGUA
SEM ENTRADA E SEM JUROS

Lotes de 17 x 50 12 x 60 e pequenas chácaras de 1 000 a 6 000 m2, a
partir de Cr$ 30 000,00 mensais. São lotes planos, alguns plantados, no melhor

Próprios para casa de campo ou mesmo moradia P.A. n.° 23 016 e 23 017.
Ver e tratar na Estrada dos Bandeirantes, 7 873. Largo do Camorim, onde te-
mos corretores diariamente.

Vendas exclusivas:1 IMOBILIÁRIA PRIMUS S. A.
AV. FRANKLIN ROOSEVELT, 33 — SOBRELOJÁ

Jornal do Brasil, Sábado, 10-10-04, 2.° C:.d. — 5

Rio — S. Paulo, 20 alquet
ros geométricos, 1 hora do
Illo. Grande parte plana, «a-
do e plantação. Proprietário
tol. 36-4032.

GALPÃO
1 400 m

Vendo força 100 Jcwa
caldeira a óleo, teleíone,
etc. Ver Travessa Possolo,
10 Inhaúma. Tratar com
proprietário. Av. Gomes
Freire, 740, sj 412, das 14
ãs 20h.

ARMAZÉM
Vende-se com área total de 1907 me-

tros quadrados sendo 1625 metros de área
coberta. Excelente instalação para oficina,
indústria ou depósito. Possui escritório. •—
Instalações sanitárias para operários e de-
mais recursos. — Ver na Rua Monsenhor
Manoel Gomes, 53, antiga Praia de Ü. Cris-
tóvão. -— Propostas para Av. Presidente
Vargas, 463-A, 17.° andar, em envelope fe-
r:hado.

lAIGÜ
Na Avenida Santa Cruz, 1525, bem

próximo à Estação, oferecemos ótimos
apartamentos de sala, 2 e 3 quartos,
mais dependências completas de em-
pregada. Entrada facilitada c presta-
ções mensais de CrS 26 500. Tratar no
íocal das 9 às 20 horas, ou na PRE-
DIAL COROADO S. A., na Avenida Rio
Branco. 185, grupos 1307/08 — Tele-
fones 22-8331 e 22-0631. (P

SITIO I APARTAMENTO c|
2 qunrtos etc, na Zona. Nor-
tc, entre Meier e Centro, —
Com 2 alqueires, ótima caca,
com pasto.., vacas e cavalo..,
cosa do caseiro, em zona tfl-
da habitada, multa condu-
çüo, etc. Na Estrada Rlo-S&o
Paulo, descor no lun 52, na
ponte do rio, seguir sempre
a esquerda. Dal a 1 km en-
contra à direita uma tou-
ceira de bambu e uma cerca
da mourôes do cimento e lo-
go adiante esta t_ entrada
(Placa vende-se). — Telefone
52-4B61.

LOJA — S. Cristóvão —
Passa-se contrato grande
loja ou vende-se o nego-

Transfiro direitos a uma
vaga no E. G. Copacaba-
na, em construção na B
Figueiredo Magalhães;

Tratar com Clélio. Tel.
4G-5.154.

MAQUINA de escrever e gra-
vador de fita. Vciuie-no. Ma-
quina smlth-Corona, Inteira-
manto revisada, «atado do
nova, 120 mll crur-.clios. Oft_-
vador portai.ll Tranr.lcordor
TK-300, ultimo modelo, sem
uso, 1(10 mll cruzeiros. To-
lefone 23-1)510. Sr, Leite, dias
utpls.
MAQUINAS — 1 do escrovor
Romlngton, l do somar Un-
dcrwood, estado do nova, la-eiutr.-so. Kua Honório rimon-
1 ei 304. V. da Penha.
MAQUINA eocrover U nder-
wood — Perfeita. 48 mll —
¦iG-qaso.
MAQUINA de escrever, ven-
cio, o[ (rnrantla. — Av, Mem
de SA, 33. sobr.

V153TIDO forrado executo
tlUMÕUCr feltlo a SOOO. Tel.
50-3577; Bua Miguel Lemon,
01/104.

MAQUINA de escrever, ven-
do, perfeita, Suporia alcmtt,
podendo facilitar ou troca-se
por outra, carro oficio. Uua
Evnrls.o_d_a_Velgn.__l8, s_jM01.
OUVETTI portalu —-Vondo,
troco por TV maríim, Hely,
30-1502. . it 12 U ou Rua
Utrlllo, 5-1-201.
ROIAIi — Máq. escrever.
Vendo melhor oferta, tir-
gente. Machado Assis, 6,_
SMTTH CORONA; — Semi-
portátil, perf. MS mll. Tel.
57-0223.
VENDE-SE TJndorwood semi-
port.ltll, 1 de escrever — Te-
lefone 52-7773.
VENDO 3 mAq. de escrever,
niodemim, om perf. estado;
uma Romlngton, Cr» 120 mll;
outra, ZettH., Cr3 100 mll. —
Acslto oíerla.

fí!Si^~y.
AlUOUtl- VINDA

MAQUINAI Dl MCtim
I CALCULAI

AVISTA t AttJUO
rios-ji • Uci--in-i Uti. A Pw**rOrICO im. CIUÇAO

\_A_t\*__\t£__W*0, O ¦ 4* ltl ___7-t4_tf

CüiRIS. - COLÉGIOS
PROFESSORES

Vendo em pleno funcio-
cio de bar no melhor pon-1namento. Livre e desem-
to da Cancela. Informa-|Uaraçaclo. Próximo ao Cen-

tro com força e teleíone
Renato. — 26-1249.

ções c( Sr. Tavares. il. S.
Cristóvão. 1127. I
LOJA DE CALÇADOS. — _
VENDE-SE om Resende, no fi A I. VA DORmelhor centro comercial _ O A ti f A J. «.» ii
Informações com Vladimir
Nogueira — Tel. 13M - Re-
sendo.

TERESÓPOLIS — Vendo I sl-
tio com multas árvores íruti-
feras, 3 ca_>a.. e água nasecn-
ta^Ver para crer. 47-37011.
SÍTIO Mondes. — Vende-se
magnífica cosa campo, mo-
biliada, terreno 16 000 m_,
Água. luz, L'ía. cosa caseiro.
Tratar Elo. tel. 25-2885. —
Mendes, Armasem. Rocha Lo-
per», com. Itamar;'
SITIO — Vendo a 45 minu-

LOJA espaçosa passo contra-
to dc 5 anos cl alvará, d»
quitanda! Kua Dias da Cruz
489 — Méier.
LOJA com alvará, para me-
cínica, passa-se. Marquês
Sapucal, 363.
LOJA B SOBRADO — Passo
contrato do 7 anos. Entre-
go ambos vazios. Rua da
Alfândega n. 209.
PRAÇA BANDEIRA — Ven-
de-so loja "M". Pca. J_._n.lei-

109, p/ 4 milh., metad-
tos do Rio 500 mll nvJ de |_ 

'vicia', 
rest. a comb. Tra-

terras, com multa água e _ar p/ tel. 42-1)677, 2.6-f.

Çivm»5i° ^VSaadlC":a 
_ 

PASSA-SB.o^contrato d» 1Jayme - 26-3W7. ______ ftmp-a loJ^ 4 por-àkSi mnt
para qualquer ramo de ne-
Kóclo, tem pequena morada
motivo da doença, contrato
do 5 anos. na Rua Álvaro
de Miranda n. 260-A. Pl-
lar_es_—- Sr. Renato.
URGÊNCIA

VENDO cbácnra eom m"tta
água, 2 000 m2 aprox. Ne-
PTócio rápido, facilito. Tol.
36-2537.
LOOTA»
I.OJA -— P.-isso contrato. Ru

'Süo Cristív&o n- S19- 

BAHIA
CIDADE ALTA.

R-.ta Jull.no Moreira, fl —
Junto 4 Rua Chile — Vende-
se excelente conjunto do lo-
Ja, sobrelojá, subsolo s mais
um andar, tendo 1 070 in2,
mar.uiflco acabamento e Ins-
tãlações para ar condiciona-
do. Pronta entrosa. Tratar no
BANCO LAR BRASILEIRO.
Kto dc Janeiro — Rua do Ou-

vidor. 93 — 2" andar. —
Tel.: 31--0O4

(Seção de Vendas
SSo Paulo — Rua da Qultan-

da, esquina- Rua Alvares
Penteado

Salvador — Av. Estados Uni
dos n.» 53. (P

Por motivo
de viagem. Vende-se uma
loja dc consertos de sapa-
tos. Rua Afonso Ferreira,

CURSOS D5 RADIO S TV —
Turmas pequenas, última.,
vagas — Prof, Walter. Tcl.:
26-0152.

"FAET"

AULAS DE VIOLÃO — Boa-
sa nova, método moderno,
oflclento e prático, aula* in-
dividual... Tratar pelo tclc-
fone 34-4375 — Tijuca.
AULAS PARTICULARES -
Prlmf.rlo. Adml__!áo. Ginásio,
47-aí'73, Prof. Arnaldo.
BOSSA NOVA — Marta The-
reza ensina tudo em vlohlo
poucas aulas. 2_. Fátima. Tel.
22-850 3.
AULAS PARTICULARES —
Matemática o Descritiva —
•12-7044. Hugo.

ATENÇÃO
RKVKNDUnonES (AS)

MODAS K CONFECÇÕES
COMP1II. DIRETAMENTE

NA FAISIUCA
Chomloles vários modo-

los, a partir do 3 600.
Salas brita meaela com
cinto elíistlco listrado, a
3 700. Conjunto., slalts
em vlctvy xadre_.lnl.os vá-
rias cOres, calça forrada a
6 200. Cucas tipo Leo em
hrlm, vnrlu.. cõicn, ct>m
cinto, a 3 990. Calco* He-
lança lenltlnin, sem c<is,
vária, cêres, a 7 HOO. Gran-
do Kortlmento de blusões
a preços de fábrica.
Salas Tcrgal o Nycron
Justas r ev.uiíe a partir
da 3 990, Fábrica: Av.
Bardo tle Tefé n." 7
sala 407, (porto do Hoop.
Servidores Estado, frente
Armaz.m 31. Depósito: Av.
N. S. Copacabana, 5S3 —
Grupo 202 (ao lado do
Centro Comercial). — Tel.
43-1284. (P

FE1TIO DE
CALÇAS

Faz-so com pcrfelçfio.
Tratnr na B. Santo Cris-
to, 03.

Ternos Usados
CALÇAS — CAMISAS

. — SAPATOS —
Compra-se — Paga-se mala

que qualquer outro
Telefone: 32-4435

CURSO Díi VIOLÃO em 6
meses em sua resiâcncia -
rrof. Kdlson — Telefone:
46-3305 (rec.).

CURSO dnctilocrafla e di-
versos — Vendem-se tcl.
57-8131.
ÍKdLES. Aulas partlcutaresTGlnis. ou cláss. 30-4101.

TERNOS

COMPRO
A DOMICÍLIO

Calças, camisas, ca-
patos etc. Pago melhor
que qualquer outro.

Tel.: 22-5568

COLONIAL. Dormitório mui-,MOllIMA DF. SALA —
to bonito, 10 pe-jn», n uma
cala d» Jantar também Co-
lontal, 12 peças, cl bar espe-
lhado, por Crs 60 000,00, Jun-toa ou «opa. Bua Riachuelo
n.« 412, prox. - Itua Frei
Caneca.  
CHIPENDALE — DormlUlrlo
claro, sala conj. clara, ma-
clça. Vendo barato, Jimtosou aeparadoo. MaddocU LOIxi,
200.
CHIPENDALE, lindo dormUíV
rio maciço, peroba clara, com-
pleto, estado d» novo, nave-iaa curvr.i, multo barato. —
Preí. Vni-K"J. '4J)G3-A.
õííf peniía lis 

' —Dormitório,
vendo urgente, baratluvmo,
para desocupar lutar o uma
aala maoiqa, com bar u.vpíi
JhncJo, em ostado <lo nova,
por apenas Crs 03 000, Jun-to» ou separados, na Rua
HaddoclC .Lábo, 303-O,
conjugada moderna, linda
Bala de Jantar, maríltn, mesa
consolo. S pccM, estado do
nova. vendo barato, na Av.
Prós, Vários, 2 (W3-A.

Vcndc-se em ótimo estado
Tratar pulo tel. 27-5001.

Preço CrS_180 000,00. _
SíovEÍã de «alai estuõ «h~
tlgo, vondo, tel. 4_bÍ_*_-_
ilòvÈlifí^FAiraiÕA — Juca-
randá, todos os modelos. Ca-
deiras me-dalhfto 38 mll; ms-
tuut, aa-oas, marquesas, arma-
rios, JOso do 3 mesinha» c/
mármore 50 mll. Camas Luís
XVL Depósito: Prol Camva,
191, ».!tos. Tel. 5C-51H. Fá-
brica: Av. Ml;ruel Couto, a 0W

S. J. Morltl. H. J.

CAMA do íoltclráo com col-
cháo de molas. - Tudo om
ótimo estado. Vendo por ,,
Cri 50 000,00 — Tel
58-1820.
CONJUNTO FÓRMICA — Mc-
sa o 4 carelra estofadas, em
cOres, perfeitas. Cri 29 000,00
— Tel. 3-1-1538.
CRISTALEIBA — Vendo, 8
mll. Camlselro, 4 mil. Pen-
teadelra, S mll. Av. Copacaba
nn. 837. Vortelro.
CAMA DS CASAL, o&moda í
carrinho do criança. Vendem-
se soir-cnto hoje, na R. Tay-
Ior, 33, a,p. 3í8,
CHIPENDALE — Móícis dc
quarto, completo, vendo —
20-1737.
CAMAS avulsas sem estrado
a partir de CrS 4 000,00. Um
colchflo de molas solt., Cr8
3 000.00. Rua ferreira Via-
na___81.
COLCÍIÃO molaTzFmÍL
Av. 13 Maio, 23-301, fabrl-
caj
CÃDÊIRA-CAÃIA. Vendo
6 000,00. R. Senador Dan-
tas, 10. sala 205. Telefone:
22-5700.

Md VEIS
ATENÇÃO — ColchlScs de
crlnu. P^tiricamoò e refor-
roamos a proços módicos. R.
Vol. da Pátria 329. loj* S.
Tel.: 26-5718 — LUIS.

INGLÊS para todos cs fins
Reíiidénclas, escrltoros ou tur ,.
mos. "ei. 22-8107, das E ás Precisamos de Brande
20 horriõ
MATEMÁTICA — Ensina-se

?rupo 
ou individual. Tele-

onar das 9 às 13 horas para
23-4171.
MATEMÁTICA — Estudante
de engenharia leciona. Tel.
29-7157.

LOJAS — Vendo em Bola
! lOgO, UO predlO OO grandlQ- 210. J_nPcnr_o_dc Dentro.
!so Cine-Bruni. em coMlre|T*™5^^SSt_r"

Arende-se em Maricá, com 3 quartos, 3 salas, co-
tinha, banheiro completo, varanda etc., cercada por'.-Meara íruiiíera (Inclusive 200 pés de bananas). lin-

\__ vista, à, margem da Lagoa.
Km. 21, Eodovia Amaral Peixoto, ônibus na porta.

Preço: Cr$ 6 000 000,00. Entrada a combinar ou troca
por carro no valor de CrS 5 000 000,00. Detalhes na
Sua Acre, 58 — Rio. Tel. 57-5838.

Na Avenida Plínio Casado, 311,
bem próximo à Estação, oferecemos
ótimos apartamentos de sala, 2 e 3
quartos, mais dependências completas
de empregada. Sinal de 100 000, e o
saldo em 60 prestações mensais, sem
parcelas intermediárias. Tratar no lo-
cal, das 9 às 20 horas, ou na PREDIAL
COROADO S. A., na Avenida Rio Bran-
co, 185, grupos 1307/8 — Telefones:
22-8331 e 22-0631. (P

Zona Sul
Ver

ção acelerada. Negócio aé|â&$K?£ - 8SS q"4:
rara oportunidade! — Te- ^ f.^4-0 a:ida"- oala
mos ainda de f.èn.é de rua.
Ver no Iccal Rua Farani, 42.
Traiar com J. C. DE ARA-
GÃO. CRECI 64. - Av. Rio
Branco, 156, sala 1715. —
Tel. 42-0820.
LOJA Copacabana 6x7, outra
na Senador Pompeu, 6x70,
com teli; o dois andares, pas-
sa-se o contrato. Tratar Ca-
tete. 310, s| £08. Ernesto —
i_-i:-J0a.

SCar.Kl.OJAâ — Vendem-ríe.
B. Xavier da Silveira .0, s/l.
218 c 217. Prcco do conjun-
to: 12 milhões.. C-i.w.-» cctii

ixjrtelro Joí-ú <ni com o Sr.
Solor no mesmo andar. Tra-
¦tar pelo tel.: -13-r.S54.
V__KÕ_---f-_" ura" oar"no cèrí
tro üa Guanabara. íérla de ..

700 000,00. valor: CrS
13 000 000,00. Entrada do ..
6 000 000,00. Tratar Avenida
P.lo Petrópolis n. 1 875. Ca-
slas. Teleíone 2B39. por la-

or, Jof.o. w

MATEMÁTICA — Pré-nor
mal, admlssio e içlnar.lal, au
Ia»-iadlvldual6. T. 31-6498.
j,l\TEMATICA e Francês —

1 Grill "FAET" sem
liso — 30 000, novo, 1 cc:
cadinho para, babo. 5 000,
novo. 1 má{_. íotograílca | Ensluam-eo para ginaslanoj",
— Mtvolta 16 EE nova _ ~ ----- -

completa — Automática
olho eletrônico — 80 000.
R. Jerônimo Monteiro, 36,
ap. 201. Leblon — Sábado
e tlouiinçro.

ELIMINEX
Firma dededetização, tràdicionalmen-

te conhecida. Vende-se com todo equipa-
mento: máquinas, matéria-prima, material
de proteção, bombas manuais etc. Tratar
pelos telefones 52-9992 — 32-9172.

LOJAS EM MAOUREIRA -
Rua Carolina Machado n.°s
542J548 •- OBRA INICIA-
DA — Em írenie a estação
e junto ao Super Mercado
Disco — Lojas e sobrelojas
de vários tamanhos, a par-

•lir de CrS 60 mil mensais.
Valorização certa: no mes-
mo edifício se construirá
grande e luxuoso cinema —
Informações e vendas dià-
riamente no local ou' na
PREDIAL JOBER - CRECI n.

1477. Av. Almte. Barroso,
90, 7.° and., gr. 717. -
Tels.: 32-9527, 52-4555.
LOJA cont. 5 anos. Alusruel
10 mü, ótimo ponto, c/ «rt.
tcL Passo. Coutinho — Tele-
íone 29-US12.

Com ótimo clima, oferecemos apar-
tamentos de sala, 2 e 3 quartos, mais
dependências completas de empregada,
na Rua Almirante Alexandrino, 656.
Entrada facilitada e suaves prestaçõesmensais. Tratar no local, das 9 às 20
horas, ou na PREDIAL COROADO
S. A., na Avenida Rio Branco, 185, gru-
pos 1307/3 — Telefones: 22-8331 e
22-0631. (P

FAZENDA a 80 minutos âo
Rio. 31 alq., sede excepcional
luxuosamente moblllatla —
Açude de 30 ooo m2. Estal-U-
los pi 66 balbeças, benleltorles
eto. 4 alq. da cana e capi-nclros. Tratar Dr. Francisco,26-5930. w

LOJA — Vende-se no melhor
ponto do Méier, na Galeria
do Cine Imperaior. Tralar R.
Dias da Cruz, 170-A. Tel.:
29-6098. Rua Barão de Bom
Retiro, 1115. Tel: 58-5485.

BttTO — Vendo-se em Paulode Frontin, alt. 530 ro, 75 000ni2, com 340 m2 írea cons-truida em alvenaria, ou sejac.-.r.a sede, 2 cosas do cosei-ros. a galpões para frangos c«julpamcnto, açude, crlaçftoínitelras diversas em quan-tidncie, a 4 quilômetros dePaulo dc Frontin, pela Estra-oa dí>_ Sacra Familia: frente<le_ 375 m na estrada polo.nao esquerdo — InformaçGes
no local cora Manuel Mi.riut-

I tas. No Rio pj tel. 2S-KMJ).
CTTI03 era Campo Grande,OB. Vendo diverso*,' íínan-ciados n_a.if_rr.ST.to na HuaCotxmel Agostinho, 32-A. «ala303 — JÍ. Boareõ.

SITIO — Vende-so com óti-
ma casa. Pouco metros cio os-
falto o 40 minutos do Centro.
Com horta, pomar o divisões
para criações. Fronte ajardl-
nada. Tratar com D. Leonor.
Dias utels, das 10 às 17 horas— Tel. 43-4910.

SITIO R__T___.0 FEIJZ (Elo—Petrópolis) — Vendem-se óti-
mas casas mobllladas, a 50
minutos do Rio, para Ilm-de-
semana e f 6 r l a s escolares,
mediante a entrada 30 e 50%
e o restant* at* 48 mesea —
Ambienta estritamente faml-
liar. Ao adquirir uma dascasas V. S. poderll frequen-
tar o Clube Campestre Retiro
Feliz, composto de duas ma-ravllhosaa piscinas, restauran-
te, quadras de vólcl e fute-
boi do aalão. Infs. das B 4s10 horas pelo tel. 30-9S41. c/o Sr. Landim.
SITIO na Rio—Petrópolis —
vende-se; Tem íirna. S9-33Í7;
SifiÕ"— 18 000 mi.: Ks-

LOJA ótimo ponto — Ven-
de-se Rua Cachambi. 412.
Méier. grando para Ind. ou
comércio, vazia, pequena eu-
trada, resto a combinar e
mais 2 aps. de 3 qts., sala,
dop. comp., novoo. Tratar R,
Castro Alves, 93 — Melar.
LOJA 43 m2. melhor pontoRua Figueira do Melo. Paa-
sa-se contrato, vende-se o
negocio ou aceita-se oferta.
Cartas para 03851. na porta-ria deste Jornal.
LOJA-LEBLON-Av. Bar-
tolomeu Mitre, 792. Vende-
mos ampla loja com subso
lo, entrega imediata, torça
ligada. Construção da SIM-
PLEX S. A. Informações no
local das 9 às 17 horas
PREDIAL AQUARELA - Rua
Sete de Setembro, 88, gru
po 406. Tel. 52-3612 -
CRECI 258.
LOJA — Vendo otlma loja
de aglcrla c| 22 m2, em cen-
tro comercial. R. Siqueira
Campos. 2757, olja A-17. Tol
33-7884.
LOJA — Vcntle-se loja o|
subsolo (total 100 m2). Rua
Mariz e Barros, 272-A, etn
frente ao Instituto de Edu-
cação. — Tratar na Rua
Araújo Porto Alegre, 3G, 5.'
and., com Ltyj ou MlgucL
LOJAS LEBLON — Vende-
so na Rua Dias Ferreira 228duas loja» com 170 mS cada'Proço CrS 100 000,00 o me-tro quadrado. Faclllta-so. —
Tratar pelo telefone 22-3023
o 52-3581. Otlma para auCn-cia de automóveis, mercea-
ria etc.
L Õ J~A FERRAGENS. —
Vende-se, urpente, melhor
ponto da R. Dias da Cruz,

trada Bio—Teresopolis. —i°j Aj,rtIfo , Bergamini, sen
Treço 1 800 000,00, restant
em 5 meses. — Trat. Kua
Leopoldina Rego, 18, sl 301— Tcl. 30-3644. Caetano^
TERRENOS en» Volta Oran-de lagoa, altitude 4úO m. Ven-de-se via Dutra no asfalto
S"L^1 ~" K°Í'I) Lsnd — lQí-
27-0003. i

VENDE-SE loja ílórea e artig.
pl prementes, única r.o bairro.
Rua principal. Z. Sul. contr.
novo, c| tel., Inst. novas. —
26-9259.

SERVí PR®F18.
DIVERSOS
ATENÇÃO! Luminosos em
plástico — Executamos qual-
quer serviço ern acrílico —
Orç.vmetitcw sem. compromis-
50. Tcls. 49-1279 ou 30-Otfi!),
Carlos ou Sorglo.
AZULEJARIA e mosalcoi
mural, painéis e outros
trabalhos artísticos. Acei-
tam-se encomendas. Tra-
balho garantido para ar-
iiuitetura moderna. Tele-
fone 25-1607, llka. .

Ct$ 1 000,(0 por bora. Tra-
tar M-1733 o 57-1178, de
manhft..

ATENÇÃO — Agora com
pramos móveis usados —

quantidade — Dormitórios
e salas de jantar — Chi-
pendale, pan-ruarflm, rús-
ticos e coloniais. Paga-_c
o valor máximo e ateude-se
rápido. Tel. 32-5S!.i>. 
ATÊNÇAÕ — Compram-
se móveis usados. Salas,
dormitórios C h i p cndale,
marfim, Rústicos, Luis XV,
Império, Coloniais. Taga-
se bem. Atende-se urgente,
a todos os bairros. Telcío-
ne 22-0887. Mendes:

MATEMÁTICA. DMcrltlva, Fl-
tica — Aulas particulares —
Professores sspeclaUstdos •—
Cr. 3 000,00. Tel. 38-2348.
PRECISA-SE dê pfõíêsstirã
ri« ai-.o c-.ülnsrlíL. Inf. .Tar-
dim Botânico S7. t. 2f-0l53

CAMA antlita — Ver_;lo dc
casa!, austríaca. Toneleros,
146. Procurar o porteiro.
DORMITÓRIO~sõitetro., Ven-
de-so rú3tlco est ótimo ea-
tado, 2 camas, 1 yuiirdA-rou-
na, 1 camlEolro e 1 mesinha.
Ver llua Carolina Machado,
990 — Osvaldo Crus._
DÕBMÍfOIilÕ casaí," cnm col-
chio íle molas, Cri 25 000,00,
Rua Ferreira Viana. 81.
DOF-MITÒRIO do casal, «liar-
da-veot!do 3 portas, pouco
uno, 35 000, vende-so. — Av.
B.igard Romero, 591, Madu-
reira.
DORMITOTtlO casal Chlp.
maciço, cór maríim cl paim-
nha no armário, cama Câpl-
tonada e 2 camas solt. Rua
Sfl._Fc_TClra, 9G__ap._301___
DOSMITOHIO manto, cã-;!-
i.r.a. 2õ0. Mesa, 4 cadeiras,
00. 42-5027. Armário -t por-
taa.
DORMITÓRIO pl casal tipo
moderno, c.A. nOvo, ótima
labrlcacüo. Vende-so por pre
ço de rara oca-ilfco. Ver na
ao Rua Pereira Nunes, 377-A
V. Isabel. 
DORMITÓRIO CHIPENDALE
completo em ótimo catada e
ursa rJilr. do jantar também
Chipendale. com 12 peças,
tendo bar espelhado, por CrS
60 000,00. Juntes ou repara

HOFA-CAMA do cwal, todo ¦
om vuloftoapumiu Ountou ;_o
mll, vendo, 75 mll. 37.11C(,
VHWIDIJM-SE divereo» - mávsfii

1 aransrlo 230, calil, Uui
MtirquÊs do Abrantoa n.» 77
np. n." 28. 
VENDO ¦ arm; pn. 7õ"nT.f,
boíí c. 30. Eaito Flamen.-
go, 35—820.
VJiÍND'lt-SB""gu'arrtii-7oupa'Tl-
po entender, cama embutlaftj
para rapo« (-10 000). nua Ej-
trelii, 50, ap. 301 — Rio Com.
prido.
vwnt_o 'i bureaux, 1 mo_a da

móveis DE, SALA aõTJõn".'«fiQUlna, uartttós,-8 cadolrns,
tar, vindo. It. Barata Étbol. -,!lrA «««Itorlo. ver hojo na
ro, 63., a.p. 501. Tol, Vi-Wi3.
MÓVEIS, Vondem-so: quar-to oonvploto; àala conjuga-
da: mesa, cadeiras, m:__ .__.
Fernando Mendes, 2S/20Q. —
Copaoajbana.
MESA e cadeiras de~cscríTo-
rio •- Vendem-te. T. 53-2578— Ferreira.
MARFIM; — Vondo sala lan-tar. poltronas. Ooaalío; Tcl,
57-2011.
SiiJíiiNlfÃS ém decap* comtampo de mrirmcrn dç Car*rara, toda trabalhada om ou-ro. CiiBtou 220, 7eiido por C...
AT.' AtltotlCtt. ?. 334_, ap. 11.
MOBÍLIA — Alta- noviiíadee.prescntada na praça pels
primeira vea modelos exclu-
slvos.và, vlsta ou a prazo, la-
brlcaçlo própria, vendemos
no varejo polo preço do ata-
endo, exposlçdo o vendas R.Uranos, 1101-A — Ramos -
IpA Móvol» Ltda
MESINHA DE MÈTAt, lin-
dlBfilmas com tampo do mar-
moro do Carrara. Custou 180,
vendo p| 70. Tel.: 27-1107,
MI-SÍ.IHAS: em dccapO, com
tampo do mármore dc Cai-rs-
rn. toda trabalhada em ouro
cm folha, muito bonita —
Custou 220. Vendo por 55 —
Tel.: 27-1167. Vlar-em.
MARFIM vendo lindo con- .„
junto de qunrto para ca- n-V-602
sal conjiiuado. G. V. 6 por-
tas. Preço baraíi» mesma.
K mun sala e.m rsfado rie
novinhi. 8 pcçnn fi,'5 mil
Av. Salvador de Sá n. 185
— F F C.

Iiua flauta Fí, 15, ap. 101 —
Méier. _
VENDE-BR um dormlV5B>õ •
llCul ico. Ver nu Rua Luis _.«•
r.í-ni. a, H — T-:l. 29-7-iai. •,
Lin* du Vasconcelos,
VENDO uma poltrona rtp*v€-»_r
ludo nova. Ver segundai/ai- '
tdi Bar&o da Torre, rw-30:v
—_I_pa_.ionia.___
VENDO- urgente raóvels''sa;.f'
[a e poças nvulta.-,. — Tsl.i
37-6C59,
VEfÍDÈ-SB dormltcrlo dc"cã-
sal. 31) mll o 1 sala do lan-
tar cem 11 peças, se mil. %
ornas de solteiro. 10 mll cada.
Per na Rua pnrá n.° 20, ca-
sa 7 — Froçajcla Ban-delra.
VENDE-SE'" 1~ soti-cam»- e 13
poltronfls tipo conchas ata
TUlcouro nâvo. Tratar na lts-
trada Ençrenho da Pc-Jra __-
521. ap. -302. Ramoa.
VEITbE-SE'"— Preço" do 

'õca-

nlfto. dormitório, novo. mar-
firo, pés palito, 4 poços. Bu-
íoto, 4 portas, prtto. Ver siba-
do e domingo na Rua 8alnt
Px.mnu, 300, ap. 201, esq. Bu-
lhões dft Carvalhoi
TC_TOÕ~Tòr.í^ãmaHM"mU~^
nala Jantar 21; mil. R. Allre-
do_P!nto, 35.
VENDE-SE ótimo soutnmier,
molas <le aço, CrS 35 000,00.
República do Peru 350, ap.

VENDO para pessoa rie ílr.o
uôsto dormitório complf.'.-;
Li ii -i V. Tcl. 58-18.15.
V55XDE-SE mera dí Jficar<iti-
:lft. estilo colonial brasllsüo.
Tol. 37-1491. -

MôVSICa USADOS Ven- VENDO mofetUa tle c?.-tó
dem-so po? preço d, ocaslüo,'_?~<vn-.:-.. rauxlc-ina 40 mll —
paira quarto, <_/ guarda-rou- __£___iyaáli!__D'_í!_í_¥y_,P_--__J .
pa « demais pe-.-r.s. Motivo VENDO 3 estatuetas rio mar-
via-ian. v^r a tratar: Min /im rie '_-. cms. ?oo mll c/ -i
V|r_elros_de_Ci3t.ro, CO/l_C0C. Bulhoss do Carvalho, '.1"_5, í.v.
PAO MAJtyiM caviúna'. dor- .??____=__?___!_
mttárlo de' cí_sal em estajo'Vi_:-"n?:.M-:-;E am-, Sersína
do novo, por preço convida-' srandes. .usadas, na Rua Pru-
tivo, e uma cala do Jantar dente de Morai?, ,.24._ap. 303.
iRua!, Juntos ou separados. VENDE-SE oristalolra Ó"Í"o~
5-__Kj-!l__20,;_]___iM._lsL-._J-_ir,a]. 40 jn!I cr-.izelrt-s. P.ua
QUARTO Chlp. Vendo urn, Alberto do Campos, 110. c. J
Av. Londres, 174 — Bons. |— Ipanema.  
QU.ÜtTÕ de solt-círo em mar- VE_.DEM-SE 2 poltrona.i-ca-fim, armário l.lOm, cama.lmas cio vulcacourc. nova3,
colchfto Epcda luxo. cômoda,Ipreço dc ocaslfio. Ver c tra-
mesa cabeceira, espelho e cs-!tar Eua Oetullo, 210. ap. 401
tanto livros. Pouco uso. CrS [Méier,
ruanf°n° dOS^-tt^* SSUlvSWDO:««a»- ««^-.««teto
— Gra-Jã-ú. Tel
x.indre.

--— ... \ {.:...•;<> ¦ ' .i.iíü. ¦¦.... .ii, .. . í.... i. ._.•-.!

í->-5-p- .u — (?iU'.r:!a-casaco Ohlpendala33-5076. Ale Preq-o móüico. A.Y. 28 Se-
jtembro. 200, cl 3.

QUARTO e sala Rústicos co- vEaTOYèu«tr4aW*tW«..dc.,_
2.70, côr natural. P.ua Santamo novos. Barato, mudança

urp.nto. Av. Suburbana u.°
9 521, Cn^cftdura, Alexandrina n. 481, ap. 712.
SOFA-rCAMÃ — Dlreío:da|.r-vCrru-1* tranaim»—a..,,1#*-»,^irt« -nc -i„ v...™#_, VElNXK) ÜBiGEíríTs. E3crlto«fAbrica,_ o0% mai3 barato. rlo compi., chlr.et.dale, com-
Kua Mciico, 41, sala 601. posto de «sta/nte 3 Ketroj..
6ALA de Jantari-marllm coni outras l metro, bureaux, cn-
mesa console, bar espelhado.;rieira, stunler. Gomes Car-
barato, :29-1014, ¦___ neiro. 64, ap. 691.
SOFA'-C_lMA; 23 mil. Av. VBIÍÇ0 ^a.^^S10»55*"
U Maio, 23^304, fabrica. 

'^ 
*?. m-í'- n^ .-«arla V .

SÕFA-CÃSÍA casal 30^ mll. R. 
^ Eng. Lia!.

NOVA IGUAÇU
ÁREA próx. Nova Iguaçu. c|
14 sítios demarcadoa, ótima
residência. Preço 7 milhões.
Entr. 20'.., saldo 60 pr. Trat.
Av. Mirandela. 237. — Nlló-
polis.
ATENÇÃO! Vcnrio no cen
tro do N. IffUaçú, 2 lotes
mcdit-.rio 1 200 m2 cm fronte
c-o Countrl Ciube. preço
bom, íaclllta-se o também
tenho casa c| 2 qt_s., c! var.
banh. compl. meio minuto
da t-tação de Juccli-.o, a pé
d 1000 entr. prest. a com-
binar. Trat. Rua Cap. Cha-
vt-s 590. N. Ifn-açiK
ATííMÇÃOII N. Iguaçu. Ven-
de-so casa nova estilo mo-
demo p| pronta entrega, no
Centro 2 qi.s. s. var. Jardim
lí vlsta ou a pr.-wo. Rua 13
tle Maio n. 16-1 grupo 204.

ABEÃ NO COTtAÇAO I)E
NOVA IGUAÇU — Coin
1050 ir." no melhor ponto
que V. S. possa imaginar,
servindo para banco, in-
corpor»ção ou yrande fir-
ma. Org. Tânia A. C. Dias
- Av. Amaral Peixoto n.
150 — sala_12. Nova Ignacu.
BONSUCESSO — Rua
Uranos, terr. 11x33. C| loja
c| íôrca ligada, moradia,
preço 13 milhões, entrada
50%. Tratar na Kua Leo
poldina Rego, 18, s| 301 —
Tcl. 30-8644. Caetano.
JAPERI — Vendo 2 lotes dc
terrenos, local povoado, em
írente Armazém Guanabara,
Estrada Miguel Plrura. Fa-
cilito — Informar Telefone:
57-3362.
NOVA IGUAÇU — Posse Ter
10x30 esquin-a - R. dos Depu
tados. lado do n.° 53. Preço:
1 mtlh&o, com 150 mll — Tr.
R. Cardoso do Morais, 500, l.o
and. — Ramos.
NOVA IGUAÇU — Terreno
ótimo, bairro Campo Alesrre,
Lote 21, qdra. -TO — Vendo
CrS 100 mll & v_st3. Tr. na R.
Cardoso de Morais, 500. l.o
and. _— Ramos - Tel. 30-7593.
NOVA IGÜXçÍT — Võiitlo no
bairro Nova América 2 lotes
Juntos c| OOO m.2. CrJ 
600 000.00 li vista. Tol. 36-7884,
NOVA IGUAÇU¦ r- .Vendo Èrea
com cerca do 2 alqueires o
íncío, plana, bostamo apua,
serve p/ loteamonto fazenda,
Indústria, fica a 3 km do Ml-
:runl Couto, S milhões com
longo financiamento — Tra-
ter 57-7332.

NOVA IGUAÇU-Vendem-se
casas, 2 e 3 qis.,e demais
dependências, laje, taquea-
da, água e luz, Iodas mu-
radas. Enlrada: 1 milhão e
prest. a combinar. Chaves
e tralar em n| escritório, na
Av. Nilo Peçanha, 151, sl.
208, em Nova Iguaçu. —
Alende-se diàriamenie, in-
clusive domingos e feriados
CRECI 372.do 5 portas, de esquina

cl tcL comercial, motivo
falecimento do pronrictá-
rio. Tratnr no local, c' o
Sr. GonçalTes ou p. tel.:
23-1345. Vende-se na Rua Couto,
íi^ram1?* ^^ a^-_PÍ-&!" m~c< **m montado, doisqu«r ramo. — Rua André Ca-su-i - m \ •*• _-^_ __Mld-nti; 33, centro. Tileío- ba'cocs frlBoríficos. Tratar
ne 22-M56. jna Rua Couto, 80. Penha,

CONSTRUÇÕES, pinturas, re-
formas o lnntalaçóes. fírmrt
com v-Arlas obrns realUadas
aceita pedidos do orçnmen-
;og. Tols: 42-90M. 40-6511 e
40-1246. Rua Álvaro Alvim,
27, 3.o andar, sala 32-A.
CONTADORA — Se ofereço
para faíer os livros: Rnrfo.
Compras c Verba; Trabalha
cm Casa. Tratar pelo tol.:
40-3997 —___p-o3 \fiAbados.> ¦'
COVSTRÜÇÒÊS. ;¦ reformas c
pinturas em gera! - chame
Gomes. Serv. garantido, orça-
mento s/ compromisso — To-
lefone 54-3783.
DEDETIZAÇAO com garantia.
Expürgo-San. Tei. 30-3240.
FOTOGRAFIAS em f.rraí. ser-
viço rápido. Tcl. 58-0778.
GUARDA LIVROS — Aoel-
to escritas, rorrc-pondíncla e
traduz. Ingle3. Respostas p!
portaria d_stei Jornal, 81 100.
LUSTRADOR" móveis domic'!-"
lio. Recado 30-3546. Sr. El.so._
LEGALIZAÇÃO, dei obras exe"-
cutadas sem licença com
plantas far, ensr. civil. Inf.
tels." 22-0317 o 27-2555.
MONTEPIO. DAiFAlttílilA
MILITAR — Extensivo ao.s
Civis, até G8 anos. Infor-
mações pelo tel. .26-1741.
PINTURAS do casas c aps.,
lustraçôo do móveis a boné-
ca. Tel. 37-1504 e 40-3031 —
Antônio Santos.
PINTORAS-c"reformas. Tel.
48-8ÕS3__Sr. Nelson.
SUPER SYNTEKO — Raspa-
gem para cera, calaíate. vi-
trlflcaçSo, chamo Rosendo
Orçamento «cm compromis-

Tol.: 32-7028.

Calista - 500,00
Tratamento dos pis. calos,

cravos, ünhfls encravadas, pa-
rasltas. cocrumelo. Rua As-
tjeniblóla; 70, Io andar, das
Sh 30m à_ l&h — JAIME
CARREIRA. Tei. 22-5714.

DETECTIVE
J .1 I M E

lnvestiBações particulares
Longa prática e amplia re-

íerénclas — Urufruatana a.°
55, sala 720 — Tel. 43-1534.

DEDETIZAÇAO'
SUPER

ANTTGU_r)ADE3 — Vendem-
s« antigriiidades braalletrss ~
preço-f; módicos o firas. Mç-
saõ. cômodas» cadclraus. qua^
droií, espelho, pap^i^íra, ca-
ma e arca. Dlárisxento ni
Rua Assunçllo a. 174, cr.sa 13.

. ___Í'jVUa Santa Marinha, das 9 kit
POKTVGUÍiS-FRANCÊS i 12 o 14 ts 19 horas.'Príifcsíôra diplomada lrot-L\TÉNÇÁÕ~ Compro ír.Ã"
ona, era aula particular. oa|veis usados, preciso gron-cursos primário, ginasial t \__ qnantidade dormitÁrlos,
colegial. Tcl. .-.7-M9S, Co-^ sala jantar — Urçente.
pacabana.
PROFESSORA" — Admissão,
pre-clsa-5e para lecionar em
curso especlnltíado em Ma-
rechal Hermes. Tratar tcl.:
23-1513, Cap. Lira.

Academia <le
Corte e Costura

Malvina Kaliaue
Rua Senador Dantas, 113.

Telefono 2J-.S601 — Filiais —
Av. Copacabana, 605. «/ 1 204

Tijuca, tel.: 58-1233.
A venda o novo livro com

coteç&o completa <lc Tabelas
d" Modldas pnra Confecçlo.

Siq.'Campos 244:-Tel.37-2141. 
$^%™ Jgg{ %$_&

dc... Rua Riachuelo n.° 412,'IBALA cilc-nla!. U peça. —(litorais, m-.ia à_ t_-_v.-._, ma-
pr.''.t. _. Rua I^el Canina. Grupo estofado, usado. Ven-ba d« JOço c/ cr,dj!-.-_.s, i_v!l-

maclío. c.lt.-o. dc c.í.-M. com- !<^- ™ - «¦ d... *..*¦? 12 ho->R. Dcmiü--^ Fíxrolrâ,, SI
pleto, í-m estado rfo n"vo, e
uma aala dí> Jantar também
.-in r..es:_V-p tipo. Vcni!ou_-.;o
juntes ou separado., txv pr"-
Qo convidativo^ Hu.» Haddoclc
tobo^.iai-B."
DORMITÓRIO IritBCÍS, COV
maríim _-;n» uso 83 000,00,

ra3 Tel -s.o-.. andar,

saia do j;ir.t_.r bate 7".600,00 chado do Áifsls 30/14.
- Estr. Vloento do Carva- s"ÍLT"d"~_íi_.tã~"""'lho, 245-B, Vaz »r,y_- |aA_jA a, ..jantai

SALA Jantar ChlpénUálo n_»x.|Vl_5NBBrSB uma mesa pàr
ron 9 peças. V«nao-_« R. far-lr.lfai.no ou_cc..tu:clr_., .-.
nando Osório 8,-"-T«l". 20-1583
SALA Jantar.-marfim rnorler-
nu. C:t_ 05 00,00. arr.)_.r:o -.
portas, Cr3 05 000,00; s:jí:.-
numa C:3 60 000,00. R.

Tel. aC-37QC. _____
VJSaSs-SE uma n.:j'.-.i'!iã ixWfâ
i; moderna d_ sala ds jaiiuv,
eomposia do 7 poças. V-..- ta':ti:a Bainirina, 133, s___. 4_S —

ÍP£!ü.

Lobo.
DORMITÓRIO RÚStlCO CU

Vendo-Eo Vi^TAiiM-sr. os s^uilntüi
lêm perfeito c-.todn, co:no no- móveis ds c:*rr!.r;.!o, essurci.,•-a. par conjugiido, escuro, fi cm estilo; s-jc^uiria,• poUro-»

CURSO ;
RADIO E TV
ESCOLA KLYSTRO-Í
Rua Visconde de Pirajá,

452, sala 1. Tel. 27-0039.

MODAS - ROUPAS
FRAQUE — Vendo pcr/elto,oitenta mil. Tel. 25-5011. —
Arilndo,_ portaria.
novíssima estolaj 2,3o j__
de co.-nprlrner.to, — rapíSsa
prateada — Vendo
ofertas — 32-3741.
PERUCA — Vende-se nma
nova, comprida, inteira,
castanha. Àv. Atlântica,
1818, ap. 601, das 11 às_6 h.
ROUPAS PINAS pára ho-
mens. senhoras « crianças,
enxovais para nolvs*., preço
para revendedores. R. Mé-
alço 164, sala 71.

Chincndalc. sou niar-|4J00O. sala Rüutlc._. 36 mil.'seca.. 100 mll cruzeiros. Tel. na, armário e estante eovt
fim o Rústico. Atendo na
hora. qualquer bairro. Pa-
po mã:dmo. Tel._48-4553.
AVISO-— Preciso nrfcntc
de dormitÁrio ou sala mo-
demos ou Chipendale cia-
ros, simples ou conjugados
e uma geladeira. Por fa-
vor telefonar para 48-4119
com o Sr. Flávio.

Juntos ou separados. Haddocl-
Lobo. 200. De_i-._-.ipar lugar^
DORMITÓRIO.- pãTi inarllm
caviúna, colchío molas. sair.
Jantar do mesmo, vondo tu-
do 170 000,00. Juntos ou se-
parados. Httddück_Lóbo1^20G.

Moder

ATENÇAO!
móveis usados, preciso c
urgência, dormitórios e sa-
Ias de jantar. Chipendale,
pau marfim e Rústicos. —
Atendo rápido e pago bem.
Tel. 43-0148.
ATENÇAOl Vendo cl urgência
cola colonial o dormitório
Rústico para casa], em esta-
do do novos, fcsto 60 mil e a
outra, 55 mll. Av. Salvador
de Sá, 184-P — Frei Caneca,
ATENÇAO — Compro ur"-
gente. Por favor, telefone
para 48-4119, qno compra-
remos seus móveis de sala
on quarto — Chipendale,
Rústico, p;«.n-marfim ou
Luis XV. TJsados. Vaga-
mos o máximo. Atendemos

, ..,,„!na, hora em qualquer bair-A«elto|rò_ Te,._ 48_,m9_

DORMITÓRIO
no em pau marfim ou ca-
viíina c uma sala igual cm
eslado de novíssimo - ven-

Compro do urgente por preço ba-' ratissimo. Junto ou sepa-
rados. R. II. Lobo 303-C,_
DORMITÓRIO rústico, sãlaT
do Jantar ljunl, peroba de
campo, ests.do tle novos, veu-
do barato, juntos ou separa-
do3. Av. Pres. Var„'«B 2S63-A

SMOKING luxo, sem uso, 5
peças. 100 cint., 68 alt. Tel
28-8134, Gaapar vendo até
10h.
VENDO 2 ternos, tam. 10-12
anos, Colíglo S&o Josó; 1 col-
cha do veludo Italiana —
38-3409.
VESTIDO DE NOIVA — Seda
pura, bordado, manequim
44-40, grinalda, buquete c véu.
Base 150 000. Tratar pelo te.
lefone 38-3841.
VENDE-SE vestido do noiva,
borda<io. manequim 42, mo-
dôlo original; Ver na Rua
Ilaratn Ribeiro, 750. ap. 40-1.
VKSTÍDÓ DBiNOCCVA — Ven-
do-so, 9£> 000,00. todo borda-
do. — Rua do Catete, 300, ap,
302.
VESTIDO DE NOIVA — VciT
de-so, manequim 42. Casa-
mento om 13-9. Tel. 33-8109.
VSNDO vestido bailo seda
pnra. Torrado do rosa. borda-
do com rifla, fios prateados,
cristais. Manequim 42 — CrS
00 000,00. Telefono 54-3423.
VENDE-SE vestido de noiva,
cetim soda, renda tranoeca,
bordado.' Tel. Niterói 2-1511.
VENDO vestido dênoiva — 30
mll. Trat. R. Ore-iau n. 30.
cj_ HI ou tel.:_ 38-7757__
VESTODO.DE NOIVA — CrS

RASPAGEM P/ CERA Wiffi Viüo Cr$ 30 mU- Tel-
PAGUE FACILITADO 

certificados de
garantia

TELS.; 42-1G15 — 32-1651

MAQUILAGEM
E LIMPEZA

DE PELE
A domicilio. Tel. 47-3824.

MÁQ. »E ESCRIT.
i: PRA VENDER JAI TJndc-
wood. ótima. 39 mil c Smltli
ba cmbul. R. Souza Franco.
4C3.
ESCREVER REMINO.TQN —
Vendo-âo, Preço ocasi&o. Run
Ramalbo onlgio a.° 9, ifi
andar,- sala 14. -
MAQUINAS Royal Somo —
Portátil catado nova. 120 mll.
Evorest de mesa sen-.l:-.ova.
150 mll. R- Senador Dantas,
117 ap. 222J
MAQUINA escr. po.-tttl], 44
mü. R. Paraíba, 7, an. l.

VENDE-SE
vestido da
25-6119.

um riquíssimo
noiva. /Teleíone

Ven-VESTIDO DE NOIVA .
de-se. Tel.: 26-8704.
VENDE-SE -mn vestido de

noiva, manequim 40-42. com
anAgnia e grinalda. Preço: ..
50 000,00. — Travessa Bian-
dina n. 31 — O. Cruz. D.
Zenilda.
VENDE-SE: 1 lindo vestido
cie noiva, manequim 42 —
Telefone: 20-4049.
VENDE-SE 1 vestido do noi-
va. manequim 42. bordado a
râfla e a canotllno e:n per-
feito catado de conservação,
Avenida Brn&nl Cardoso n.
424 — Campinho.
l CASACA, i smoking, i rn-
qao o t,..dl__êr,V.iT«li 3<1-379g.

ABC MODAS
Revendedores comprem dl-

retamente do representante
das melhores tábrlcos. DA-
!._OS CRUDITO — At. Rio
Branco, lôO. 10.° andar, «/
1 006-7. — (Edlííclo Avenida
Central).

ATENÇAO — Vendo dormitó-
rio Chipendale maciço, para
casal, e uma sala de jantar
do mesmo estilo, conjugada,
multo barato, por motivo d«
obras. Vendo Juntos ou p»j-
parados. Rua Haddocl- Lobo
n.o 338-A.

ATENÇAO —¦ Móveis usa
dos para uso próprio cem-
pro uma sala e um quarto
modernos e Chipcndalli
Telefone 32-0111.
ATENÇÃO NOIVOS — Dor-
mltorlo o sala completos, po-
roba maciça, Chipendale, còr
marfim, tampo da mesa com
vidro. cOmoda e Dentendeira
com espelho etc. Rua Bardo
da i Mesquita, 933, _ap__ 603
ATENÇÃO — Vendo móveis
sala; 6 p.t barato. Constante
Ramos n. 631504. Copacaba-

ATENÇÃO, vendem-se boul-
tos moveis pl quarto do cri-
anca; 4 peças com pouco uso
pl desocupar «_paoo. pola
melhor oíerta. Tel. 42-6279.
ATENÇAO — Vendo era mar-
fim, etoscr, coma solt., colch.
mola cas., dormitório 40 mll,
sl. .Jantar 30 mll * vários
móveis avulsos. R. Machado
de Assis 0.
ATENÇAO I P-ibrica vend* »
prazo, dormitório c| entrada
a partir do 40 mll o prest,
cio 13 mll. Sala cl ent. dc
30 mll o prest. ás 10 mll.
Ver oxposlç&ò ft vorida Av.
Subtuba:». S751-B.

ARMÁRIO FORUICA — para
cozinha, aôro Êtra U3o. —
Vendo baralo, na Av. Copaca-
batia, 610-214.
ATENÇÃO Fábrica Orando.
— Venda dormitório 2.20
conj. maríim e cavluna por
210 000,00, sala martlm e ca
vltinn, por 170 000.00. Com
prando o conjunto. Ganhe
grátis, um lindo par do aba-
Jur. Rua 24 de Maio, 348,
cl Sousa. Sâb.. 17 horau, do-
mingo, 12 horas.
BARATÍSSIMO - Dormitório
p/ casal em «atado de novo.
Vendo p/ desocupar lugar,
por apenas CrS 05 mil e uma
sala no mesmo estilo maci-
ça, com bar espelhado porapenas CrS 73 mll. Juntos ou
r-epr- rados — Rua Haddock
Lôl.ú, 303-C.
CHIPENDALE — Dormitório
maciço duro, conjugado de
2.S0 ru. em estado de novo.
Vende-so por preço convida-
tivo. Rua Hoddoc!; Lòoo, 181.
chipendale 

" 
dormitório ea'«

1 — Vendo 75 000: sa!» Chi-
pend-.vle Compl.. nar espelha.
do, 60 000, Juntos ou separr-
dos. nua Haddocl: Lobo, 206.
CAMAS DE SOLTEIRO sem
«st rado CrS ,r> 000,00. cníal:
Crt 7 mll, tim colchlo d.
molati Crs 30 mll — Rua
Ferreira Viana, 81,

39-4421}; jdraçl_da. Tei. 3".ccf,Ci. — A.v
BÃLÃ^CHIRENDALB -- Jt.ca-i'- yac-absna. 330. ap. 41. __.___' i
randá maciço usada: Vendo- \V____-DE-SE um sofà-oaina U-»
se R. 7_SetcmbroJL 177L__loJa.lc>.sal. r-r<x-.o 'ii C00.CO — Rv.,i
SAIiA DE JANTAR Chtpcnd--: MoraU e Vale, 35.'Lapa,
lo, pouco uso, vende-se ur-|VENDEM-SE móveis do sa;a
gente. Rua Lolta Ribeiro n. jCi.lpenclale. Tratar na Rua
20 — Méier. iSouto n.° 440. Base CrJ 70mll
SALA Jantar moderna, ven-
do e poltrona-cama. R. Foll-
pe de OUvolra, 17. ap. 302.
SÃLÃ" Jantar — Vendo ca-
viuna o pau marfim, mesa 6
cadeiras * buf.fet. Aceito
oíoi-ta... Dr. Garnier. 701. ca-
sa 5.

DORMITÓRIO estilo niode:
uo para cssol. Vendo p] CrS
150 mU; e uma saia da Jau-
tar, do mesmo estilo, por Cr!í
80 mll. Juntos ou eoperados.
Rua Haddocl- Lòbo n. 338-A.

SOFA-CAMA — Problema tie
vulcouro lávável s/ uso, t-?-

VH_t,'DS-SE uma mesa conso-
le, estilo moderno, com fl ca-
deiras, tudo em otimo esta-
do. Tel.! K-1264. daa 14 Èa
18 horas.
viè-DÒ móveis clct.plrâ, cã-
so mudança. — Rua Santa
Luzia, 370.
VBKDEMrSE hoje, pl melhor

v,-i. -r.- _soit!rta- móveis escritório, es-nho dois — Vendo por( »5 orlvanlnha. sola. araulvos domll-_^v- Osvaldo Cruz. 103, aç0 0 made.ra ârmirlos, ca.
|ap: 608 — namengo, deiras, mesinha etc. — Av.
SO?Ã' novo. 4 lugares, aJxno- Copacabana." 1 003. an. i oo...
tadas solta.--, todo de ospumalvaNDE-SÊ c-õr-í-ãma cãããT— 170 mll. Barata Ribeiro n.!30 mll. Santo Amaro Zd-^iWH701. Tel. 36-4334. ]¦- Catete.

ESPELHO DB CRISTAL-, d»
1,40 i 0,80, com moldura do\i-
rada e ouro an-.lxa, custou
1.30. Vendo por 65. Ver AV,(;£______£ DB j:X_rr.K_..

SALA DE JANTAR — BstilO
Chipendale com 11 p;ças. —
Preço barato. Rua General"levoriano, "O. ãp. 704.

vende-se artístico console
Imbuía, maciço» duas gav.o^tas. Chipendale, 1.10 

'coo-

prlmonto. Trai a- tel. 32-0017-

Atlântica, 2 334__ap. 11
ESCRITÓRIO — Vendo-se —
Cem mll. btireau 1.40sO,70,

imtMilllm, maciçai mc-d.-írna,
mesa elástica, 10 peças. Ur.
gente. — 57-S131

Pau|VENDO ai-mérlo. etc. Padre,
— Ensenho

tampo de vidro, cadeira gira- ãgr___: DE jantar — Vende-tórla. armário 1.50x0.40. Rua a^todarn^Mtllo BrMÜla

ESCRIVANINHA — 27-2130.
GÜÃBbA-RÕÜPA, vende-
se de i portas, cor mogno.
Cr$ 7» 000,00. Av. Atlanti-
ca. 1318, ap. 601, das 11 às
G horas.
GUARDA-ROUrA — Cedro
maciço, escuro. 2m40, per-
leito. Preço CO mll. Teleío-
ne 37-6620.
GRUPO Llll t soit. em bran-
co pl forrar, vendo, teleíone
40-4340.
ORUPO — Mesinhas do cen-
tro o lateral cm metal com
mármore Importado luxuoso
p/ p. fino gosto, p/ 130 mll.
Av. Osvaldo Cruz, 103, ap. 602
— Flamcn.ro.
GRUPO c| 3 mesinhas bron-
;ie. metal, mármore verde úl-
Uma moda Europa, pois .Co
tôciss redondflti, . mármore
Egípcio, desconhecidas, no
Brasil. Vendo p| 155 mll. —
Av. Osvaldo Crua n.o 103.
np. 6C2 — Flamengo.

adelr&s cintilantes. Preço:
Cr* 120 000,00. n. Leopoldo
n. 151, ap. 302. Andavai.
iiÃÍIÃ COLONIAL" — Vencio-
so. Tel. 30-62-10.
S.ALA — Vende-se linda mo-
bula sala jantar completa c/
mesa elástica', 6 cadeiras, bu-
foto estilo Chipcndalo, patl-
nada cm verde ciaro. Preço
Crt 80 mü. ver Barata RI-
beiro, 615, ap. 102, hoje c
amanhA.
SALA DE JANTAR de luxo -
completa, nova. a preço dc
ocaslfio, para desocupar lu-
gar, na Rua Ronald de Car-
valho n. 01, ap. 9, 2." and.
— Lido — Copacabana.
SÕFA-CAMA — Vende-se l
estofado, plástico novo. - 70
mll. Ver na Kua Voluntários
da Pótrla n. 305 — 502.

GRtTFO ESTOFADO — Al-
mofadas soltas, pellca mar-
morlzada, Vulcnspuma, p/ 165
mll; Jóko do três mesinhas
metal com mármore negro.
Importado, pl 130 mll: sofá-
cama Luis XV, pj 103 mll:
abajur do bronze, p! 2S mil:
abajur decapê, 10 __3.1I; espe-
lho crlstaL l,20x0._-0. p| 35
mll: Jogo tr.s meslnhtt.. <ie-
capo; cj mármore cal acata, p.
c>r> mii; cama de casal <íe a\c-
tal, p] 160 mll; arca, 3 por-j
tas, p! 05 mll atCi Motivo';,, , ,, ,,.,..,
noivado deííeito. Rua Artur 5fii_li-_HH_!22b
Bernardes. 43, ap. 601 — Ca-,SALA de Jantar Colonial. 12
tete. ipeçiLts rom bar espeiftado, em' ótimo estado, por CrS 60 UM.

R-.!;i Riachuelo n, 412. próxi-

SALA DE JANTAR, completa.
100 mil. Vende-se. Tel.: ..
54-2715.^
SOFA-CAMA-»/ tiso, 22," outro
de Vulcacouro, 30 mll, desoc,
lugar. R. 10 dc Fevereiro, 67,
ap. 201 — Botafogo .
SOFA-OAMA-.CASÀI-, vul"
couro, 25 mil. Fábrica. R,
Divisória. 37, Bento Kibel-
ro. Accita-sc encomenda.
SÀirÁ Ohlpcndalle maciça, 12
peças, suja clara conjugada,
Rua Ana Leonldia, 1KJ. Eiik-
de Dentro.
SOFA-CAMA a uso, baratis-

C
5. np. 101. Transví fl.Imaao.

OH.OTO ESTOFADO em pell-ca branca, 1 sofá de 4 luiia,-
rea. 2 poltronas; Ciifitou í'íiO,
vendo por 100. Ver na Av.
Atlântica. 3 20.., op. 1 — Tel.
27-1167. Viagem urgtnte.
GRÚPÔ ESTOFADO em volu-
do írancfts, soíA de 4 luga-
res, 2 poltronas. Custou 050
vendo «20. Tel.: 27-1167.
GRUPO ESTOFADO, almoía-
das soltas vulcouro Vulcan
sem uso, modemisflimo, com
souflct — Vendo por 165 mü.
Custou 400 mll. Av. Osvaldo
Cruz n.° 103-602 — Flamengo.
JÔOO do 3 nvcslnhas Decspf.,
encrustaçAes ouro velho fran,-
còs, c/ mármore calhai» poli-
trl. Vendo p/ 63 mll. Tam-
bém abajur. — Av. Osvaldo
Crua, 103/602. Flamengo.
MÓVEIS do quarto com col-
cn.Ao dc mplftB, vendo 60 mll.
R-.ia Senador D..:-.'.a_!. 10, sa-
Ia 205._To!:_:__22-_5700._
MOVEIS — Dovldo mudnn-
ça, vendo todos os móveis.
Ver Rua Gene.-í,l Gilcerio.
+45, rd SOI - Laranjeiras.
MESA do luxo para frente de
aoíA, tampo de cristal, pás
traba'hsd«. Medindo !mx*".0
cm. Crs 130 000,00. Telefono
2,7-5173.

mo h Rua Frei Caneca.
SALA DE ' JANTAR iCblpca-
d.ile, conjuft^dtt, maciça, cia-
ra, em estado de nova, para
desocupar lugar; Kua Had-
docíc Lübo,__181-B.
VENI>__-SB sala do Jantar
clara, bufê, cristaleira, 2,23m
CrS 60 mll — Rua Ccnego
Tobias, 202, ap. 205. Méier, _
VENDEM-SE móveis de quar-
to Chlp^ndolo Lmíz XV. cl
11 pecos, R.u& CartrUoo Be*
uicio, 2935, bloco N, l.» en-
trodí, ap^ 101^.
VENDO todos oi. móveis <_e
peq. ap. <le qt.,e sala, inclusl-
ve pcla<ielra. Ver com o por-
teiro. na Rua Antônio Parrel-
ra?, 51 — Ipanema.

:f,r>mri, 51/101
Kóvo.
VENDEM-SB 

"quat-to 
O' ¦ «àSf

Tel. 36-5327.
VEÍIDO "sumier" novo corri
:i almofadas por Cr? 40 000,00
— Rua Conselheiro llenha,
191407 :-^-TlJuoa,
Vende-se dormitório cht-
pendalle; completo. 100 mll;
H. Jul n. 3:!._PifJac',e.
VENDEM-SB:-1 dormitório áa
solteiro, 13 mll, 1 bar aspe-
lhado c! 2 cadeiras cora bra-
ço, 22 mll. 1 c..nioda. 1 cam-
nho beM, 7 mll, Tel.: ....
23-5573.
VENDEM-SE quatro cadeiras,
uma mesa e um buífet, pelamelhor oferta; Telefono ....
36-7302;
VENDEM-SE armário lnfan-
til, 3 porcas, FERGO, um"buffc-t" do luto, uma mesa
e 6_catleira_. Tel,: 33-3003.
VSNDO bar ,em Jacarandi-ol
tampo em sco inoxidável «
3 bancos estofados; Preço SO
mll — Eua Ssnador Verguei-
ro n. 55. np. 304 — Tolofo-
ne 25-3860. __
VENDO Undoi sala- Chlpundã.-
Io marfim, quarto Rústico
qualquer oferta, R. capiutu»
ha 2^,-Vaa:Lobo:
\TSNDE-SB enafda-roupa ii
portas claro; sola jantar es-
cura, 10 pcçai,, cristaleira.
Preço de oc&smo, motivo via<i
.™. Av. Atlântica. 3 0-10, up.
303.
VENDE-SE - ãola <<> Jontaíj
Chipendale; 12 pejas, nn es-
ta-do de nova, íij mil a ml.
big dormitório maciço, -cir
clara, peroba do campo,: iu$
estouro dc bom. Multo bárr.-
vo pára despejar a cp-vj,, Av.
Salvador dc^SA, m_J84.
VSNb0..uma sãl.% de jintir,
liâríelto estado, Rvt. Jcfio
Pedro da Alcaiitártt 15^2" ^
Roatcnco,
VBNDE.S-fi-uma sã_ã de )a"n~
tnr Flqiíèr marfim o uas .=.0-
íj_Uc;uno__nôvo._T_l. 57-3IS0.
VENDE-SE lEBla Colonial _\S>
3, c/ 12 pça... et. n-.va. ba-
sa C.5 2'0 _:_. Acjitr.-:-3 \
oferta, V_r na ___;v. do Sr.cj
<57. p.n^-.a^ __ __ _
VENDE-SE dormitório R''--'.!-
co, completo, uma sala P.ú.1:-
tica com 12 peças birato, pl
desocupar lcs.-r. Juntos c-l
.seporodos. — Rua Riachuelo
n.° 412. próx. Frei C.incr.a.
VJSNDE-S-S dormitório Rúrt-
co. completo, e ti ma snla
Rústica, 12 pecar,, bar e=pt-
jhaco, vendo barato, dr.co-
cupar lugar. Rua Haddotís
J.ôbo n.° 181-Tl.

J?s
t_â '
nas mmim iii

Temos para pronta entrega do 3:_S .e
2x3 c fazeinòs sob medida. Fábrica: Ave-
nida Suburbana, 1235, telefone 49-0433.
Exposição: Rua Conde de Boníim, 406-A, \
sala 211.
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ALUG UEL
CENTRO
ÀLUCIAM-Sl. vãfüiscõm rcfel-
c.tics, pl rapazes selecionados,
em pcnsno de todo respeito —•
20 ooo.oo, ii. adiantado. Una
dn Alfftndoga n.: IDlr-l."
ÃiiüoAM-SE quarto» oonfor*
tavets, u rapazes. Kua 1." do
Março, 147,
ALUQO vagas môçãs - Ruã
Klachuclo, 221, np. '317.
Ãlüoã-se l=qto.; ou"a vaga»
fiara 

ropazeíi, nn R, Rlachue-
o, om casa de iam. do todo

respeito. Tcl. 43-8008, tle 8
ès 11 h.
ALUOA-SB soorado da B,
Biachll8lO".385.< Teli.48-1084.-i
ALUGA-SE i um quarto a ra-
nua ou senhor na Hua Oe-
neral Pedra n. 303 — Cen-
tro.
ALUGO quurto senhores, ra-
pazes. Condeasa PlraasiMMBa
n. 4D. altos, ggtftclo.
ÃLUQO um quarto a uma
vnüa a rapaz. — Machado
Coolho_J_2.
ALUGA-SE 

"OU 
VENDE-SE 1

prédio, tem forca, loja e. so-
brado grande, na nua da La-
pa 11. 113. Tcl. 23-4001.
ALUGA-SE vaga a moça na
Kua Carlos Carvalho n. 6ü
i__ ap. 500 — Cunlro.
ÃLUGA-SÈ õ npTlCH. R. Car-
der.1 Dom Sebar-tiflo leme. 23
c/ sala, 2 qts., coz. banh. dep.
cmp. Tratar APSA. Travessa
Ouvidor 32. 2.° andar, das
_Z_ as 17 horas, Tel, 52-5007.
ALUOA-SE'quarto, sala. com
direito cozinhar, lavar. Cr$
25 000,00. Ladeira Valongo n.
ffi".o|;l. __
ALUGA-SE qt. a Sr, em ap.
de solteiro. Av. Pres. Var-
gas, 2 007-1 105.
ALUGO prídlo na Hua Mar.
quês do Sapucaf n. 215, só

CATETE —
FLA. - LARANJ._
ALUQO np. 2 qta., saia e drps.
-"lamo.igo, Bot.. ou Laranjol"
ran. Pago bem. Toleíono
38-06D0, Pr. BUngerj _
UiUQO rito. mob. n/ casai
trab. fora. Laranjeiras, .'104.
XliÚOA-HE nm quarto puni
dois rapazes ou um senhor
que trabalhe fora. cm ambt-
ente familiar — Una Senador
VorgUílrO, 250, ap. 302 — I'la-
mvngo.
ÀLUOAM-SE 

"vtif 
ás a mOÇM

ou rapazes. Praia do Fia-
mengo, 120. c| 0.
ÃLÚÕÀ-SE 

"i"quarto 
para 2

rapazes rom refeições com-
pletas. Pua Hcnto Lisboa. 89.
cl 13 — Pateta. __
ALUOAM-SB vagas sem ro-
f«li;òcs. a rapazes finos. R.
Marquês de Abrantes, tclefo-
lie 40-3507.
ALUGAM-SE".' vagas ã mò-
ca quo trabalha fora cl refcl-
ções, tcl. 25-2029.
ALUOA-SE ap. 503, na Itua
das Laranjeiras, 430. todo mo-
biliado. com ->*la. 2 quartos,
dep. compl.; garagem. Pro-
prietdrlo mora si.-> ap. Tratar
p| tol; 42-9877; scrjunrinWpIra.
ALÜOO q. peq. a iuoça q.
dO ref. — Flamengo. 45-6080,
FLAMENGO — :AltigO ireutó
•sala, 2 quartos com depen-
dencias completas c garagem— Primeira locaçfio. — Rua
.Sfio Salvador. 41, ap. 004 —
Tcl. 45-3303.
FLAMENGO —. Alilfta-se qto.
com ou sem moveis para se-
nhora que trabalhe fora. —
Pedem-se referencias, Sena-
dor Vergueiro 197, ap. 403,
FLAMENGO — Aluga-se Ulllll
vaga n moça educada, única
Inquilina. — Telefonar par.»

para fundo de comercio. CrS 22-8283, ati ns 12 horas. Cha
___ -.,...-« nt - ..„ ™..- Wmílln150 000,00 e taxas. Tralar na
Banco Novo Mundo, na Eua
do Ouvidor n. 71, sobreloja
— Dr. Fernando Mngalli_.es

ALUG-AM-SE apartamentos no
Centro. — Tcl. por favor
32-6158.
ALUGAM-SE visas _ rapaz,
na Rua Pestoa de Barros, 51
— Estaclo,
ALUOA-SE sala para pessoas
que trabalhem íora. Rodrigues
dos Santos, 340, Ifl andar —
Estácio.
ALUGAM-SE vacas para ra-
[paz solteiro. Rua Barfio de
SSo Félix n. 85.
ALUGO quarto pequeno, a
rapaz. Rua Silvio Homero 63
— Tel. 22-9373.

mar Emflia.
ÓTIMA voga cav: 18 mll. pou-
ca família, 2 de Dezembro n.
77/1 003.
QUARTO — Preclsa-sc para
Sra. fino trat. ct- iam, dc
resp. mútuo. Trat. 25-2185
3r._Abrcu_.
RUA DO CATETE. 310—; 402
— Alu'10 sala, saleta espera,
banheiro privativo, exclusiva-
mente comercial. Chaves com
o__ porteiro. _ tv
TEMPORADA —"ÃlÍ-i.ã-60 nm
apartamento com sala c qunr-
to .separado, luxuosamente
mobiliado. sito na Av. Os-
valdo Cruz, Flamengo; Tel.:
45-3678.
UMA vaga bem moblliada,
para senhor idôneo. Tro-
cii-m-se refs. Catete 20G. ap.
SOI. Junto ao Clnc_ Azteca.
VACA pl rapaz, apartamen-
to familiar, com referendes,
Rua Mara. Abrantes. Infor-
moções 46*4517.
VAGA a 1 hom. resp. mcb.
c/ roupa — Sen. Vergueiro 11.
133 — 104.

ALUOAMOS aps. rnobiliados,
temporada, 1, 3 c 3 qts., ln-
óluslvo itelarteira eic. HASí*
MAR Ltda, Tel, 30-3022, __
ALUOA-SBl*CMa, 2"qts.', nl.,
coz,., banh.. Crs 00 uuo.oo.
Ver Kua Murilo do Sfto Felix
n. 132s c' 31.
AVENIDA"" ATLÂNTICA —
Temporada IS dius ou aií tio-
zembro, r.luiro ap. cl saldo 3
quartos, deps. tel., garggom,
fíchulfiriiíi e todos penencoa.
Bftslmur Ltda, Tolo,; 30-3822
e_37-1133.
A INDICADORA do Imóveis
Ltda.. tUiiRii np. cm Copaca-
bana a outros bairros. So
V. S., nfio dlspOe de tempo,
venha noa visitar e ò ateu-
daremos com multa atenção
e apresentamos uma reU-çfio
tle ápS, que nfio afio anun-
ciados. Rua Henador Doutos
n.o 117. sala 700 — Matriz, na
Rua Barata .Ribeiro, 00. sa-
Itt 11 000 — 57-7509,
AL/úÒA-ôu um quorto a* mo*
ças, na Av. Copacabana —
Trataj____ 36-0040.
ALUO-O vaga ]>| moças, —
37-7981 _ — _Copacabaua.
ALUOA-SB.l quarto de fren-
t.e, mobiliado, para 1 senhor
distinto; 'Av. Copacabana,
374, Vai).. 1101;
AÍ.üaX-S-T quarto, casa ia-
mllla mineira. 57-1571.
ÀÍ.ÜÒÃ-SÈ quarto para um
011 dois rapazes, na R. pom-
pm Loureiro, 64, c]_VI, Cop.
COPACABANA 

"— 
AOCltft-SC

em grande ap., turi.tas por
dlárla_ Inf. 27-7502
COPACABANA — AlUga-60
ap. s., q., coni, amplos, va-
randa etc. mob., gelad., tei.
temp. Inf. 27-41S6.
COPACABANA —' R. Aires7
Saldanha 13, np. C-01 —

yP»_WP'IHHI»l»i«
_P._&Ü?"_Í¦ÍS-iViS*^: ÜÍÍaA"8a f|mrt0 IndlDBllí BNOANTADO - Oasa; Alu- ALUGA-SE linda casa na R.
in.,. Tim, C. ,;- •' •. .m-^ lü"tc 1>a-lV, tlma "«"hora de gamai — R, Dois Pevorolro. Oopaiba tU, na Vila Kosmos
S"S ,.„J ;1, J'''' ll":1') rospolto que trabalhe ....
tò^rgaftm 

"-"chave., &»&«» W*t9 Figueiredo,
cl JlortOlro — Trator na KuaBarata Ribeiro, «72.
fPANEMA — Aluga-so ap. i
quurteir,, suln, tlcpendeui-lns
omprogado, atra, um por nn-dar, na Rua Jangadoiron n.10 — Ai). 201. Vor nn locala tratar om Carneiro deMc1.d1.11cn, Imóveis Ltda, Av.Copacabana 11. Wil — Salaim. Preco CrS 200 000,00, o]deposito do 3 meiics.

BOTAF. - URCA
ALUGA-SE quarto amplo c
arejado a sr. ou sr.». em Bo-
infot-o. Tel.: 32-3516 — Sr.
Carlos.
ALUGAM-SE vagas porá ra-
paz com refeições. Rua Alva-
TO_Ramos,_J!4 _Q1;" Botafogo;
ÃLÜGO tuna vasta a rapaz,
apartamento família, Bctr.íc-¦/o — Telefone 2S-8975.
ALUGO sala a casal, moças
que t.-ab. fora. Praia Bota-
fogo, 154i004_

ALUGO qto. sola. e co::. ind.
K. Comendador Lcor.nrdo, 12
— Sto. Cristo. Após 14 h. _
ÃLUGA-SE quarto inoi.. se-
nhor respeito, familia fino
trato. Av. Henrique Vaiada-
res. u5, ap. 203^
CENTRO — Aluga.se oontrar
to comercial, sala 1 D07 nn
Av. Pres. Vnrcas, 542. Clw-
ves c! porteiro. Tratnr ná
Rua Barata Ribeiro, 672.
CENTRO — Alugam-se quar-
tes, vagas, 23 mll, com rc-
íelçòes. roupa. Edifício nôvo,
na Rua dos Andradas, 161,
próx. Av. Marechal Floriano.
CENTRO — Aluga-se •;«. quar-
to mob., pi cav. — Pré-ço 20
mil. Rua Cr-rlos Carvalho n.
B3, ___ ondar.
CENTRO — Alugo gde. sala"
fronte, c| bnnh. prédio novo
pl escrit. ou oficina, 25-7472.
CENTRO — Aluga-se quâr-
to írente, niablllnüo, doisra-
pazes ou f.cnhor. Henrique
Valadaros. S3, ap. Sl.
CENTRO — Alugo i- quartocem duas vagas, mbb., a ra-
pazes, casa de familia, na
Rua Senador Pcmpeu. 87.
CASTELO —' Vogas s/; rêfêl-
ç6es. Beira-Mar. 216. np. 203.
CENTRO — Ap.';íti_te. fã
locecfio, 2 qtt.. sala, deu. n.
Washington Luis. n. 21. ap.
703. Chaves porteiro. Tratar
Dr. Beire, 52-0735, da? 14 às
17 horas. 3 mete.» de depósl
to ou fiador proprietário.-._.._, „ ^-_—,¦„-¦-__ BOTAFOGO — Aluga-so sala
CASAI. TARA SITIO. — de írente. — 46-3924. 
Emprego pnra o :tno in- PENSIONATO — Acomoda-

cões p/jnôças de trato em
palacete c1 te!. Crs 20 mll.
R. R«iuote_ Pinto. 63. Urca.
VAGAS p/ moças trai), fora.
CrS 13 mll. — R. da Passa-
«'em, _G.

IPANEMA OU lEBLON - Fa-
milia de Irafamonto procura
apartamento de luxo, de
preferência na orla maríti-
ma, constando de 2 salas,
4 quartos, 2 banheiros so-
ciais e dependências. Tratar
com o Sr. José farlos Mon-
teiro. Tel. 48-7566, hoje e
amanhã e dias úteis. Tel.
54-2064. _
GÁVEA • J. BOT.
JARDIMr-BOTANICO -_ A1U-
ria-se casa moblliada. e| tc-
lefone, na Rua Prei I.eiui-
dro, 15 o| 3 qtos., 2 varan-
das. vest., 2 banh. sociais,
3 talas, dep. empregados, ga-ragem. Ideal p| diplomata ou
embaixada. Ver no local, —
Tratar na Rua Barata RI-
belro,_C72.
PÇA: BANDEIRA -
S. CRISTÓVÃO
ÃLÜGA-SÊ uma casa de l
a li senhores, óríma casa. R.
Costa Lobo u.° 285, cl 1-A.
Sfto Cristóvão.
ALUGA-SE quarto mobília So
a senhor rie re.ipelto. R. Sfto
Luis Gonzaga, 2 073, ap. 201.
Sflo_Crlnt6-.-(lo.__
ÃLUGA-SE. quarto, sala c
cozinha, na Rua Tulutl n.
504 — Sfio Cristovfto._
ALUGA-SE um ótimo quar-
to em casa de famlüa. Tra-
tar no Rua Antunes Maciel,
472 — São Cristóvftoí

,(,».:,,.,,.,.,,, ,.„ •„-_ ALUGO __em;casa de família' <¦ _*tuha — Aiuga-se 3 vnllu_e Eal(l mi)b. cfisnl qUG

Alusa-se sl., 2 qt"., banh. co:
dep. empreg. Chaves local.
Tratnr Imob. Sta. Rita! Av.
R. Branco, 131 — 15.°, gr.1 504 — Fone 42-454C.
COPACABANA- :— 'Passa-se
contrato de locação do ap.
202 na Rua SA Ferreira. 90
c: 2 qtos., t-nla, cozinha, bn-
nhoiro, vor no local, chaves
cí porteiro — Tratar na R.
B.ir.ita_Rlbeiro^__672.
COPACABANA 

"e 
outros balr-

ros. rp. para. alu.. Indico o
cou fiador CO n 120 mll. Rua
das Marrecas 43. 6ob. — Ci-
nciândla.

qts., 2 banhs., sola, co?;!u!ia
nrm.irios cmbutldcü, ttrnnde
varanda c! grado. Rua Bara-
ta Ribeiro, 211, c| 02. Inf.
tel. 37-2097. ¦
COPACABANA —Praça üu-
gênio .Inrdlr.i. 39 — Aluga-
se, !ux. mobiliado c/ gel. rA-
dio c TV. O ap. CO-i, com

23/402. Murnciini»
aluga-se a])." aõ i »aia. 2
qt.»,, coz., banh,, deptmaèh'
elas empregada, -- Rua Mea-
i-iJr.. 173, ap. 401. Tel. 33-0181
ALUGA-SE ap. 402, tia Rua
Leopoldo, 54U, 0/ unia, 3 qts.,co:í., banh., íiven, dep, ,cmp.Tratar APSA — Trav. Ou-
vldor, 33, 3.° and., dns 12
&sei7 horas, Tel, 52-5007.
ANDÂHuVi" — AlUga-SO il)l.
sala, 3 qts., dop. empr. ftreas
40 m2, vaga p| auto. R. 13.
Amena 102. Chaves 108 cl í)
np. 201.
ALÜõÒ um quarto para: üm
cnsal sem filhou, oom rofol-
çRo cm caca <i« uma Tami-
Ua, pedem-ae reíc-rcnclat;. —
Tratar «a Rua Ângelo Bit-
toncourt,_07 — Ornlaú.
grajaú — Alugo''ap? do íte;cl 2 qts., 1 grande galai eoal-nha, 2 varandas e demais dt-
pcndénciae, Trav. Caruaru,fio, ai). 3C2. Chaves no loca!
dns 13 f_ 17 horas. Tratar plteletom» 52-9773^81^ Batista.
VILA ISABEL — AlUga-BOna Pracn Bardo tle Drumont,
apartamento dc 2 grandes
quartos, saln. cozinha o ba-
nheiro. — Iníor.: Rua Luís
Barbos». 37, loja.
UNS-B. DO MATO
ÃLUGÃ-SE quarto" mflça tra-
balhe fora. Raul Barroso, 49-- L'.ns._
ALUGA-S-I o" np. 205*dã Es-
trada do Pau Ferro ri, 103 -
próxliriò ao Largo do Pecliln-
cha — Jãcarepaguá. Chaves
com o zelador no local. —
Tratar as 2as., 4as. c Gas.-
felr.-.s — Dr. Hílio. na Rua
Senador Dantas n. 39, sala .
202_— Tcl. 42-8802.
LINS DÊ -VASCOlfOELOS —
Patsa-Ke contrato de loca-
çno do ap. 201, na Rua He-
rncllto Graça. 24 — cl 2
qton.. sala. varanda, banh.
f.m côr, garagem — c' direi-
to piscina. Chaves o| por-teiro — Tratar na Rua Ba-
rata Ribeiro. 072.
JACAREPAGUA

trabalhe fora. 52_nill _
ÀLUGÃ-S.É"ciisa. nri ílú" Ge-
neral Arrolo, 19S. em Sfto Ja-
mi-Lrio, com. 4 qunrfcos; sr.la e
riemaiü dependônclaã Crs ....
100 000,00 — Sr, ^Armando^
DEPOSITO — Alugo ou
compro tlepõsilo em ótlini

aluga-se na Rua Firmlno
do Amara!. 183. casa 2. Do'.s
quartos, sala. cozinha, banh.
grande varanda, quintal ar-
borlztldo, Freguesia, Jacaré-
paguft^JOOOO cruzeiros.

8-37.;S.|.'At-'AHÉPÃGtJA — AlUga-SC
uma casa com 1 <\\., cala e
demais dep. ai. 30 mil. Rua
Professor Henrique Cofta.
projetada B — Trotar r.a Or-
.-plex. na Rua M-.:_'.co 41,
sala 1 30!.

COPACABANA — Alugo ap.
conjl e mob. rmr temp. ati-
30 dlãs, Tel. 37-3221.

ALUGA-SE na Rua Clarice
índio do Brnsi!, 12, np. 201,
Botafogo; ap. com. hall; sa-"íi veraneia, 3 quartos (1 com

rm.irio embutido)', 2 qts.
empreg, copa-cozinha. Area.
stntecoi pintado <le nôvo, cj
I vaga '.ia garagem". Tratnr
no Eíiiko Auxiliar <1a Produ-
C.io S. A. — Trav. Ouvidor
u.o 12._tel. 52-2220;
BOTAFOGO' — AlUga-so con-
fortavel quarto mobiliado,
arnblentts xarnillar, a um ca-
vnlhclio idôneo. ExIgêm-sé
referências. Rüa Assunçfto,
140. op. 114. 2." bloco.
BOTAFOGO:

teiro para .sido tle todo o
conforto cm Ttaipava —
Precisa-se casal sem filhos
— éle para. jardim e ela
pura ajudar na cozinha -
analfabetos servem. Tra-
tar com Dona Vânia (el.
:!5-9385, das 12 às 14 ho-
ras.
ESTÁDIO — Sobrado vazio,
aluga-so c| contrato. Trata:
mi Rua H. liObo, 100, loja.
ESTAGIO — Aiuga-se o so-
brado da Rua Mãia Lacerda,
495, c\ 2 sala, 4 quarto etc.
Chaves no térreo. Ver das 9
ás 13 horas, diariamente.
JUNTO à praia; .ap. mob..
gel. o tel., cedo a Sr. dc resp.
e trato. Cartas sob o n.° 3549
pl _._portarla diste Jornal.
PARA; ALUGUEIS dc ap.
ou casa — Centro — "Ro-
lafogo e Tijuca. Seu pro-
blema c êsse — Nós resol-
vemos, se-lhe falta fiatlor
— Procure-nos <i"c temos
íladores com refs. Iiancã-
rias c comerciais, na Pra-
«;a Tiradentes n. 9. sala .
Í03, hoje até iis II horas
PESSOA de responsabilidade
vindo de S. Paulo semanal-
mento, precisa cie quarto mo-
biliado. Centro, Cutete ou
Flamengo, com inteira llber-
dade. Cartas sob o n.P 03344
na portaria deste Jornal,
quarto — Aluga-se, para- 2
ou 3 marinheiros, ambiente
familiar, limpo sossegado
n&o falta ngua, 3 meses ein
garantia. R. André Cavai-
cante, 59, Ranufo.
QUARTO semllndepeudonte,
modesto, só cavalheiro. Rua
Irtar-to de S. Féll_:._210. ap. 3.
QUARTO mobiliado para ra-
paz. Francisco Murntorl. 108.
RUA MARQUÊS DE POMBAL
31." 171. np- _m _ para fmg
comerciais; sala, oua-rto, ba-
nheiro, ccz.. CrS 60 00000 —
Chaves el porteiro. Iní: pelo
tel. 42-1314.
RUA VIDAL DE NEGR.EIHOS
n.o 12. c| VIII — Sala c quar-to separados, banheiro, coz.
Érea. Chaves na c1 I — Inf-
tel. 42-1314. "__
SALA de frente — Aluga-se
casal sem filhos, pode lavar
e oozlnhar. Rua Mala Lacer-
da. 451 — Estado.
VAGA — Aiuga-se a moço"
quo trabulhe íora o| ou s: ro-
felçílo. R, Riachuelo. 70. an
n. 1107. "

GLáRIA"...- S; TER. 
~

ALUGA-SE ótimo ap.', tinocasa, 3 qtos.. 2 ais.... saleta,hall, copa. cozinha, área. va-randa c dep. de empreg. —
Joaquim Murtinho, 330.101 --
Santa Teresa.
ÃLUGA-SE~

LEME - COPAC.
'.LUGA-SE ap. cpn_uga<to;

amplo, mobiliado p| tempo-
rada 3 ou 4 meses, R. Bsra-
ta Ribeiro, condições a com-
binar. Tel. 23-1420. D. Marly
AV. ATLÂNTICA — Aluga-se
amplo ap. mobiliado, 1 mé,
on mais. Tel. 27-8?!J3. R. Al
mirante Gonçalves n. 5, por
teiro.
APARTAMENTO novo, p/
p/ temporada, s„ 2 quartos
sinteco. tudo muito limpo,
p_iTto_da prnla. Tel. 47-9232.
ALUGA-SE. apartamento 1 106
Av. Copacabana, 30. Verc/
o porteiro.  
ALUGA-SE quarto paro se-
nhor itlAnco. Tc'.. 4>j-3I'3._
ALUGO" quarto pequeno pa-
rtt niôjfa trivbàthe íoraí Priv
do Júnior, 181|1 102.
APARTAMENTO mobiliado —
c| geladeira, aluga-se. Pôstõ
4, cí sl„ 2 qts., dep. comple
tos. Inf. tcl. 3S-1625.
ALUGO .1 quarto móveis
CrS 25. Rua Carvalho Men-
.¦fo*1?.?' _J____J*Í_--__J___ ^jicl0,
ALUGO s. q. sep. temp. CrS"O mll, Raimundo Correia n
53002.

.-ala. 3 quartos, 2 banheiros estado cnm cerca dc 1 fl'>0
Bocials e depds, conipleviv-
empr. — Chaves com o por-
teiro e tratar: 22-8387, dc
segunda a sexta-feira.
COPACABANA — Aluga-se
sala mobiliária. Cütn caie pela
manha, a tinta ou duas se-
nhoras que trabalhem fora.
Ver das 8 às 13 e das lü its
21 horas, lia Rua Pauia Frei-
tos. tn. ap. 501. Esq. Av._A.t'..
Copacabana - Apartamen-
to mobiliado. para casal, por
temporada. Base CrS 180 mll.
Rua Xavier da Silveira n. 50

Sr.Antftnlo.
COPACABANA — Posto 6 —
Aluira-ce quarto para um. £e-
nhor. Telefone 47-9130.

JACAREPAGUA — Aluga-se
casa modesta com 5 quartos,
raia e dep. o1 entrada para

mí que fique t-itltado cn- automóvel. Preço Crs 
tre Avenida Brasil. Pre- 30000,00 Rua Unutá, 348.

! Tratar 58-6374.feito Olímpio tle Melo c:
Campo tle São Cristóvão. JACAREPAGUA — Aluga-se
Informarõcs para telefone!"1"'rí,\? _onnsAr .1_tlnha 6c:nl-
22-30911 

'nena 
Pérola. moblliada.- 30-442fl.

IACAREPAGUA — Alugo cn-
:\ com área, 1 loja cj fôrçáPRAÇA DA BANDEIRA —

Alugam-se 1 qto. e 1 sala,
pode lavar e cozinhar, com
depósito. ' Tratnr na Traves-
sa Dr._.Vrn.ú)oL 191.
QUARTO —«Aluga-se a 1 ou ., ,.„ . ..,.
2 rapazes do respeito. Casal ALUGA-faE quarto em cas

ligada, Junto dn Praça Seca
nua Marangá, 148.
CENTRAL

de família. Rua Euclides da
Cunha. 56 — S. Cristóvtio.
QUARTO c/ móveis." aluga-se
para uni rapaz» — Süj L"iis
Gon_;agi. 1035. casa 6.
SALA DE FRENTE — Ahl-
gp-se, pode lavar e cu7.inb.ar,
com 3 meses em depósito.
R. Barão de Iguatemi, 57 —
Praça da Bandeira.COPACABANA — Alugo pa-

ra temporada np. conjugado,
mobiliado, R. Raimundo Cor-
rela. 44. ap. 304, a ce.mi c
referíriclas. Tratnr no local. 0
^0.r..„„ v, __- _-• pavimonto, com sala. 2 qiiar-l
».,?,"" IUln 'rado tos, cozinha, banheiro e área

de familia cjv.e dó referências.
Maranhão, 233 — Méier.
AÍ.UGO sala frente" casa fa-
mllla, a pessoas de trato, 40
mil, çl pag. atilam. Flacl: 91
APARTAMENTO -— Alugarse
c| 3 qts.. sala, na Rua Bar-
bosa da Silva 95, próximo da
Rua Ana Nó "

ALUGA-SE ep.

Júnior. 2S1. Aluga-se ap. 007
e 013. Chaves cem Sr. Scvcri-
110.
COPACABANA —..Turista —
Aluga-se qto. bem mobília-
dó. Av.; Copacabana 372'203.
em ap. dc moças; aluga-so

ra outra. Rua Sousa Lima,
43. ftp._407.
2SQUINA AVENIDA ATLÃN-

2 qts.. s. e"•TscrT-PtÍT-fivlo 
_^AIn^i-ií!-epcr-dé!lc!ns "° empregadaSAO CRISTÓVÃO — Alt...l-; Ve- e ,nl,ri,. -_.v _., gubur-se ótima casa na Rua Faria ba-.a ga36 tlla ,0 - y, ¦

Brf^a íl. 21 ca^a 6 — 1.°   —— 
ALUGA-SE np. — R. Arlstl-
des Cnlre. 2.J8. np. 301. Tra-

c/ tanque. Chaves no 2.° pa.
vimènto ou ao lado e tratar
no Banco Aliança na Pi-aça
Pio X n. 9a, depois do meto-
dia. 

'

V-AOA para e.tudantc ou mô-
ca que trabalho fora. Ver ho-
je e amanha na Rua Mariz
e Barros n. 272. np. £09. —
Pça. da Bandeira.

TICA - Alugãíse' l quartbXIJi'.'R. CÔM3?."a senhor ou casal cm trán- íl•*,*• **' •*-"¦*¦*¦
sito, 1 ou 2 mofes. Informa-
ç5es tel". 57-7G42. Trocam-so
referências.
FAMÍLIA estrangeira al.T.qt.
bem mobiliado a casal, porm.-s o-.i tempóradal Av. Atl&n-
tica. 3 040/303.
GRANDE QUARTO — Aluga-
se, referências, tcl. 34-6839;
garageSi-—"" Aluga-se' vaga,
Posto 6. tel. 27-600".

ALUOA-SE quarto para tem
porada de férias. 57-3534. —
Copacabana.
ALUGA-SEiap. 707. RuaPau-
Ia Freitas, 31, sala. qt., (se-
parados), eoz., banh., área —
Tratar APSA. Trav. Ouvidor
n.° 33;- telr;: 52-5007:
ALUGA-SE quarto mobiliado
con) roupa e banho ouente.
em cosa de família. Preco: 30
mll. Raul Pompóía. 18G;093.
2_.o elevador.
ALUGAM-SE CASAS — Sala,
quarto, cozinlva. bnnh., dep.
Ver na. Rua Anlônio Raposo,
27L_j— B. Ribeiro.:
ÀPAflIÍVMENTÕ MOBILIADO
— Aluga-se, com 2 saias, 3
quartos, Jai-dim do Inv., màle
dependôncias. Cem _-eladelra.
Frente. Av. Copacabana, jun-
to Tíu-mjs Copacabana Paia-
ce. CrS 250 000,00. Mais taxas
cond. — Tratar tel. 37-2432.
ALUGO a casal, torrip. 10-30
dias, peq. ap. luxo, atap. re-
frlgerado, c| gelad:, TV", mo-
veis etc. Albòrtino, Av. Copa-
cnbnna, 420.
APARTAMENTO, junto.Metrô
r— sala, dorm.. «ep., mobll.,
____ Altigo 2 meses. 37-RMS.

GAIWCrM — Aluga-se vaga
— Barata Ribeiro. 672. Tra-
t_r'-_Rttaf da,- Alfândega, 169.
L"_ -M È - COPACABANA —
Quarto. Aluga-so cm apar-
tamento de casal, um inde-
pendente pnra moça. Rua
Sousa Uma. 432. ap. 501, Co-
pacabana. Tratar só pessoal-
mente:
MOÇA Procura outra para dl-
vldlr quarto. Rua 5 de Ju-
lho, 202, ap._ 306—_Cop._
PROCURO moça," senhora, ti:-
vldlr despesas ap.. — Tro-
caxn-se referências. Copaca-
bana, 1 226. sala 401.

QUARTO.^- Aluga-sa;em ap;
de luxo. único Inquilino, com
roupa d_ rama, caí6 da ma-
nhã, a senhor de ílno trato,
trabalhe íora, traga telefone
est, 36-3757 ou alguém pos-
sa ceder extensão. Pa.aa-so
bem. Tratar na Hua Barata
Ribeiro. 94, ap. BOI. Teloío-
ne_ 36-4280.
quarto mob.rp! '2.rapazes;
Ref. 23 mll_cada. 37-S697.__
quartos 

'"bins * 
p| turistas;

temporada ou diária. Rua
SointiRomán, 74. _T._27-3700.
QUARTO peo. mob. a moça
que trab. fora, 30 000. uv.ra
ótima em qto. de duas. 20
mll. Copacabana 583, an. C03.
RÚA BARATA RIBEIRO, 430,
alugo apartamento 306, tem-
porada, c] porteira.

ALUGO, férias, peo. ap. mob.,
qúartorsala sep. Kua Barfio
de Ipanema n.o 77, ap. C-06,
dns 18 às_20_horns.
ALUGO para temporada, lu-

ALUGO ap.: sl., 2 qts. c dep.
R. Sfto Roberto. 79, das 7 iis
iL_c R_-_Qultanda, 80. 10.^. _
ALÜGA-SE um quarto mobi-
liado a Sr. CrS 30 000.00. Tel,
5a-792_ — Tijuca.
ALUGA-SE casa moderna. 2
pav., 2 salas, 5 quartos, co-
r»t, dep., garagem — Rua
Moura Brito n. 172. prédio
n. 3 — Tiiuca — Chaves nojdo açougue.
n. 5 — T.-atar tcl. 25-1673 - ~

propr.

.ar tel. 26-8884. Corroía
ALUGA-SE o op. 203 da Rn-.
Dias da Cru/. 910 sala qt_>.
co7., bnnh. Tratar APSA. —
Tra-v. do Ouvidor. 32, 2.°-mi-
dar, ti..-3 12 i.s 17 horas. Tol.:
52-5007¦
ALUGO "qúnrto':— R. Silo
Bri_, IM, a_>. 102. Todos os
Santo.-.
ALUGA-SE cana sl.. 2 tiuartos.
Rua 5, Quadra I, 19-P —
Guadalupe. Deodoro. üOOtiO.00.
ALUGO ap. grande — Rua
do Pinto. 54.
ALUGA-SE vaga na R. Fran-
cisço>Vale|v31-A, sobraüo.
ALUGO cisa neva ae qto.
Sla, coz. banh. 2 áreas. Ver
na R. 12 n. 18. J. Novo Rea-
longo. Ônibus na p»-.rta. Tc-
lefonar 29-0242. Sr. Joaquim

UM, o 3 qtò«„ saía, qv.lt
etc, por Cri !U0 mil. Cha-
ver. local o tratar CIVIA —
Trt. 53-0103,
ENGENHO DENTRO — "Alu-
Ita-sc cosa; Rua Josò dos Reis
11. 299. Ojisn. 1;
JAHOttt :NOVO; RoaloIlBO —
Aluno casa 2 qts., 1 sala, co-
/Inha, banh. o varanda, Crs3.1 mll, desc cm folha, Uua
17, q. 20, lote 32, llealen.ro.'-'.;i'.'.\r_no_mesrr.o,_e/ D. Nllzn
LOJA o inorad. AluKa-oe,
Nllópoll». Mona nnricto, 59.
pTédáde ~_Aluga-se;.ap. a
qui., Rua Gomes Serpo, 371.
Prelerfmiliv dfiró.-lto. Das 13
An 17 horas.
MÉIER — Alugam-se. ótimos
qls. e salas na Av. Amaro
Cavalcante. Exlgo-so dejióslto.
MÉIER — Aluga-so casa nova
3 qts., sl., copa, coa. o dep.
empr. lm Itua Jullfio Castelo,
43, c| I. Ver no local.
meier"— Sra. só-aluga qto,sala espaçosos a oasal b| fl-
lhos ou 2 sras, quo trabalhem
ícru, podendo lavar o coiíi-
niiiir. nua Caxambl, 472, c|
14.
MEIER — AlUga-SO ap. ti"-
po casa, com 2 quartosíquin-
tal etc, nn nua Tenente
Trança n. 273. Bondo J o s e
noulíftclo.
M.YREcilÁL — Aluga-se uma
casa na. R. Jarlna, 204, om
írente ü eétaçAo, das fl iis
12 h.- 
J.1Í.ÍER — AÍugaírc" ótimo*
apartamento c/ 3 quartos e
demais dependências. Base:
100 000, mais taxas. — Rua
Gustavo Goma, 166, ap. 101.
OLINDA — Aluga-se uma ca-

2 qts., s.. cos., banh.
água c luz. Ver Av. Salgado
Pilho. 1 257, ci 7. Tratar Rua
Magalíld.és Casl-ro, 167, ap.
102. Preço 35' mll.
QUARTO" — Àlugo-ce para
moça ou senhora. Ambleit-
te íamlliar. Tratar na Tra-
vessa José BonifAclo 11, ap.
300, das 7 os 13 horas. —
p._Dora.
QÜÃRTÕ. alugo.i i rapazes,
R. 3_oipebaL U__ M. Hermes.
QUINTINO, — Alugo casa
aluguel 35 mil, desconto em
folha, militar ou funciona-
rio público. Rua Souto 593,
Josf.
RIACHUELO — Aiusa-sc ca.-
sa. Rua Ana Ncr!. ?. 214, cl
STqts.yffi salas e_jdep.
i-fic/.p.Do" de" albuquer-
QUE — Aluga-se na R.ia Al-
cobaça 349. 1 casa c| 2 qts..
2 salas, lavanderia o dep —
Entrada paia carro. Tratar
no local.
SENADOR OAMARA

do Vicente dí Cnvvatho, com
4 tiuortos, 2 salas, copa, co-
zinha, 2 varandas, entrada
do automóvel c «ronde quin-tal. Aluguol 90 000,00. Infor-
mações pelo toleíone_45-on07.
ALUGA-SB caóa de quarto,nala, cozinha o banheiro a
casal sem filho.. Rua Tumu-
aumnque. 55. Cavalcante; li-
nha Auxiliar.
AI.UOO ap". 101, sala, 2 tiuor-
tos. Rua Edmundo 413 —
1'ltaves.
ALUGA-SE cosa com aala,
q-ir.rto c cozlnlio, Cr? ....
83 000,00 ua Rua Francisco de
Paula Monozes n. 24. entre
Pavuna « Anchieta.
ENGENHO'¦' DA' RAINHA- —
A'.iu:a-se casa cem 3 salas, 3
quartos e dcpe.idonclas, na
Rua JulIr^Corilr.or,, 02. Ver
no local e tratar na Rua Al-
cindo Guanabara 21. sala
901. das 12 às 18 h.
p.òcha'"mír«;òa'— cole-
frio — Alul.im-ce dois ótimos
apartamer.ío com sala, quar-t;>, banheiro completo, cozi-
nha e íirea,, na, Est. do Bar-
ro Vermelho. 1 182, Chaves
no local e trator no Banco
Aliança na Praça Pio X, 39— df|)o!s do meio-dia.
ROCHA'MIRANDA — Alu-
Sam-se apartamentos com 2
quartos. Ver: Rua Turmall-
nos. 380. Tratai- Roseny via-
na Imóveis Ltüa. — Av. Brás
de Pina.. 59, s| 205. Penha. —
Tel. 30-0874.
TOMA2INHO — ÃíõiFãlíc-.
casa grande « modesta. Pi-
so de cimento, água de po-
ço. Rua Auríllo Cordeiro n
506.-Tél. .58-6730.,
VI CEN TE CARVALHO-^
AlUíto l quorto. R. Itaplru
n. 731.

DIVERSOS
ALUGA-SE vaga a moça que
trabalhe fora, com direito a
lavar e cozinhar. Aluguel CrS
18 000.00 a 20 000,00. — Tcl.
26-5341,
ALUGO Miguel Pereira. —
Casa grande. Mobil. 100 ml!
mensais. —__25-9080. Jaime.
ÀLUGÀ-SE vaga p/ 1 carro."
Tri' íi-.?;1--—
ALUGO quarto em cosa de
família, a dois ou 3 rapazes
ou casal, que trabalhe fora.
Te'.. 22-1073.

Nova Lima. 40. Aluga-so unir.
casa cora 3 qtos,, saia, coz.
e banh. 380 «¦.'! de terreno,
em esquinai ->"> mll. Chaves
ho lado, com D. Oü.-.rta. Tel.
.•.0-774].
SAMPAIO - ; Alugom-se õtí^
mos Quartos na Rua 24 do
Maio 763. f. Tratar com D.
Hermlnla.
VAGA — Aluga-se uma o r:i-
paz do comércio com refrl-
cões — Rua Dias da Cruz,
108 — Meier.

ALUGO ap. 3 salas. 3 qts..
ampla cozinha^ dop. de em-
p:'c-_:ada._Tratar_te^:_ 27-0698.
àlugà-sê l casa modesta,
c! 2 quartos, demais depen-
dt_icla.s. Aluguel 10 mll. —
AUstlm, Est. do Rio. Tratar
Largo da Carioca, 5, s!708.

Rua|CASA GRANDE-—.Preclsoípl

ALUGA-SE ap. 2 quartos. 1
sala, cozinha, banheiro, dep.
empregada, vaga carro. Kua
Barão Itapagipe n.° 404.
ALUGA-SE um apartamento
de sala. dois quartos e de-
tnals dependências. Rua Pa-
reto. 42, ap. 801. Tratar p/
tol„38-Sl 75.
ALUGA-SE apartamento dé

sala o quarto conjugado, ha-
nheiro e cozinha no Edlt.
Etlangela na Avenida Paulo
Pròhtlh, 251, ap. 001 - Cha-
vos com o porteiro — Tra-
ta-se com Comente na Rua
do Carmo, 65, 5.°. Telefone:
32-4635:
ÃLÜGO ura quarto para ra-
pazes. Pede depósito. — Rua
Aristides Lobo, 100, sobrado.
ALUGO. qto. mobiliado, a 

'2

senhores ou casal. Rua Ba-
rfio dei.Uba, 428—303._
MODA — Aluga-se ap. do
luxo, 2 quartos. 1 gelo. sola
banheiro em cor, gde, área
100 ooo, dependências, um
por andar, súo 3, térreo —
58-4841.
QUARTO — AIug£-se em ca-
sa de família, a (2) dois ra-
pazes._____ Aristides Lobo. _2_5.
QUARTO mob. pi moças ii-
nas q. trab. fora. 14 ml! cada.
R. Conselheiro Barros, 32. Tel.
34-5328.
QUARTO pl moças; 30 mil. —
Pereira Nunes. 356.
TIJUCA - Alugam-so quar-
tos na Rua Uruguai ____ 299
TIJUOA — Alugo;.:ótimo up.
3 qts;, 2 sir,., com Bancas, bu-
nheiro, copa, co„., área. dep.
Rua Coiln-o. 51, op. 202. —
Saltar na C. Bonfim. 1004.; '
'FÍJÜCA — Aluga-se bem
quarlo a casal t-.cn filhos,
aluguel 15 mil, com 3 mc=es
em depósito. fftua Heitor
Beltrão n." 51.

Pl-ALUGAM-SE aps. lia R,
cui,_l82 — B. Ribeiro.
ALUQ-A-SE casa grando no-
va. R. Brás do Amaral, 4S0
— Jardim Sulacap. Al. 75
mil cruzeiros.
ÃÍ.UGA-SÈ quarto em casa
de íamilia, que d6 referCn-
cias.' — Maranhão, 233. —
Méier:

LEOPOLDINA
ALUGA-SE ap". s. q. c. b. AlR.
42 000. R. Iramala. 89ú. Av.
Brasll_—-_ R. Nacional." _
ALUGA-SE 

"casa "na" 
Penha.

00 mll mais taxas — Rua Je-
qulrlça. 159.
ÃLUGÃ-SE 1 quarto mobilia-
do com todo conforto, em (ip.
tíe cnsal .sem filhos. Tem te-
lefone; 30-7297 — Penha Clr-
cular. Sr._Barreto.
ATENÇÃO —"Variante, alu-
ija-se uma loja na Rua Pi-
•.¦om.'! n.° 2.'i0 (Olaria). Tel.:
30-2309 'Sardinha.'. .
ÃLÜGÃ-SE na R. Kw. Co-
rlolano Góis .70, fundos; c/
sala. 2 qt-í., co?., banh., ér<ír.,
cara<rem. Tratar APSA". T:rv.
Ouvidor 32 2.» andar, das 12
às 17_ horas — S2-3007.
ALUGA-SE .sob; :.7Ò ; fds. da
Kua Eng. Corlolono Grtls. c/
sala, qto., coz.. banh. Tratar
APSA. Trav. Ouvidor, 32, 2.°
andar, das 12 às 17 hor.\s. —
TeL 52-5007.
ALUGA-SE uma esta em Se-
nador Camará, desconto em
folha, militar, eoltelro. —
Tratar Snnto Amaro. 180. ap.
208.1 Ootta; Das 14Jis^ 10_.i*_
ÀLÜGAM-sE apartamentos
de primeira locação, com 1 c
2 dormitórios, sala. banheiro
coin])leto. Ver Rua Juvenal
Galeno. 115. Olaria. Tratar na
Rua dos Romeiros, 18G-A —
Penha.
ÀLÚGA-SE uma casa com 3
quartos, sala c demais depen-
dénclos, garagem e tuna
meia-ágüa nos íundos, tudo
junto, na Rua Plraeanluba.
118 _ Vila Cosmos. Em fren
tc !t Estrada Elétrica, das 9
òs 4.

ALUGA-SE quarto, estação de
Madureira, para pessoa ló. do
responsabilidade, ssm móveis

CrS 20 000,00. Tel. 32-8327
D. Dulce.

ALÜGÀ-SÈ uma c.vsa. quír^
to, sala, cozinha, — Rv.a Ca-
tnoropl_i,_.so. Bento Ribeiro.
ALUGA-SE uma cosa nova.

Cr? 33 mil. Rua Maragogliiah.:2". Realengo.. Bata:
ALUGA-SE casa ÒY, da Ruã
Vitor Meireles; el sala. sale-
ta, copa, coz., hall, 4 eus.,
varanda; dtp. cmp.; quintal;
garagem. Trata,' APSA —
Trav. Ouvidor, 32. 2.° and.,
das 12 ás 17 horas. Telefo-
ne S2-5007.
ALÜGÀ-SÉ Rua Dom Bosco
n," 00, com 3 qts., 2 salas,
2 copas, 2 bonhs., coz,, qto.
emp.. varanda; quintal, va-
randa, terraço, loc. p/ car-
ro. Tratar APSA — Trav.
Ouvidor. 32, 2.o and., das 12
a__17_liori ________ Tel.-':52-5007'.'
ALUGA-SE no Méior,-'. ótimo
ap. sala, dois quartos, dep.
completas — Ver com port.
Bua Sousa Aguiar, 22, apt.
402. Tratar ua EC1L - Rua
Assembléia, 51, gr. 702. Tcl.
42-3704.
ALíTJG-A-SE um quatro pura
homem, na Rua Conde Rc-
zendo;.:321 _Bento Ribeiro.
ALUGA-SE uma cosa eniMa-
reehal Herínes, Rua 3'erei-
ra da Nóbrega; 343. Quar-
to. bala, cozinha, banheiro.
quintal) varanda, garagein pj
carro — Tratar no Mercado
Madurelra — Galei-la C, n
130, l.o Pavimento — Sr.
Pedro.

pl 2 rapazcsUcòmb0UsIa"n;í^:a:OSO-° im?.'° !ro- .c,°, S 1»"(TEMPORADA, ap. mob"  '" •• "¦ '"jças e dependência*, todo mo-12 qts. den 57-3:r5.o mar. Rua Emieneclldo doBarrQei,. 77. ¦ — Gloria: __ALUGO vazio, a 
"csial. 

_'-jKt'-to e dependências. 32 mildeposito 2 me.es, — RuaSanto Amaro, 15.
ALUGO quorto — Sta. Tere-sa. Tel. 42-2394.^
DIPLOMATA liiRlès prõ~cura para alu_ar Rrandcapartamento mobiliado c

ALUGA-SE np. 202 dn Rua
Figueiredo Magalhães, 848, c]
sala. 3 qts.. banh., dep. emp.
Tratar: APSA. Trav. Ouvi-
dor, 32, a.», das 12 As 17 ho-
ras. Tcl. 52-5007.
ALUGA-SB grande tala mo-
biliada com vista para mar.
37-2391.

Jocal de Laranjeiras 

QUARTO e vaga a moça —
Ver A tarde. Av. Copacaba-
11a. 793-M8.
RUA RAIMUNDO CÕnRÊTÃ.
72 — Aluga-se, inteiramente
mobiliado. e' rádio c TV. por
5 meses, o ap. 002, sala. 2
quartos, dep/». completas em
pregada c garagem - Cha-
ves cj o porteiro c tratar;
22-3387, de tesunda a sexta-
feira.
RÜA RAIMUNDO .CORRüftA
72 — Aluga-se, lntelramch-
te mobiliado, c.| gel. o tcl.
por 4 meses, o np. 102, sala
2 Quartos, deps. completas
empregada c garagem; Cha
ves cf o porteiro e tratar:
22-8337, dc segunda a sexta-
feira.
RUA REPÚBLICA DO PERU
n.o 143. ap. 307 — Mobiliado,
oom. sala, quarto, banheiro e
cozinha: Chaves com o por
teiro. I-.-f: 42-1314. i niiii.W w-,._in.l= niniionn !üUlli' na nua General Ro
TÍV.priR"<n-~^-^T,,T-^^-"!íüi!r!0S' varaMii' pequei.0 chu Mala", ni. Osvaldo CruzifcMPORAD_ ep. _conJ. mo- | ._,_, ,, , „ v j-1:latio E. Portei».

ÃLUGA-SE,'iim. quarto casal
ou 2 moças que trabalham
íora. Travessa Godinho da
Costa, .126 -~v Abolição._
CASA — Aluga-se, 2 salas. 4
qts., copa, cozinha, quintal,
paragem, demais depend. - R.
Vitor Meireles, G4 — Trata-
Aux. Predial — Tan. do Ou-
vldor. 32.
CASA — Aluga-sê-"1Õ0 mil,
sala, 2 quartos, copa, cn-
trada de carro, quarto c ba-
nheiro empreitada. R. Gene-
rol Clarlndó 386 — Engenho
d» Dentro.

TIJUCA — Rua Ponles Cor
reia n. 50 — Começa na;^^^^»-^
Rua Barão de Mesquita — S?? y,"i:Hlc,K'Ribe"'°- 2M-ü,ng. --ne Dentro.
Aluga-se matimíica casa com aluga-se uma casa.. saia,:
, .. -i - i ii. quarto c cozinha; Rua Pe-
jardim, 2 salas, banheiro rtapé,i7«:.Maiietriot_5ftooas.

, .ii cadura-Baugu: Crs 25000.00.
ü compielo, ampla cozinha, 4!ÃLua.Cs_~aTj'rdl;i:.onto"'"em

folha, ha Rua General Ro-

op. 319.

biliado, com geladeira etc. .-,_.,,_ , _,„_„-. -.¦_,¦ ,, ..Rua Republica do Peru n.»l ?_BMPQRADA alugo íte. iun-
302, ap. 003. — Copacabana.

AIíTJGA-SB mob., íemoorada
ap. 2 quartos; e, depend. R

wl à>vista^inarr*i50:miL.ver.'"qüihlai. Ver das 9 Ys 13depois 14 horas, Paula Frei- ,"
_ iheras. Tratar: Imobiliária

y ¦*•¦ RIANA - CRECI 212. Pra-
ça Mauá n.° 7, grupo 613.to a praia, mob., qt.. banh.

n coz. 120 000,00 — 57-0841*.
TEMPORADA — Ãp. mobi-
liado, ci sala, qto., banh.,
ltlt.cli. Tel, 37-4097.
TEMPORADA — 

^"Ãlug. 
ops.

tnobs. 1. 2, 3 qts. B. Rlb. 80-
307 — 36-6200.
VAGA GARAGEM. Aluga-se.
13 mil. Av. Rainha Elizabeth— Tel. 47-1732.
VAGA p| moça ou tenhora,
roupa de cama, cr.fü da ma-
iihii, pl lavar * passar, 25 000
Tcl. 3G-7333.

IP AN. -LEBLON

Tarque Guinle. Tcl.: D.
Allsori 23-8183,/alas itlcis.JBar.Vo feânema, 22|201; cha-
GLÓRIA — AlUga-so o apar-].!?-. j-1.. porteiro, 160 mll.
jarnent» s-102, da Rua Cftn- ALUGO ap. de quarto e íãTa,<3ido Mondes, 241. Quarto, separadosi «namento mobi-1 ALUGAMOS ap. 101; da RuaB3.a e co-unha. dcpendÊnclalHado, com geladeira, íiirdlni|Abela:do Lobo. 02, saia, 2 q-.s,para empregada, tel. e va-|luvernò etc, por temporada 002., banh.. drp. cm-j. Tra-randa, com ou sem mobília í™ dlàvla. De frente. Tratar tí: APSA na Trav. OuvidorTelefonar: 54-0776. Av. Copacabana, 1 103, np.ln-0 32, 2.0 andar, dts 12 ãs
SÃStÃ TURESA- Hotel Be- \^h~- - -Ul°^s. Te!. 52-5007.
la Vista, a 10 minute, da ?í'HGA-S-5 ai'- 103. <^ Rua CASAL ESTRANGEIRO SemCarioca. A.os. • ots. com rc- V'imi Uirich 202. com 2 filhos, procura alugar apfeições — Tel. 42-9.74B."
VAGA — AlUga-se; pa;pau. Monto Alegre, 40

Tel.: 23-0975.
TIJUCA — Rua Senador Fu:-
tado; 29, ap. 301. Aluao apar-
tonvento c/ 3 quartos, saia;
cozinha, íirea, tanque, ba-
nheiro. quarto emprestada,
pintura neva, sinteco. Tratar
no loco,], das 10 às 13 Iroras
Telefone 48-0101. 6r. Ribeiro.

/zaetaoln
e blusa. Troca-se por mó-
TIJUCA — Aluga-so magnl
fico apartamento. 3 quarto
e demais dependências.

ATENÇÃO — RAMOS — Alu-
ga-se um apartamento de lu-
xo. com 4 quartos, 2 salas,
cozinha, copa, banheiro so-
ciai e banheiro de emprega-
da, área envldraçada cj tan-
oue e terraço com tanque —
Aluguel: CrS 130 000.00. Trn-
tar na Rua Joio Silva, 45,
op. 201.
ALUGA-SE um tiüarto e ba-
nheiro a um Senhor oue tra-
balhe fora ou uma senhora
ou rapaz. Preco: 10 000,00. —
Rim Professor Artur Tliiré n.
42 — Vv-Jardlm da Panha.
ALUGO —.-.Casa, modesta. 2
qto.. sal.", coz.. 23 mil — Des-
conto — Caxias. Av. NUò i*o
çanha, 1 459.
ALUGA-SE. na Rua. Cantou
n.o 21 — Bros dc Pina, oasa
com 2 c.is., 2 sis., coz., ba-
nheiro. quintal com qt,'; cmp.,
garagem. Tratar no Banco
Auxiliar da ProduçSo S. A.
Travessa <io Ouvidor, 12 —
Tel. 52-2220. Chaves na Rua
Valentim. Magalhães, 334-B,
em Vigário Geral.
ALUGA-SE ótimo apartamen-
to com '2 quartos, Bala, co-
Ssinha, banheiro e área. Con-
duçáo na porta, multa áííua.
Rua Leopoldina Rego U. 72J,
up, 202. Penha. Chaves no
ap. 102. Tretar pelo telefo-
ne 42-1314. D. Sueli;
BRÁS DE P1MA — AlUgOiáp.
coni 3 quartos. Hua Idumój
173. ao. 302. Tratar p/ tel.
31-0799.
CAXIAS — Casa — Saia,
qt,., cc7., aluga-se. Ver c
tratar Rua Vassouras, 350,
corte 8. Aluguel 20 000, com
íladcr.
HIGIENOPOLIS — Aluga-se
o ap. 202 da P.ua Lourenço
Ribeiro, 82, c| 3 qts., ssla c
demais dep.. alug. 70 mil. —
Tratar na O-galei, na Rua
México. 41, sl 1 301.

GARAGEM — Aluga-so vaga
no melhor ponto da Praça
da Bandeira, tratar com Ar-
tnr. Tel.: 23-0000.
puEOISO 

" 
«1 tiitar" uma ema

para fins comeralivls, meemo
precisando obras. Tratar naRua lú-anclsco Eugênio/ 122.
ESC. - CONSULT.
CENTRO " "Âiuiõãm-so"2 

sõ"-lan -cora telefono, tratar Sr.Abreu, Voneravol Ordem daTerceira do Sfto ]'\aucl«i:odn Peultõncla. Lento da Ca-rlocii n.__5,_i.0 andar. __
CENTRO — Aiugam-se salas
com banheiro e kitch. Ver
na Rua do Riachuelo, 333,
e tratar na sede da ATLAS
S.A. — Inc. e Adm. Av.
Presidente Vargas n.° 463,
13.° andar.

CENTRO — Alugam-se con-
juntos de salas de trente.
Ver na Rua do Riachuelo n.
333 — Tratar na sede da
Atlas S.A. Incorp. e Adm.
Av. Presidente Vargas 463,
13.° andaL
CENTRO — Aluga-se parufins comerciais, no estado,
na Rua Imperatriz Leopol-
dina n. 8, o grupo 307, com
antcsala e sala, de frente, 1
banheiro completo, armários
embutidos. Ver no local e
tratar pessoalmente cf Alcn-
car <fc Cia. — Av. Marechal
Floriano n. 10 — l.o andar
ESCRITÓRIO montado,;gran-
de sala dividida cm duas,
móveis, máquina. — Aluguel
15 000. ótimo ponto R. Acre.
Tratar'23.0014 — Antônio.
SALA*?—'.Alugo-se' o 1 209 da
Run, Visc. dc Inhaúma ri; 50— Chaves com o porteiro —
Aluguel 00 000.00 e taxas.
Tratar na Praça 15 de No-
vembro n. 20 — eala 308. —
Tel.;: 31-2753.
TIJUCA — Próximo a Praça
Saenz Pen», 7>rocuro paraalugar apartamento do sala,
2 qdartos, de-peud fino Ias d_
empregada. Fla-dor proprietá*
rio ou depósito. Tratar pelo
telefone 34-XOS.

PASSA-SE loja com con-
trato, que servo para banco
ou outros rumos, Ver Praça
CondCssa Paulo Frontin, 57,
PETliÕPÕLIS 

"— 
centro —

Loja, area 300 m quadrados,
J» com alvará para oflclnu
tie automóveis, própria ara
Vo.!'.T.va<.cn, passa-se contra-
to, Tratar tel. 0(108. Potropo-
Its, depois daa 20 horas com
Br. Miguel,
SALA — ÁÍURa_e para qual-quer negócio, em urí-dlo co-,mercial, com 40 m2.. em 4,"
andar, na Avenida Copacaba-
bana n. 383, 4»._
NOVA IGUAÇU
ALUOA-SE casa eom 3 quar-tos. Rua Jail n.e 455 — Cha.
crlnlia^ Nova IgUaQU. 
NOVA 1ÒÜAÇU"— 

"AIUKO 
CU-

sa, it. Professor Ribeho, tn,
Tel. 38-0002.

DINlIErnO — Empre.no. hi-IMtecaí. Sou.-.a Franco, £a —53-2101. Todos dias e hora -_*
Joit.o. _
DINilHIÜd x iwtc_.ovi.f__•'Soluções ate _0',ó do valor do«ou auto. Propostas pava on." 03 421, na Portaria dt.it»Jornal.
dinheiro..- preoiso de"tfuímllhtio e melo, pni.o em "1
dln* 1000 000,00 om parce.Ias diárias do Crí 80 mll.— Telefonar urgentt para22-0073 — Sr. Rangel.
dinheiro .'— Emprestamos
com rapltle-.. at* 100 mll eoi»»vallsta. Pagamento cm bcui
parcelas mensal». Rer.p. cdados pessoal» t telefone pio n.» 03 325, na portari.'dcjte Jornal.

PASSA-SE contrato loja c/
tslefono. Rua Moncorvo Fl-
lho, 07, loja 2. Urgente, mo-
tivo saúde. Tratar telefone:
32-3947.

ÂIPÂO
Av. Brasil, 2231
Aceitam-õe carros para

estadia ou oficina de lan-
térhágcm. 10 vagas. Tem
telelone. Tratar com Mil-
ton no local ou 28-4706.
Se.çimda-feira."LOJ 

A E~~"
GALPÃO
Àluga-se loia com 30 m2 e

galpSo com 350 m2 na Rlla
Visconde Santa Isabel n.o 40.
Falar com o proprietário no
ap. 50!.

ydancas
A PRAZO

AS BRASILEIRAS
Tel. 30-5365

LOJAS
ALUGO loja p| comércio on
indústria, bom ponto, na R.
Montevidéu — Penha. Tel.
30-S544.
ALUGA-SE no mellior ponto
cia. Praça da Bandeira na R.
Mari/, c Barras n. 10, ótima
e e5pr.ço..a loja com 3 por-
tas, de írente oo chafariz —
Presta-se a lancbonote, far*
n.tcla ou churrascaria. Tc-
lefone 28-8723.

alugar, faço obrar, por minha
conta. Dou fiatlor idôneo oti
adianto aluguéis: Telefone
28-0143
ESTRANGEIRO responsável
procura pessoa séria c| ap.
discreto. Zona Sul ou Centro
pl comportllhar durante o
dia — Carta.- para o n,° .,
03:120. na portaria deste Jor-
no.1
PRECISO ap. ou casa até 70
mll, deposito. Telefonar D.
Marina — 22-479, senundn-
feira das fl às 11 e daa 1_
as 18 horas.__ <
PRECISO up. conj. Zona Sul
— 48-3003, Ronaldo.
PROCURO quarto em troca
de telefone, linha 23, Cha-
mr Anna — 23-0377.
QUARTO — AÍu-i.." frente, I pir„ __ ,,„., ,\ndré ltn.
mob.. a moca ou senhora de cha i 370 Tlmrespeito. Amb. familiar. — ________ __l™_j"ünlcálnq. 45 000.- Telefone: | ALUGA-SE umaíloja-medln-
QUARTO pequeno na Zona]do 17x8, ou seja 130 m2, cm
Stü. Procuro para meu cho- azulejo e cem t-elcíone. nua
fer. Tels. 52-8489 - 27-3073. Coronel Serrado, 1 OO.k São
eom Sr. Roberto.

LOJA VAZIA, pequena, com
Instalações comerciais, no
melhor ponto do Lins, Yqü-
sa-se contraio 5 anos. Alu-
guel Cr$ 12 000,00. — Rua
Lins de Víinconcelcs., esquina
do Vilela Tavares. Ponto íl-
ua! lotações Lins—Passeio. —
Chaves r.o n. 323-A. da Rua
Vilela Tavares.

SEPETIBA — Alugo casa. E.
Dr. Antônio Ario 134 e 124.
fundes. 40-2674.
VASSOURAS — Aluga-se ou
vende-se uma casa com dois
quarto?, sala e dependên-
clay JTelefone 28-7309
PETRÓPOLIS —
TERESÓPOLIS

ALUGO LOJA para qual-
quer ramo. Contrato na
hora. Tratar no local com

:ar cem JtV.lo

MUDANÇAS
Rápidas e Eficientes

2 8-7 649
Almte. Cochrane. 211. Tel.:
34-0420.

Procuro
para alugar
Residência ou tnaiisSo c

muitos cômodos. Telelone
32-4063.

MATERIAL DE
CONSTRUÇÃO

EMPRESTAM-SE 1. 2, 3, T7 e 10 mUllCes cl hip. ouretrov. R. Alcindo Guanaba-ra, 25, Rr. 1 103. Tcl.: 42-5834.
ÕÚRILANDÍA CLÜBÊ — In-tesrralteado, 400 mll, Sr. ri-vero. Franc, Otaviano 23.P. gasolina.
IATE" ÒLUBE -tttTde~iãnêi-
ro. Vendo uai titulo pro-prletArlo, Críi 2 200 000.00 —
Telefone 37-2620.
IATE OMJBE' iOTVmí;.
(lo título. Depois li horas.
Tel. 45-0704.".
MÒTÉi;" OOUJTORY CÍ.ÚBK
BAN1>EIRANTES — Titulo
quitado. Vendo 200 000 seu
Valor 53_t0 _,-_T_?l._3__jG35.
NEVADA Praia Olub; Vendoum titulo. Tcl. 37-3Í31.
PARTICIPAÇÃO nos ÍuÍ
cros 4 a 6 mi! cruzeiros
por 100 mil aplicados para
grande loja «le comestíveis.
Aplicação especial, de cur-
io prazo, para aproveitar
compras ocasionais com
devolução do dinheiro j/em
15 dias. — Prazos maiores
também para compras em
quantidade, na fonte. In-
formações sem compromis-
so, Kua do Catete. 113 ou
125. Procwar o „erente.
PRECISO 300 mll,,GO dias.. f£SO bons Juros e apresti . '
ílador comerciante. ltefp..i-ta para 03337, na port-.rti.dcste_.lor_.a_
RÈNIM mensal de"4~_J t?
mil cruzeiros por 100 mil
aplicados. Loja de comesti-
veis, aceita financiamento,
frarantia absoluta. Tratar-
Rua Bolivar, 38-A. Artur.
RENDA mensal~d<T4 

"i" 
6

mil cruzeiros por IOO mil
aplicados. Loja de comesti-
veis, aceiia financiamento,
garantia absoluta. Tralar.
Rua Bolivar, 38-A. e Con
dc de Bonfim 507. Artur.

MILHÕES — Dlsponho*^
Procuro sócio com capita!Atividades comercial?. Car-
tas para o n.o 03335, n& por-taria deste Jornal.

CIMENTO — 1 080.00. Parai-
?___ POSto. — 34-7930- Silvio.
LAJOTA. 20x20, custa na obra
27 000. Sr. Barbosa, scs.-íel
ra — 37-5233.

Gonçalo. Tr:
Tel. 

'3316.

ÂLÚC.A-SE parte úã frente
üe uma loja para boutique
ou outro ramo. vila Isabel;
Tratar Dona Maria. 53-7443.
ÁLUCiÁM-SE" lojas. Tratar
Rua Oscar. 16 — Quintino.
ALÜGA-SE uma loia para
ttegóelo. Rua Virgínia Vidal
n.° 253 - próximo ao Lar-
To do Tanque — Jacarepa-

Parque IMBUI — AH_ã-se|-rua__
ÜGÃKiÕS loja Ãcasa mobll.'. para 4 pessoas i

Oarnítem, Jardim, por mês
ou ano. Ir.f. 37-2730.
PETRÓPOLIS — Aluga-se
magnífica resid. mob., cen-
tro Jardim, gelad., Rar agem.
Outttbro, nov. ou de7!. Ahl-
guel mensal: 380 mil adianta-
dos. Inf. tel.: 40-0762.

NITERÓI
ALÜGA-SE um apavtarr.entci
no Campo de SSo Bento, com
sala; 2 quartos amplos, dc-
pendência para empresada —
Mensalidade Cr.. 35 mili Tra-
tar na Av. Estácio de Sli,
517, ap. 102. Icaraí. Niterói.
Chay__coni Fabiano.
SAO PRANOISCO, alugo ca-
í,a para veraneio. 54-2775.

ILHAS
ALUGAM-SE 2 aps. Rua Con-
qulstai 121, Jardim Guana-
bara. ___
alugo apartamentos novos,
na Rua Almirante Pliçuelredo
n.° 124. Ver tio local. Pre-
Kuesla. t
APABTAMBNTO.iproiico, ¦ Rus
Capanema — Vendo 3 cora 2
(its.. s. coz., bRiih. 1 600 de
entr. prests. 77 ",35,70. Visl-
tas f.ãb. e domingo ci Sr.
Amaro. Estr. da Caçula. 353
tol: Gov. 43.
aluga-stc un-.a pequena ca-
sa com todo conforto ua Rua
Comendador Bastos, 393, fun-
dos.
ALUGO CASA — Cocotá —
Ilha Gov.. 2 qts, sala, va-
randa, cozinha; garagem,
depen. Tratar Dr. Cunha. —
Sete Setembro. 163/201. Das
8 fts 11 hs. Dl&rlamcnte.
GOVERNADOR — Alugo bom
quarto a senhor eó. CrS no
mll. Ejtr. Galeno, 325. Inci.
serviço. Caçula.

<la Rua
Constam-a Barbosa, 96. Tra-
tar APSA — Travessa do Ou-
vidor, 32, 2.0 andar, das 9
its 11 e das 12 às 17 horas.
Te'.. 52-5007.
ALUGA-SE loja. 41. da. Rua
Silva Rabelo. Tratar APSA.
Trav. Ouvidor, 32, 2.° and.,
das 12 às 17 horas. Telefone:
52-5007 ______
ALUGA-SE otlma"íoja o| í.ai-
pão. Ver Av. Automóvel Ciu-
be: 11-3-A. -Tel; 28.-6231."CENTRO 

— Alugam-se lo-
jas e sobrelojas. Ver na R.
do Riachuelo, 333 e_ Iratar
na sede da ATLAS S.A. Inc.
(. Adm. Av. Presidente Var-
gas, 463, 13.° andar.
LOJAS — Alugam-se 2 óti-
mas lojas C c H, situados ne.
Rtia Prado Júnior, 271 a 227
— em Cr.paeaba.ii3., no edlíi-
cio do Cine Paris Palaco —
A.e:tdc--c ua Rua Centra!
Cristóvão Barcelos n. 24, ap,
DC1. Tel. 46-99S3. 2a„ 4a.-íci-
rn. <iA5 20 horas em dian te.

ILHA DO GOVERNADOR —
Aluga-se cana a casal si fl-
lhos ou pessoa só. Rua Apa-
porls, 91 — Praia Bandeira.

INDÚSTRIAS E
C. COMERCIAIS
ALUGA-SB na Rua" únlao
34.36, sobrado multo excon-
so, concreto, — ainda nSo
ocupado e com terraço apro-
veitàvel. Chaves na loja —
Informações no Banco Bo.--
ftes —_Rua_ 1." de Março. 4.
AUTOMÓVEIS — Loja-Mem
<lo fíú, adequada para f^6u-
cia — Dois tel_ícnes, passo
contrato. Tratar pelo tclefo-
ne 4:-47!«.

HIGIENOPOLIS
2 aps: 332 e 403 (Ia .Rua Bor-
ires Monteiro. 40, cl 2 qts., sa*
la c demais dep.. ali:. 70 mü.
Ver no local e tratar na Or-
rjalcx, im Rua Méslco u.° 41,
sala 1 301.

LOJAS — Alusam-sé. Ataulfo
dc Paiva, 1060. 60 a 120 ra2,
todas em azulejo c cerâmica,
cisterna própria. Tratar Eua
Oito dc Dezembro, 46, -Mara-
cana, com Braga (Neto) ou
Jair. Tel. 23-01Ô3,
LOJA — Alügà-se uma na
Rua Luiz Barbosa n.° 29 com
esquina da Praça Bonio dc
Drumond; ponto maravilhoso.
Iníonriíiçüo.. no Indo.
LOJAicom sob. Contrato de

ALUGAM-SE 2 andoíèS np 3 anos. nôvo. Tratar Rua
Álugt_nrs<.|RVa Prei Caneca para fins Gãtümbl, '.118.-,— Sr. Lemos.

LOJAS — Alugam-se na Rua
Padre Manso n. 43 — Ua-
dureira — CrS 16 000,00,
LOJA e gralpito — Penha. —
Aluso grandes, barato. Ur-
pente. nVer__ hoje.
LOJAS 1> loc. alug. Tam-
baú 517. Esq. Kabor do Rego
— Ramos.
Í.ÕJAS — AliiEtam-se duas
juntas ou separadas, óti-
mas para qualquer nefró-
cio. na Kua da Abolição,
i>19. Chaves no local e tra-
tar no Ilanco Aliança. Tar
ça l*fo X, 99, depois do
meio-dia. _ 
lojas - penha —Alugam-

para vários ramos, em
ponto magnífico. Afonso Ri-
beiro. 394. Ini. tel. 22-1133 -
48-5386, cl Sr. Llll!!.

PEDRAS — Vendemos p
cantaria. Ver na Kua Vis-
conde de Santa Isabel n,
602. Tratar tel. 23-8926.
PORTA ENVIDRAÇÃDA com
2,00 x 2,50, em 4 íôUiaa, p:
ra separação de peças de
apartamento, vende-se urgen-
cc. — Rua Bulhões de Car
ralhò; 4C'.\ 3.0 andar. Tclefo-
ne •*»;_^_:''-_ — Copacabana.
TACOS UE PEROBA DO
CAMPO E MARFIM -
Temos cm esloque, direta
mente da fonte de produ
ção. S.II.MA — Rua Lau
ra de Araújo, 58. Telefo
ue 4:.-M79.
TIJOLOS furados, mllheiro
2.3 mil, pédroe 1 e 3 m3 7 500,
Temos tecles os materiais dc
ccn.tr.. posto rtipldo nas
oh ras _____il.: 30 -fi OS 2 __^J__o
TUBOS ÊLETRÓDÜTOS 

"- 
Os

melhores, :iAo rachara e n3.o
enferrujam, os mais baratos
— Compre na fabricai En-
(regamos na obra. Telefone
49-2060. _ 
VENDEM-SE madeiras usa.
das. — Rua Oícar, 16. (3uin-
tino.
VERGALHAO nôvo para la-
Jo, 1 4, quilo Cr* 13O.C0. Rua
Joío clc Magalhães, 26. Tel,
30-l_3_ Bonsucesso. 
VENDEMrSB:. 100 toneladas
de plnciic a granel, 6,00
quilo. Rua Diamante, 334 —
Rocha Miranda.

CASAS DÉ
MADEIRA

Pvé-fabricadas, monta-
mos no seu terreno. Pre-
ços c c o n 6 m i c os. Telha
francesa de 1>, venezianas
etc.

R. Ferreira França, Si6
(Parada de Lucas).

CASAS
De MADEIRA

Desmonta veis, à vista e
pra?/}, entregues montadas
em seil terreno. Caminho do
Itararé, 340, Ramos — (Sxe-
citamos qualquer sugestão).

PE D RAS
S. Tome, Rosa; Verde

etc. Vendas e serviços —
Dep.: R. Assunção, 32G,
íundos — Botafogo. Arenl
to Ltda. — Tel. 52-6359.

comercia!--. Contrato do seis I LOJAS novas —- Mi ler. Alu-
mos, aluçuel Cr$ 250 mll e gam-se Rua -_a_alb.fi.os Cou-

casa J qts.,
Itua André

RAMOS — Alui
s„ CrS 45 mll
Pintor 173
Í?ARA;íALüGUEIS tie ap.
ou casa V. S. está na
Leopoldina, esti ]>ro-
curando casa ou ap., csíá
precisando íiador — Pro-
enre-me que temos findo-
res com refs. bancárias e
comerciais. Praça Tira-
dentes n. 9. sala 703, ho-
je até ãs 14 horas.

rVLtfOA-SE cc.a. grande,ma para !n<".ú..trià ou comer-1ücio, em terreno di 8 s 3t_m,'

CASCADURA — Aluga-se óti-
mo apartamento de «ala. 2
quartos e dependência 'de
empregada na Rua Barbosa

. ,282. ap. 102. Chaves na Rua
.:• ¦¦•/¦ ¦¦"' <• ¦¦¦¦¦¦-¦¦¦<*% gffb?!____S.^_ g^S

X ÍÍ9. depois dns 12 horas.

103, p| rei.

jjj^j.i_i_. ui.ica j.\y£, com ntnos,"salas, 3 quartos, coz., banh.. Ipanema", Leblon, tem:
_5 100^00 emP- Tratar: APSA, 2 anos. sala. 1 ou 2 qts den

8Pl]* ¦¦_____£_?*¦. rcl" ^-S007¦ _S«_5S cndJ1'- <»«»» *«Mobiliado. 147-3245.

Rua Unitrual n. 339. ap. 10.1
e trator em Jebur Neto Imó-
veis. Rua das Marrecas n."
40. =a':a 703. Tcl.: 52-D76R.
ANO. - GRAJAU
VILA ISABEL
ALUGA-SE um quarto, óti-
mo. Tratar na Rua Francisco
Eti:;enlo, 122. sobrado.
ALUGO np. 3 quartos, 2 sa-
la.?. dcoendenelas. R. Gra-•--atai n. 29, ap. 303. Chaves
Dona Isabel.

QUARTO a 0 500.00 C/ dep.
Caxias. Joto Ribeiro, 611.
SALA — AlUga-se, Av. Í)emo-
criiticos. 521, sobrado. Infs.
tel, 30-7H25.
SENHOB Sô ;.reclfia pequeno
apartamento ou quarlo inde-
pendente na Zona da Leo-
pol dina; Possuo telefone. —

CASA — A!u»o R "J 
iõ'Rf?0 telefonar para 30-6320.

Jardim Paraíso, ao'latiò rt|i Sr TItò. Deixar recado.
Vila Nova- — £ Grande. VIL.C COSMOS — Ah_o casa
ENGENHO __" DÉNTRÒ~^!cu?1 n còn-.ixios, na Rua An-
r.ua Adolfo Bergamini n lgaI n' 40"
316 — Ap. 4iu. Aluca-ss c

Pedras tie Cores
Zona Norte, Zona Sul,

Central, Leopoldina e Ci-
dades vizinhas Pedra S
Tome e Mariana p/ pisos
e revestimentos modernos,
V. S. encontra r.a ERPOL,
Rua Borja Reis, 759. Tele
fone 49-0907.

P R E 6 0S~
Preços da íábrica

CRS

oxas. Telefones 3C-1C33 ou'6-4:60. to, 76-A c 76-B coda uma
coin 80 in2 e área noi iun-
dos Tratar R. Urugulan» n.

710. Tel. 43-1759.

na Rua Prefeito Olímpio dcMeIo,_l_59_._ _
ALUGA-SB garagem c| águ»
c lu_t. Servindo para depó-
sito. Rua Ceiqueiia Daltro,
1G6._
ALUGA-SE uma liõ-tiqüê".Rua do Catete. Informa-
ção teL 25-0236. Senhorlta
Aríete.
ALUGA-SE 1 salpfto 27X5 na
R. Otranto 956. Parada de
Lucas, atrts da Volvo, óti-
mo para oficina c| água eluz, forja provisória.
BARBEARIA — Aluirá-se —
Rua Plcui, 576 — Bento RI-
beirei
BÀR~_3 MERCEAHIA — Ven-
de-se com ótima moradia, R.
Dr._ Noguchi', 278. Ramos.__
GALPÃO — Aluga-se Ina Rua
Duque Elstrada 36. fundos.
Tel.: 25-1302, Sr. Luís Mão
pede se.- para oficina mecá-
nica

LOJA galpS» — 8 X 60 m —
Melhor ponto de S/.o Cristo-
vfto para caca de pcçr.í>. com
telefone, força c lur,. Melho-
res detalhes cartas pr.ra 03423
na -portaria: deste Jornal. :__
LOJA — Pasaa-so bom con-
trato C5 anos). Av. N. S. de
Copacabana, Posto 6. — Tru-
tar durante o dia pelo Tel.:
42-4665; & noite 57-1519, com
o Dr. Moura.
LOJA — Centro. Av. Mem
de Sa, doU telefones, Alu-
guel baixo, posso contrato.
Tratar tel.: 43-4716.
1-OJA — Pronta para açou-
gue, c! resid. c gar., contrato
5 anos, sl luvas. — lí. Carva-
lho Moutlnho 123. Inf. tel.
30-4154. Prates.

í:aio. Jardim de inverno. _
qts.. c dependências empre-
gada. Chaves c> r.elador.
ESTAÇÃO JUSCELINO. Alu-
go caça qt., sl.. co?.., ba-
nheiro — R. Jo;eflna, Qua-dra 5, Lote 12. 20 000.

LOJINHAS — AlUi-am-s-e, a
partir de Cr$ 15 mll; lojlnh".:-
na Rua das Laranjeiras n."
:12G. Ver no local. Tratar na
BOlsa de Imóveis. Av. Rio
BrMien, 128, l.o andar.

nrru. rr ~ PRAÇA DA.BANDEIRA;
Atra- p nniipn PlítCISA-Sc galpaO, depOSITO: — Altigam-se lojas na R.AUX. - X. DOURO r , i Teixeira Soares n. 139 -
ALUQA-S_ um apartamento °" " S Pa" a.UQrr na Z04(Avcnida Kadla, 0este) .
qto.. sala, coz. R. Gcneslo dclfia JÜI. Te efOlie 27-5206 i vpr "° ,ocaI c tratar naBarros. 82. Del c_.tl.lo. ' *' Jlw'! Cia. Seguros União dos
ALüGA-SE quarto para ra-1OISS UteiS, IU 3S \1 flOrdS) Proprietários — Sccão der.. Kua D. Emília. l*s - 

e 15 ài 22 1)013$ | Administração de ImóveisInhaucos.

10 10 ....
12 12 ...,
13 13 ....
15 lã ...
16 24 ...
17 27 ...
38 30 ...
19 .1 3(5 ...
Para tacos

Sócio — Admlte;se cl ca-
pitai 1 200 mll pj negócio lu-
crativo. Retirada mínima de
120 mll. Praça Tiradentes n.o
SÍ702.
TÍTULO sócio proprietário
da Portuguesa, vende-se. Tel.-
30-7387.

TrrULOS DE CLUBES —
Vendo diversos. Tei. 23-H30.

VENDE-SE um titulo de só-
cio Proprietário Gurilándta.
Tcl. 27-52C6.
VENDEM-SE 3 cautelas da
Caixa Econômica, dc Jóias d;
alto valor; A quem Interessar
escrever para o n.o 3 511
para a portaria deite Jc-rnal.
Se po_d_el Indicar telefone.
V__NDE-SK um" titulo dõ
Montei Club«. Valor 150 OCO.ty

Tratar cem o Sr. João -?
Monteiro, -.eis. 0038 ou 0CCPetrópolis.

iNs-r. MVSÍCÀlS~~
ATENÇÃO — Vende-se uiat
plano alem&o, nôvo. pela ms-
lhor oferta. P.ua Piauí n.»r
183 — Tel.t 48-3320. '_.-
APINApOES. de pianos ^íacordeão, reformas com
(.aranda, atende-se domi-
cílio. TeL 26-1735, Sr»
German. -
ACORDEÃO SCÃJTDAIÜ —
Vend.e_e.-_Tel;_42__S_!.
ACORDEÃO" italiano criança
50 mll mínimo. Matoão, l_

II.

ACORDEÃO
Somos. Tel.

— Compro. Sr
34-6748. ,

ACORDEÃO — Seandatti, ;••
luto, seminovo. 80 baixos,"
abafadores, vendo urg"ent.e
r.o estoio. 140 000,00. — Rua
Taylor, íl. an. 624 (Lapa),
ACORDEÃO — PradelU So-
pranl, 80 balsos, r.ôvo. Rç- .
cem-ciie^cdo da ItAIU, ren- 

'
de-se, na Av. 28 de Sctcmtíro1 189-A, tel. 43-8131. . _• _
ACORDEON Scandalll 80 i.
5 r.. Italiano, novo, 150 mil
R.___6o_Ma__I_o. 81. Penha
ãcòíSíeao" — "rio-!)., 

5~
Italiano — R. Quitanda, 45-A
ATENÇÃO -— Vendo urgen-
t-e magnífico plano realmen-
te novo, com garantia inte-
gral e documentos quitação.
Av. Princesa Isabel 386, c/ 14.
Túnel Novo.
ACORDEÃO Mascarenhas, 3__
120 hainis, Cr* 120 mll, Rui .Sousa Lima, 363.
COJri'Rl_ri~p.ãlíâTiXac.
Scandali, 57-0-60.
COAIPRO 1 piano — Tcl.
27-3180. Carlos 32-2190. —i
Fago 20 mil acima!
COMPRO piano, embor-tç.;
precise reparos. 48-0431. _.,
PIANO Pctrof, importad _cepo dc metal, cordas cru-...
zadas, uma jóia. Vendo ba-
rato. Av. Copacabana 610,r;
loja I. Sonora. •
PIANO novo, modéllo &p. 88 :
notas, cepo de metal; 3 pe- ¦"¦
dais, cordas cruzadas. Ver_- ¦
do urnente, íact. pg. R'aa
Toneleros 152. Copacabana.

630,00
470,00
440,00
390,00
370,00
360,00
340,00
320,00
470,00

MANO novo, tipo ap. mar-
fim, 88 notas, cepo de me-
tali 3 pedais, rordas ern- '
zadas. Vendo urgente fact. .
py. Rua Toneleros, 152 —"
Copacabana. ",-'
PIANO Pctrof (alem&o) tipo
apartamento, importado há.
pouco. ílno gosto; fficilí.o p^-
eamento. Av. Copacabana 610
— Loja J. -". ,'

Tubos eleti-odtito, cone
xõos Ttipy. iios elétricos,
fogões, latica siinitáilfl,
cordas; etc.

Rua Fríi Caneca, 15,
próx. Pça, República.
CAUT. - FIANÇAS
DINH. . SOC. -
ACIMA do 300 mll, até 5 mt-
Ihões, empresto sob hipoteca

Tel. 57-0633, Olímpio.
ACEITA-SE tócio(a), dois (2;
c| 1 mllhAo. Tratar telefone
22-0780 — Valmlr.
CRS 1 OM 000,00 — Empresto
esta quantia. Juros descon
tados no ato 10"r, garantia
única: cerro nacional. Car-
tas sob n. Sso.5 na portaria
d-áste Jornal
OAUTELA do relósto Omega
automatic de ouro, s&l to-
ta! 200 nii_ 3J7-370O. _
CAUTi__A X DINHEIRO —
Empréstimos sob a mesma
Lüriío Sao Francisco 26, 16.°,
l_602 — Depois das 12 horas.
COMPRO titulo do Panorama
P. Hotel, série A. Paso 500
mll pela transferencia. Tel.
43-0617.
COSTA BRAVA — T.-ar.sf. ti
tulo. Ofertas tel.: 29-0170 —

- Ru» daQuUanda 8.7.'faV 
RUb^' &° 2'* a 6'*-íoN

PIANO, cepo metal, 88 notas.
B, Dep. Soares Filho. 103 _W. 

•

PIANO — Vendo um nôvo. '

Ver: Machado d» Assis. 65.
casa 3. Flamengo.
PIANO i;4 de 

"cauda 
• 1 ii* '

erniirio, maravilhosos. Veri»-
dem-se.Tel. 46-4424 e 4_-342_.
PIANÓÍ-tiJCcs. cordas c:V-
üftdas, cepo dc metal, teclado '
do marfim, tipo apartamen-
to. Custou 930. Vendo p1 340. ..
Tel. 27-1167. Mot. viagem. _
PIANOS NOVOS — Europeus
prazo, na Rua Dois á* De-
aembro, 112 — Catete.
PIANO NÔVO TIPO AP
88 notas, cepo de metal.
3 pcdaLs. cordas cruzadas.'
Vendo urgente. Fac. pag.
R. Toneleros, 152 — Co-
pacabana.
VENDE-SE um piano Halberi'
novo. CrS 450 000,00. — Tel
27-5286.
VENDE-SE piano Pleyel pa-'
ra_ estudo. 57_-_2Cí*S.
VENDEM-SE plano slemãu,
vitrola, televisão, Junto ou.
separado. Rua Piauí n. 183.
Tel.: 48-3320.

ATEXÇAO

COMPRO
1 PIANO — 57-159'
Soluj ão rápida ho-,



EMPREGOS
.FAIATES E

ÍSTUREIRAS __
UDANTE cabeleireiro' c/
atlca, 35 mil. Contro Co-

tu orol nuCopfúaabfttifl, aala 350.
costureira com prátlo» ci.
máquina do 3 amillins. —
llirv Tél-Tolrã Bastos ni 16.

- Eni?, cln Dentro, Entrar iv.v
Rua Dona Teresa.
COSTUREIRAS E ACA-
DADEIRAS — Preolsnm-
se. Salário fixo CrS 
fii) JOO.OO e mais prêmio»'• ¦-ontlvus. Praça Olavo

ic, 2R. sobrado. (Merca-
tos jnõrcsh
ITUUEIHAS — Precisam-
.ora prática (Io calças Ue

lem Só paro tirar do
íulna. Ooaturnr a domi-

¦ io Paga-so o mc-üior pro-
do Klo. Hu» Senhor dos

irsos. M. sobrado.
OSTOREIRA 

"— 
J?reol.a-se

.ara fazer pijamas e calças
colegiais. Paga-se bem. Rua
/ do Setembro, 194. so_, —
Fábrica <io Koupm iLamelra».-
cosTU-ifimA .— Preolíw?
efetiva, para casa ao lamina
-iara roupa dn criança. Av.
Copacabana 21- — 1002, —
(Lido)
OOSTUBEIHAS - Precisam-
se moças c/ pratica. Malha-
-lrt p/ trabalhar em maqul-
na Orveloqtto (costura Invl-
Btvel). Paga-se bom. Trotar
aa Rua Visconde Santa Isa-
bel, 10-A-B. Telefone: 38-5980.
Sr. Ademir.

MANICURA — .'rocisa-Hu 00m
boa ai-ftrônoift; nn. Prula de
Botafogo,".488, loJit_ O.
PREOISA-SEde 

'manicura. 
—

Poitum-so SO':;,, na Rua Xa-
vlor da Silveira, .0, sala 207,
PREOISA-SE barbeiro na R
BeiltO __^ls_o__-J__.____p_ltrl_'PREOISA-SE- dO-OabulolroIrw,
manicura o podlcura, com
prática, pana-se bom. Saláo
Salonara. Rua Barata Rlbel-
ro, 200, sala 205.
EREOISA-SE 

'"mantcüre. 
Sti-

láo Tuplara. Santo_Crlsto_22l;
PREOISA-SB- do um barbe.-
ro tia Rua Emílio Guadaftnl
n.° I 812 — Mesquita, Esta-
do do Rio.
PRECÍSÀ-SÊ cabeleireira —
Rua Sáo Clemente, 105, lo-
ia D.
PRECl.-A-SE~dc um horbclvo
píira tnibuiiiur efetivo, Kua
Sldônlo Pais, ÍM-C — Ca.v
cadura.
PRECISA-SE oficial do bar
bolro efetivo. Av. Suburbana,
7502 — AholIçAo. ^^
PRECISÁ-sir"dc aprendizes
de cabeleireira. manicura,
massagem facial. Horário das
9 ás 18 horas. Grátis para
modelos. D. llaldéc. Largo do
SRo__Franclsco 26, sala 418.
PRECISA-SE.cabelolrolra, sa-
lário o coml6sBo, Rua Sena-
dor Nabuco, 22, Vila Isabol
— D. Oreuz».
PREClSA-SE de ajudante dp
cabeleireiro na Rua Constan-
te Ramos n. 145-A.

CORTADOR — Preclsa-so de
um -oortador para camisas
rom bastante prática. Rua
Luís da Camões, 75. s/ 201,
lA-gemaria dc 5 dias.
COSjWJRE-RAS — Prcci-
sumos para fazer calças,
brasões, shortes c palclú
de pijamas, fornecemos já
cortada pl fazer em casa.
rafamos bem. Rua Lino
TcixCira, 72. Bonde Cas-
cai'_fa. ônibus Via-Jacarc,

• EIlROS — Preclsam-se
nos, tem serviço todo o

• (avor Tx:i-7cr amostra —
-óes Vouga Ltda. Rua

'¦_ jagem. 25. Botafogo.
''%_ .UÊIRA competente -
clsr.' se para robes e pija-
»', do senhora. — Paga-se

* nt. Rua Itapiru n. 5B4
fOOl — Catumbi. _____

EREOISA-SE oficial barbei-
ro, na Hua Carolina Macha-
do ___________ Ribeiro.
SALÃO" DE CASELELMSIRO
— Copacabana, cabeleireiro e
Uma manicura, urgento. —
Av. Copacabana, l 003, ap.
202.

...TUREIRAS cl prática em
usOes e blusas finas para¦ .hora-. Fagà-so bem. Ls-
.-Ü9-.W domicilio. A. Afonso
¦-íi, 121. loja A. Tijuca.
ORTADÈÍRA — Precisa-se.
¦inípetcnte pl pequena oflcl-
l de l!m<erle rie algodão —

i Itapiru, 564|30l — Ca-
Ibl.
.ÇEIRO (A) — Prcclsa-se

¦ prática, calças para se

Í.as 

c cavalheiros, na Rua
«tn Ribeiro, 90, gr. 210.
..TURElrlA, blusáo. Pre-
<-ae na Rua Teixeira, 535,

t 3 _(lto:
k iSTÜREIRAS eacabndclras.

íCUamos para confecção —
Visconde rio Plra.lá. 210-C

.3ÒISA-SÊ de cortador, com
•i.tica de fábrica dc cami-
> — Tratar na P.ua Fran-

¦_ Bernardino. 33-D e E.
-leia à ?.. Ana Néri, dá-se

ic&e e assistência médica:'o,-írabr.'ns. sátoado.
•RECISA-KE de COStUt-lr-S
aa : calças, com pratica,

a-so bem. av. Mons. Fo
' 'I'0-A. Vaz Lobo.
. ECISA-SE um bom bu

)> 

-o. e 1 ajudante, pago ao"0 o ao 2o 50. Rua Álvaro
.im 21 s] 13«2 — Cine.

. .(Ua.
< USCISAcSE de um oficial

, paletó, traga amostra, R.
: Carioca 38. 1" and.

:3C_SA-SE manicura. Tra-
tora Dona Neuza no sa-

.T.Rua Laura do Araújo,
Estacio de Sá.

ECISAM-SE oficiais para
letó. obra para forneci-
.mtos. Av. Mem de Sá, 252
R.KCISO costureira arrema-
tcUlra, ligeira, aperfeiçoada.
. Bwnblna. 24. _____
UEGISO costureira *.ompc
_f> criança alta costura —
'-.S32.

Pl! ECISA-SE do mecânico —
Ui-unto, com lenamonla,
Rtia ltacliloofc Lobo n. 83
Tratar Sr. BaiUoSi
SAPATEIROS

PRECISA-SE dc manicura -
Rtia Sáo Januário n. 601 —

áo Crlstováo.

SALÃO D'AVILLA — Cabe-
leiroira, precisa-se com prá-
tica <le todos os serviços do
ramo. Boa remuneração. Sr.
D'Avila, na R. Sllvana, n.
145 — Piedade. Tcl.: 49-9065.

CHOFERES, MEC.
E LANTERNEIROS
ELETRICISTA — Precisa-se
com conhecimenlo de ôni-
bus MERCEDES-BENZ. Exigem-
se referências. Paga-se bom
salário. Guanabara Aulo Ôni-
bus S. A. Rua Professor Pau-
Ia Aquiles, 66 e 63, Em
frenle a Igreja do Carmo.
Esfrada Vicente de Carvalho,
falar com o Sr. ARI.
ELETRICISTA para autos —
Precisa-se. Rua Rubis n. 16.
Rocha Miranda. _.
IiANT-BRNEUlOi Oficial e aju-
díinte, na Eua Jorge Rudge
n.° SS — "V. Isabel — Maneio.

— Precisa-se
com bastante prática e u-
pidez. Favor não se apre
sentar que não estiver em
condições. — Rua Humaitá,
165, fundos — Sr. Luís.
LANTERNEIROS PARA AU-
TOMOVEIS — Precisam-se
tragam roupa para começar
hoje — Avenida Nelson Car'
doso n. 1 130 — Jacarepaguá

ATENÇAOI Cortador <ie fòr.
ro. Preclsa-so profissionalcompetente para obra fina
do senhoras. Qon remunera-
çíio. Semana 5 dias, R. Ana
Néri, USS. Sto' Crl-tOváo.
CORTADOR; ... Preclsa-so" —
Trav_._Etolvlni__35, Olaria,
CÁ1XE1RÕ 

'cio 
balcáo."l-ocf-

sa-so para limpeza tle napa-
tos. Trav. Etelvina n." 36 —
Olaria.
FABRICA DE CALÇADOS-—
Preclsa-sn do bons cortadores
Pnitu-so bem. Rua Jacob. caq
com Rua Emílio Ouadanl —
Mesquita, Est. do Rio.
fabrioXde" BÔÜJAã™.^?;'
ciso cortador de couro, artltio
fino. Paita-BC CrS 2 000,00. —
Mala comlíS-O', Rua da Con-
ceiçúo, is — Sob.

Ai;,ll.U,\l.\DF.lHA - coy.raHEi-
UA — Proclíiii-mi do arruma-
(icíra * cozinh-ítm pura QC.hu
do família tio trato, poduni-
so rcfoiónolaa, Local calmo
om Sta. Toro/.d. Tratar polotol.: 25-10:15, Da. C)livla____
ARRUMADEIRA' _" Prõclsa-se
para cami tle cncal, para ua
horas da manha. Rua Con-
quinta, 42, Jardim Chmiiuba-
ra; Ilha do Governador, tele-
fono -135.

ARRUMADEIRA — 
'Piirã" 

põ".
QÜ.ha íamilla, com cartclrr».
Rua Sá Perrolra, 1S6, ap. 3üa~J___.: 27-0385;

ARRUMADEIRA .PORTUGUESA— Paga-se bem. Pede-sc
referência. Telefonar para
46-6851.

MONTADORES — Precisam-
so para obra esporte colada.
PaKiun-so CrS 182,00 o par.Av. Brás do Pina, 1220 — vi-
Ia da Penha,.
PRECISA-SE do montador de
sapato, escuma — Rua Angl-
cos, 53, casa 3, a tirlmolra
rua do começo do Quitungo

Oordovil,
PRECISA-SE dc™ õõãbãõõrS
para Lula XV, Rua Santa
Luzia, 7-2. io andar.
PRECISA-SE dc cortadores,
cbra íacll. paga-se bom, R.
Frei Cancc- 200. Catumbi.
PRÊCISA-SE dc cortadõrespl
fábrica de calçados. Tratar
na Av. Arapogl, .36. B. tio
Pina. Tel; 30-5053.
PREOISA-SE de ohanírlvdor
do pele, cortador de pelo a
mftqulni- e cortador de sola
om balunc-. Rua Ana Gut-
maráes, 70. Telefone 28-0047.
Paca-se bem.
PRECISA-SE cortadores e
da-vie pesponto para íora.
Rua Eng. Francisco Passos,
357-A — Penha — GB.
PREOISA-SE de motoristas
o ajudantes com pratica de
entrega de bebidas. Tratar
na Rua Cel. Aldomaro Cos-
ta n. 237 — Depósito da
Afilia ______________
BRBOI8A-SB dc sapateiros —
R. Gustavo Sampaio, 164, e/~06.;- 

Leme;
rUEOISA-SE de montado-
res ile Luiz XV, esporte e
acabadnrc- de balcão. Av.
Briiradclro Lima e Silva,
1077, perto Sumiu. Duque
de Caxias'. _
EREOISA-SE de sapateiro do
consertos. Pagam-se 600 a
650 por sola, mais domingo.
Rua Marqu.s de Abrantes
64, loja 5. Botafogo.

ARRUMADEIRA — Preel"T-
co para oasa de respeito. R.
nar-o_da_jrôrro_547,_ap.__101.
ARRUMADEIRA — Precisa-s.
quo durma fora, tol. 30-6414—-_ Copacabana.
BABA — Precisa-so com ro-
íeréncla- para 2 orlanças s__
R. S. Clemente, 120, ap, 305.
BABA — Preclsa-so para cui-
dar do tuna criança do 2 anos.
Ordenado inicial 35 000. Tcl.
57-3355. Sr." Coneolçáo,
JÍAB/V — Prccisa-sc para
Z crianças dc 3 e 1 ano. —
Exigem-se pratica c refe-
rencias. Ordenado CrÇ ...
40 000,00. Tratar Rua Joa-
S-_Ü-L2_-_____><________-__1',1.
BABA — Prcclsa-se. paga-sebem, na Rua do Riachuelo
n." 360. ap. 602.
BABA pl criança de 1 1|2
ano, prcclsa-se do 25 a 40
anos. C! prática, referencias
e que pofsa viajar nl ín .en.
da próximo no R!t>. Sala-
rio n combinar. Trntar na
Rua Paulo César tíe Andra-
de, 106, ap. 101. Parque
Guinle. Laranjeiras. Tel.:
45-3010.

PRECISA-SE de cortadores de
forro, Calçados Ramos Ltria.,
Rua Sáo Crlstováo n.° 242,
próximo á Praça da Bandeira.
PRECISA-SE um balconista
com prática para sapatarla
e um garoto c| prática. Rua
Conda: dé Bonfim, 65
PRECISAM-SE oficiais de
Luis XV. ponto esteira na
Rua Leandro Martins, 6 —
Sobrado. _
SAPATEIRO
b,

BABA" para 2 meninos, javfio ao colégio. Deve ter rc-
ferências. Ordenado 20 000.00Rua Pinheiro Machado,
.-_-__-___i.t______r___e_ras.
BABA — Preciso-se para 

"me-

nino de 4 anos Referências.
Ordenado CrS 25 000,00. Av.
Vieira Souto, 336, ap. 203 —
Tel. 27-1979. Ipanema..-¦,
BABA' — Competente,
maior tle idade com óti-
mas referências p| nieni-
na de 3 anos. Paga-se bem

Tratar hoje. Tel. :i5-3G02
I). AIria.

BABA — Precisa-se com expe-
rléucla. Pa_a-.se bem a quem
possua boas referências. Rua
José Linhares n. 26, ap. 201.
__ Leblon.
BABA — Precisa-se, dc
preferência portuguesa ou
espanhola para tomar cnn-
Ia de meninas, estando dois
no colégio. Exige-se o,ue te-
nha referência de emprê-
go em casa dc família, cn-
de tenha estado no mini-
mo seis meses como baba.

EMPREGADA — Pruclsa-no
do empregada com bastante
.xporifinala para todo o sor-
viço de pequena família. —
Tom lavadelra. Exljpatn-éo ro*
ferências. — Rua Sáo Luis
Gonnaga n. 643 — ap. 202.
Sáu Crlstováo.
EMPREGADA —* Preclsa-so
para casa do íamilla. Açoita-
so com filho. Rua Parlas Bri-
to, 28. Tol. 33-7401.
EMPREGADA c| pratica arru-
mar o passar. Paaa-so bem.
R. Conselheiro Barrou, 32,
csn. R. Bispo,
EMPREGADA — CrS 18 mil.
Família dc 4 pessoas — Rua
Marechal Jofre, 174, ap. 201¦- Qraja-, 
li.WREGADA — Precisa-se -
P-Sa-sc multo bem. Rua Se-
nador Eus-blo, 15, ap. 601 —
Fhunínijo. 
mfpRDOADA pura cõTnpST
nbla do uma menina 9 anos,

•pouco serviço. Náo terc pa-troa. Rtia Benedito Otonl,
77, ap. 211 — S Crlstováo.
EMPREGADA — Precisa-se
Pai?a-so bem, R. Dias da
cl--__-!?___an_._?_J_-_lcr. _EMPREGADA por horã""co_i
referência-, preclsa-so Rua
5_i-_.ílí.-___?Çhja_2õ._ap__lj001.
EMPREGADA — Preclsa-boT
Rua doa Araújos, 11-A, bloco
2, ap. 301. Perto Saens Pena
Pieclsa-se também passadelra
EMPREGADA — Preclsá-'sõ7
casa de 3 pessoas, para ser-
vlços lovcs o cozinhar bem,
das D às 17 horas Pa_a-so
bem. Pede-se roferônclas —
Sáo Franchico_ Xavier, 68.
EMPREGADA — Proclsa-so de
uma na Av. Prado Júnior, 257
- ap. 702 — Copacabana.
EMPREGADA — Preclsa-so.
Paga-so bem. Tratar na Rua
Almte. Gullhen, 391/301 —
Leblon.
EMPREGADA — Paga-se bem— Rua João Lira n. 35, ap.
101. Leblon. So com rcíerín-
cias.
EMPREGADA — Portu-
guêsa — Prcclsa-se. Tele-
fone 45-1297.
EMPREGADA — Prcclsa-se,
com referências. Rua Baráo
da Torre, 460, op. 301, Ipa-
nema.
EMPREGADA — Precisa-se do
uma. Paga-so bem. Tratar na
Rua Caruso, 10 — Had.O-_;
Lobo,
EMPREGADA doméstica com-
P-teutc. Trinta mil cruzeiros
— Santa Clara, 3521403.

FAMÍLIA AMERICANA preci-
sa arrumadeira e cozinheira
— Dormir no emprego. Car-
ieira de identidade e rete-
rencias. Tralar Av. Portugal
n. 602, Urca. Paga-se 35
mil. (8
GOVERNANTA — Preclsa--e
para residíncla de padres de
uma que tenha prática do

,, , . .cozinha e para dirigir a ca-folga as segundas-feiras, sa Referencias o carteira
_i voltando para dormir no Ordenado CrJ 50 000.00. Apre-

Preolsa-so de ¦emprego. Taira-se CrS ;';": sentar-sè ao Sr Rollz. Rua
ala-cè. Rua Dr. Luiz Ei-i.fl 000.00. Não se atende Yl5conde de Caravelas, ""

alho. 223, R Miranda ;nor telefone — Tratar rialJgjgggL-- _ ........
riniTririA n i !Bua General Artigas, 63 •SAPATEIRO — Precisa-se de Lèbion.
oficial para calçados orlo-
pédicos. Rua do Mercado n.
45, loja.

LANTERNEIRO — Precisa-se
competente. Rua Nova Je-
rusulúm. 461. .Localizado Pôs-
to "Saci". Av. Brasil — Bon-
sucesso.
LANTERNEIRO — Que. te-
nha prática cm Volkswagen
— Bom ordenado. Rua Po.
Ildefonso Penalba, 355. To-
dos os Santos.

SAPATEIRO — Oficial dc sa-
pato esporte. Precisa-B, de 5.
Ponto máquina. Paga-so bem

Rua Nicarágua, 354, sob.
Penha. 

SAPATEIRO-OFICIAL, precl-
sa-se, calçado sob medida
S. M. Rua Sto. Antônio, 29.
Sao Jofio Meriti.

lÉCISA-SE de uma cozi-
iclru para bar e restauron-

que saiba cozinhar e ía-
r lanches. Rua Nicarágua,
1-B.
TECISA-SE dc cortado-'; 

c ajudantes dc corta-
¦cs com prática de con-
,ções masculinas Tratar

| ¦ Rua Pereira Landim
j4'63 — Kani-S^

MOTORISTAS — Preci-
sam-se para ônibus. Serve
oue tenha dois anos de
matricula em caminhão,
cartolina cm dia, atestado
de saúde, para trabalhar
imediatamente. Salário dc
CrS 3 900,00 diários. Várias
vagas. Tratar na Rua Via
na Drumond n. 45 — Vila
Isabel.

"SiíSA-SE do
ífone 57-4971.

costureira.

MOTORISTA p| coletivos,
temos 20 vagas. Tratar Av.
Guilherme Maxwell. 210 —
Bonsucesso — Osmar.

-EGISA-SE de caseadel-
,s, pregadeiras e fecha-
«Iras de camisas cm má-
tilfa de duas agulhas. —
'ratar na Rua Pereira
vn'dini_54l62^_Ramos.

t ÍECISA-SÈ de cortado-
J .»'e ajudantes dc corta-
' res com prática de con-

-c6es masculinos. Tratar
Rua Pereira Landim n.

tô. Ramos. 
1 :_iC-SX-SE bom calceiro,
nfccçáo íína. Pasam-se ..

?r$ ..- 500,00 a peça. Favor
C33»_ amostra. Praça Santos

Jumbnt. 104-A, Jóquei Clu-
ie. — Alf. Chicon.
PREOISA-SE de oficial para
oaletó, quo trabalhe em caia.
Tratar na Rua Vilela Tava-
res.,ai2. Lins de Vasconcelos.
l'rocúra__o Sr. Carlos.
PRECISA-SÊ costureira com
prática de cohfcçõe- de se-
nhoras, paga-se mais que o
salário. Ai'. Copacabana, 387
ap.,.1003, D._Olg^
PftECISAM-SE' costurei-
ras e ajudantes para ofi-
cuia — Hcrmínia Modas —
37-8227.

BARB. -MANIC.
AJUDANTE com prática. Av
Copacabana. 1241, sala 215

SAPATEIROS — Pre clsa-se
modelador Luis XV. profis-
slonal competente com mui-
to gosto, modelos dc hoje.
Pago bom. Hoje 1.1 íts 17 ho-
ras. Rua Cardoso de Morais
218-C — Bonsucesso.

SAPATEIRO — Precisa-se de
4 oficiais de L XV. Obra co-
lada. Ponto máquina. Paga-
se bem. Rua Nicarágua, 354
sob., Penha.
SAPATEIROS — Precisa-se de
cortadores. Paga-se bem. Estr.
Vicente de Carvalho, 1320.
SAPATEIROS — Importante
Organização, precisa de bons
consertelros cm geral, ótimo
salário. Av. Copacabana, 702,
t.° andar.

MECÂNICO csp. em Citroen,
preciso, end.; Rua Lobo Ju-
ntor, 1205-A — Penha, com
Haroldo.
MECÂNICO — Precisa-se do
um para trabalhar casa par-
ticular, quo conheça carro a
óleo e gasolina, exijo refe-
r.ncln comprovada. Se náo
tiver competência é íavor
nilo se apresentar. Rua Co-
rnçáo de Maria, 203, Méier.
Sábado das 14 às 18 h. Do-
mlngo_das 10 às 12h30m.
MOTORISTA — Pune. Püb.
oferece-se a partic, 4 a 5
dias por semana, c/ 14 anos
do profissáo o prática com-
provada. Dou referência. —
Tol. ..-1303. Ivan

SAPATEIRO, cortador. Rua
da América 215.

VENDEDORES E
CORRETORES
CORRETORES — Vendedores
em todos os bairro — Nego-
cio novo, excluslv, Nfio A
lnvest. se;?., livros, imov. clu-
bes, carnets. Horário livre.
Interessa tamb. a propag. pu-
bliclst. loteadores. Exig. oti-
ma aparenc; Traquejd, Idade
min'. 25 anosá Tempo integral
500 mil para cima, como bico
200 mil min. Apres. com do-
cum. das 10 às 11 o 15 ás 16
na R. Sio José, S0, g. 1002'
Dr. Jullo.

MOTORISTA, oferece-se com
2 anos do pratica e ótimas
referencias, carro particular
ou entregas, podendo viajar.
27-0351. 42-8011. Djalma.
MECÂNICO D. K. W. Vemag.
Precisa-se com prática, pa-
ga-se bem. Rua Emilla Gui-
maráes 12. Catumbi. — Tel.
32-4004.
MECÂNICO especializado em
motor e câmbio Volkswagen,
precisa-se. Tratar R. Mon-
senhor Manoel Gomes, 104 —
S. Crlstováo. Ordenado a
combinar.

ADMITIMOS uma oa-_lel-
relhi c/ prática. — R. Pe-
reirá Nunes, 331. Vil?-___*_<_.
BARBEIRO para hoje - Pa-
gam-se 3 000,00 — Rua Go-
neral Bruco n. 254 — Sáo
Crlstováo.
BARBEIRO — Precisa-se pa-
ra trabalhar das 19 às 24 ho-
ras._p.ua Condo Bonfim. 340.
BARBEIRO efetivo, 60%
A« Brás de Pina, 95G-A.
BARBEIRO — Proclsa-so pa-
ra"sá!áo no Centro da Cida-
de. Tratar na Hna Sito Ben-
to.'-9. 1.° andar. Sr. Walter.
B.ÍKBEARIA" — Precisa-se dõ
barbeiro, ua Rua 13 de Maio
n.°.8.9 — N. Iguaçu — Tra-
taí* no lecal.
ESCOLA DE CABELEIREI-
BiSS, Manicure c Pedicure.
Sob,, Ins. Estadual — Você
qtier; aprender rendosa pro
Jiçsfto? Matrículas grátis até
o"dla 12. — Rua l_.de Fe-
verelro, 67, Bot. Teieíone:
26-4254.
CABEEEIREIROS(AS) — Pre-
cúam-se na Rua Barão de
Mesquita, 234, Salão Elegan
te. N&o inf.- por tel^^
CABELEIREIRO^ — Moça -U
rajift^ com freguesia, parasa-
1Sq.(1c alto classe em Ramos.
Ligar para 30-3097 — Falar
i:;-TJ-' Edna.
COSTUREIRA — Precisa-so ci
prática para vestidos. Rua
_____ano Lessa. 43, Ramos
1UNICURA — Preolsarso -
nmita prAtlcíi e boa. aparên-
cia.:.;Tratar Av. Copacabana,
5.1. 6| 239. Centro comercial.
MANICURA — Prcci.sa-serp7
Silveira Martins, 135, saláo
náo é de luxo.
MANICURAS — Precis,a-se de'."Va, mauicuras. R. do Riachuelo,
2.1, sobreloja 103 — Bairro
ds Fátima.
r,L1NICURA — Preclsn-se na
Praia de Botafogo, 4-8.
PnfciSA-SE dt -m~cõiici_í
rarbelro, hoje, pode-ido íl-
:ar efetivo, na Rua Dr. Bu-

¦}$pes 796. Eng. de Dentro.

MECÂNICO VOLKSWAGEN -
Precisa-se, com curso da
fábrica ou concessionária da
Volkswagen. —Experiência
mínima 3 a 5 anos e ssja
motorista. Salário compen-
s.dor a combinar. — Tel.:
34-9300.

BABA ou govenianta-babá —
Precisa-se para cria de ía-
mllia em Brasília com bom
ordenado. Tratar pelo Tel.
25-4713.

LAVADEIRA — Preclsa-so que
também passo, 3 dias por se-
mana, na Rua Sabota Lima
n.° 161 — Tijuca.

COPEIRA portuguesa, preci'
sa-se. Paga-se bem. Telefo-
ne 46-7913.
COPEIRA-ARRUMADEIRA c/
referencias, 20 CC00. Rua Bara-
ta Ribeiro, 616. ap. 1 001.
copeira-a..1íümadeTra~^
Precba-se para íamilla de
tratamento, que passe pegas
miúdas. Paga-se bem. Tratar
na Praia do Flamengo n." 98,
ap. 1001 — Tel. 43-9134. • ••
COPEIRA — Precisa-se do co-
pelra quo dè referências
com prática. Ordenado CrS
20 000,00. Rua Andrade Neves,
315 — Tijuca.
CASAL precisa de empregada
com referências CrS 20 mil

25-1189.  _
COPÉÍRÁ - ARRUMADEIRA

Procisa-so de copeira ar-
rumadeira que tenha práti
ca do serviço e dó boas re
ferências, seja limpa e edu
cada. Saida todos os do
mingos depois do almoço —
Ordenado de Cr.S 18 000.00.
Rua Joaquim Nabuco n. 211
ap; soi.

MOCINHA — Precisa-se pa-
ra serviços leves, casa res-
peito. R. Baráo da Torre,
547, ap. 101. 
MÒçÃ~ — Babá,
Tel.: 47-8443.

Precisa-se.

OFERECE-SE moca c/ ref. p/
depois dos 17h. Tel. 2&-W48
10 mil mensal.
OFERECE-SE 1 babá, boa
referência. 32-0091.

PREOISA-SE de empreitada p|
todo o serviço do casal nem
filhos, quo diurna no almuiol
— Rua Jorgo Rudue, 8, VI-
Ia Isabel.
PREOISA-SE 

"menina 
para

sorvlços leves em casa do ía-
mllia. Apresontar-se com res-
ponsávcl. Rua Itapiru, 1240,
_-______Z__!i°__3.--_____!0 •
PRÊCI8A-SÊ babá. Paga-se
bem. Exlgom-se referências.
Rua Infante de Sagres n. 41,
apartamento 203. Rio Com.
prido;

Jorna! do Brasil, Sábado, .0-10-6., 2.° O.d. — 7

PRECISA-SE arrumadeira -
copeira que passo roupa min
da. Dormir no emprego. Pa-
ga-no bom — Rua Senador
vergueiro n. 55, ap. 304 —
Flamongo — Tel. 25-3860.
PÍÍECÍSA-3É _mpre:.ada para
casal cl 2 crianças, todo ser-
viço, R Visconde de Santa
Isabel, 162, ap. 703 — Vila
Isabol.
PRECISA-SE do ajudante pl
trabalhos domésticos. Tratar
na Trav. Carlos SA n. 11, op.
101 — Catcto.
PRECISA-SE do empregada.
Poga-so bem, Rua Aguiar, 54
— Tijuca.
PRECISA-SE uma empregada
todo serviço. Rua Alm. Ta-
mandará. 53/802.
SENHORA 8<S — Precisa em-
pregada para todo o serviço
na Rua Buarque do Macedo,
48, ap. 101 — Flamengo.

COZINHEIRAS
ATENÇAOI Empregadas do
m. stleas. possuindo carteira
profissional — Ordenado ate
45 mU cruzeiros. Av. N. S.
do Copacabana n.o 810, so-
breloja. sala 205. Diaristas.
ATENÇÃO — Empresada pa-
ra cozinhar e passar — Pro-
cura-so na Rua Mlguol Ls-
mos, BS, ap. 401.
COZINHEIRA — Preciso, prá-
tica t. variado, durma empr.
2t mil. R. Hilário Gouveia,
671702 — Copacabana.
COZINHEIRA — P.ccl.a-se
para cara de pessoa só. Tra-
tar na Rua Mal. Mascarenha
de Morais, 92, ap. 302, CRE'
CI 202.
COZINHEIRA — Precisa-se
que durma no emprego e dê
referências. Palssandu, 156,
ap. 1 107.
COZINHEIRA para trivial.
Pcdem-se referencias. Ord.
25 000. R. Joaquim Nabuco.
215, ap. 80...
COZINHEIRO.para trabalhar
das 9 às 17 h„ cm casa es-
peclall-ada cm peixes e la-
gostas. Apresentar-se con re-
ferências, na Rua Dommtcos
Ferreira, 221-A. Depois das
25 li o nu..
COZINHEIRA — Precisa-se
com referências, Av. Copa-
cabana. 959, ap. 504
COZINHEIRA — Av. Ccpací
bana, 1 107 — 1 C32.
COZINHEIRA — Precisa-se
do trivial fino que durma no
aluguel e dê referencias para
ca;a sos-e_ada de cata!. O:-
denado Inicial C.3 25 000 00.
Rua Alberto Campos. 100 —
Ipanema. 27-1777.
COZINHEIRA — Preclsa-rs,

Rua Sousa Lima, 63. ap. 301,
Teleíinc: 47-2.-9. - Elge-se
referência — Pana-se mui-

to_ bem. _____
COZÍNIíE-RA — 

"proclsa-se 
c|

referências e identidade
Paga-se bem. Tratar hoje à
tarde na Rua Maria e Bor-
ros, 1 051, casa 19. Dormir no
emprego. 
COZINHEIRA E COPEIRA —
Precisa-se do íorno e íogfio
de preferência espanhola, co-
pelra que saiba passar a fer-
ro. Paga-se bem. Pavor tro-
zer rctcrênclas. Tratar ua.
Av. Atlântica. 1 218. ap. 701.
COZINHEIRA — Precisa-se.
Cozinhar o pequenos servlçoí
de 3 _______ Rua Japerl, 38.

OFERECE-SE empregada por<
tuguèsa para cozinhar para
casal do alto tratamento ou
pessoas dc respeito. Cartas
para 50 173 na portaria dêste
Jornal.
PREClSA-SE moça que saiba
arrumar e copeirar. Ordena-
do 25 mil. Atlântica, 3 846,
2.°-¦"andar.
PORTUG-TÊSA-^-Prêclsa-se
•com ncferênclas. Paga-se
bem. Viúvo cl 2 íllhos. Tra-
tar pelo telefone 49-2098.
PRECISA-SE empregada
para pequena família em
Copacabana, dormindo fo-
ra. Paga-se otlmo ordena-
do. Exipem-sc referencias.
Rua Belfort Roxo, 58, ap.
1007 — Lido.
PRECÍSA-SE empregada pa-
ra todo serviço em casa de
casal sem íllhos c que dé
referências. Rua Palssandu.

COPEiBA—ARRUMADEI- _________
BA — Precisa-se com prá-
tica e responsabilidade —
Paga-se muito bem. Tra-
tar na Praia do Flamengo,
278. 8,« andar. Tcl. 25-9943.
OOPE-RA-ARRUMADÉIRA:¦-.—
Para casa de pequena íaml-
lia, na Avenida Epitácio Pes-
soa, 2 644, Jardim Botânico.
Tratar do 8 ás 12 horaB. Or-
denado CrS 30 000,00.

FAMÍLIA estrangeira procura
empregada para todo o ser-
viço, quo durma no empr.:-
go. Somente com bons refe-
rênclas. Paga-se bom. Rua
Prudente de Morais, 1565,
ap. 104.  ^_^^^

PRECISA-SE VENDEDOR -
Apreseniar-se com referên-
cias na Cristalpax Comércio
e Indústria Lida. Rua Xa-
vier da Silveira, 59159. Co-
pacabana. Tel. 36-6961.

 (B
VENDEDORES: Praça e bai-
cáo, até 30 a., ótima ap. Av.
Franklin Roosevelt, 84, Sl 504.
Ag. ORCIL.
VENDEDOR de perfumes —
tBlco) — Rua Marquês de
Sapucai, 570. Sr. José.
VENDEDOR — Proclsa-so para o ramo do queijos e seus
derivados Tr. sábado 9 ás 12.
Rua Marechal Floriano Pol
xoto n.° 2409. »

MOTORISTAS — Preci-
sam-se para ônibus, serve
que tenha trabalhado em
caminhão, 2 anos dc ma-
tricula, cartolina em dia,
atestado de saúde para
trabalhar imediatamente.
Rua Magalhães Castro, 135
— Jacaré.

VOCÊ é uma moça ou uma
senhora ativa e dosembara-
cada? Está desempregada por
que quer. Procure Dona Ju-
lieta, que fará de você uma
grande corretora. — Rua Ba-
ráo do Serro Largo, 39-F —.
Irajá.

MECÂNICO. Precisa-se c| co-
nhecimento de ônibus MER-
CEDES-BENZ. Exigem-se refe
rencias. Paga-se bom sala-
rio. Guanabara Auto Ônibus
S. A. Rua Professor Paula
Aquiles, 66 e 68. Em fren
fe a Igreja do Carmo. Esfra-
da Vicenle de Carvalho. Fa
lar com o Sr. ARI.
OFERECE-SE motorista, ca-
sado, 16 anos de carteira, pa-ra praça. Tel. 43-2667. Pinto
OFERECE-SE um motorista
a quem desejar. Favor tel.
30__54õ,__-iamaT Sr. Zèzínho.
PRECISA-SE de motorista
para caminhão de entregas
de material de construção.
Apresentar-se das 7 ás 8
horas, na Rua Magalháes
Couto n. 350. Todos os Sam
tos com todes documentos.
PRECISO motoristamelalda-
de, casa tratamento. Exigem
se ótimas referências. — Bo-
livor, 173/501.

VENDEDORES — Precisam-
se para venda do papel lm-
prosso e sem Impressão paraembrulho. Barbantes e arti-
gos congêneres, base de boa
comissão. Tratar na Rua Bo-
tanla, 124 — Olaria (próximaa_R_ua_I,ins_Cámara.

AMAS - 
"ÀRRüM."

E COPEIRAS

CASAL precisa ae empregada
para todo o serviço em CAsa
de tratamento. Pana-se bem

Tratar na Rua das La-
ranjeiras n. 153, apartamen-
to 505, das 8 ás 11 horas.
CÕPEIBA-ABBUJIADEI -
RA — Ap. 2 pessoas — Co-
paçabana_ 208 — 801.
CÒPÉIRA-ARRUMADÊIRA —
Precisa-se na P«. Paula Frei-
tas, 83, ap. 602. Referências.
CASAL sem filhos procura
empregada todo serviço, com
e.ercnclas. Tel.: 40-5402

COPEIBA — Precisa-se pl
passar também alguma
roupa, lia Una Estêves Jú-
nior, 5(i — Praça São Sal-
vador. Tcl. 25-2909. Orde-
nado 21) mil.
oõkrétOb — Fe~íitõ
nível — Disponho dc 5
restantes magníficos aps.
de luxo, cm início de cons-
trução. Se puder vender,
adianto excelente comissão

Tratar na Av. Graça
Aranha, 174, s| 100G.

ESÍPRÉÕÃDA — Precisão
se na Bua Miguel Lemos,
80, ap. 404, para casal com
filho maior que saiba co
linhar, lavar e passar. -
Exlgem-se referências. —
Salirio^ inicial 30 000. _
E.\.P_v30AD'A — Precisa-se
para todo serviço em ap. de
três pessoas e que durma no
emprego, Paga-se bem. Rtia
Visc. Pirajá, 48, ap. 801. —
Ipanema.

PRECISA-SE dc mocinha pl
baba, Bua Mario Caldernrõ
42, ap. 202. Eng. de Dentro
PRECISA-SE dc crepreí-da.
Rua Barata Ribeiro, 425/_J)04
PRÉ. ís A-SÉ empregada 

"do-

mòstlca na Rua Honório n.6
l 036 — Méier. Ordenado 15
mil crtiKeiros.
PRECISA-SE de duas ompro-
gados, preferência portURUê-sa. Paga-se bom salário. T 'a-
tar Rua. Sampaio Viana,_203.
PRECISA-SE para todo ser-
viço, sabendo cozinhar, 1 ca-
sal 23 mil. Tel. 37-3203. Fl-
guelrèdò Magalháes, 470/303.

CRS 15 000,00 — Empregada
para arrumar e passar. Tra-
tar na Rua Eugênio Hussak
n_15. ap. 201 — Laranjeira».
COZINHEIRA — Precisa-se"
que cozinhe e lave. Existe
máquina de lavar e nassadcl-
ra. Exlgem-se que durma no
aluguel e oue dê referências
— Ordenado: CrS 25 000,00.-
Rua Montenegro n. 193. —
Ipanema.  
COZINHEIRA — Precisa-se
para restaurante. Serviço no-
turno. Descan.-o aos domlu-
gas. Rua 29 do Julho. 147.
—-_Bon--.iice-.so.  _ __
COZINJEIEIRA — Precisa-
se dc forno e fogão para
casa de tratamento. Or-
denado a combinar. Tele
fone 46-5015 — Rua En-
genheiro Alfredo Duarte .
450 -— Jardim Botânico.

COZINHEIRA — Precisa-
se, com multa prática e
referencias. CrS 35 000 00.
Av. Copaca bana, 218 —
1.002.
COZINHEÍBA — Precisa-
se de uma cozinheira que
íalba fazer o trivial. — Sô
serve meia Idade cu senho-
ra. Tem qu.-rto de empre-
gada. Tcl. 2S-C11L Dota-
fego.

PR-j.CISA-SE empregada, pre-
ferência portuguesa, para ca-
sal e fllrio. P-ga-se bem, na
Ladeira tía Glórl-, 8. ap. 405—_Pe:tem_-se referencias.
FREOISA.SE empregada, ía-
mília de 4 pessoas, todo a
serviço, menos cozinhar. CrJ
15 000.00. Rua Conde de Bon-
ílm. 512,_ap. 503.
PRECISA-SE~de copeira corn
prática de pensSo. Tratar na
Rua Acre n. 80.
PRECISA-SE de empregada
com carteira, na Av. N. S.
de Copacabana n. 872, ap. ,
201.
PRECISA-SE de uma empre-
gada c de uma menina para
babá. Rua Coraçáo de Maria
n.» 376, cl 5 — Méier
PRECISA-SE de empregada
doméstica Rua Maria José
n." 013. c/ 13 — Campinho.

PRECISA-SE copeira de
preferência portuguesa c|
prática de casa de trato.
Ordenado a combinr. Tr-
Ordenado a combinar. —
Tratar tcl. 47-9091.
PRECISA-SE empregada para
2 professoras, podendo trazer
criança Palssandu, 143

EMPREGADA para'casal.
Exigem-se referencias. —
Tratar, Taylor, 39, ap. n.
1303.

PRECISO pessoa para servir
o Jantar diariamente e o al-
moço aos sábados e domin-
r;os. Ordenado a, combinar —
Peço referências. Rua Mar»
quês Sáo Vicente, 61, ap. n.
401.

EMPREGADA p/ casal, pre-
clsa-se — Copacabana, 115,
ap. 1 211.

PRECISA-SE empregada todo
serviço de um casal. Copa-
cabana. 6, ap. 201. Leme.

ARRUMADEIRA — Preclsa-so
das 8118 horas. Rua Visconde
de Pirajá, 447 — 702. Ipone-
ma. CrS 20 000,00. Exlgem-se
documentos _________uo__s.
AGÊNCIA SR. MOITA* ofe-rece íachlnelros. diaristas;
copeiro-, arruniadeiras p/ es-crltorlos e apartamentos; pes-soas de confiança; Tel. 37-5533
ARRÚMÃbE.RÃ~^r p-àc.
se carteira e referências 
15 000,00. R. Joaquim Na-
bjico. 92, ap. 701. Copac.
ARRUKÍADEIRA PÕRTUaCÊ-
SA — Paga-se bem. Pedem-
se referencia-. Telefonar pa-ra -8-6851. __
ARRUMADEIRA — Prê-
cisa-se na Rua Estêvcs Jii:
nior, 56 — Praça São Sal-
vador. Tel. 25-2909. Orde-
nado 20 mil.

empregada — Serve por
hora, na Rua do Riachuelo
n.° 360, ap. 602.

EMPREGADA — Precisa-
se para todo o serviço com
referências — Tratar na
Av. Atlântica n. 1 536 —
ap. 301 — Tcl.. 37-0649.
EMPREGADA — Precisa-so
arrumar o ajudar na cozinha,
casal 25 000, dorme no em-
preso. Cart. ref. Rua Silvei-
ra_.Mar.in5 116, ap. lio.
EMPREGADA — Precisa-se p/
todo serviço de 2 pessoas —
Apresentar-se com referên-
cias. Av. Rui Barbosa 170 —
Ap. 1 408. Bloco C.
EMPREGADA — Mocinha —
Prcclsa-se serviços leves, dor-
miúdo emprego. Rua Ba-i
ráo de Itapaglpe 182 — Rio
Comprido.

PRECISA - SE empregada na
Rua Haddock Lôbo, 163. ap
602. Ord. local.
PRECISA-SE de empregada
para todo o serviço do tres
pessoas. Ordenado CrS .
30 000,00. Exlge-so boa apre-
sentaçáo. Av. Rodrigo Otá-
vio, 145. ap. 102 — Gávea.
PRECISA-SE empregada to'
do serviço casa pequena, bom
ambiente. 15 mil. — Rua
Ibltunina, 66, c| 14-A.

COZINHEIRA - Precisa-se.
Ex;gom-53 referencies. Paga-
!3 bem ordenado'. Rita Cos-
lha Kotó. 82, ap. £04 -
larenj.ir.s.
COZINHEIRA — Precisa-se.
Trivial c lavar p/ u-a oasal,
pequenos serviços, ótimo or-
denado. Avenida Atlântica n.
3 056. sp. 601. Tcl. 36-6734.
COZINHEIRA — Precisa-se
com referencias do último
emprego, para dormir uo cm-
prego. Rua Ssbola Lima 161

Tijuca.
COZINHEIRA — Precisa-se
de uma com partlca de luuchAv. Salvador do Sá. 221-A.

Estacio.
COZINHEIRA — Precisa-se
de íorno o íokBo. com pra-tica e referencias, pi casal.
Tratar tel. 36-0204 — Cop.
COZINHEIRA — Trivial lino,
para casal. Pa-ra-se bem. p_-dem-so ref. Vol. da Pátria,
88/S03.
COZINHEIRA — Procisa-so,
na Rua Visconde de Pirajá.
29, apartamento 402.
C03IN-_E.aA — Para casa
família de trato, precisa-.^Paga-s-e multo bem a quemder r.í.r.ncias e tenha com-
petònclas. — Rua Santa Cia-
_____>.___ ¦" andar.
COZINHEIRA — Cl í-iér.n"-
cias do trivial. CrS 25 000,00— R. Anita Garlbaldl. 15 ap.
702. Tel. 37-5589.
COZINHEIRA — Precisa-s. c/
urgência. Rua Itapema, 89 —
Enç. de Dentro.
COSTUREIRA — Precisa-se c/
prática de calça, blusáo, ma-
cação, interna e externa. Rua
Teixeira Bastos n. 16. Eng.
de Dentro. Entrar na Rua
Dona Teresa.
COZINHEIRO-LANCHEIRO —
Precisa-se de 1 com prática.
Jamaica-Bar. Rua Euclldes
Faria, 17. Ramos.
COZINHEIRA trivial simples.
Ordenado 15 000. Rua 6. En-
trada 15. ap. 102 — IAPI da
Penha.

PRECISA-SE de empregada.
Acclta-se c| lllho. Tel. .
58-3421. Rua Baráo de Bom
Retiro, 1 389, sp. 201.
PRECISA-SE do empresada
para casa de peonena faml-
lia. Paga-se bem. Pedem-se
referências. Rua Camarlsta
Méier. 516, casa 8 — Eng, de
D ent ro.__
PRÉCISA-SE do uma empre-
Bada. Ordenado 22 mil. Dor-
me íora. Rua Morais e SU-
va, 98. np. 103. Tel. 34-9235

COZINHEIRO — Precisa-se
de cozinheiro para restauran-
te. Rodovia Presidente Du-
tra, 482. P. Esso.

EMPREGADA DOMESTICA -
Para todo o serviço em casa
de familia de três pessoas e
que tenha capacidade para

ARRUMADEIRA — Precisa-
se de moça clara para lim
peza ap. pequeno uma vez
por semana. — Pagam- [iuuhar salário" de CrS 40 000
sa 5 000,00 por vez — Tratar — Apresentar carteira e re-nojo somente das 15 h 30 m fei-enclas — Tratar na Ave-às 16 h 30 m — Rua Ria- nida Af.ántica n. 2 672, ap.
chuelo n. 221, ap. I 005. 401 — Tel. 57-9629.

PRECISA-SE dc uma empre-
gada para lavar e pasmar e
brincar com 2 crianças. Rua
Dr. Pache de Faria. 18.
PRECISA-SE empregada para
serviço leve, durante duas
horas nos domingos. Largo
de S. Francisco, 26, ap. I 501
— 43-5239.

COZINHEIRA — Preciso
c| prática p| 4 pessoas. —
Ordenado inicial 23 000 —
Saida tcdo domingo. Bua
Codajás n. 179, Leblon —
47-4984.
COZINHEIRA — Preciso pi
pensão, c| referencias — S_
almoço. Papo bem. Rua Re-
pública do Líbano, 7.
COZINHEIRA pl pensáo, só
almoço. Pa;o bem. Rua Al-
íándega, 189, 2°
COZINHEIRO — Precisa-se
com prática. Praça Onze de
Junho, 142.
COZINHEIRA — Preciso, tri
vial — Vinte mil — 45-7505
COZINHEIRA — Precisa-se
de trivial fino. Pedem-se re-
ícrínclaa. Tel.: 25-2339,

José Machado

Vai-da-valsa na Previdência

poderá garantir a natalina

~VTM.
l.'f«Víi

!?_'í

Os servidores dos órgãos de Previdência Social estão aguardando apenas
um pronunciamento oficial do Governo, sobre o não cumprimento êste ano
do decreto que instituiu a natalina — um mês de vencimentos por ocasião
do Natal — para iniciar um movimento, de caráter nacional, já chamado devai-da-valsa, o que congestionará completamente toda a tramitação burocrá-
tica nos IAPs.

O vai-da-valsa, que vem sendo articulado em sigilo, para que as autori-
dades sejam surpreendidas — como o íoram na última greve, a primeira na;
história do funcionalismo público — com o congestionamento dos serviços
cujos reflexos atingirão diretamente o programa de Governo do Presidente'
Castelo Branco, consiste no engavetamento de processos nas repartições para-Usação parcial dos serviços nos ambulatórios e hospitais, interrupção disfar-
cada, porém sistemática do trabalho, nos postos de arrecadação e de pa"a-mento de benefícios, provocando filas intermináveis e protestos dos preludi-cados.

Pretendem com o movimento os servidores dos IAPs dar um- demonstra-
ção às autoridades de que a Previdência Social no Brasil é um viito — e sò-mente funciona com a boa vontade do funcionalismo.

As articulações iniciais visam especialmente o setor de arrecadação, cujomecanismo foi recentemente reestruturado, para melhorar a receita dos Insti-tutos, uma vez que o Governo continua deixando de recolher a sua parte decontribuição. Interrompida, embora discretamente, a fiscalização e a arrecada-
ção, não terão os órgãos de Previdência Social condições normais de funcio-namento, sendo o Governo obrigado a transigir, cumprindo o decreto ainda emvigor, do ex-Presidente João Goulart.

A noticia de que a natalina, êste ano, está ameaçada de não sair chegouhá dias, ao conhecimento das associações de classe, que pretendem desenca-dear, provavelmente depois do dia 15, a técnica do vai-da-valsa. Apuraram oslideres dos previdenciários que, para o não pagamento, o Governo se omitiránão precisando sequer baixar ato revogando o decreto: interpretará apenas a'recente lei de aumento do funcionalismo.
Diz; a lei, em um dos seus dispositivos, que os servidores públicos não podemperceber outras gratificações e vantagens, que não estiverem previstas emleis. E a natalina não chega a ser lei — é determinada em decretoVários setores do Governo, principalmente a assessoria jurídica' da Pre-sidencia da. República e dos Ministros da Fazenda e Planejamento são aDon-tados pelos previdenciários como defensores das teses contrárias ao cumuri-manto do decreto. Mas as associações ainda acreditam que tudo se resolveráem tempo, porque o Governo não tem interesse em criar mais probl.mas naráa Previdência Social, para a qual nem sequer recolhe a sua parte como de-termina a lei. •¦.-'-':

JORNALISTAS
No Gabinete do Ministro do Trabalho desde

ontem o relatório da Junta Governativa do Sin-
dicato dos Jornalistas Profissionais do Estado do
Rio. No relatório, a Junta Governativa cita va-
rios setores do sindicato, onde íoram constatadas
al-Umas deficiências — prlnclpalmonte estatutá-
rlaa — e apresenta uma sério de medidas a ee-
rem adotada.. Diz, ainda, da necessidade do ter
adquirida sede própria e suecra a r.eallzaç&o de
eleições, em Janeiro, para a escolha da nova dl-
retorla.

SÍP
O Diretor do Serviço de Idcntlflcaç-o Profis-

slonal do Ministério do Trabalho, Sr. Artur 6ei-xas, determinou _ crlec&o, em sua repartição dosetor de Atos Oficiais. Finalidade: atualizar toda alegislação trabalhista, leis. decretos, portaria» ml-
materiais a ordens de serviço.

PROTÉTICOS

IMPOSTO
O Presldonto do Sindicato dos Condutores de •

Velculoa Rodoviários Autônomos da Guanabara,
Sr. Epitácio Vcnánclo da Silva, está Informando
qus os motoristas qua adquiriram automóveis íl-
nanciados pela Caixa Econômica Federal "deve-
ráo liquidar Imediatamente o pagamento do lm-
posto de selo, devido ao Tesouro Nacional". Os
motoristas haviam Impetrado mandado de segu-
rança para lsençfto do Imposto de solo na averba-
çáo dos contratos de reserva do domínio. O Ju-
dlclárlo, no entanto, acaba de se pronunciar sobre
a matéria, den;gando o recurso e determinando o
recolhimento do Imposto, na íorma da lei. As-
sim sendo, a ílm de evitar o reajustamento do
Imposto, que será, acrescido do multa para a de-
vida correçáo monetária, o Sindicato aconselha .os
seus associados ao pagamento Imediato e sein es-
perar que se esgote o prazo estipulado.

A DlvlsSo de Fiscalização da Medicina, este
e-lglndo dos candidatos habilitados noa exames do
ano em ourso, a apresontaç&o da íôlha corrida do
Instituto Féllx Pacheco, para substituir o atesta-
do de bons antecedentes. Assim, os candidatos queInstruíram sua documentação com aquele atesta-
do devem, para receber os respectivos certificados
de habilitação profissional, sitbstltul-lo o quantoantes, pela íôlha corrida.

PESCADORES
O Sr. Miguel Santana, Presidente da Junta

Governativa do Sindicato dos Pescadores da Gua-
nabara, enviou oficio ao Ministro Arnaldo Susse-
klnd solicitando sua substituição na dlreçáo da
entidade. Boa oportunidade para a realização do
eleições no Sindicato, uma vez que o relatório das
atividades da diretoria anterior Ji íoi encaminha--
do ao Ministério.

ESTIVADORES
METALÚRGICOS

Já em vigor na zona do cais, a circular do
Presidente da Junta Interventora do Sindicato dos
Estivadores da Guanabara, proibindo a sublocaçáo
do trabalho — o racha — t estabelecendo & ordem
numérica, para disciplinar as tarefas da classe.
As novas determinações tém por objetivo — segun-
do o sou autor — "proteger e dar melhores con-
dições do trabalho aos associados do Sindicato".

SEGURIDADE SOCIAL
Retorna amanhã _ Guanabara a delegação bra-

silolra quo participou, em Washington, da XV As-
sembléla-Gcral da Associação Internacional da
Seguridade Social, Instalada a 28 de s-tembro.
Chefiou a delcgaçáo o Sr. Luis Augusto do Rego
Monteiro, Procurador-Geral da Justiça do Traba-
lho. Dela participaram, ainda, os Srs. Adriano Pe-
reir» da Cesta Filho, Dlrotor do Departamento de
Benefícios do lAPEfC; Romero d. Almeida Sena.
procurador do IAPI e Paulo Candiota, que Já so
encontrava nos Estados unidos por oca.láo da
abertura dos trabalhes.

ELEIÇÕES SINDICAIS
Os estudos de rcíornitilaçáo da portaria minis-

terlol que disciplina as eleições sindicais em todo
o Pais — Já em fase ds redaçáo final, Incluem
um dispositivo que admite o voto do asaociado
analfabeto. A comissfio encarregada do alterar a,
portaria — 1.6 — estará reunida, pela última vez,
segunda-íelra, quando pretende dar os retoques fl-
nais na minuta a ser encaminhada ao Ministro
Arnaldo Sussekind. Ainda na segunda-feira, po-
dera haver alteração na redação, principalmente
na parte relacionada com a reeleição dos dirige ti-
tes sindicais, prazos, atestados e llberaçáo de cha-
pas. Fazem parte da comissão: Armando de Brito,
Mário Vasconcelos Filho, Nérlo Eatendlcrl e Ro-
dolío Icamar de Carvalho.

Marcado para hoje, às 17 h 30 m, no Slndl- ¦!
cate da classe, o encontro dos metalúrgicos com
os trabalhadores cm estaleiros. Será debatido, n.
ocasião, a acusaç&o de que a Ishikawajima vem
íorçando seus empregados a firmarem acordos In-
divlduais de trabalho, o que vem contrariar os en- i
-endlmentos anteriores mantidos com os metolúr-
gicos.

CANTORES
Continua circulando entre os cantores líricos '

da Guanabara a relação necessária á íundaçáo do
sindicato da classo. Os estatutos Já estão sendo, ¦'
elaborados, esperando-se quo, até março de 65, <* .
entidade esteja em pleno funcionamento. -.i.j«

FORMAÇÃO PROFISSIONAL §§
A Diretoria da Confederação Nacional dos Tra-.y.

balhadores no Comércio está epi contato com a .-
ORIT-CI03L, com o objetivo de criar, Juntamcn-
to com aquela entidade, um organismo pedagógl-
co, dirigido especialm.nte para a formação pro-
íls-lonal de comerclárlos.

VENDEDORES VIAJANTES
O Sr. Juraol Martins dos Santos, que acaba

de regressar de Buenos Aires, onde tomou parte no
Congresso de Vendedores Viajantes, dirigiu tira- 4
longo relatório à direção da Confoderaçáo Nacio-.
nal dos Trabalhadores no Comércio, no qual rela-
ta o Incidente ocorrido com o representanto dos ¦
bancários brasileiro-, Sr. Nllo França. O fato"
deu-se quando o Sr. França, Iniciando propagan- .
da da revolução de abril, teve sua palavra cassa-
da pela Presidência do Congresso, sob a alegação' .
do ser matéria política, e, por conseguinte, estranha
ílqiwl» reunião.

ESCRITÓRIOS
SENAI

O Presidsntít do Sindicato dos Empregados cm
Escritórios de Empresas do Navegação, Sr. Ju-
cundlno Gnnzasa, está conclamando seus compa-
nheiros para comparcelmcnto às urnas, térça-íel-
ra, para a renovação da diretoria da entidade. 1 a-
ra alcançar, nas 0 horas e mela de eleição, o quo-
rum de 1 300 votos, planejou o Sr. Gonzaga a
instalação de onze urnas, dua_t das quais yolan-
tes, quo colherão, em terra e no mar, as cédulas
de votação dos associados.

Os servidores do SENAI da Guanabara, em
virtude da hotnolos..-;-o do ac-rdo firmado com a '
assistência do Sindicato dos Auxiliares em Admi- 

' •
nistração E-colar, terão, a partir do agosto, um :'
aumento tíe 20 por conto sobre os salários atuais'"
e mais um acréscimo da 8 por cento, por tri fi- "
nio completo.

GRÁFICOS

READAPTAÇÃO
Até o fim do més, a Comissão de Classifica-

ção de Corgos do DASP que examina 1 600 pro-
cessos de readaptação de servidores do Ministério
do Trabalho deverá concluir os seus estudos. A
CCO está estudando diariamente mais do 100 pro-
cessos.

Ainda em debates o aumento dos gráficos de.
SSo Paulo. Depois de amanhã, às 14 horas, tere-
mos novo encontro entre empregndos e emprega- -
dores. As reivindicações; aumento de 80 por cen-
to e férias de 30 dlos.

RADIALISTAS

LPB
A União dos Previdenciários do Brasil enviou

telegrama aos lideres de bancadas da Câmara dos
Deputados o do Senado, pedindo quo orientem os
seus pares no sentido do votar favoravelmente o
projeto quo concede aposentadoria aos trinta anos
de serviço a todos os funcionários civis. Promete,
ainda, a UPB. fazer realizar, nos próximos dias,
uma palestra sobre u propalada extinção dos ser-
vlços médicos da Providencia Social.

Os radialistas da Guanabara estarão reunidos
em -ssembléia-geral dia 13, às 21 horas, na sede
do Sindicato dos Trabalhadores em Produtos Qui--
micos, Av. Presidente Varga3 n.° 418 — 13." an-.
dar. Debates sóbre a nova proposta a «er apre-
sentada aos empregadores.

FISCALIZAÇÃO
Na última diligência realizada pcla DIvIsSo t!e

Fiscalização do Mlnl3íérlo do Trabalho íoi encon-
trado, cm Copacabana, um empregado que vlnhã,"
ha 8 anos, exercendo suas funções sem registro.
Vale dizer. R2-- garantias legais dc qualquer es-
pécie.

O QUE VOCÊ DEVE SABER
1. Não há limite de iria-

de para o empregado filiar-
se à Previdência Social;

2. O empregado aposen-
tado que voltar a trabalhar
não poderá ser novamente
filiado à Previdência Social;

3. É licita a acumulação
de beneficies, por dois ou
mais Institutos a que per-
tença o segurado;

4. O exercício de mais

de um emprego, em empré-
sas de atividades diversas,
determinará a filiação nos
Institutos a que estiverem
vinculadas as respectivas
empresas.
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C.i. '.liOUÜ.OO — 1-i'Ci.lHH-ii.
min -.-JÍnlie, .rnirni*. _ co
para, o| roforftnolft»;' 37-DBaO.
OOZINfl-lRA: páiá cam de
diplomata, que durma no
emprego Pcdcm-so sôrlns r«-
íeríucla. Pn-Bimi-s. 25 000,00
para comcçnr Tcl.: 35-4007
COZINHÊÍnA da íomõ «' fi>
Klio, com reforêncl.s dr 1 ano
dn casa e quo i>aj..«_ 3 mu*,.**,
em Potropollh. Ord. -10 000.00.
R. Xavlai- da Silveira, lia,
nH_. \_$?ls_ 2_U_J______!
COZINHEIRA-porá, ti-aijamãr
om restaurante — Precisa
se na Bita Almirante Gon
çalvea n. so-A — cop_c&_«.
na — Piisto 5.
COZINHEIRA trivial petiite-
no íamllia. Tratai- pessoal
mente, c| roí.. Gen. Ribeiro
tia. Coata. '.H/l 001 -- !,(me.
COZINHEIRO -- p7«Vciaâ--'«J
com multa pr°tlca d« lan-
cltoneto. Tratar na Travessa
do Ouvidor. 27. dn. _¦¦__ llh,
COZlNHÈilíÃ — PreclB.-so

?ar» 
o trivial na Av. 1'an-

cur n. 162, 6.° findar. Tele-
fone 4M_>74;
COZINHEIRA — Cri 25 000,
domingo livre Pedc-iií reto-
rênclas. Visconde de . lra.A.
422, ap. C04 — Ipanema
COzn.3l.mA — Que salbã
lavar tamb.in. P.._a-.-e bem.
S;nador Vergueiro, 1S7. at>.
3 A—_ Flamengo.
COZIN.TE11.A — Preclea-üe.
cart. e ref Rua Senador
Versuelro. 5S, ap _ 603 
COZINHEIRA — Pr-clsa-sõTdô
uma boa cozinheira de lo.no
e fosílo, para pequena família
de alto tratamento. Papi-so
bem. Tratar na Rua Maria
Ancòllca n. 356 — Jardim
HoJ_ilnlco.
COZINHEIRA ou cozinheiro,
preciso competente e c| prá-
ttea para pensão de srande
movimento. Preferencia que
durma. Ordenado dc 40 a 50
mil. Campo ... Cristóvão, 406.
COZIXHE_R-A — Precisa"-^,
dormir no emprego. — Nâo
trabalho, domingo. Rua Dla.i
__ Gnn, 108. Méier.
EMPREGADA — Preclsa-se p|
pequeno apartamento. Tra-
tar na Rua MAi-lo Calderaro,
88, ep, 204, _-ng. Den.ro___
__._P_!_GADA — Preclsa-se
p| cozinhar, lav *¦ repassar,
caea de família, TÍ17 horas.
-.olga. domingos, dorme ío-
ra. Pcdemse xeís. 20OM.00.
monsals, Rus. Nabor do Be-
go, 250, Ramos. Gra.líica-
çPLo -semestral
EMPREGADA — Preclsa-se
ir. peq. sorvlços. R. 6_ Fer-
reira, 234. ap. 46.
EMPREGADA - CrS 25 000,00.
Preclsa-60 de umo, quo sal-
ba cozinhar e durma no em-
prego. Ex-gera-&2 boas refe-
rênclas. Rua Andrade Ne-
ves. 255, ap. 201 — Tijuca
Tel.: 38-0631.
EMPREGADA — Para cozi-
«.liar, lavar à m&qulna © pas-
sar. Rua Domingos Ferreira,
___• _ap.' 201. CrS 25 000.00.
EÍ-TH-EOADA — Preciso para
cozinhar e arrumar. — Paço
bem, peço rei. B. BarSo de
Mesquita. 578, ap. 302. •— Tl-
Jucá.
EMPREGADA c1 refenicclns
que cozinhe bem. Não ___va,
rião passa nem encera. Pa-
ça-ce bem. Kua Cuportlno
Durão. 07, ap. 301, t_'reíone
«-¦sei.. '__
EMPREGADA ci ref. p| todo
cemiço casal. CrS 20 mil —
Gustavo -Sampaio, 459, ap. n.
401. tio manha. 
EMPREGADA — Para coai-
nhar e copeirar. Dorme no
en_.prê_o. Pedem-se roferôn-
cias. Ordenado Crt 2,, 000,00.
— Tra.ar: Rua Santa Ciara,
397, apartamento 401, depoü
das 15 horas.
EMPREGADO — Preclsa-se
para ajudante de copa e co-
r.tnha com alguma prática,
tratai- na Avenida T-. S. de
Copacabana n. 1241, loja -4.
EMPREGADA ipara Bar —
[Preclsa-se cozinheira Rua
Araújo Porto Alegre, 71, 11.°
and Castelo.

PK____A-B_ (le oozluh.lrn. ou
copolra-arrumadelra. do prof.
portuguesa .'cd.m-.o refe-
r.nclas. Paga-se bem Tra-
tur Rua Btto Bnlvador, 50, ap.
PRECISA-SE rto uma cerni-
nlielia eom prAtlca do bar e
restaurante. llorArlo « orde-
na<lo a combinar na Rua So.
nador 'Pompeu 34.
PÍUÜOISA.SB do 

"üína 
cozi-

uliolra para o trivial íino c
variado, que dê referência.
Rua Ali-cs Saldanha, 114, ap.
1 201 — . Copacabana.
pí:í.cií.a-..e empregada quo
tenha pr/it-lca dn cn_Ii.hr. p|Janchonoto. R. Visconde da
Gávea, Bi.
PRE0IBA-8B cozinheira tov-
no e fo_.io. Exlgem-Eõ refe-
rênclas. Ordenado 20 000. —
Rua Palseandu 93. ap. 201.
PRECISA-SE omprogada com
referênclus, CrS 30 000,01». Av.
Geu. Bim Martin, 403, ap
404 — Leblon.

CO. i.ir.O — Freol__.se, oi
muita pr.illo.-i «Ie tirar
chr.pe. Exlne-ue boa apre-
Bentáç&o, Tratar na llua
«l.i.. Laranjeirus, 114.

PRECISA-SE cozinheiro ou
cozinheira o copeiro. R. Es-
cobar, 113, 3. Crl_l_.Ho, 
PRÉCÍ_o"<le cozinheira na
Rua S&o Januário n. 404 —
S. Cristo.Ao.
PRECISA-SE empreitada pa-
ra cozinhai' o serviços leves,
em ap. de 3 pessoas. Paga-ee
bem. — Rua Paissandu, 150,
aip. 905.

Paula Freitas, 55-A — Co
paci'.l)ann,_p___lit juiinlifi.
COPEIRO qúe sirvi. !_
francesa — Precisa-se com
prálica rie casa íle trato.
Ordenado a combinar. —
Trator tel. 47-0091.
CARlCNTEiÜO — Pr-cuia-sé— Rua VoluntArlos da PA-
trla. 451, l.o andar. Rui cal.
COMPOSITOR. Precisa-se na
grí-flca na Rua Campo Gran-
de, 1 174. C. Grande. GB.

PRECISA-SE de cozinhei-
ra- Av. Bainha Ellzahe.h.
____. _a.P_____i-
PB.EOI_A-SB uma moca para
cozinhar e arrumar — Car-
mela Dutra, 76.
PRECISA-SE do cozinheiro
na Rua Antônio Bnsillo n.
.14 — ap. 801.
TRIVIAL simples, dormindo
emprego. Serviço senhora —
Bom trato. CrS 9 mil, pessoa
com saúde e 48 p. cima. Tel.
28-20-14 a partir «las 10.
LAV.j-JPASSÂD^
ARRUMADEIRA — Preci-
sa-se para casa de família
dc alto tratamento, que
saiba cuidar de roupas íi-
nus. Pagram-se CrS 
30 000,00 — Rua Francis-
co Otaviano, 132. Copaca-
bana. Tcl. 27-456K.
EMPREGADA :— 

' 
p_eclsa-se

para lavar e passar, cozinhar
para 1 casal. Tratar Rua Ca-
navlelra, 121, ap. 101 — Gra-
jaú.
FABRICA DE BLUSAS FINASPreclsa-se de pa-ssa._e_.ra__,costureiras e bordadelras. —
Serviço externo. — Rua Sllva
Pinto, 92, ap. 304. Vila Isabel.Tel. 38-8684.
LAVADEIRA-passadelra, pre-ciso R. UniRual 488-A. e/ 25.
Das 8 às 16. Ord. 15 000,00
Dorme fora.
LAVADEIRA — Prcclsa-se só-•mento para o fierviço, com re-
ferencias e que durma no cm-
prego. Tratar na Av. Copa--___b__c______ 22.
PASSADEIRA — 1 vez porsemana, prcdna-se. Bua Bor-
da do Mato, 215. Tel. 33-5764

Grajaú.
COZINHEIRA — Senhora
ou moça de rcsponsabilida-
de, para cozinhar familia
três pessoas. Exigem-se
trivial fino on forno e fo-
gão. Não lava, pairo atê
35 000. Domingos Ferreira,
140:701.
PASSADS1RAS — Preclsa-so
de passadeiras profissionais
para camisas esporte. Tratar
r.a Rua 29 de Julho, 221,
Bonsucesso.
PBEC_SA-_E de empregada,
para passar e __rrumar. P-e-
dem-se i-o.erên<_la3. — Rua
Vítor Meireles, 1. íundos, ap.
101 — Estaçüo do Riachuelo.
PASSAM-IRA — Preoioa-se,
na Rua José Veríssimo, n.
31 — Méier.

CAIXEIRO — Preclsa-se com
multa pratica de liquido o
comertlvels e d6 referências.
Av. 28 Sc*_embro,_4l_j_1
COPEIROS -Jovens"com""boa
íjpnr£n<_-._ para bal-cào do

LUSTRADOR — Prtctmi-se pl: ÍPRBOISA. BB garoto parafam-, dc moveis. II. Viúva| trabalhar em «alio cabelei-
miro. Av, Copacabana, 937,
ap. 202.

bar. proolsa-so. Clube de Re-
gatas Flamengo, Nd. da Ga-
voa,
CARPINTEIROS 0 marconeí-
ro.s, preolaa-íe, paaa-so Un
.00 a noft por hora. Rua da'MOÇAS
Carioca VO.

Cláudio n. 362-F. Jacarí.
Í,'Al_iMLHI_ííio""— PreeisÀ^e.
Huu, VoluntArlos da Pitrla,
451, 1." andar. Rulcnl
LWÕffpiSTÃ" — Preclaa-ne
na Rua Pedro Alves, 187 —
Santo Cristo. _
LAVADÔit com pfitlcV" «TH
bombas. Prcclsa-se, Rua lia-
vao de Bom Hot-lro, 811 —
rosto._
MÕ<;ÀS c! multa pratica em
lanchoaotús, Av. 2B de 8_-
lembro, 173_—:.y_.J_f-_.__.-_..

Baloonlbinj. <_ clats,

PRECISA-SE desenhlüta ou
arquiteto com pri-tlca de or-
çamento para firma conutru-
tora. Tratar com o 8r. Tra-
vaw.os ou Dr. Abel. Av, Sal-
vador de SU n.° 173, fundos,
dai 17,30 in 19 horaa. _piíkCISÃVíu. 

"ajüdant- 
_•

swrçouete com pritloa de
peiiMo comerciei, que queiratrabalhai- por horas. ~ Uru-
.uhinit, 210 ,2.o andar.
PfUflOlSA-SJt. de" iim oãTÍÕiro
com pratica para traballiarmonorw « maiores, ótima ap. i cjn botequim uo L-amo de

CONFEITARIA — Procisa-àe Av íi"1*1111'' Roojevolt, 84,1 ______ n. 1!sitia 504 Oroll,moço para ajudar doce. oI¦"¦¦",'*";'.-—,".¦ -¦-__.'-'*  'PADARIA — PreclBa-se tie 1serviço Jlmpc_a.__V_lndubu_na.| MAÇAS E RAPAZES me-lt.nha doounientos em dia -
nores de idade, de boa apa
réncin. — Precisa-se para
trabalhar em lanchonete.
Serviço fácil. Paga-se bem.
— Tralar na Rua Santo
Cristo, 108. Posto Shell —
(Gamboa), das 7 isjl hí_\

MABOENfÁRIA — Preclsa-se
de torneiro marceneiro com
prAtlca e tuplelro com prá-
tica. É favor í_> ae apresen-
tar quem estiver capacitado.
Rua General Bruco, 897, fun

— Av. 28 do Setembro, 280
Vila Isabel.'

COPEIRO com .prática déídos- ffo.Cristóvão. —Tele-
café e bar. Tratar
so.s, 53.

Av. Pas-

CVRPINTEIHOS — Precisam-
se para fábrica de esquadria.
Tratai- hoje, das 7 às 15 ho-
ros. Av. Itaoca. 1 939, galpãoC, com o Sr. Joaquim.
CAIXA — Precisa-se com
pratica de padiula. Rua doCa_.et.e__ 281^.
CICLISTA' — Prcclsã-se, quêconheça bem as ruas dc Co-
pacabana; na Ladeira dos Ta-
baj.-u-ii. 975-A Botafogo.
OARPINTEIROS —'"SERRAI
LHEIROS — PEDREIROS —
Preclsam-se na Rua Franco
de Almeida n. 80, em Silo
Crlstóvfio — Apresentar-se
ao Sr.__Hugo.
cobrador prcoi._ti-.-oi,
temos 20 vasas. Tratar Av.
Guilliermc Maxwell 210 —
Bonsucesso— Osmn r.
CAIXEIRÕS 

"cõm""pr„t;ico7~«Âê
oritanlzaçao de comestíveis —
Preclsa-se. — Rua Cardoso
Qulnifto 5 — Piedade. 
COPEIROS — Preclsam-se. o|multa prática. Tratar Tra-vessa do Ouvidor, 27, das 3
ílall-h.
DAMA do comp. ou gover-nante. ofcrece-_,e. 57-9286.
DOMÉSTICA — Preciiia-5e" pa-ra todo o serviço. Praia do
Flamengo. 98, ap. 303.
ENFERMEIRA. Clínica pro-cisa. R._ Barfio JCp__ncina 76.
ENTREGADORES — -.- Pro-
curam-se p| 3 vapas rapa-
zes de boa aparência c| cur-
eo prlmirlo, oon.hec.ndo bem
a G-unaabara. Iniciais pl cx-
pertencia 50 mil. vir muni-
do de Carteira Profissional
e Certificado de Reservista.
Procurar Sr. Adolfo, na Av.
I 3d M.-.lo. 23 _ 616.
ELETRICISTAS e bombeiro
hidráulico, prcclsa-se paraobra. Tratar na Rua Palm
Pamplona. 220, próximo dr.Estação de Sampaio, com oSr. Murilo. às_9 horas.
EXCHEDÕEES DE VASSOU-
RAS — Preclsa-se de bons
enchetlores para vassouras
dc cabelo — R-.ia Ana Í7éri

_____ 893_—_ni__elvueIo ^__GB_3__-SRME____' — Sar.atorlo"
Correias pura criança. Tele-*__-e~3,-.___¦
EMPREGADA — f_^_T-
na familia alemã, precis,.
p| todo servi.o. Av. BorEts
Medeiros. 179, ap. 10.. —
Jardim do Alali. Telefone
47-68-I9.

EMPBEQADA — Preclsa-se
para cozinhar, passar e ser-
viço de limpeza, para 3 pes-
soas, pedcm-se refcrê-iclas.
Rua Joio Ricardo n. 4,1, ap.
203. Larao da Cancela — Silo
Crlstov.o._ Tel. :_4S-«.202
EMPREGADA — Precisa-
so para dnas pessoas, co
zinha simples,
referencias. BarSo de Ipa-
nema, 115, ap. 606.
EMPREGADA para cor.lnhar
— Salário CrS 21 000,00, Rua
Dr. Pache de Faria, 52 —
Méier.
EMPREGADA com pratica dcldla. Rua D-.-. Satamini. 286.

PASSADEIRAS — Para íá-
brica de camisas sociais. —
Preclsa-se com bastante príi-tica. Rua Luis de Camives.
d5e fÍlu. 

1P antL 8emana ENFERMEIRA - Preclaa-se
PRECISÃO passadeira. de^nc.^^SSÜiFSíSS:

EMPREGADA — Precisa-s
com carteira . referí-nclai
todo serviço de um casal 
Paga-se bem. Ladeira dos Ta-
bájaras 94, ap. 308. Copac
Telefone 37-5132.

seg a sexta-feira, das 8 .às «Ira; R. Xavier da Silveira12 horas — Run. Joaquim Na-Í45 — 30 j..,,,, , ».,,;;.'buco. 211, ap. 101. Telefone r-m,.'.'An^oT-1' _ ¦ ¦ -__ .27-6038. ENTREGADOR para ort.nl-
saçíio de comestl-veis. Preci-

Rua Card&ío Quin-lednd-e.
PASSADEIRA — Preclsa-se
duas vezes por semana, na|t„<
Rua Visconde de Pirajá 447!-™-.,,.,, .__„__=,-_,---— 702. Ipanema. Exlgem-se B_.CER._DO._3S -
documentos e referencias.

rejlem_-sc p*ftEGlSA-SE lavadeira e
passadeira. Tratar na Av.
Vise. de Albuquerque (!85.

Precisam-
bons para fábrica de movclr,
na R-à_ Fellciano <!e Aeular¦127. Maria da Graça

fone 34-0002. Sr. AntAnio ou
Jofio.__
MOÇAS ..P|J FILMAGENS —
PrecLsam-se p\ filme de pro-
pajanda comercial. Apresen-
tai'em»_ie hojo na Av. Fran-
Min Roosevelt, 23. 3.» andar,
grupo 307.
MARCENEIRO
q
quinas e montar móveis, na
Rua do Catete n. 138.
MôÇA — Preciso, p/ tomar
conta dc p.p.. Tel. 45-1323.

PRECISA-SE de Marceneiro e
Eletricista ¦— Praça Gene-
ral Osório, 53*C, de 9,30
às 12 horas.
PRECIBA-SE de rapa. Balba
minutas, lio», rerertocla. —
Av. 28 de Setembro. 409.
PRECISO de um pedreiro —
Rua Süo Francisco Xaxler n.°
711;- casa 13.
PRECISA-SE de um.caixeiro
com multa prAtlca do balcão
de tlnturarla. pairo bem, —
Rua do Lo-vradlo. 48.

PU__1S..-Si; c-iriêirõ p,í"ra oo na d_t alto tratumen-
to. Tratar Avenida Vise.
<l« Albuquerque, i!80,
prísóíSà-sé de Ajudante, deconfelteiro, eom prAtlca, naRua VoluntArlos da PAtrla,
U.9 318 — Botafoao.
_!S_Oll}A-8Si- de um» baleo
nista com prAtlca de pada-ria, na Rua OravatA n, 370Marechal _He.mcs.
PREOISA-SE de;.maroeneiro,
Avenida Prwtdente Var.uc,
670 — Peisa-ne 500,00 a hora,
JoAo. 
PREOISA-SB, operário pãrãmu.ulna de Intccio de ma-
teria plástica, Hua Cordovil
n. 81.1.
PRECISA-SE de copeiros com
prAtlca, Rua Conde de Bao-
pendi, 6; __Cí«teti____ 
PREOfSA-SE 

'eòn.ci.clro 
com

pratica-, na Ar, 38 de Se-
tembro, aos.
PRE0ISA-6K de uma moça
para ajudante rte penedo, na
Run .do: Matoso, 20-A.
FRECISA"-SK de"m_ça com
prática do caixa. II, Haddock
Lobo, 327.
PRECISA-SE servente do pe-drelro, R. Sobral, 21). Mòlcr.

PRECISA-SE de rapa"?, par»,i-____.a,- em caí6 « 'bar.
Rua General Roca n.° i_..AROBNTSIRO — Pi-eclsa-oii í"f,?Sjm,vrj-—.-—.—.

ue saiba trabalhar nas mir f^^âg, %L8"___5_!nina. i nir,nt»r irMvnlq ns. :._...' .Clro P?111 rel.lall-

MOCAS com bon, aparência e
desembaraço, paia serviço ex-
terão, salário Cr$ 120 000,00

_on-.li;,...e... Tratar NlcarA-
Bua, 401 — Penha.

MESTRE Fábrica de equi-
pamenlos mecânicos neces-
sila de mestre experiente
p/ dirigir fábrica. Tralar
na Avenida Almirante Bar-
roso, 91, grupo 502. íe-

rante o bar na Rua de Sio
Cr.atáv_o .'.n. 531.
PRECISAM-SE de bombeiros
Hidráulicos. Apresentar. Av.Pres. Varem. 43o, pj 607.
PRECISAM-SE de carplTitêü
ros de íonruis. Apresentar-
se Av. Pres. Vars-a*. 435. e|007-A.
PRECISA-SE de um marco-
neiro, e um carpinteiro. T.-a-
tar na Rua 16. casa 23, IAPC
dvi TraJÀ.
PADARIA — Preclsa-se d»ajudante Interno e entr*-íi_B
na Rua Sii.-p_pc.nba n, l_0 —
*S?Ü°_?!_!',Lr2___
precisa-se*dè garçom -pa-
ra lanchonete. Vol. da Pá-

¦_.-i.ni r —a S-* 3,ii-
lefone 32-7204. txigem-seiraéòisX-sE _e -umeomno-
referências.  ""' "• '''" ' °""";"1'vn
SIOÇA — Procuramos fa-
laudo Inglês, para atender
os clientes de casa dc alta
cla*-«e no ramo de. jóias e
artigos finos para presen-
te. Dispensa-se prát Ica,
pois daremos oportunidade
a adaptação. Remuneração
compensadora. Tratar na
llua Buenos Aires, 110-12.
Centro.
MOÇAS — Preclsam-se. com
multa prática dc lanchonete.
Tratar Travessa do Ouvidor.
27. dns 8 às 11 h.
MONTADOR do móveis d-
madeira e ajudantes - Pre-
clsam-so

PRJSCISA.SK para tedo o ser--viço do uma garota de 14anos cm diante ou senhoraatá 40 anos. Pode ser estran-
gelra. Rua Coronel Agostl-
nho 153 — Campo Grande
PRECISA-SE empregado px.ra café e bar. Rua SAo Fran-
cisco Xavier, 474.
PRECISAM-SE oficiais refor-mados. Apresentarcm-so com
documentos, na Rua Profes-
sor Gablso. 250. a partir dese___unda--etra, dia 12.
PRECISA-SE — Maqulnlsta
competente que entende do
pl_aina_«._Rua_Ma«.osc_.___8. '
PRECISAM-SE _-._o._s cl pTé^tica de caixa registradora

.v Nova IorcuVe 2 0CD' pf-'"s' t-^-balhir em Su-«V. .NO\a loripie, „mr.e_.0_,_i0i T_-ftta. Av N 3
Çopi_;a,*oanB, 21S-A — ér. Án-maquinistas — Prcclsa-se | tOnlo

de bons para fabrica de mo-|yÉR.-(3..{-__rp^7
veis. na Rua Fellciano de hmnhu"
Aguiar, 427, Maria da Graça.

moça. prat.,açfio cabelo. 22-5059,"»"'"- ¦<-<¦ mriís_ qa uraç-a..p__..._;.¦,--i_íí—_.—- -_...__
marceneiros - Prècleam-Je^^^.. ál ™%,J. .£f
so bons para íabrlcn de mof Jf5 

«Pelro, p„  ,,-,.
u Avenida .Vo.-..-.. Senho-veis, na Rua Fellciano deI._' __."_S,_l__• „Vt5Águia.-. 427, Mgja da Graça, S.'.."'-f: „"' . . -

MAWNSrê_r^_T!5õ^ «
para marcenaria. Tratar na
Rua'Dr. Odilon Benevolo. 38.
MARCENEIROS — Pi:êd:
so p- instalações. R. Gen.
Severiano, 200 — Bota-
íozo.
MOÇA para café em tié combastante prAtlca, precisa-se.CAndldo Mendes 195. Glória
MARCENEIROS — Preclsa-se
de bons. Paga-se bem. Tra-
tar hoje, das 7 às 15 horas.
Av. Itaoca, 1939, ualpfio C,com o Sr. Joaquim.

_ com di-A-tica de balcão com boa ipa-rência. para loja de calça-dos. Tratar na Rua <_*a.dc_o
de Morais, 2___>__C.
PRECISA-SE lustrádor patacasa de moreis. Rua Siijucl-ra Campo», 315.
PADEiitõ — Mestrlnho, pre-clsí.-___ na Rua Paraná 318-A— Encantado.
PRKOTSA-SE menor p/ pe-quenc. entreasos de padaria.— -Este..do PortelaJ75.
PR-PicisÃ-SE " 

e_tucador em
Eosso. Av. Suburbana . 018

MAROENEIRO proíi.-. .lor.al — ZZ.2Xín<_*__
preclsr.-sc, para fábrica dé nnrriri rr .móveis. Rua Luir.a vaie, PRECISA-SE oe empreoada¦___L— -Del Oastlllo,  i , , ,. r 3
oferece-se "ae„hora_pa.i oomesticò na Rua General
fazer salgadlnhoí e aluda- Glicério, 176. ap. 202

Laranjeiras. Paga-se CrS 18

PHECISA-SE de lanchelro na
Av. Prado Júnior, 208-A.
PREO.ISA-SE.dê emprega-
da para cozinhar e lavar.
Exibem-se referências. Pa-
ga-se bem. Itua Fonseca
Gulmarãcsj;.'!. Sta. T«*_resa.
PRBOISAÍÍ-SB^tmflçaa, uma
falando Inglês, pura trftbnUVftr
ora lojas de jólni e oouveiilr,
Av. Copacabana. 687. Telefo-
ne 37-'J.r,69.

pactw_aB____BHas^^

Auxiliar para
Departamento de Vendas

Firma construtora admite rapaz
de boa apresentação e desembaraço,
para trabalhar em Stand de Vendas
de apartamentos no horário de 10 às
22 horas. Inclusive aos sábados e do-
mingos. Telefonar dia 13, terça-feira
para o Sr. Jurandir para marcar en-
trevista — Salário CrS 90 000,00.

Chap^sdores-Laníemeiros-,
Com prática comprovada em carroçaria, de ca-mlonetn*., nml.ulimcins e furgões, Semana dc cincocllos, nfio trabalha nos sft.ados. Pa.m-(._ bem Apreien-tnr-..o com refr-rénclns c documentos, na Rua Bitteni

Lanterneiro Profissional
Precisa-se na Rua Figueira de

Meio s/n (LEITE VIGOR). — Tratar
Sr. Luca.

AMUHMOS lUIIICÓt

ONE LU
UM BAN1A1 .1. «'

AUXILIARES DE CAIXA
MOÇAS

Precisam-se com prática. Apre-
sentarem-se com documentos, na
Rua Senador Dantas, 36, 3.° andar.

PRECISA-SE tle oficia! com-
pe.Eiitc para líibrlca tle
fruariln-chuva, na Ru_ Vo-
luntíi.lo.i da, PAtrla n. 207 -
Botafogo.
PRECISA-SE de marceneiro;
e carpinteiro com praticaiem armário embutido. __rvl-l
co eletivo _—_T««l,____ 34-4wtt.
PRBOISA-SEi de, um empre-1
gado cora prática de a_;ou-
giie. na Praça General Por-
tinho u.__i —_ Mf.i-u.-.aiii.
PR_.cr",..-.íi_. empregado paraloja de íerrí-irens e loucas.
Praça da_Bai-nlíir_,_103.
precisa-s_' pessoa- entendi-
da em tran^orteá dc caíj-fas,
Chamar Herondtno 43-_A<«32.j
POL-PORES — s Admitimos!
diversos com prática em po-l
llmento do metais —¦ Apre-
eentar-oe na P.ua Melo e
Soucs, n. 101 — SAo Cristo,
v&o, nom o Sr. Artur.
PKDRK1RO — ESTOCADO!.
— Preclsn-tve tle trts. Tratar
na Ru» Itahalana n. 58 —
Grajaú, cora Barroso, das 7
Af. 16 horar..
PERFUMARIA — Precisa-se
mOça com prática. — Fa.a-
se bem — Drogaria Pirajá
R. Visconde de Pl ra. á, 525-3.
RAPAZES: 1 calculista, 2"me-
cánlcos em clít. e 1 cl prá-tica de numeração do apólice
dc seguros c dact. Avenida
Franklin Ròooévelt, 84, Si 504— .'Ag.--' ORCHi, _
RAPAZ menor ou maior —
Prôolsam-so dois p/ -distri-
bulr folhetos em Copacaba-
na. Pa;í;..-_e bem. Tratar na
Rua Mlçruel Lemoi. 51 —
__}___¦__. ____
RADIOTÊONICO - Pará con-
sertòs; prcclsa-se um. com-
petente, com referências. —
C«__» do Barros. Rua Síquel-
r_ Campo_, 7-A. Copacabana.

Cid. Auíccsrrocerias Cerr....va
PRECISA DE.

ACABADORES
CHAPEADORES
SERRALHEIRO

com prática comprovada. — Paga-se
bem — Semana de 5 dias. — Apresen-
tar-se com documentos na Rua Coronel
Almeida, 53 — Piedade (próximo ao n.°
7 839. da Avenida Suburbana). (P

MOCA
Para admissão imediata pre-

cisamos de copista em inglês,
que escreva à máquina com de-
sembaraço.

Apresentar-se na Rua Pará,
141 (Praça da Bandeira), dos 8
às 17h30m. — Procurar Sr.
Romero. (p

ILITARES
A DARKE ROUPAS precisa elemento ativo e bem

relacionado entre praças e cabos da Marinha e Aero-
íiã.utica paar chefiar o Departamento de Promoçes.
Também dispomos de outras vagas no mesmo Depar-
tamento. Tempo integral ou parcial. Av. 13 de Maio
23, sala 519 .DARKE..

oiaista

RAFA2 — Preo!_ti-.-,e maior,
Jovem, para .tendente em
portaria de fábrica. Hua 8
de Dezembro. 46, M_.ra-.anft,
Ri-TIPICADOR — TJslna, Me-
canlca, Carioca S/A, situada
k margem da Rodovia Pres.
Dutra, Nova Iguaçu, precisadc oficiais. Conduçlo própriaa partir d© Bonsucesso. Tra-
tar no local.
RAPAZ _ÍBNOR de 15 a 17
unos, precla&rfie pura limpe-
za e balcêo de um deixí-slto
de balRS ê doces. Tr__tar da_j
1-4 _s IS horfü. aa Rua Ma-
Ior Suckcmw d. D-B ou seguu-
da-íelr.a.
RADIOTÉCNIÇp.-para trair-
sistores, co:... prática. Orde-
ns..o e co__ls.So', Tratar r.a
Rua Bardo liom Eetiro, 2 382— Tel. 3S-763-1.

ua copa. Ii. Paulo narre-
30. Tol. 4C--1529 — Gülom
RodrlfíU!'..
OURIVES — Prcõlsa-se|!Tli| JTI2nS8ÍS dá-Sg 13 H-iRi''VISOR "~ rreclsaVse~rtc
oficiais _ melos-oficiais -l,, . ,, . ' irevlior compefenic e com
Av. Rio Branco n. 108 — I2ÍI0 e \<t\\l_. I multa prática, jiara traba-

Preclsa-ÈoiíO." aiular. Ipr-rotoÃ-kI-S-';. i.^^i..«-„ 'lhar em Ediióra de livros e'¦'! ""'revistas. foto-nÕTclas et--...K-.ia _n- .,r, _.!,., _.„ »„.-._,_. ,.„ _>._ \«_,,,,r..i-o -Cartas para. a portaria

mim
Ferragens, Sanitários e Materiais

de Construção — precisa-se para firma
estabelecida na Zona Norte.

Cartas para 03860, na portaria
deste jornal, informando experiência,
referências e pretensões.

COSTUREI RAS PÂRXSHÕRtS
Precisa-se com prática p/fazer shòrts

de braguilha. Damos seiTiço para fazer
em casa. — Rua Lobo Júnior, 361 — pró-
ximo à Av. Brasil.

K_4 5*. H 
'_ 

Stt í_ ¥?. _.-__Iil4 tal _ _ _ II _g _.-T_ sw %_f _\kk-.Usina Mecânica Carioca S/A., situadf
à margem da Rodovia Pres. Dutra, NòvwpIguaçu, precisa de oficiais — Condução pr<33pria a partir de Bonsucesso. Tratar rio local.'

ESTAMPADO.. — _-re_i_a-s»| ____ •"«"" ^REOISASI^SE ¦¦ne operário,*, com prática rraijSTníviM/c vt"i Ti í T» .rir ,? .¦"_.
prensas excêntricas. Ria Sl™,0ln.ui-s — Meio-oíicial. Rua';Oarvalho cie Sousu, 169
va R6go, 3n (.Jocurc. |prçoi_a-sc. Rosário, 172. sil- Madureira

cozinha, preclsa-se. R. Pron-
cisco Bá, 61, ap. 603. Tele
ione 27-4988, 30 lalL

FAMÍLIA de tratamento pre-
cisa de empregada para co-
zinhar e passar. Tratar na
Rua Pompeu loureiro, 32,
bloco A, ap. 704 ou pelo
tèl. 36-4447. Exige-se refe-
rencias.
OFEREÇO cozinheira ílna só
p/ embaixada ou ct_sa alfco
trato. 52-109... Dina.
OFERECE-SE cozinheira —
Pornô, togfto, diarista. Dando
ótimas re.eré_oií!_. — Ord.
3 000.00. Tel. 4.-.3.8_
PRECISO cozinheira boa. R.
Machado Asais, _____ Flamengo,
PRECISA-SE do urna cozi-
nheira, na Rua Bambina.
152. ap. 201 — Botafogo. Pa-
pa-se bem

PREOISA-SE de empregada
para lavar, passar e fazer,.- ,,,., ,, , .
pequenos sorvlços. 2 vezes Etl______ ISTAS •-_- -Precisam I ;¦ ' C1"!1 »a,cl« sefnnua'-|PAD____A e
por semana. Cri. 1 000.00 por,se. tratar na Rua México 158* £—2: ,EÍa* 1>rcc:,:'f'-

sala .605, com o Sr. AnlbRl!|or'EH__C_!rSEbloco B, ap. 115 — Praça da
Bandeira,
PRECISA-SE lavadeira, tr5
dias p| semana./ oa Rua Ca-
narlelrns n. 626 ap. 201 —
Orajau
TINTURARIA PI-AZA — Pre-
cisa-se de uma passadeirabrim, caslmira. Inválidos.
90-B.
TINTURARIA — Preclsa-se
passador para máquina. Rua
Conde de Bonílm, 36. Teleione: 28-4835.

APOSENTADO — Preclsa-se
pi zelar chácara em troca demoradia. 37-0742.
ARMADOR — Precisa-se naAv. Engenheiro Richard n.10? — Grajaú.

e de ixra.eiteírril I?1Pnc
e_,v.-,xll!ar de balcáo. Praça dov_.-ja__-*___.v.j_i--___ 5t;r_hor com t-e-i,, , , .lefone esr. 30 c óonhoclmoa- y___L\_^r___?'__ _tos de elotrlcldade, maqul- PEJüCISA-SE de

deste Jornal, soh o n. 0X7.8
vando darfn- ps._-

soais, jireí^nsôr. sclariai.--
e reíeròncias anterlor-es.FARMÁCIA - Preclsa-se prá- ,,tico ou melo prático compe- íi05 ." «iotrlcldade, _i_.-.ul-;ri_..<_x_A-si_ de um garçom|sm_ÍAlJíl'5_Ro"E"_tT_AinCOltei-.te. Rua Tenente Abel?.? de mor.;e:r.. ferragens e com pratica. Av. Mlnlatro-Ed-AJUSTADOR — Preclsam-seCuiiha, a.» 145. HlãVenópôlIs.*!!?^^!*, dí mandioca. Tel.:|gar Romero. 184 — Madurelrairõára importante Industriasn-rÍPATv-Vii" T,--;;.:--..- J0-.iJ-!o. Lui.-  ¦¦-.... _ _,PRECISA-SE empregada me- Tratar Rua Arestas; 28. San-OFERECE-SE uma moça de|tior p! trabalhar em bote-!t0 Cristo.

KSTO.'_DOil —" Precica-se."
RiiaUruTiial. 413
ENCERADCXa.E FAXINEIRO" J2_'.i^,^_Í!,_Í,'s_!? ca% .^i'!""" _l OU sem pratica. Boa|SEI.HOR idôneo e de boa""°-,._tÍ'-s,,u.,',,ffioa &ói - Tel«- aparência. Tratar no local.! apre_.ntacão. com carro no-

| Estr. jioJPoncla,_2_70.  |vo. chapa particular, ofere-
to Ribeiro. 00. Hotel^BandTl-!OASIS-COM__STÍvSlS.nr-K!isa• PBBOXSA-BB s"ar com cot_ic,e cfus \>P_ft9_? a peasõa par-, ' ' "-' 'pratica. Rua Cordovil, 93S —Ijlcular e de lino trato. Car-!

— Prectsam-se ecro prâtlcã _ I fone' 54-3137."'boas rofcrênclas na Rua Bt.n-1  ______..
rante. _,de rapazes com boa aparên-
FARMÁCIA — Precisa-so de!c_a con« Idade máxima de
um prático com sólidas ln-formações. Rua Otávio Tar-

DIVERSOS qui nio. 59 — Nova Iguaçu.
FAXINEIRA — P..V_ cãsã!2-a e 5.»-íclra. Referencias.
Av. Vlc-lra Souto 412,; .vn.101. Tel.: 47-5532.
FABRICA de móvel., precisa-se dc melo-oflclal de lustra-
dor e «le um aprencll.r de

.«¦pVV-_-.„_••_ ."""• ; -_: carpinteiro do 35 a 1C anos.ATENÇÃO - Admitem-se 3 Av. Suburbana, 5708-Bmoças os senhoras para ser-'"

anos, brasileiro, to_ie.ro
e sem filhos, alfabetizado,
reservista, com carteira de
saúde e profissional paraatender ao público e fazer
pequenas entregas. Salário
mínimo e horas e:rtrtts. —
Im':
preenc

tas para r*J974,
I deste Jornal'.PRECISA-SE para todo ser

Parada Lucan. na portaria

li __n* ^1 1

TEXACO BRASIL S. A., Produ-
tos de Petróleo, Needs a Young Bra-
ziíian Enginer to Work irí Their
Cònstruetions and Maintehahce
Dept. With Four to Five Years of
Experience and Knowiedge of Work.
Fluent Bnglish is Required. Good
Sálary. Full Time and Five Days
Week". Travelling Will be Occasio-
nallj- Necessáry. Age Betwéen 25
and'33 Years Old.

Peraonal intervier* at Avenida
Franklin Roosevelt, 137. 8.° andar,
Depto. Pessoal, Between 03:00 and
11:00 Am and 16:30 Pm. (P

_V91. _ 1
.Sr. ÍT l_.__£•:._ ..$ i*l kt te _)_._ ê«.-Mí.j""fe wm

Com prática comprovada em
Carteira. Dá-se preferência com
curso cio SENÁI. Salário a com-
binar, idade máxima 35 anos.
Apresentar-se na S. A. WHITE
MARTINS, na Rua São Cristo-
vão n.° 393 •— Portaria.

SERRALHEIROS :;
— E —

AJUSTADORES
Precisam-se, na Rua Pedro Ernesto^

44 — Atende-se sábado. <»»•'

viço de 2 pessoas, cmprestcla, SOLDADO.. — Fáb. moveisvivn ue ._ ue-_.u-.s, oiuw£_nit_(iUi i *,_._„-_-_  ... m __
até 38 anoo, sem filho, com- '?imlí'..pre" "A' ^tar Kua
petente . de confiança pára Lg'„-g"i__'__.-l___.-i -:.0«__l°___.
tomar conta áh. casa — ÃV.-jSENHOR, forro, enérgico, pre-
Brasil, 1.81; em Mesdültà,*-clso.-parai-lsçallzaçSo;. policial

|i|_ 
* 

_ _ _ ___'!!!

í TORNEIRO

I.
_a

DictlSógrafé-Este-riógrafâ
Banco desta praça, precisa de dac-

MECÂNICO
í._.eç5s_3-ss h Toríieí.c Mecânico
À-préseht_.r.-se m Estrada Velha
éü p£í¥ií5ic:, 1 130. — Inhaúma. |'topjeirõs-mecânicos '
Pr.ci.«am-se competentes. Paga-se bem. F<ivor não

se apresentai- quem não tiver prática comprovac!..
Apresentar-se com documentos em

PADIN & TILVE LTDA:
Mie,

PRECISiV-SE coslnhclra. or-
denado de 18 000 a 20 000,00,
na Rim Mario Pereira 138,
ap. 101, Jaoafepag-uá
PRECISA-SE cozinheira .p-i-
ra família da 3 pessoas, or-
denado 25 000,00 para come-
çar, Av. Portusal, 248 — Dr-
ci Tcl. 26-95-19.
PRECISA-SE co.lnhclra, tri
vlal fino .lavando ai roupas
de tini Cii5-.il « outro.', poque-
uo* serviços. R-eforônclas —
Ordenado 3.'> mil a 40. AtlAn-
tíca, 3 Oiti-601. 35-6734.
PHEaiSA-SET dè - cozinheira
— Paga-se muito bem, dor-
mir no emprego. Lavar e
passar roupas miúdas (ie go-
nhora. Referências,. R. Na-
tal n. 39. Botafogo, trans-
versai à Rua, Vise. de Ouro
Preto.
PRECISA-SE de uma empre-
gada para cozinhai- e arru-
mar para dormir -em cosa. cj
referências. Paga-se hem —
Constante Ramo*, 73, ap. 801
— Copacabana.
preciso cozinheira pl Em-
baixada. 70 mil; e 1 lavadel-
ra. Paissandu, 148 — Pia-
mengo.
PRECISA-SE de uma empre-
gada <jue cozinhe bem, lave
8 pí\$..t para -am ca_._l com
3 crianças. Paga-se bem. Rua
Elisa de Albuquerque n. 65.
Er.t.aç&o Todofi os Santos.
PP.BCISA-SE cozinheira para
restaurante. Paga-se bem —
Rua Sâo Clemente n.° 174 —
Botafogo.

viço fácil. Paga-se bem. Av.Ministro Edgar Romero, a5_,-/ 205. VazLijbo.
AVENIDA CÕP__CAl_XN,_"~-)7c
98-H, Bar Cantina Brasileira— Preclsa-se de um copeirocom príttlcii. de co.lnha. Tra-
tar 'as 16 hoi:as,.'corn Luis.
.-JTOAirn. dè" caminhão--;
Preciso para trabalhar emmateriais dc construç.ò. Tra-tar na Rua A-iall. 128. pau-lo — _Bonsucesso.
ADMITIMOS: úni carpintel-ro, um eletricista e uni re-U-ca<ior pi -preto e branco,r.a Rua Riaciiuelo, lHillO,
6.» andar.

fábrica" de bolsas > - Precifta-__e menor c/ pmesa. R.-iViçosa,374.— .,.,,, . ...
Circular, próx. ao 750 da Av I"?'" ,a pratica. Da-se refe-'na vencia. Tratar p-

:tu apresentar-se _..«:» ^dinído^ooofóo.^"11^ifÉ^í^tF^r^i^¦ tiíógrafa-sstenógrafa, que tenha redaçãc; ffjiÀ viuva clácdio n> 4i: _ jac
mcher as exlBfnclas acl- =_^=_.^.; ¦¦__,¦.•__—,-—.--.-- ¦ *r^ p^i^ i ..ípn.a ..*_-.-., .*- , . 

ma. Rua Cons. Saraiva, 18. jPEE_T;-..-.._ de ua senhor, ç obras; precisa-se com re-'propna e Correta em DOrtUgLieS. inCIUSI-í t. T71 ]\T 1"\ |7 
~f\ 

f\ T> I? O
õTmwè_r~--' ¦¦.. Prael-a^-"- na yoaentado para serviço de i fCTCneia_.. Eui_, Ferreira !K K ••¦j'_.. T __!_ íS »J í_i SJ \J ._.. J__ OuL.tiv-._i — i.,,c. _-5i. iu _impe_;_ em «dificio so de• vinnn ii vp pxn-'3npnri3 np cni.TS.(. rnm o nu-Estrada do Porttir. 39. 2,o ,m{_h__ _ uma empresada': \_ 

'_**• S1_  Vtp exp.nencia U- LUn.cMO CUm U pu A ST-TV^!. T .-.A/" 171 __| andar, sala. ,7. .-Madureira. jw„.t Fií_uclrii, __ _ è.o.Ecò i ISEKHOBV-^- Inde-oenilcnte. I UWrr, ill., A II _ í í M O V h,\S
OFEU2ÍO-G um copeiro para: Xívvler.ática delv

Pt,Ai,„ casa dc familia ou bar, com. Víl.u't; n.ii.ru iirA* ..-•¦_ TlA-se rt.íe-
télõíòne:

46-4434: Chamar Expedido.Bríis de Pina.
FOTÓGRAFO — Prcc^a-se 21
retocadorés dc negativos. AvjPR!:!CISA"SE dn lln''a ric'-'m
Nilo Peçanha, 42. rala 106 —
Caxias.
FARMÁCIA — Preclsam-se
um prático e um menor com
prática Rua Bento Ribeiro. 23,
próximo :à Central'.
õÒRÇONETl. :para--pensl_Oi
com pratica e boa ap_ír_ti_la— Pi*eoisa-s« na Av. rran-
alto- Vj_ig-o-.lt S4 ap. 402.
GR Âvi CÔ S — cortador
para, frullhclina aulomáti-
ca c rasío-ofidal de en-
caderr.ador — rrecisa-se
íle compeienlcs — Apre-

panhante/ lndl_pen__.ve__ien-
te forte, sadia, sabendo úcr
e eswever, com prática & ro-
coiivalescenta. «__Turnià no
emprego. CrS 30 000,00, Tra-
tar p„. Bolívar, 119, ap. 601,
Copaca,ana;- depois das 12 li.
PRECISA-SE uiii rapaz quoconheça de ba:-. Rua Teon-
lo otoni, 22, Bar Lanches«Oaivota.
PRáciji.•>-;__ - Balconista; de
padaria com pratica ¦— Ri-.a24 de Maio, ____j — T. 49-1050.
PREOISÀ--SE de maf«":_-
neiros e carpinieiro de of!

BORRACHEIRO — Precisa-
te de um profiííional cemc.vp_rlencla comprovada, nr.Av. Santa. Crua .1t!c\ cc_nJoiio Luiz, na parte da , , ,,mantiS sentar-se com documen-1cma Vtsrs. trabalhar era
BÒRRAOH-TRÓ;- Preciso d. (os J.Í. n- MMechal Agrular «TO^os de varanda. Pa-
um. Praça Valqueire n.o ll-A "• l16 _ -Sao Cristóvão -L.?."s_. "erí- R!Ia Humaitá,litografia- Tiicano S. A

GARCÒSl" com prática" de 
'res-

laurante c caíé com boa ap?.-réncía. Rua M_K_u«3s de Sa
pucal n. 127. Praça Onze.

Estrada Intendente Maga
lh.es.
COPEIRO com pratica do
plzzaria e sorveterla. Preci-
sa-se. R. Inhangá. 30 — Co-
p acabaria.
cozinheiro (a) lanchelroc| multa pratica principal-mente em piz/.a... Paga-se
bem. Av. 28 do Setembro, 173— Vila Isabel,
COPEIRO c| muita praticaem lanchonete e sorveterla,Pa_a-.se bem. Av. 28 de Se-tembro, ra.

PRECISA-SE do uma cozi-
ah.ei_.i_. c/ prática s.s..id.oa e
írlgldcira. — Trav., Ouvidor,
10. 10J&;
PRECISO cozinheira, rnals
serviços. Ord. 20 mil. Tel.
47-0301. Rua Júlio Castlllos,
53-801.
PRECISA-SE de auxiliar de
cantina de colégio, que saiba
cozinhar. Rua 24 de Maio il.
1 200. Tratar hoje até 13 ho-
rna.
PRECISA-SE empregada pa-ra quase todo o serviço de
um casal na Tijuca. 38-8702
e 53-8187
PRECISA - SE empreprada
portuguesa, para trabalhar
pnrte da manhã. K. Aris-
tides Espínola, 31, ap. 102
— Leblon.
1215 Telefone 45-9199.
PRECISA-SE uma coslnhelra
úo trivial vítriii-da, pa^a-sebem. Exlgem-se refereuclhe.
Trator na Av. Atlântica 2 150,
ap. 402.

CAIXA — Moças d"e 15 ã 17anos. p.eclSi_m-so mesmo sem
pi-ánüca pr.r_. trabalhar noM.:e..- ou Tc-dos os sintes Tratar na Rua Adriano, 86Todos? c_ ' Santos.
CICLISTA p7~padaria. Pri-cisa-so cem ora:tlc_ e reie-rencias, na Rua da Consti-tuiçCo 46. Centro.
CARPINTEIRCÍS _- Preci-samso que queiram lulaptor
se a marceneiros. Rua Lopes
Ferrai. 44, próximo da Can-cela.
COPETRO — Preclsa-se de 1copeiro. na Rua do Passeio,3S. sobrado.
CAIXEIRO — Preclsa-sa paramercearia, com prática e oue
d6 rcíer_ncla_. Rua Aristides
L6bo__24_._ Tel. 28-0466.
cozinheiro ci pritlca.tnl-ninas. Churrascorla Nabrâza,
«__go. do Machado 39-A.
CARPINTEIRO — PFccí
sa-se. Avenida Itaoca, 8.2.
Semana dc 5 dias.
COMPOSITOR — Prccina-se
de distribuição, Rua dos In-
v.V.ldos. 178-A. _
CAJtPIN-reiROS — Precisa-
se. Estrada JoSo Paulo, 1005,
Honório Gurgel. Francisco.

GARÇOM o copeiro. preci-sam-se. na Rua Barão deMesquita.* 598.
garço;;! —^Preclsa-se.: Av.Pasteur, 458, FNM.
GRAFICA —

258-F —^Bolafopo. 2B-8040.
PRECISA-SE nm.-mecaiü-
co para refrijrcra«;ão. Ser-
vicos de consertos em ins-
falação central e apare-
lhos portáteis. Rua Maior
Ávila. 399-B.
PRECISA-SE eniprtir.do p"ur_bar, p| minutas o salgado. R..1. Bot' .!co.__601.

rrs%_~£ip^^
r_ combinar e dois menores! -B'1™**"*'' <i,e m°Ç3 P,ai'?cem prática «ie encaderna- balcao' a^^so de seuliora -
çfio. p,ua Honorlo 852. Todos -4T- Ea_«rd IÍ_.mcro S)_ —
oo Santos. j7v[n«durelra
GARÇQNETA Preclsa-socom bastaiiic prática. — Av.
Marac__a!_Florlano, 221.
GAROTO pi encher soqut-
nhos dc plástico. Ordenado
CrS 12 mil. Tratar R. Per-
nainbuco, 785 — Tel. 49-5323— Encantado.

PRBCI.A-SE d um confel-
teiro com pratica de serviço
í.-.i_rcm-se referencias. Con-
fel taria Cine Branco, Eàt.
Jacarepaguá, 7 6í»6. 6
PRECISA-SE de carpinteiro.,
de csquddrla. Po«;a-se bem eda-se k peca. R. Barlio de
Mesquita, 203.
PRECISA-SE auxiliar dep«5sl
to que saiba tirar notas ris-
cais conhecimentos -serviçoa
escritório. Rua do Resende n.99-A. Tr.itar scsunda-felra e-'Sr. Abram.

ft,blicd
-boa aparência, ap-isentado

PRSCLSA-SE 
" "cai:._!"r"o 

contido IAPC, rcírul_rr_ conhe-
prática padaria. R. Sampaio leimentos. 30 anos direção
Viana. ...  comercial, pr.cura traba-
PRÉOIôÃ-.si. de bombeiro lho de responsabilidade e
hldráullcb com pratica de confiança, ná rrferênclas
eletricista. Rua General Al- e s„^.i{í_sí, j, experiênciasmino de Moura, 506, 1.*  it*_>,i__4-_ -„_.•-„„. _i
\o_\__, í i(e>)>astas por tavor, p

Preolsa-se em a portaria deste Jornal, sobI'AJJ._R1A — i*reoisa-se en.-i „ n^ a...
pregaUo para ba.cCo. Tratar P "• "J'"''"
na Rua Ana Néri. 3 104 —SERRALHEIRO — Preciso
Estf.._o do Riachuelo. Ioficial e ajudante. Pa«/o
PADARIA — Preclsa-se cai-lbcm. Tratar hojs. das 9 sã
seiro para baleio. Tratar nc. 12 horas. Rua México, 1-18.Rua Bardo do Bom Retiro' g,']. . -in.>
n. 2,-i7 — Engenho __bio. ?¦*?."_.
PADARIA — Prc-cisa-sc cal- TELEFONISTA — Ofere-:
xelro com. prátlc... Av. Su-ice-se. bua. aparencia, às
__._y.f-V-_-_J:!'i'^_ _ reínoniiii cum melhores re-
RREqiSA-_-i de uin copeiro ferencias. — .5-8.49.c/ pi-Atioa de restaurante
Tratai, na R. MarlanA Por-
tela, fl*.-A, esq. c/ Lino Tel-
xe!r?.. Jacaré.
PRECISA-SE dt e.np:_gada
para todo o aerviço de fami-
lia de 3 pe.-soo.., menos lavar
roupa, paga-se "bem. Exige-
ãe carteira protissloiial ou rc-
íerènciaa. Rua Ouctavo Sam-
paio 598. ao. 701 (Lemo) —
Telefone 37-6871
PKECISA-.SE poi-f.iguc.;a pa-
ra lavar e cb_.inl.ar. Pagam-
se 35 000 cruzeiros para co-
lieçar. Tratar na Rua Bu-
hões de Carvalho 2£-õ. ap.

401. POsto 6. Copacabana —
Telef one_ 47-71_43___
PRBCIS..-.._! de ni-c.s meno-
res, caí*. — Rua Ale.r.ndre
M_ickDnzle n. 9-C — Centro.
PP.IiCISA-S__ cie carpinteiro
para Instalações comerciais,
R. M_Jor Avlla, 455, loja .
Próximo A Prt..<:_ S__h_ Pcüft.
Bom salário. lalar com E"
aardo. das 8 horas àé 10 horaa.

IMPRESSOR para miqulna
Minerva. Preclsa-se em Bon-
sucesso na Rua Eudoro Ber-
llnck. 20 (esq. com Av. dos
Democráticos, «W5, das 8 as
20 horas. Diariamente lnclusl-
ve domingos — Sr. Soares,
IMPRESSOR máquina planaMlohle, preciso na R. Pedro
Alves. 187 — Sto. Cristo.
IMPBESSORES E BIAE-
GEADORES — Preclsa-se
de impressore. e margea- i c/ rcfen-r.clas. Tel. 47-3920.
dores, para inâquihàs pia- PRECISA-SE 

"dc 
empregada

nas. Favor apresentar _se|PRra limpeza e p_!,ser algu-
somente profissionais eom- mas peças. Rua
petenles. na Rua Frei Ca- ponlim n.° 51
neca n. 224. PRECISA-SE:
__ANCHÕ>__TE qü_ vai" _na"i'>!llld;r'lí'08., hlcI:
gurár precita de moças e ra- ' "
p&zci. com boa aprc&entaç&o

TlP0C.I?AI'O. Co'tr.posltòr —
Preolèa-fie d.-? ur. na Rua Sto
José, J*5, is> andar;
Y_põav,i_i_x~— ps_ót.a-se
de _i_i'j.ressore8 para máqnaiha
M.l_»rvi. — Rua Rodrigues
dos Santos, 163 — Estécio
de S*,.

PRECISA-SE de rapas com
prática dc balcao de p_daria
c confeitaria, na Rua Volira-
tàrloa da Pátria, 318 — Bo-
tafogo.
PRECÍSA-SE de m_ça: com
prítlca de baleio de confel-
taria « ajudar na caixa, na

_ Rua Voluntários da Pátria,
PRECISA-SE de rapas" menor jn-° 3!8 ~ Botafogo.
com prática de bar. Tratar!hoje até 13 horas. Rua Can-
de'iria. lfrt.

TIPOGRAFIA — Precisa-se
de lmprcssor para maquina
Mlner-.-_. Hua Flrmino Geme-
leira, SOO-A-B — Olaria.
TÜPIEIRO - 2v_A«a;_,'lNÍ_.'I;Ã -
Precisa-se dc um bom. Tra-
tar hoje. cli__. 7 ày 13 horas,
Av. Ir.a_._a, i <_-9, galpào C,
com_ o •6r.'~Jó__*q\i_m.
TIPOGRAFIA — Precisa
de proíiísioiml com práti-
ca em prelo de provas (ce-
loíane). Apresentar-fe mu-
nldo de doeumínfação na
Rna do Resende, n. IU.
falar com o Sr. Corrêa.
TIPCÕrãpia — Preclsa-se
de cortador com prática de
encadernaçáo na R. Costu
Ferreira n. 77 — Saúde.

B-3?
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Companhia Construtora, precisa dois enge-
nheiros para tempo integral (ou parcial sa con-
vier), preferiveimenté com alguma experiência
de con_i.ru.ao em geral. Carta por obséquio paia"CCCE'' 44 619, ne.'-'e Jornal, mencionando ex-
pei.éncia, pretensões, curriculum e características
pessoais, com endereço. Inclusive telefone para
marcar entrevista. Guarda-se absoluto sigilo.

(P

Cartas de próprio punho, indicar..: Firma em expansão admite vende- ¦'{
do idade, instrução e ordenado preten- jores_ Ganho ilimitado. — MECÂNICA [j
dido, para 2 725, na portaria deste ATÍ_AS — Rua Dias áa Cruz, 170-A. 1
Jornal. _ 

". _  " M
Vendedores Comissionados i

(BICO)
Oferecemos real oportunidade para;

vendedores prácistas bem relacionados, pa- ¦
ira venda artigos de grande aceitação em ,
...critórios, bancos, bares, restaurantes etc. :

Comissão compensadora.
Entendimentos na Rus. Santos Lima,

13-A (Sfio Cristóvão) ou pelo Tel.: 28-4497,
com o Sr. Paiva.

Grande organização industrial ofe-
rece oportunidade a pessoa ativa, de"

preferência conhecedor do ramo de m_~-
tais não ferresos. t

Cartas com detalhes para 03849.'
na portaria deste Jornal.

TORNO REVÓLVER — Preci-
Ba-ae de operadores com prá-Ucr. Semana de 5 úikA. Rua
Silvo. P.I-íío, 36 (Jacaré).
TIPOGRAFIA — Preclsam-se
in.preíüored competentes, na
Ru.. Si S. das Graças, 172-B— Ramos.

PRECISO modelador pl bôl-s:_s de aenhoras comp _ ten tica

• Ene-
Se-ceão

arre gado
de rr.ornoâ

Précisá-sè para ocupar cargo áci-
ma, com prática em tornos mecânicos,
revólver e automático. Ordenado de
acordo com capacidade. Semana de õ
dias. Apresentar-se com documentos,
na Industria Brasileira de Motores e
Peças S. A. — Rua Alcameia, 150 —
Olaria. (P VENDEDOR - PRACÍSTA

PARA NITERÓI

pratlra. Atende-se õ_liado
e seçunda-íelra. Rua l.o de
Marco 30.

laeí£lóg_s.*a£a_s
Precisa-se de eximias dactilógrafas,

_ __S^|? de, conhecendo muito bem Inglês e Portu-j
^la-pricantet-ae guês e que tenha boa apresentação. —
râ-jllcos. íibrlc:-.; ^í ^. .,'-,'¦ __T»Apresentar-se Av. Marecha

350-A — Depto. Pessoal

ELETRICISTA P/ AUTOS
Precisa-se na Rua Figueira

Melo s/n (LEITE VIGOR). — Tratar
Sr. Luca.

A CASA SANO SA precisa elementos
residente em Niterói que possua carro. Exi-'

delge-se referências. * i
Tratar na Rua Miguel Couto, 40, com > *

Sr. Costa. ;
I il

ELETRICISTA
Precisa-se de eletricista.s para regula-

gem de faróis, durante 15 dias.

7 ¦9w emiMeíi©!
Confecções finas para revendedores procura um

5

_.___.-vujiuufi. iuufiuai __"__"'''¦'__ j^-*

i__á.-m^l^M°ta' 191-!.Ke_entar"^ AV- „Marechal ^.mara.!*»^^^^^^^^^-; 196 6;o|vendedor, que tenha conhecimentos em boutlque.
c/cit>iandar. s/603 — São Cristóvão — das 8 às revendedores em geral. Mercadorias de facll colc-caçáo. .•

,(P'l0 horas da manhã. ÍRua Buenos Aires, 248, 1." andar,
PRECISA-SE copeiro pan.bar com prática. Avenida Eli-1 —. ,_.__,¦_,,./>senhelro Richard &3. «Srai&u.ItUmeniO,genheiro Richard «_i. Crajau,!



Amvièétura
*tI_V.

Luiz Ociavio-Vir.es Leal

Àvicultores homenageiam Lacerda
e expõem problemas de criação

Sábado último o Oovema-
dor da Guanabara íoi home-
nageado por um grupo dc avl-
(rultore.., com um almoço em
Silo José do Rio Prfito, mu-
mcipio de Petrópolis.

Em nome dos criadores da
região, uma das mais Impor-
tantes zonas avicolas do Pais,
falou o Sr. Corinto Pinto da
Silva que leu memorial assl-
nado por vários lideres e que
trato de quatro aspectos im-
portantes: assistência credití-
Slt-i abastecimento e produção,
preços mínimos e legislação
i-scal.

"I.eC-i_hec_mo_, que nâo bns-
n dar crédito e cobrar a di-
(ida, necessário se torna orl-

. <ptar o crédito para que ha.ia
..eneflcio real, proporclonan-
do lucro fts partes e trazendo"ieneflcios à coletividade"' disse
corinto acrescentando: "O

Banco do Estado da Guanaba-
ra, através de vossa sadia e
firme orientação, tem se rcve-
lodo para os produtores desta
comunidade fator de progres-
so técnico, dentro das dire-
trizes de crédito fáoll, sem se
divorciar da orientação técni-
cá, mas, o produtor não pode
aftetar-se de seu campo de
atividade, já, que isso lhe acar-

reta prejuízo; tão pouco pode
o Banco exercer ampla e efl-
ciente fiscalização do seu cré-
dito dado à distância. Assim,
solicitamos que seja instalada
cm São José do Rio Preto
uma agência do Banco do Es-
tado da Guanabara, que cer-
lamente suprira de maneira
mais eficiente ainda as neces-
sidades dos produtores desta
região, permitindo, em contra-
partida, sejam nossas econo-
mias depositadas no mesmo,
para assistência àqueles que
nfio a possuem.

Prossegulndo a leitura do
minucioso memorial, afirmou
Corinto "seria dc Importância
para nosso Pais, através dc
convênios com outras nações,
a exportação, em grande esca-
la, de produtos avicolas" e
mais "nada de maior justiça
do que ovos e aves terem pre-
ços prefixados, por uma po-
litica de preços mínimos, evl-
tando dêsse modo a instablli-
dade e a insegurança com que
trabalhamos diuturnamente".

LACERDA PROMETEU
AJUDAR

Agredecendo à homenagem o
Governador-avicultor afirmou

estar ciente dos problemas
gerais da avlcultura, uma
vez ser éle próprio um peque-
no criador em seu sitio na Pa-
eenda do Rocio. Deu, em se-
gulda, dados referentes à aju-
da que o Banco do Estado da
Guanabara tem dado à região,
que íonícce a quase totall-
dade dos seus produtos à Cl-
dade Maravilhosa, ressaltando
a eficiente atuação do enge-
nheiro-agrónimo Sousa, da
Carteira de Crédito Rural da-
quele estabelecimento.

Fez cm seguida uma pro-
messa categórica e da maior
importância para os aviculto-
res, afirmando que o írigorlfi-
co da Companhia Central do
Abastecimento — COCEA — re-
oeberã ovos de São José, fun-
cionando no sistema de war-
rants, o que permitira que os
àvicultores vendam sua pro-
dução "quando bem entende-
rem" ficando livres dos atra-
vessadores e das oscilações do
mercado.

Quanto à possibilidade de
abrir uma agência local do
BEG, disse que estudaria o
assunto com o diretor do Ban-
co, adiantando que Isso depen-
dera também do consentimen-
to da SUMOC.

•¦-•¦• " • ¦•  • •-•¦-- ¦"

ESCRITURARIO
Precisa-se de ESCRITURARIO com cx-
periência e Curso Secundário Comple-
to. Oferecemos ótimo salário, bom am-
biente de trabalho e Restaurante no
local. Apresentar-se com documentos na
RUA LUIZ CÂMARA, 535 — OLARIA.
Departamento Pessoal com o Senhor
EDSOM MIRANDA. (P

lamurkta modelo
Vendo pela mellv
Trat It, Conde '
_i mo. Itlbolro, t
bAMBRJBTA : standard, iftilã
origlnali vendo pula melhor
oferta Tratar Itua AhmiiiçiIo
n._ 272 — AlUÒnlO,
LAMBRETA 'LI —'Enxutlasl.
ma. Veja outras, veja esta c
comparo, 400 mll fi vlsta ou a
combinar. Tol. 34-77H5 — Ro-
herto^
MOTO B8A 

'52.'500 
cc, von"

dn. Uua Bllo-JMUlátlo, .via.
.MOTOCICLETA nova —"Ven-
do Jilw 050'0,0,; üiiardudii. ha
tros anos coborta, cm, recinto
f. chado. Molhor oferta ávls-
ta, Ao. troca. It. Bambina
n^ 07-A. Bota., 
mõtocícléta"^- b.s.a. —

50 clllndradiiii, 11-H, Vendo
ou troco por monor, neíiüclo
a combinar, CrS 220 000,00 —
Aceito oforta Rua Jablrl, 1

Marechal Hermes, final da
Carolina Machado.

Jornal do Brasil, Babado, 10-10-04, 2,o Cnd,
oo —I"

F_sã GRANDE 0RI

MONARETTA nova mesmo —
Av Suburbana 2 008. — Doi
Castillo.
VENDE-SE mobília dc sala,
mesa console, negócio oca-
slao — Ver e tratar Rua Pe-
dro de Carvalho, 410, casa 6— ap. 101 — Meler,

A CbmiSB-0 E&pçdifl] t|iie publicou o rclllnl, nr.ic
Jornal, 20, 27 c ilO cie setembro findo, cliamnnrlo con-
correntes para a construção do prédio nu Avonldit
Nossa Senhora do Fátima, ésquirià da Rim RlnehtiiU),,
esclarece que, comprovada a Idoríoldridà aüml da tir-,
ma, esifio desobrigadas da aprosentacüo dn oxigenem
prevista na clítu .nia A -- olinoa o do referido edital;
as que concorreram anteriormente.

Cado e passado na sede do Grande Oriento do'
Brasil, aos trinta dc setembro de mil novecentos', ç!
sessenta e quatro, \t
an.) Erasmo Martins Pedro, Presidente da Comlss;'nj

IWoacyr Arbex Dihamuroo, Grande Secretario
Gorai

Visto Álvaro Palmeira, Grão Mc_trc da Ordem

ENGENmBmO
CIVIL
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A'¦ doLicagem —mo único meio eficiente para
òntrolar o canibalismo. Pode ser feita cm qual-

quer época, havendo àvicultores que obtém bam
resultados debicando com um dia de idade e no-
vãmente aos 4 e 5 meses, isto é, na época de
alojar as frangas nos galpões on gaiolas de pos-
tiira. A foto mostra uma franga em gaiola.

debicada corretamente.

ÍsTE DE AMOSTRAGEM
O engenheiro Luís Carlos Vital, Secretario

_'^e_ino de Serviços Sociais, oficiou ao Secre-
io de Economia nos seguintes termos: "In-

formado de que na Fazenda Modelo transferida
para esta Secretaria pelo Decreto n.° 285'64,
Há um galpão onde vinha funcionando o Tes-
te de Amostragem ao Acaso para Postura, e
que é de grande conveniência ao Estado e aos
àvicultores que se concretizem as pesquisas
que vinham sendo realizadas por esse órgão
da Secretaria de Economia, desejo esclarecer
a Vossa Excelência que nao há nenhum Im-
pedlmento para que sejam continuadas as pes-
quisas já Iniciadas, podendo a Secretaria de
Economia utilizar o mesmo local para êsse
fim.

2) — As atividades do Centro Agrícola de
Menores do Estado da Guanabara — CAMEC,
não serão prejudicadas com êsse Teste Oficial
de Postura no galpão que vinha sendo utili-
zado anteriormente.

3. — Deseja ainda esclarecer que o Che-
fe da Divisão do CAMEG, órgão subordinado
à Fundação Leão XIII, está inteiramente de
acordo com a seleção avicola que vinha sen-
do realizada pela direção da Fazenda Modê-
lo e facilitará, por todos as meios disponíveis
a conclusão dessas pesquisas."

CORRESPONDÊNCIA
A correspondência para esta seção solici-

tando folhetos técnicos, informações, fazendo
criticas ou sugestões deverá ser enviada para
JORNAL DO BRASIL — AVICULTURA, Av.
Rio Branco, 110 — Rio de Janeiro — GB.

BAYER DO BRASIL INDÚSTRIAS QUÍMICAS
S.A. precisa de Engenheiro Civil com muita prática
em cálculo de concreto armado, estruturas metálicas
em geral, condução de obras, confecção de orçamentos
e especificações e cálculo de fundações para trabalhar
em suas fábricas localizadas em Belford Roxo, Muni-
cipio de Nova Iguaçu. Cargo de grande futuro, com
ótima remuneração. Os candidatos deverão ser brasi-
leiros natos e possuir o respectivo registro no CREA.
Os interessados deverão apresentar-se na próxima
segunda-feira, dia 12-10-1964, a partir das 8 horas,
ao Sr- Collatz, na Rua Dom Cerardo, 64, 6.° andar.

VESPA 02, tôda equip., a
mais linda do nio. Kua Ben-
to_CardosoJ10. Penha Circular.
VENDE-SÊ Monarck 150 ano
57 e uma lnmbreta Stand; «I.
Estr. Barro Vermelho, 805 —
H. Miranda.
VÉNDÒ~'LÃMBRÊTTA stan"
DARD 58, 280 à vista ou 350
Íinanc. R. Pref. Olímpio dc
Melo n. 1709 — Benfica.
vendo :bt«lolota:.sosunoyiii
R, Alberto Leito, 210. Méier.
VESPA 61 — Impccítoel -
450 mil à vlsta. Rua Gua-
raru, 34, ap. 201. Jacaré —
3r, José, ^^
VENDE-SE motocicleta Ma-
techcle_s 5 H.P. o Java 250
cc, quadro elástico. Motivo
urgente. Rua Falo, 102 — Ro-
cha Miranda.

PETROBMÍC

VENDE-SE uma lambrcta
marca L.D., perfeito estado,
reformadlnha, ano 57. Moti-
vo de viagens. — R, Clóvls
Beviláqua. 160. Tcl. 43-2791.
— Tijuca. Sr. Demerval,
VESPA 61 — Tudo 100.Í,. —
Pintura, Molor, borrachas,
tudo nòvo. 400 000,00 ou pela
melhor oferta. — Trav, Sfio
Dlc.30. 8.

PETROBRÁS
Refinaria Duque de Caxias
Edital de Convocação do Concurso

Regional Externo n.° 114/64

AJUDANTE DE OPERADOR

A Refinaria Duque de Caxias faz
saber aos interessados, que a prova
de conhecimentos do citado Con-
curso será realizada no dia 11-10-
64, às 8 horas, no Instituto de Edu-
cação, na Rua Mariz e Barros, 273.

TARCÍSIO TEIXEIRA LIMA
Chefe do Departamento de Rela-

ções Industriais - Respondendo

\gênciâ de Viagem de São Paulo
(MEMBRO DA 1ATA)

TORNEIBO — Preclsa-s» —
Paga-se. bem, nfc Ru» 34 do
Fevereiro n. 9.

Precisa-se de 1 bom me-
r.ánlco competente em con-
certos de britadores e be-
toneiras. Paga-se bem. —
Rua São Luiz Gonzaga n.
2 09Ô

MARCENEIROS
Preclsam-se ná Rua Pa-

checo Leão, 38. — Jardim
Botânico.

ATENÇÃO — Geladeiras. 11-
quldaçAo do todas os mar-
cíls, usndflfl, multo gelo. Rua
da _Ç5l.aç&5_. J_Í!_£__* ___[_
GELADEIRA c poria útil,
110 000,00. Vendo hoje —
Elígo 7 ra nés, congelador
Inteiriço, R. IUTalidos 67 sob

VENDEDORIB — Precisam-1
se, ordenado e comissão,
diariamente, no, Rua Conse-
lheiro <_rtüv6o" 624, Turiagsu,

Procura gerente para filial Rio (em organização),
'ase interessante com participação nos lucros.

Máximo sigilo garantido. Ofertas com "Curri-

?lum Vitae" para 3 939, na portaria deste Jornal.

VIGIA — Oterece-8* um _«•
nhor casado com 8 filhos
menores do Estado do Es

Moças
Precisa-se de môçás

maiores para serviço
externo. Procurar Sr.

GELADEIRA. Tenho CH-
max, Elege, Gibson, Frigl-
dslre, Cônsul .Tr. A partir
60 mil. R. Senador Dantes,
19, ap, «0T. Tel. 22-1032,
GÉLÁDÉÍRA G. E. 

"8 ~p.~,

congelador horizontal, por-
ta aproveitarei, funciona-
mento perfeito. Vendo ur-
gente. R. Toneleros, 153 —
Copacabana.

GE__AD__niA americana, CrS
.30 000, enccradtflrd e bar
de bambu. Tudo 25 mll. —
Av. Copacabana 314—005. _
gelãBeiea cbòsle-v 

" 
9,5

pés, amor., original, freezer,
lirat. na porta. 150 mil. Av,
Copacabana. 387^_ ap^ 901_._
GELÃDEÍBA 814 -pés. "Climas

moderna, eslado de nova. Cr*
170 000. Barata Ribeiro, 200
ap. 531.
GELADEIRA a gás," 614
pés, perf. func. Vendo 70
mil. Av. Gomes Freire, 176,
sl 902.

VESPA M-4 novo. Cr. 580 000
Rua Barfio de Ipanema

ap. C-06, Copac. Tel; 57-Õ4'_8,
manha: 54-2010, r. 56, i tar-
de. Luis Carlos.
VENDO lambrcta LD nova,
com 2 700 l:m rodados, pela
melhor oferta. Rua Nilton
Prado_ 58 SRo Cristávfto
VÉNDE-SE uma Lambrcta LD
ano 1958, l.a série, em pcríel-
to estado. Tratar com o Sr.
Martins pelo tcl.: 23-1189.
VESPA — 1961 — Em" exce-
lente estado, tôda equipada— Vendc-_e CrS 400 mil. -
Tra'.nr pl tcl.: 49-1581 ou na
Rua Luís Castro n. 190 —
Pilares.

OEUADEIRA PHILCO 13 pés,
ÜSA — Degelo automático.
Vol, da P&trla .66-102, _
GKljADEfRA - Compro mes-
mo com defeito. Telefono .
27-6874.  

GELADEIRAS — Diversas
marcas: G, E„ Frigidaire,
Gibson, Climas e outras,
A partir de 65 mll — Rua
Senador Dantas n. 19 —
Grupo 205.
GELADEIRA do meu uso, 8
pés, 130 mil! Rua Daniel Car-
neiro. 63 — Eiitç. Dentro.

GELADEIRA — Vende-ksc por
Crt 80 mil. com garantia. Ver
na Rua Teixeira dc Melo n.
87-A. Praça General Osório.
Ipanema.

TTK..,-,_.r.,- ».«_ Air TJirtlOELADEIRA americana, Ro-
UDyratan, na AV. KlO Ullinea friso inteiriço, porta
Branco, 156 - 24.° an- »*«"¦« c^.u Má' vend0
.dar, grupo 2436, no

.ome°ndSado.°- toTdo° um" .£ horário comercial.
ço mecftnlco, J6. tem traba- ¦-— ¦ 

[por 250. Tel.: 27-1167.

lhado como vigia da noite.
Tcl.: par» Sr. José Flrmlno
30-5739.

DACTILÓGRAFOS
DACTILÓGRAFAS

Precisa-se de DACTILÓGRAFOS E
DACTILÓGRAFAS com bastante experiên-
cia e Curso Secundário.

Apresentar-se com documentos na
RUA LUIZ CÂMARA, 535 - OLARIA -

Departamento Pessoal com o SR. EDSON
MIRANDA.

BATERIA
Precisa-se de mecâ-

nico para reforma de
Bateria. Rua Tenen-
te Pimentel, 26
Olaria.

VENDE-SE uma motocicleta
ESA. 250 HP., cm perfeito cs
tado. — R. Prof. Garflcld de
Almcldn, 37 Vila Valqueire.

Preço 250 000,00.
VENDE-SE uma D 58. Tra-
tar na Rua Rodrigo dc Brito' _9-F. 390 000,00. Aceito
oferta. Toda reformada —
Botafogo.

GÃNHEÜMÃ
LAMBRETA
Compre suas peçns de

Lambreta e Vespa cm
M1LANO MOTO PEÇAS e
ganhe um cupáo para
concorrer a uma lambre-
ta — Av. Presidente Var-
gas, 2 946. (P

S. V. 0. P. - Departamento <!e Sa-
neamento do Estado - Pernambuco
EDITAL N.° 32/64

Edital de Concorrência Pública para
construção da Estação Depuradora
de Esgotos dos Peixinhos no Recifev

O DEPARTAMENTO DE SANEAMEN-:
TO DO ESTADO DE PERNAMBUCO —
D.S.E. — torna público que se encontra:
aberta concorrência para construção da
Estação Depuradora de Esgotos dos Peixi-
nhos] no Recife, de conformidade com as
instruções, especificações e desenhos a se-
rem fornecidos pelo DSE aos interessados.

As propostas serão recebidas na sede
do D.S.E., na Rua da Aurora n.° 763, Re-
ciíe, às dez (10) horas do dia 16 (dezesseis)
de novembro do corrente ano. ¦

Departamento de Saneamento do Es?.
tado de Pernambuco, Recife, 15 de setembro:
de 1964. ;;;.
a) João Geralâo Braule Gonçalves da Silva,'

Diretor Geral

GELADEIRA Rcy, 6 pés. per-feita, em cores, c! prateleirasna porta, 7S 000, Rua Domin.
gos Ferreira, 123,_ap. 307._
SELADEÍRA Brastemp 

"Con-
qulatador, retlllnea, p/ Inter-
na em cores, 180 000. 37-0778.

PINTOR
Precisa-se. Tratar se.

gunda-feira na Av. Presi
dente^Vargas^ 502, 6.° and.

Polidor de Jóias
Prcclsa-se para polir pla^

tina. Paga-se bem. — Rua
do Rosário, 172, sala 101,
Sr. Manoel.

OELADEIRA americana reti-
llnea, 11 pés. lu:ruo_i_sln-a,
modelo Imperator. Vendo, ur-
gente. Motivo de viagem na
Av. Atlântica 2 334, ap. 11

Carpinteiros
¦Esquadrias, precisa-pe.

Uua Domingos Ferreira,
n. 146.

Correspondente
em portn.çuês

Admite-se rapaz com
prática comprovada, boa
aparência, bom dactllógra-
fo e com redação própria.
Semana de 5 dias — Pra-
ça Pio X, 98, 9.° andar,
sala 901. Sr. Antônio.

GELADEIRA — Vendo, marca
Brastemp, nova, 300 000 à vis-
ta. Ver e tratar na Av. Atlan-
tica, 1 998-B.

GELADEIRA Cônsul, vende,
se praticamente nova, Crt .
120 000. Ver domlni.0 de ma-
nl.fl. Rua Joaquim Nabuco,
1B5. ap. 704.
GELADEIRA Brastemp 8 i/2
pés, 88 mll, gela bem. Evarls-
to da Veiga. 47. ap. 706.

VENDO
VESPA - NOVA
Cr$ 580.000, M-4

Rua Barão Ipanema, 77, ap. I
C-06. Tels. manhã 57-0438,
tarde 54-2010, R. 58.

MAT. FOTOCRAF.
E ÓPTICOS

RECEPCIONISTA
APRENDIZ

Precisa-se de uma moca
até 25 anos, boa aparência,
ginasial completo, dactllo-
grafia correta. Entrevistas
segunda-feira a pírtir das
8 horas. Tel. 34-9300. D.
Fernanda. Salário compen-
sador a combinar. (P

G-ItiADHTRA — Meia comer
ciai para pequeno bar ou
pensão, vendo, perfeito fun-
cionamento. Cr$ l_0 000,00 —
Rua Almirante Alexandrino,
064, entrar pelo n.o 962
Santa Tgresa, Tel. 48-1767.
GELADEIRA GE — Novar em-
balada. Garantia de fabrica,
último modelo. Vendo ur-
gente com grande prejuízo,
motivo desocupar lugar, via-
gem de volta. Av. 28 de Se-
tembro, 307 — Vila Isabel

Ferramenteiro
— ou —

Ajustador
Ind. mec. de precisão na

Guanabara precisa.
Tratar na Rua Eudoro

Berlinck, 38-B — Bonsu-
cesso.

Representações
Firma de solido e com-

provado conceito comer-
ciai e bancário, aceita pa-
ra estudo sem compromis-
so proposta para represen-
tar no Rio industria de
artigo de {primeira quaJi-
dade.

Cartas para "REPRE-
SENTAÇÕES" — Caixa
Postal n. 1641 — Rio —
Guarda-se sigilo.

GELADEIRAS — 1 Prlgldal-
re superluxo, outra nac. —
motor estrangeiro, na Rua 2
dé Dezembro n. 34, ap. 600
— narnengo^

GELADEIRA Frigidaire, 9 pòs
perfeita, porta com pratelel-ras, 120 000 — 37-6778.
HOJE serflo liquidadas di-
verfi-tK geladeiras Ufinafiá c
de grande ocaslfio. Rua da
Rolaç&o, 55, sala 103.
PÒR íMOTIVO de viagem —
Vende-se geladeira seminova,
Brastemp Conquistador, sala
de jantar e dormitório, bem
barato. Av. Prado Júnior n.°
145,_ap._701.
VENDO geladeira Hotipolnt
americana. 11 pés. estado de
nova. Tel. 58-1855.
VENDO uma geladeira GE.
Av. Copacabana. 1141, porta-
ria Antônio.

AMPLIADOR OPEMUS 6x6
mnrglnador. cortador etc. 100
mll, projetor slide 30 mll
Telefone 46-1047

GELADEIRA ADMIRAL -
amerloana, 200 mil à vis-
ta. Rua Conselheiro Fer-
ratj 65, cl 62, Urgente,
GELADOSIRÃ — Hotpoint. 10
pés, particular vende fun-
cionundú perfeUaJiieiit*, óti-
mo estado. Preço urgente ..
Cr$ ISO 000,00 — Rua H11A-
rio GoutoU, 120, a.p. 802 —
Copa-cabyna.

VENDE-SE uma geladeira Ge-
loniatic perfeito funciona-
mento, como nova. Rua Jo&o
Cardoso 57.

GELADEIRA RETILtNEA -
10,5 pés, GE. vendo l.f ofer.
ta. Av. Copac. 58i;211 — C.
Comercial.

OFICINA TIPOGRÁFICA
Precisa-se de técnico para chefiar oficina tipo-

gráfica. Exige-se experiência completa do ramo. Paga-
se bom salário. Absoluto sigilo. Cartas para P-44 252,
na portaria deste Jornal. (P

LANTERNEIRO
E MECÂNICO
Precisa-se com bons co-

nheeimentos. — Tratar na
Rua Dr. Ot&vio, 2, em
Inhaúma.

1IÕTÍPÍSTA~
Precisa-se. Rua Matipô

115. Tel.: 49-7831 — Ja-
caré.

VENDEDORES
Temos duas vagas para

vender bebidas de boa
aceitação: salário como
ajuda de custas, e comis-
são. — Só atendemos a
quem apresentar prfetica e
fliptidões para o cargo.
Também temos promoções
de vendas, para vendedo-
res por cont* própria, —
apresentarem-se, na Rua
das Mangueiras n. 80. —
Em Santíssimo, esquina c|
Estrada da Posse nas ime-
diações do n. 662. Indús-
tria de Bebibns Portu-
bràs.

GELADEIRA Philco ameii-
cana, vendo, em perfeito fun-
cionamento, como nova. Ver
hoie e amanha entre 9 e 15
horas Joaquim Nabuco 106,
ap. 601^
GELADEIRA — Coldpolnt, 10
e melo pes, prateleiras na
porta. 150 mll. Nova. — Av
Cop., 581/21 _¦ C. Com.
GELADEIRA TOÍGIDAIRE —
Americana, preci.. de pin
tura. Vendo Cr» 180 mll. V.r
e tratar na Rua Voluntários
da Pi/trla, 35-A, com Sr. Ati
gusto.

REI DA VOZ S. A.

Em fase de expansão, oferece oportunidade
excepcional a jovens entre 19 e 27 anos, com boa
apresentação, desembaraço e curso secundário.
Ótima possibilidade de retirada me_isal. — Tra-
balho interno.

Apresentar-se, para entrevista, na Av. N. S.
de Copacabana, 605 — Sobreloja, entre 8h30m
e 12 h30m, munidos de documentos. (P

MOTORISTA
Motorista pava caml-

nliào com bastante práti-
ca, bom ordenado. Preci-
sa-se. Av. Rodrigo Otávio,
269. Tel.: 47-4107.

MÂRCEHEIROS
Precisa-se para armários

embutidos competentes —
Base 3 000 a 3 500 ou com-
binar. Móveis Agrela Ltda.
Rua Turfe Clube n. 13 lo-
ia. F — Maracanã.

VENDEDOR
Revenda a seus amigos

e colegas camisas, blusões
calças, calçados, ternos e
outros artigos para ho-
mens. Consignação. Av.
13 de Maio, 23, sala S19
(DARKE).

GELADEIRA 8 112 pés. por-
ta aprovclt-T-l. 120 mll. Av,
Cop., <il[>|50_,  

FILMES 16 mm, 4 programasvariados, novos. Vende-se, —
tel. 27-1)317. Oliveira.
FILMES sonoros 16 m/m 1,
met. etc, — 57-0222.
GRAVADOR Sony Stereo-
fonien. 0 lim. Preço de oca-
sião, Tcl. 46-9212 eJ2-983B.
LEICA M 3, lente llfazul
com fotõmetro. CrÇ 750
mil. Tcl. 3G-7889.
MAQUINA escrever Remlng-
ton. Preco 40 000. Rua Frei
Caneca, _323^. _
MAQUINA" Ynshtoft MÍnistêr
II. com fotõmetro, vendo à
vista: CrS 150 000.00. Novls
slma.y—'-47-8095, _
MAQUINA fot. Exa.' fl 120 00-
do 12 itó 15 h — Tcl. 29-522S
— Sr. Joio.
ROLLE1FLEX — Vendo ur-

VENDO urgente uma gela'
deira oe io písré uma tele-
vlsao GE 23". Kua Aires Sal.
danha 13f-._J._I_. das 7 __ 2011
VENDE-SE geladeira comer-
ciai ci 6 portos, c uma café-. ,. ..,.„ ,teira. ótimo estado. Ver na'«ente ~ Veloo. 500. Lente
Rua Padre Mlguellnho. 74. -.^cs-sav 3, 5 - Tclemetro no
Catumbi visor. Automática, podendoAdaptar 

p/ 35mm — Prote
tor p/ objetivas ospôlthado a
pvata. Aceito paqamonto par-
celado, Demezlo 32-3582.
¦ROliLEIPLEX ,'PLANÁR 3,5

fotõmetro e tripé - 230
mil ._T_le_onc_47-2CI2.
TÉÕDÕLlTÒ" Ê~ NIVÈL —
Gurlev. Juntos ou separa-
dos. CrS 1600 000,00 e CrS
600 000.00 ã vlsta — Tele
fone 38-36P3.
VENDO binóculo Carl Zelss
3x30. Tratar hoje. Av. Cop
380. ap._702. __
VENDO: Novo, nfio usado —
microscópio Blnoculnr (Wild— sulco) por Cr. 800 mll.
Run Toneleros, 186, ap. 912.
Copacabana — Todos os dias
na parte da tarde

S.V.0. P. - Departamento de Sa*
_tea_?_e_rfo do Estado - Pernambuco
EDITAL N.° 33/64;

Edital de Concorrência Pública para
ampliação da Estação Depuradora
de Esgotos da Cabanga, no Recife.

O DEPARTAMENTO DE SANEAMEN-
TO DO ESTADO DE PERNAMBUCO —
D.S.E. — torna público que se encontra
aberta concorrência para ampliação da Es-
tação Depuradora de Esgotos da Cabanga,
no Recife, de conformidade com as instru-
ções, especificações e desenhos a serem for-
íiecidos pelo D.S.E. aos interessados.

As propostas serão recebidas na sede
do D.S.E., na Rua da Aurora n.° 763, no.
Recife, às 10 (dez) horas do dia 18 (dezoito):
de novembro do corrente ano.

Departamento de Saneamento do Es-
tado de Pernambuco, Recife, 15 de setembro
de 1964;

VENDE-SE 1 geladeira Kelvl-
nator seminova. CrS 180 mu.
Rua da Concclçío n. 145, sl

ao lado da Rua Marechal
Floriano.

Geladeiras
Consertam-se, pintam-se,

reformam-se ar refrigera-
do, bebedouros de água,
máquinas de lavar, orno-
lamentos de motores, coio-
cação de máquinas e carg.
de gás.

TEL.: 52-4230

GELADEIRA americana, pou-
co uso. vendo, melhor oferta.
Atendo tôda a semana. Tel.
54-M91 ou -8-7609.
GELALEÍRAS americanas tô-
daa &s marcas c tamanhos, a
partir dc 70 mil. Atendo dc
segunda a sábado. Rua Pe-
reira Nunes, S_-A.
GELADEIRA — PriRldalve. s/
uso, _V_> particular. Teleíone
28-6SÔ7.
GELADEIRA — Vendo urg.
Frigidaire, 9 pés. urg. CrS ..
E0 000.00. Afonso Pena. 159,
ap. 103.

GELADEIRAS
ATENÇÃO — Conserto o re-
formas de geladeiras, bebe-
douros, pintura etc. — Rua
Vise. de Maranguape 9. Tel.
32-1406. Sr. Jo&o

MEIO-OFICIAL
FERRAMENTEÍRO

— ou —
AJUSTADOR

Tnd. Mec. de Precisão
Guanabara precisa.

Tratar na Rua Eudoro
Berlinck, 38-B — Bonsu-
cesso.

GELADEIRA FRIGIDAIRE —
10 pés, entado de nova, 95
mll. Rua SSo Francisco Xa-
Tler n. 757.
GELADEIRA GE, americana
6 pés. Família vende uma
perfeita, silenciosa e econò-
mica, no estado de nova. 120
mll. R. Aruiijo Lelt&o, 108,
casa 11.

GELADEIRA
FRIGIDAIRE

Americana. 12 pés. conge-
larlor horizontal, porta ap.o-
veltável. Vendo urgente. R,
Toneleros, 152, Copacabana.

®EGmRAÇÕES E
EDITAIS

a) João Geraldo B. G. da Silva,
Diretor Geral.

AN MAIS ADVOGADO recém-for..
mado, com bastante prá-tica, ótimas rr.erC-ncias,
tendo a manhã disponível,
oferece-se para trabalhar
em firma comerciais, Pro-
postas para o n.° 03787, na
portaria deste Jornal.
DENTISTA — Encerramento
de clinica, vende-se pecas é
instrumental. Tel. 30-1253.
ESCRITAS ATRASADAS

Atualizamos rápidameiiT
te — Reavaliação do Ativo

Falências c Concorda-
tas — Repartições Públi-
cas — .Amnurv Santos —

COLLIE — V_nd_-se. cóm 2 Tels. 22-8522 c 32-0890. i
anos. branco e creme. hioUvo TTOANOIAMENTO ..-r- Finan-

ANIMAIS DOMÉSTICOS —
Pequinês branco, filhote com

meses, vendo. 30 000.00 —
Praça Edmundo Rego. 6, ap.
201 — Grajaú. Tel. 58-7414.
CÕLLIE — Vende-se fêmea õ/

metes, pedigree cio B.K.C.
— Tratar na Rua Jupnnuift
u. 50.
CÃES POLICIAIS — Vendo
fèmens — Tel.: 48-2231.
CANIL GÕLDPULVER —
Adestramento para cftes por
professores especializados. —
Aceitamos cães para hospeda-
gem. Tels. 34-3099 e 38-918.

de viagem. CrS 35 000,00. SA-
bado e domingo até 12 hs'— Rua Ana Leonldla, 57
fundos — Engenho dc D:n-
tro

BIC. • MOTOC.
E LAMBRETAS
BICICLETA6 novas 65 000,00
Monark. Todc* os ns. mo-
çftá e rapazes. Lindas cores.
Somente à vlsta. R. da Re-
laçUo 55. sala 103. _______
HARLEY DAVlbSÕN 47. óti-
mo. 300 mil; Av. Suburbana,
2 908, Del Castillo.
LAMBRETA LD 60. em per-
feito est.ulo 390 mil à vlsta
R., 23 dc Agosto 18 - Ha-
mos. Tel.: 32-4665 — Ver
hoje,  __
LAMBRETA — 60 LD, 100%,
í vlsta 350 mil — 57-6414 ou
38-5633.

ATENÇÃO. Geladeiras »me-
rlcanns de 2> mao a partir
de 60 mll, cl facilidade de
pagamento. Rua da Passagem
n__146, loJa_15.
ATENÇÃO — Vende-se gfãn-
de geladeira, serve para açou-
gue de grande movimento ou
organização,' motor 5 cavalos
de força, 1 registradora Lu-
glm e 3 balanças. Acclta-se
oferta. Ver R. Carolina Ma-
chado. 1510-A — Bento RI-
¦belro^ _^
ATENÇÃO. Geladeira» Pliif-
co americana, 10 pés, mo-
delo espacial, grande como-
dldade, nova. Vendo urgen-
te Cr$ 300 000. Av. Prlnce-
sa Isabel 386, cisa 14, Cop,

GELAlDEIRA — 8,5. GE —
Vende-se, gaveta p| carne t
legumes, estado de nova —
tlrgante. 23ã mll por 135 mil.
R. Pedro Alvea, 21-A. ap, 201.
GELADEIRA Brastemp Pnr-
cipe de luso (nova, na em-
balagem). Rua Barão de Mes-
quita, 125.  
GELADEIRA 8 p4s. multo
g61o e uma TV importada
multo boa, tudo 230 mll. Via-
gem. R. Cadêto Polônia, 339.' 2. Bnj. Novo,
GELADS.TRAS — Philco prat.
porta. 180 mll. Frigidaire 12
pés, 2 porta.., 230 mll. Wen-
tlnghousc 8 1.3 pés, 90 mll.
Todas em ótimo funciona-
mento. Rua do Rosário, 172,
eala 201.

LAMBRETA - Modelo II -
0 km. Vendo facilitado —
Milano Moto Peças — Av,
Pres. Vargas, 2946.
LAMBRETA LI-1962 — Tôda
equipada, estado de nova —
Vendo à vlsta por CrS
550 000. Rua Pacheco Leão,
1 288 — J. Botânico.

DECLARAÇÃO
A Firma JOSÉ FELIX DA
SILVA — COMESTÍVEIS,
com sede nesta cidade na
Rua do Russel n. 450-B,
pretendendo vender o seu
estabelecimento comercial
de líquidos c comestíveis,
aos senhores MANUEL
ALVES CARNEIRO e
JOAQUIM DO AMARAL,
convida os credores ou a
quem Interessar possa, no
prazo de 10 (dez) dias,
improrrogáveis, a contar
desta data, comparecerem
no endereço acima muni-
dos dos documentos que
comprove os seus débitos
vencidos, ou a vencer, pa-
ra serem relacionados, e,
se .possível liquidados, sob
pena de perderem seus di-
reitos, uma vez que não se-
rão aceitas reclamações
posteriores.

Rio de Janeiro, 8 de ou-
tubro de 1964. — José Fe-
Ux da Silva — "Comestí-
veis".

FRANGAS do 1, 2 e 3 me-
ses e pintos de 1 «Ua; desde
100 c.u_e'.ro_. Vcntí«m-£0,
na Estrada do Rio Granic
1 313. Taquara.
GATOS siameses — Vendem-
se lindos 10 000,00. Telefone
27-3210. 
MACACO multo boni tinho —
Vende-se. Ver na Rua Bento
Lisboa n,°-8,'ap, 501,
PÓÒDLES — Pfmeas. prel»
e marrom, c/ pedigree. Tels.
33-9432 e 34-3099.

ciamos tratamento dentário;
ortopedia, ortodontia, dentes
abalados. Até 10 meses. Tra-
tar na Rua Alcindo Guana-
bara. 21 sl 1C7.
J1SDICÒS — Tyccs novo, 70
mll, Tyco.s pouco uso, 40 rnlT
P.D nòvo. 20 mll._
t'?,ÒDUTOS farmacêuticos -
perfu ma rias. Módico procura
r_pr--ent_ç_es mira E -_<lo S.
Paulo. Períumarlas, produtos
farmacêuticos e de beleza ^
Tel. 27-3538. Dr. Braga.
MÉDICO — Dlspóe manhãs
p/ atender fabricas em seu
cohsult, Sub. L-nooldlna. '—
Cartas para 88 066, na por-
taria dste' Jornal.
PROFESSOR
Ginasial, 38-8759.

Matemática.'PÁSSAROS — Blcudcs, s.i
blas c diversos pássaros; ven
do barato. Tol. 57-2660. I.VENDEM-SE um autorotaçio
POODLE — Belíssimos, ma-|e um compressor Sgal, ur-
ohos, pretos, com Pedigree — gente, com mil e duzentos
Tel.: 26-3368. Ver das 8 àslmtl cruzeiros. Telefonar dlá-
10. 16 ks 30h. i riámente pela manha 42-713'f
VENDO cachorros policiais —
Tcl. 28-8568,

CONVOCAÇÃO
Convocamos a Diretoria e Acionistas da Firma OR-

GANIZAÇÕES VALENTIM DE COMESTÍVEIS S. A.
para a Assembléia Extraordinária a realizar-se em 13
de outubro de 1964 em 1." convocação para tratar
de aumento de Capital motivado pela Lei de Reava-
Ilação do Ativo.

A DIRETORIA

VACINAS americanas c/ cl-
nomosc hepatite deptosplrose
— Av. Atlântica, 4168. Tol.
47-9232.
VENDE-SE Poodle preto, mi-
nlatura. três meses, pedigree.
Tel.: 37-8358
VENDE-SE cachorro Pequl-
nés — Rua Marquês S.ipu-
caí n. 313. Tel. 22-9301. —
Catumbi.

1 h orrinhosVENDEM-SE c a
Poodle, pais re
C. — 27-5150 . .
lis.) — R. Francisco Si. Bl - j heras

Joio
VENDE-SE moderna apare-
lhã_èm americana completa,
instrumental e oficina de
prótese. Instalados em Copa-,
cabana. Tc!. 30-3192. y_~.

DR. GENTIL DE
CASTRO

Doenças das crianças —t
Av. Rio Branco, 135, sala

quortas éca_nornnnosisn6 scsur,das, quartas e
&£&?<&£? sèxtas-ielrasi das 15 às 18

632. Copacabana^
VACAS LEITEIRAS — Ven-
de-se ótimo lote de 15, va-
cas e novilhos e 1 touro. Ver
nu Rua Gennlnlano dc Gols,
I 225 — Jacarepaguá. Tratar
pelo telefone: 25-1896.

' Tels.: 22-3C34 e

PROFISSÕES
LIBERAIS
ADVOGADOS — Causas cl-
vls, criminais e trabalhistas.
nua Lucidio L.';o, 91, pru-
po, 302 — MMcr.

57-7271.

fSUFEITE - ÜÜCES
ESALGADOS
SERVIÇO DE BUFETE — F_s-
tas. c:v_am_n-.5s, bati-Mulos.
ccqueíéls, lnaujuraçdss, for-
maturas ote. Aproximam-se
as Fes:as c tenho novas cria-
çOes dc s.i!gad!nlios c pratos
de fino paladar. — S.'. Sil-,
va, Avenida Paulo de Proa-
t:n. 2-w, .._) 203. Telefone:.
4;'.-7:;_4.
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WESTINGHOUSE TIPO F-100 — De

comando à distância, 7 200 V x 600 AMP. —
Venclc-se nova. Ver na Rua Conde Pereira
Carneiro, a71 — Estrada Vicente de Car-
valho, (P

HOSPITAIS -

| JtOTYÜIpS - INDUSTRIAS
MAQUINAKIA PARA LAVAR ROWA

" 
Maquinaria completa pnra lavagem de roupas,

pincricana. Recondiclonnda em perfeito estado de
funcionamento! Aceitamos ofertas.

BUA MARQUES DE OLINDA, 45 — Sr. Tomas
JÕMS
OMFGA Sramantcr, c| corren-
te do ouro. N6vo. Vendo na
Ktia Barão de Mesquita, 131
— Sr. José.
RELÔOIO senhora todo dn
«to, cl 6 lirilhantos, vendo
p/ melhor oíerta. Rna do
Piirnuc, 12, c/7 — 8. Clls-
róvfio.
ííiXÒCVfÒ OMEGA olT.pulaolr
ríi' de ouro 18kl, moatrndor
pròto — r. Francisco Sá, 112
--_ai>. 20], — CrS.230:'000,00':
IWJLÓCHO.. Eterna: de ouro —
Vando no primeiro fino elie-
Kftrcom 60 000.00. R. Pais-
.<aijdu._94. np. 1 _2p 1.
veííoò Relógio ouro bôlsõ
rsítí! Plillip, 13 linhas. —
-_.OW0.a_. Tol.: 58-B031.

MÁQ. BE USO
_H®M&STZ€0
rtiHA — Máq; uma Sin;;er
JB. vil, 'da Pátria. -1B6-102:
ÍÍAÍ5inNA'dé-costura ecm a
r_K>a, bobina redonda, vsn-
co. 25 mili av. Copacabana
63/; porteiro.

MAQUINA do faca, america-
na. cortar íaxendn. Vonde-se,
Uranos. 653. J3oníuccs«o.
.MAQUINA CONSANI — Ven-
do Riiílliotlnn scml-autom&tl
nn, luz dn corte, 82 om, mo-
tor 2 H.P., «cm uao. — Eu»
Qongalves LCdo. 47 — Centro,
MAQUDfA Malha Coppõ —
Nova cl 2 meses uso. 1,5 m.
Vendo: 47-8047.
MAQUINAS* para carplnlárla'
Vondcm-fo: Tupis, serra a
disco; dcsonprioséo combinado,
cerra do ílta, lixadclra d« 2
mv, prensa pura compensado,
furadeíra, rcspinsadelra' com-
binada. lixadclra a diteo. alia-
deira do ferramenta, todns
motorizadas e complotaa. Es
tado de novas. Ver o tratar
na_Av. Roma ,'207,^Sr. Hélio.
maquina furar clstorna lis,
nova. BarAo do Mesquita, 125,
MAQUINA Mlnoic B, nova;
com posometro conjugado
com o obturador, tripé, flasli,
visor de angulo, cuba do re-
vclnçüo com material revola-
üor c alguns filmes, alem de
livro com explicações minu-
ciosas c:n francês. Proço fl-

I :;o CrS 230 000,00. Telefone:
12i-?.:..\.

J&8?5ÍÃ ^BB ii""" MOTOR: de" popa -: Vondo
NWlATia - Estado 5e;no-Uarea Scot,t. iu H. P„ lm„va. funcionamento P/WMtp* portado; novo. Preço 850 mll.Vendo pela r.: r oferta —|pani;ito. Tcl. 4S-3il32.Preço bo-c CrS 125 000
Ruá_Tone!_orcs_n. 204.
MAQUINA costura EÍi;ln~au-
tdmátlca portátil, vondo. CrS
120 mll. Éstr.'dOiSapt,-.92rB.
MAQUIWAvDE LAVAit KOU-
PA — Vendo-se Wcstlnshou-
so Laimdj-omatlc, c| 1 ano
.-!a usa. Ver B. P.ibclro n.
:>ü. — ap. 743.
MAQUINA COSTURA VIGO-
F.ELE LUXO — Vendo 2 m.
vio. R. Marquôs do Abran-
tes, 37. ap. OOL

iROOT-ROOTER — Vonde-se
com 3 máquinas nòyas, lm-
portadas, com todas as blto
Ias encurtadas — Tratar
pelo 'T6l;f.22-3622Vé: 52-35817 *'
SINQElt maq. de cost. indus-
trial cl motor. It. Gregório
Moves, 253, _____
SERRA CIRCULAR 80C. Ven-
de-se quase nova. Motor 3!i
H.P. Rua Campos da Paz, 230
- fundos. Bonllha.

tipo
TORNO IMOB — Caixa
Norton- Vendo. Av. S. Pan-

ARCOS para tmfnrrtnr papel
velho. Vendo nté 30 OOO Isr ou
qualquer quantidade. — Tol.
28-8134, «té ns_H>h;
APAKELHO" enitoitharla. —
Vendo ou troco outro objeto.
Transito portátil Casela, per-foito estado. Baso Gr$ 
6O:O00,0O,iTèl.~'38-3BOP.
ÃBPlàÃDÒH Électrolux cõm
os porteneca ,18 mll. Gua-
tavo Sampaio 676, ap. 911.
Tel, S7-00aOJl,emo>._
ÀSPÍÍIADÔB dê pó, tciihò
vários a partir 10 mil. Ilua
Senador Dantas, 10, ap. ¦
807;;TcI. 22-1033._
ASPIRADOR DE Pô portiítTi I
Wallta, nOvo, vondo ou um I
Roal, 1,1 mll. Rua Onspar, 28,I
up._304_^; Pllnres.
ASPIRADOR ene. Blectrólux.i
Vol;. dal P*trln,_166^02._
ASPIRADOR encer. Eleotro-';
lux, tábua passar, clrculndor >
Marq. 3. Vicente. 158-102. ;
BARCO A VELA — Ol&Síol
Shnrplc, com vela* novas de:
nWoa&o, lüuys do aço lnxo„[
pintura nova, ferragens cro-i
madas, caneta de roda de
borracha. Ver • tratar na II.
Eng. Corlolano, 00, Freguesia
— Ilha do Governador. Tel.
57-2ím,__
BALCAÕ — Vende-aê instala-
çAo para padaria e confelta-
ria. 1 balcfto, prateleiras, ge- jladeira, vitrinas, tudo quase'
nôvo. Tratar Confeitaria Rer
glna. Av, Ataulfo de Paiva:
n^ 458._Lcbk>n._
COLEÇÃO íQXJATKO RO-1
DAS — Mèllbor oferta. —
Telef one_47-4645.
CÕJÍPRC encerai., acerdetio,
maq. costurai escrevei- etc.
40-0839._
COMPRAMOS televisores, ye~
ladeiras e mAquina do co.)-
tura. Tel. 45-7070.

^üj— ...........  —.. -„

PLANO INÉDITO NO BRASIL
Televisão por apenas Cr$ 17 500,00, sem entrada,
em 20 meses.

jrí STERNVÍSIQN
Vendas Fábrica: Rua Dr. Otivio Tarquinio, 238, s/56-57 — Nova

Iguaçu. Ecs. Av. Pres. Vargas, 590, gr. 1 101 — Guanabara

TV 17 pol. perfeito. R.Too
doro da Bilva, 280,
TELEVISÃO ai'"7 Ememon;
fórmica, 170 mll — Entrada
Intendente MaunlhAes, 188, cl
41), Campinho. — (ConiuntoLl-ht), _
TELEVISÃO 2"l". niodéinã, de
fórmica, IfiO mll. It. Dnnlol
Cnrnolro, 69, ílnif. Dontro.
TKLriVIBAO 21",' felekiní —
tubo nôvo, 118 mll. Rua Eva-
rlsto da Velsn, 47, ap. 700.
AVENIDA 

"PÍ5/5RO"lÍ,""'2(l8 
-

S. CrlstôvAo, TV Philco. Ven-
do pnrfeltn. 
TELEVISÃO JnvlCtUB'. ifpõT
portátil, perfeita, somlnova,
160 000, 37-0778. .
TELEVISÃO Philco 17 pbl.'
portátil, imp.-, um cinema,
urrsonte, 180 000,37.6778.

—B———H ri-

TELEFONES
Trocam-se 2 das linhas 32 e

42 por quaisquer destas linhas:
28, 48, 34 ou 54.

Falar com o Sr. SEBASTIÃO
na Rua Antunes Maciel, 115
115-A. Sâo Cristóvão. (p

OPORTUNIDADE » i i

CABELeltREIROS — Vendem-
so cadeiras giratórias o do
espera, mesas, penteadeiras
etc, tudo usado por bom
preço. Edna_—_ 30-3007.
COMPRO ttido.' inoveis,"
TV, gel. tudo (|Oe repre- _
scnle valor. 45-1711. iRIAtiUlN-i lavar Torça, bO
OOFBB*-ivenao-,oo /estado: S^^^^M^^Í^
Tel • -10-401O ''" "lil. K. senador Dantas,
COMTBO^TV; geladeira! m^^M^?fe
explana 57-096P. l^ç^OW^oj^
DURATEX — Duas lâminas i tar na Praça Cruz Vermelha,
e retnlhos, vendem-se, n& R.|3G. Tratar c! Antônio;Visconde dc PiraJ4, 525, ap.;
1112 — Ipanema.
BNXERÃDEIRÀT

RÁDIOS MINIATURA com 7 transistor, MEDIN-
DO 4 cm x 4 cm (o menor do muntiot, uma jóia cia
eletrônica! BARBEADORES COM PILHA. Isqueiros n
gás, a írasolina e com MUSICA. Chaves de lenda com
pilha. Guarda-chuva íiutomiUico p/ senhoras. CAPAS
DE NYLON p/ homens. Canetas efer. 6/ CARGA
DE 4 CORES. PORTA LUZ com pilha. PERFUMES,
CHAVEIROS e demais miudezas c artJgos-TPÜ presen-
tes, vceè encontra a preços acessíveis em S, PAULO,
na RUA DOMINGOS DIO MORAIS, 1837, saiu 1 —
Tel. 70-2541), até 18,30, sábs. até 13 h. SAO PAULO.

(P

ElectTOhtt,Inova» por33 mil. Barata Ribeiro, SOO,Js. tle Cor

MÁQUIfvA de costura '••,-«,, ,„_ -, .. — „.
_r_iz-.. costttra para a ír«n- Io 497. Mesquita- E. Bio.
ís a para trás, de bobina. 38
m'.l. — IV.XJ. Hümaltft, 250.:
MAQUINA DE COSTURA —
Vende-se uma marca Singer.
Ver e tvaíar Av. Ataulfo de
i'alva _n.5_026. ap. -401.
MAQUINA de'costura Slngeri
vendo uma por 30 000.00. Ver
na R''.a Bellíárlo Pcr.a, 723
— Penha.
MAQUINA DE •¦¦ LAVAB GE

^Sa"tooIupa?Tugar:|ofício e planeta D.D. ma
Tel. 22-32S0, Sr, Jt>rs;e.
MAQUINA BcniÚx lava e
enxuga, automática, -fun- mento. Vendem-se na Kua
cionamento perfeito. Ven-
ilo >irr,cntc. lTua Toneleros
ji. 152 — Cor-avabana.
MAQUINA VE COSTURA I
SINGER cl motor — Vendo.
Tol.: 4P-1840.

'; RADIOVITROLA St. Elccr.ric
seladeira Climas. Vendo

350 mil. Av; N.
... .. _opacahar.:v 710, ap.aP' 231.  jn.o 4oi_J

BNCBRADÉIR.A Êeotro'ÍU.t - KEVOLVER, — KUGEB' super
ultimo tipo, s! uao. c| ga.' Blatíthawk — 44. Magnum
rantia. Outra de . boa mar-|can!ndé .15, ap. 101, Sr. Car-
ca pouco uso, 19 míl. RUa loa — Ji'.caré.
__lt'a____SS__)• 

'W'!' a'P' "¦ bctõEvèr - con 555ÍÜíoi.^oascamira. Actlon l-mj — 357-38 Mag-
ENCERADEIRA Arno, nova.!num Cantndi, 35, ap. 101,30 mll. 4(5-0839. Sr. Carlos — Jacaré.~KT~SÕ"~õÍ—^otor!;EírCERA:DE1RA 50 m" de 3 REGISTRADORA Ungiu —' 

vendo t!ôto com 'ücovas * uma Blectrolux, cl Vonde-se pela melhor oíerta.' 
hidráulico esteira Bftrantla. Rua Oolás. 1 305,1 Rua Padre Mlgüellnhoi 74 —

TRATOR
Mercedes,
controle hidráulico, esteira
limina, pfco: 7 900 quilos,
porte do D. 4. Preço de oca-
.-¦.Ifto. Tratar na Avenida Rui
Barbava, 336, sala 209. Ma-
caí. EVtado do Rio.

TIPOGRAFIAS — impresso-
ras Hideberg automática,
ofício e planeta D.D. ma-
nual, em perfeito funciona'
mento. Vendem-se na Ruí
do Propósito, 42. Telefone
43-5584.

Catumbi.ap. 401. IAPC, Oascariura' ____
ÉNCERADÉÍRÀ"— EÍectrbiuí', ISENHORA vende tir^entu p;
(ias verdes, nova, v^ndo ou motivo de viagem, espelho fió
uma Epel, 15 mll. Rua Oas- Iparede por 45: geladeira do
par, 28, ap. 304, Pilares. 480 por 130: sofá-cama, 240 Gonçalves Dias constando dc
ESTOJO .'DESENHO KERN - IP°r "?• K1-f! 2 móveis 2801 armações, armários etc

VENDO todos os móvclo —
Utonslltb, mármlnas, r A d 1 o,
TV — etc. Tel.: 49-4S40. _
VENDO fogio Cosmopolitar>23. Colcniiii. 6 búoaí, 2 for-
nns, n,'ivo. rem tís6, 1B3 mil
Bnlhôei de Oarvaíl-.o 213. a;>.
802. Tò-_:t> 
V3ND0; ü m a caixa j'do cha m -
paniia Paum-?.l<?rry. CrS 12')
mil._Tel. 37-1322! Arakõn.
VBNDEM-SJ: ibuiptf dã 

'p--õ
ba, exaustor Walta e uma
dlvlê&o de parede da paHliniai
e/ bar e vitrina — Telefone
57-4823.

ALTA FIDELIDADE
4 rolaçõc» — CrS 100 000,01»

Vendo. 28 peças — 37-1610,
ENGRADADO para criança;
com acolchoado de plAsttcp -
Sem uso. Vendo por Ct$ ..
10 000,00 — Tel. .18-1320.
ENCERADEIRA — Vendo uma
Electrolus, último tipo, s!
uso, c| garantia; outra, boa
marca, CrS 19 mil. Rua Pa-
dre Telêmaco, 78-F, ap. 101.
Cascad.

MAQUINA SINGER ¦— Ven-
de-ae com \ima secretaria e
cadeira; Rua Aristides Cal
re. 239 — Méier.
VENDE-SE uma maq. Slnirer
d gabinete, em perfeito es-
cado. Ru a Ipiranga. 105, c. 3.
VENDE-SE máquina lavar
Thor americana, usada - 80
mll — Lad. da Glória, 8 ap.
403. das 9 às 13 horas.

VENDE-SE um cortador de
írlcs automática por motivo
de outro negócio, por metade
do preço. Rua Conde Leoool-
dlna, 726-A — S. Cristóvão.
VÉNDÈ-SE uma máquina pa-
ra refrescos em pleno Íun
cionamento. Tratar R. Car-
doso de Morais, 400, loja 30,
Ramos, Sr. Luiz.
VENDE-SE serra circular, mo-
tor, íôrça e luz. Tratar hoje.
R. Capltfio Teixeira, 611.
lí cal en ko

VENDO máquina Blnger comi VENDEM-SE, maquina de ra-
mator e um aspirador com-1 chal: fi0]a com motor da 1 HP,
pleto. Vor R. Alm. Taman-luma maquina para aelelro, c/
_,_,.(. 50 motor de 3/4, e um» Singer
_'____n"' :—; i—",——Para capõtclro, s/ motor. —
VENDO máquina de lavar. t»i 29-5668Westinghouse amcrlcnna, os- -;, ''l—,. __. '¦
tr.do de nova. Tel, 58-1855. VENDE-SE torno revolver ca-
viívfw õw~«tv«mS —' \_T "avise, italla.no, pas. bar.VENDE-SE SINGER .— M4-|30mm outro revolVcr nacio-qulaas do chulear. vários tl
pos e marcas, maquinas de ca-i ru-.ín„-„.n
Siar, e toaos os tipos do'
máquinas para Indústria, "A
vleta ou a pra^o. A^sltam-
se consertos — Rua Frei Ca-
neca, 134. Tels. 32-1740 e ..
32-5337.

nal pas. bar. 1 1/2, ambos
perleltamente,

Tel. 30-7489 — 43-2445.
VENDE-SE uma máquina de
baldio íriçrorlíico e cem te-'.lias de dois .metros. R. Ge-
nc.-al MasaUi&es Barata a.
351. Jardim América.VENDE-SE uma maquina de ,costura Vlgorelll Super Ro- V^ENDO máquina de ajuor

bot, em perfeito estado. Ver com motor. Rua Lins de Vas-
e tratar a partir de segunda- eor.celos, 260.
feira no horário comercial. R. wrijfvc CC „_. 1.,.. «»»i«:Fiçuelredo Masalhács. S70. VtNL/tOt Um IOmO meCSni-

co, marca Imor, com 2 me-
tros entre pontas. Ver e tra-
lar na Estrada dos Bandei-
rantes, 4237. Taquara —•
Jacarepaguá.

loja M.
V3.NDE-S3 urgente máquina
costura Pfaff. CrS 50 000.00.
Ponto maravilhoso. Preclsan-
do reparo caixa. — Telelone
47-9377,
VENDE-SE uma máquina de
costura Slnqer, ccm motor efarol! Av. 13 de Maio, 47, ap.
l 7U;
VENDE-SE máquina de la-var roupa Lavarex, em ótimo
estado. Preço 50 000.00. Praia
da Bica n.° 1 0S3, hoje i ama
ntiü iieta :mahh&, 
VENDE-SE I. máquina Sin
ger, 25 mll, e outra, 45 mil
ua Rua Capitão Cruz, 937 —
Cordovil
VENDE-SE uma máquina de
crs-ura marca Minerva semi-
nova: Cor 60 mll. Rua da
Conceição, H5, ao lado daAv. Marechal Floriano.
VENDE-SE máq. cose. Slntrer
prrlvtto estado e enceradfii-
ra A.-no quase nova. Ver
SSn. Vergueiro, l!)7, ap. 1 004.

!nor MO; tapete 50; cortinas,
lustres; televisões, guarda-roupas. Rua Barata Ribeiro
n. 103. np. 404.
SELOS

ENCERADEIRA Electrolux —
pela metade do preço. Arno,
Lustrene, Wallta e GE, de
Cr* 62 mll por 35 mil e ou-
trás marcas a partir do Cr*
25 mll, todas equipadas e c|
garantia. Rua Padre Telêma-
co, 12, 3.» andar, esq. cl E.--
nánl Cardoso, em Cascadura.
ESPELHO de parede 1,40x0 Ç0,c| moldura dourada. Custou
125 mil. Vendo por 58 mll.
Tel.: 27-1167. Moi, viagem.
ESPELHO DE CRISTAL de
1,40 x 0,00, com moldura dou-
rada e ouro antigo, custou
160. vendo por 55. Ver Rua
Barata Ribeiro, 1U5, an. 404.,
FAMÍLIA quo viaja p| Ami-
rica, vende televisão, grupoestofado, plano, lustre, dor-
niltório, sala do Jantar Jóiíode meslnhas, biombo, espalíio
de cristal, moldura dourada,
arca, par de abajures, tudo
c| prejulro. Av. Atülntlca,
n. 3 308L_ap._l._Tel._27-llG7.
FÕGÃo Cosmopolita; 4vb„ o|
2 bujões, entrega; aut. func.
perf. Vende-se 38 mU. na Av.
Roma. 347-B — Bonr.ucésio.
FOGÃO nôvo, c| visor;'»* bl

COLECOFS — Co-
leclonartor compra e faz tro-
cas. Tel._£_ 27-6102.
SÒPÉIRA Antiga;'- nu artlstü
co, pint. Italiano, vende-se,— 52-0630 c 42-0089 o outras
pecas, hoje e amanhã. _
SUCATA DÉ~ÃLUMINÍÕ —
Ccmpro qualquer quantlda-de, Tcl. 36-4806^ Sr, Pereira.
URGENTE — ENGENHO
DE DENTRO — Motivos
particulares vende com co-
pa, armazém com geladel-
ra, telefone, caixa registra-
dora, cofre e todo estoque
por CrS 1500 000.00 de en-
trada c 40 promissórias de
Cr$ 50 000.00. Mensais. Av,
Amaro Cavalcante n. 1 387,
esquina com Rua Cura-
paiti, próximo à estação.
Tel. 49-36X3,_Sr._LimaJ
VENDÊ-SE fogüo COsmopo-
lit a — 25-3600.

VENDO para desocupar lugar
um clragd do solteiro, preço30 000,00. — um manequim
ajustàvél, 40 a 50, preço do
5 000.00 e uma máquina El-
na portíitll pela melhor ofer-
ta — Rua_Santo Amaro_79
VÊNDÍM-SE"vários 

"baícõcã'

para roupas — Av. Bario de
Tofé_n_. 34 — térreo.
VENDEM-SE todas 

"ai 
arma- ATENÇAO — Vdo TV 21" t

ções da loja n. 15 da RuajTV 14", porrAti'. Ambas 10CI" — Correia Dutra. 37, c/ 18-.
Hajfènyo.

ALTA fidelidade, modelo 64,
vendo urgente. 60 000,00, ra-
dlovitrola pick-up, automatl.
co, possante rAdlo com vi-
rias ondas, desligando auto-
maticamento no fim do pro-
grama. Som estcreoíonico —
Av. Atlântica, 2 334, ap. II,
caquta aVSlciuelra _Campos. 

'

Tratar no local ou no tele-
foi-.; 52-3875 com Sdlit. —
Urgente.
VfcNDE-SE uma estante, por-
ta de vidro e uma escrivanl-
nha. Melhor oferta. Telefone
•19-1335.
VENDÊ-SE salsichciras pi
cachorro-qurute. Rua da
Lapa. 86, bar.
VENDEM-SE«vlradclra dõ 2
metros, 1 ar condicionado 1
IIP, americano e máquina
de lavar. Bendix, tudo como
nôvo. Rua Rodolfo Dantas
111-A. Tel. 37-0101. Melhor
oferta.
VENDE-SE boneca "amisul-
nha". Tel; ;,.36-1313.
VÈNDE-^E fogfio Cosmopo-
llta, 6 bocas, para desocupar
lugar, em perfeito estado. —
Hua Tenento Possolo n. 9.

VBNDE-SE salva tipo meda-
Ihüo, prata portuguesa antl-
sa, escudo centro trabalha-
da volta. Comprei Cr$ ....
250 00000. Vendo CrS 
150 000 00. Tel. 37-2517.
VENDO 1 grupo estofado. 1
celadelra e 1 enceradeira. —
Sta. Clara. R0. ai>. 1003.
VENDE-SE fo;;ão Cosmopo-
llta, 4 bóeas, ci tampa, nô-
vo. Rua Dr. Noguchl, 143,

103. ides. Ramos.func. perf. Vendc-ae. — 50'ap
mll. Av. Roma n. 347-B -^IvjENDÓ algumas Jóias e obje-Bonsucesso.
FOQAO Cosmopolita de rua,
4 bocas. Vendo, 20 mil. Aque-
cedor Alfa nôvo, 25 mll, Av.
Copacabana, 637. Porteiro.
PÕGÃÒ"a,:,gàs,de rua,-4?b0-
cas, usado, vendo: Cr$ ....
12 000,00 — Tel. 20-0086.
FOGÃO, americano, alto
luxo, único no Brasil, a
gás, controle eletrônico. —
Ver: Gen. Glicerio, 85 /601,

tos de arte. tapetes. Parti
cular. Informações 2*-6756.
VENDE-SE um fo?f,o 3 bocas,
perfeito estado. Rua Jacurutá
n.° 902 — Penha.

VENDEM-SE 2 tornos das
marcas Schalten Belm e
South Bcnd. assim como
cirande quantidade e íresas
de diversas medidas. Tratar
c| Sr. Martins. Tcl, 54-1818,
VÉNDE-SE CÃliDIÃRA 8Õ0 m2
— Vende-se nova, fiem ne*
nhum uso ccm 600 m2, su-
pcríície com capacidade para12 toneladas de vapor por ho-
ra. Caldeira _ lenh* podendo
ser adaptada a óleo. Unidade
nova, asaurdando montagem.
Carta para Caixa Postal n.o
3 503 — Rio do Janeiro —
Guanabara.

FAQUEIRO — Vendo um do
aço, sem uso, em lindo es-
tojo de Imbuía, Tratar na La-
deira dos Tabajaras, 196, ap.
504 — Copacabana.
FOGÕES Brasteaip. moder-
nos, 4 bocas, 80 mll, Cosmo-
polita, 4 bocas, 18 mll. Rua
do Rosário. 172, s! 201.

VENDE-SE um c a r r 1 n ho"Condor" em perfeito esta-
do de nôvo. com dois meses
de liso. Tel.: 45-9951.
VÉNDE-SÉ sala de Jantarcompleta. 100 mU e geladel-
ra, 50 mll. Tratar R. Tabu
rari, 398, idos. — Brás de
Pina.

MA&, MOTORES
E EpyiPAMEWTOS
ATSNÇAO — CARPINTA-
RIAS — Vendem-se 2 má-
quinas, plaiue. desempeno e
ump* furadeíra vertical, Rua
Pereira de Almeida u. 51 —
(Praça da Bandeira). Tele-
tone 34-8420.

VENDEM-SE 2 bombas Juno
7,5 HP e Reybon 5 HP (clé-trlcas), 2 motores CBrlgs
de 0 HP e 2.5 HP (gasolina),l bomba manual (sapo) 3".
Tratar tel.: 42-5027 — Se-bastião.

CARRIER l/o cavalo, ap. re-
ívlgevação, vendo barato, nô-
vo. Ru» Teresópolis; 73, íun-
dos — Caxias — Corte 8.
DBS33NGROSSO 'e desempeno'¦— Vende-se R. Viuva Cláu
tí-n. 3C2-F — Jacaré. 
FORNO cerâmica a gás 150
mll; Tratar Rua Redentor.
?Í3, com porteiro Jorge, par-te-da mánhft,
GERADOR Diesel 750 rpm,40 KWA, trifaío 220-380, 50i-ielns. Vonde-se, três milhões— Ataulfo de Paiva. 528, Jo
sé.

VIBRADOR Blaupunek par»W, 5 pinos, 6 volts., na embalagem, alemão, 20 000,00
Tratar tel.: 23-5619
VENDO caixa reRistradora,
máquina de café. picador de
carne, cofre, ferragem deaçougue, balança de tendal.
Para desocupar luttar. Tratar
de tarde na Rua Teixeira, Rlbeiro, 651 — Bonsucesso.
VENDE-SE uma máquina re
slstradora, na Rua AgrárioMenezes, n. 130-A, em VazLobo.
VENDO urgente uma ma.
quina de solda elétrica, 110o 220 volt. 300 ampares, pra-ranys, de um ano, preço CrS
40 000,00, Rua 7 X, casa ISIAPC Irajá.

FOGÃO Brastemp Imperador.
Vende-se. 48-8804.
FOGÃO Cosmopolita, gás do
rua .estado do nôvo, 30 mll.
Vende-se para desocupar lu-
gar. Tel. 37-5984.
FOGÃO a çás tenho vários
a partir 5 mil. B. Senador
Dantas, 13, ap. 807. Tele-
fone 22-1032.
GRAVURAS Debret! parti-cular vende duas com mol-
dura 100 000, geladeira nova
Cônsul tipo app. 150 000, c_.
ma maciça casal, imbuía es'
cura, com as meslnhas, linda
peça gênero antiga 80 000,
poderá ser visto das 15 às
18 horas. Rua Miguel Lemos
25, ap. 901. Nâo se atende a
negociantes. Tel.: 47-4598
INSTALAÇÃO completa de
cabeleireiro. Vende-se. Tel.
26-1788.
INSTALAÇÃO completa de
bar. Vdo. sem uso. R. Gér
son rcrrelra 24-A, Ramos, c/
Rocha.

VENDO ícirSo elétrico 7 mll
enceradeira 23 mll. R. Al-
fredo Pinto, 35. _ 
VENDE-SE moderna nova
lnstalaç&o de loja, a qual ser-
ve para diversos ramos, com
duas geladeiras, íosáo a gás
Cosmopolita, balança. Dayton,
máquina p/ cortar írio3 e ar-
maçfto comercial. Ver e tra-
tar Av. Copacabana. 109-A.
Mercsdlnho Verde, boxe 10
com D. Gusty _
VENDE-SE um dormitório
Chlpendale Imbuía completo
com duas camas de luxo. E
um acord-efio ScandalU semi-
novo. Aceita-se oferta. Tra-
tar 57-2938.

VENDEM-SE discos clássicos
antigos — Tratar na Rua
Constando Alves, n. 100, ap.
202 — Boca do Mato — Sa-
bado e domingo.

ALTA FXDELTDA.DE nova —
garantia total, superoutpmá-
llc», cl S rotações, custa...
CrS 670 mil. Urgente CrS 170
mll. R. Bom Pastor. 180 —
Tijuca.
ANTENAS TV - InstaiOçOesê
consertos. Tcl. 47-5730 por
Í!iX?'^'^£Ed?_JiLy!anwnte.
ÀMPLIFICADOR a bateriacompleto. 200 mll. R. BarataRibeiro. 302, loja 13

B ADIO VITROLA Tele-
funkcn, 3 roí. autom. Veu-

Modelo G4 -
Vendo urgente, com garantia, recentemente im-

portada, controle eletrônico, dèsliRandb totalmente
qunndo termina o programa, 11 válvulas, várias on-
das, pick-up automático, eletrônico, alta íidelidade,
vendo urgente; por preço inferior ao custo nq-aí no
Hio. Hua Dias da Rocha n.° 31 - casa *4. Telefone
37--7350. Descer altura cio n.° 593 da Rua Barata Ri-beiro ou descer na, Av. Copacabana n.° 801 (a 60 me-
tros do Cineuia Copacabana).
APARELHOS dé tôiãvísôes
PJiíico, Philipii « Standard
Eiectric, novo?, na embala-
f.ein com garantia da íáhri-
ca. -Preços éapeolala para re-
vendedoret; puípaganíônto A
vista. Vlttte nosso itcpô.ílto,
lia Rua mpôiito da Cosia
37-C. Vila Isabel.. — Tc!.:
3.4-0393 ou 32-2150.
ALTA" 

"FIDrÜDÃDÊ — Este-
reofónlco, 1984, ainda na ga-rantia. 1! vilvtllas, 6 n!'.o-
falante.-;, acústica Sound. —
VcrtÜO' p! tíesfiz noivado por173 mil, móvel maravilhcto,
oi! In ri ro Importado na Av.
Osvaldo Cfüz, ;03-003 — Fia-
racr.Bo.

TELEVISÃO Zenith. 21 pol.,
perfeito cinema. Vendo ur-
(tente, 1!0 000^37-6778.
TELHVTSAÒ SOIripí 17 pol.,
mesa, um cinema 4 canais e

| pcrfclta,_12O_O00._37-6778.
TELEVISÃO OK 23'', nova
urgente, Cr» 320 000 Av. Co-
pacabana, 209, ap. 608. _
TELEVISÃO 

~ 
ÉcofOne. 

* 
17 p.

mesa, perfeita de tucho. Ven-
do ureente, 100 000. 37-6778.
TEI/BVISÃO Emerson 19^ p..,
semlportátll, 110 pr„ mar-
fim, perfeita, 170 000, R. Do-
mlnçros Ferreira, 12.1. ap. 807.
TV 

""INVICTUS "ai" 
mar-

fim, 110 mil. CE. portátil
c! antena embutida, Ififl
mil; Emerson Zl" p1 170
mll; outra Admirai 21", pj
180 mil e outras func. perf.
4 canais. Av. Gomes Frei-
re 17(1, s1 í)02.
TV 23" a partir dc 2!0 mil
— Tcn''o di-verín1-, r oulras
Ci. 17, 19 c 21 pol.. Hqulda-
mos tortas por mMivn su-
perior. Av. Gomes 1'rcire,
17G. s! 002.
TELEVISÃO Phllllpa 31-'". fün-
clóSandb, c| pequeno defeito.
báráto.^2D-1014,
TV 21" — Vondo, motivo do
vlarcm, ICO" nos 4 csuf.ls

VENDO ràdiovitrola Pbl- TELEFONE — Linha 4D _ltV !"f '^oí?1^- ãm?_ 1>a-"0 Pcla melhor oferta -pelo tel. 20-8214, Crtt 70 mU, 20-3877. y«'v»
imiybNa —. v«nàe_.íi^ãí
nha 57 ou troca-se por au-tomóvel. Patja-se a dlferen-
ça —' 57-7314."
TlíLEFO:,'!; — Tenho um eni1'etropolli, troco por outro
no;Blo.?4 2 -5334._Lu li;
TELEFONE — Preciso ur-ironte Unhas 25 e 47 Escre-
vetvfOalxa Postal 3 835
TELEFONE compro MtirSf e27 ou 36. Lelto1_42-4212.
TELEFONE! 52; transfore-se.Aceita-se oferta. Cartas pa-ra 03367, na portaria desteJornal.

çtó 70 mil. Av. Gomes Frei- n. Eaiío daMesqüita, sol -
rc, 176, sl íl«2. |Ap._lfl2^ Tel. 38-6748.
EAJDIOVITROLA BCAV,31 TELEVISÃO" 23 pol.nõva
roiaçocr;, automática, lindo
soín. Vendo urseiile. Kua
Toneleros, 152 — Copaea-
bana;
RADIO cab, Tiüm. Toe.
aut. 15 0r>!\ ràdiovitrola —
50 030_ Inválidos, 61. sob.
IíÃblOVtrROLÃ LP"T"3"7õ^
tagõea, pau-marflm, linda.
75 000. Mem de Sá, 247, ap.
305._
RADIOLA —CVende-ae.urgenj
te, motivo de viagem, de me-
oa. manual, com um bom rá-
dio. Preço a combinar. Rua
Baráo do Flamengo; 50, ap.
1 204 — Flamengo.

ALTA FIDEUDADE. rüdlo 5faixas, marfim. Vendo semi-nova. 120 000, 37-6778.
ATENÇÃO — TV G. E. 21",
nova, moderna, 110.°. Otlmofuncionamento, Crs 190 000.Av. Princesa Isabel 386, c/14. Copaeaban a.
ALTO-FALANTES Altec 602-B— Vendo 2 dc 15 polegadas
para stéreo. Tel. 37-9172.
CONJUGADO 2Í", Philco
por ISO mil. R. Senador
Dantas, 19. ap. 807. Telo-
fone 28-1032.

RADIOVITROLA — Standard
Etectric. marfim; mod 4 02.",

_. nova, 120 mll. TV Wind-sor, marfim, 100 mll. Hojo
ou seaunda-felra. Rua Im-
peratriz Leoooldina, 22. Pra-
ça Tiradentes^
RADIOVITROLA 3 vèl„ 2 íal-*??-• 60-mll.y57-2014;
RADIO VTTROLAfcPhllco ¦ àut.,
3 vel. de mesa. 55 mll. Tcl.
?6-86R2;
RADIO dc cabeceira nflvo. 20
mll, 2 falsas. Outro 1 faixa,
15_mU. Tel._26-R682.
RECEPTOR HAlWRLiraxn^
Vendo nôvo. 400. 000,00 Tel.:
47-7276.
RADIOVITROLA marca Ad-
mirai. Crí 300 000,00.. Tra-
vessa Santa Tarslza, 33, an.
101. Vila. Isabel.
RADIO transistor, v«nde-se
barato. Ver Rua Pará, 262,
easa_7. Praça da Bandeira.
RADIÒVrPROLA S. Êíectrlc.
Audltorlum. Particular ven-
de b/ uso. R. José Higino,
331, ap. 212. aos domingos.
Trazer técnico.

VENDE-SE espingarda; cal.
22, nova. Tratar na R. Cons-
tâneio Alves, n. 100. ap. 202
— Boca do Mato. Sibado e
d om 1 z_ ot.

COMPRO 1 TV t 1 gela-deira. 57-0960.

RADIO GE de pilha doa gran-
des. 2 faixas. Vendo, 45 mil.
GE de luz, 25 mil. Telefun-
ken 48 mll. Av, Copacabana,
637. Porteiro.

114 (rraus, a partir de CrS
2fi0 mll, otlmo funciona-
mento — Vendo urgente;
Rua Senador Dantas n, 19,
sala 205. Tel. 22-5700.
TEI, E VI S Ò ÉS Philco,
RCA, G.E.. Zenith. Tele-
T\ing. Sr.mp, 21 e 17 polc-
ciadas, a partir dc 
83 000,00. Tel. 22-5700. Hua
Senador Dantas, 19, sala
205. Tel. 22-5731j
Televisão? Tenho suã
marca preferida, a partir
90 mi! de 17,19, 21 e 23 po-
lesadas. Philco, GE, Stan-
dard, Telefunken, Invielus,
AH Aeecs, Admirai. R. Se-
nador Dantas, 19, ap. 807.
Tel. 22-1032.

VENDE-SE TV conjugado —
Philco. Crt 450 mil. Tcl....
36-9517.
VENDE-SE TV ÕE porüitíf,
americana, 10 polegadas, na
embalagem. Tol¦ 37-7248.
VENDE-8E 1 TV. Av. Atldn-
tjca, 3102^Portaria.

VENDE-SE televisões GE, SE,
Admirai e outras. A partir
de CrS 130 mil. Aceita-se
propostas a prazo. Rua Con
de de Bonfim, 406 A, saia
210 — Praça Saenz Pena
Hoje a partir das 10 horas.
VENDO rftdio vitrola Doca, 20
mll. R. Alfredo Pinho. 35.
VENDO duaa ,TVa port. 190,
e 110, perfeitas. Bolivar n
27/001.
VENDE-SE :T. .48, 1 200 000.00.
Tratar pelo telefone 38-1142
VENDO TV"ÒEr'TIÍ ivÇivã-
bula. Estado de nova. Cr* 200
mll. Mobilia qto. ChIptivJiv
le, pintada, marfim, 50 mil.
2 camas solt., palhinha, um
¦?nlcfcflo molas, outro crina,
20 mll caíia. Pcr.-lana 2 me-
tros. 10 mll. Barata Ribeiro,
407 201. _
VENDEM-SE gravador Taud-
bere Model €2'64 e unidade
ní.t'.iha Faltcblld com duas
?.'íulhas eobressalentes e o-.i
trás unidades Stéreo e Mo-
nourar. Tels. 53-4-163 e
34-7703.
VENDE-SE uma radlm-itrola
Semp, de mesa. 85 000,00. —
Rua Cabrlúva, 5 — Penhai
VE.N'DÕ ótima televlsáo, por
motivo de viajem. Ver
tratar na Rua Gomes Car-
neiro, 54. c/ Porteiro.
VÊNDÒ ràdiovitrola, mesa In-
vlctus AM-FM com toca-dts-
cos Philips, srmlaut. — Tol.
45-4323. Sr. Allplo.
VENDO urgente eletrola —
CrS 110 000,00, alta fldcllda-
do. 25-0236 — Arleto.

TV PHILCO 21 p., funcio-
namento perfeito, imagem
de cinema. Vendo urgente
— E. Toneleros, 152 — Co-
paea bana.
T\r GE. 21"
100 mll, R
302. loia 13.

oílmc, marfim.
Barata Ribeiro,

TELEVISÃO Windsor, marfim— 21 pol., bonita caixa, um
cinema, 190 mll. Radlovitro-
la SE, 120 mll. Vendo ho|«
ou seçunda-íeira. Rna lm-
peratriz Leopoldina, 22, c-q.
Luis Camões. Praça Tlraden-
tes.
TV INVICTUS UO". urgente,
dtlma. Crí 180 mll í vlâ-
ta. R. Rodolfo Galvfio n. 72-
102, Higienópolis, 4cools das
18 h.

VENDE-SE televlsáo Invictus,
17 pol., com defeito, aceita
se ofertas na Rua Potircnda.
ba. 176-F. Vila Valciuelre.
VENDEM - SE TELEVISORES
a partir de CrS 90 mll: Ze-
nlth. SUvertonc, Tele-Klng e
outras. Rua da Conceiçáo n.
145, 00 lado da Av. Marechal
Floriano.
ZENITH 21 pol. USA — Es:
tado de nova, toda revisada
Imagem de cinema nos qua'
to canais — Vendo pela me-l|hor oferta. Telefone 43-0564
lhor oferta. Preço base CrS Ramos
190 000 — Rua Toneleros 204

TELEFONE 42, 28 passa-s».Tratar Rua Quitanda 47, 2.°,sl 210, segunda-feira. 10 às12 horas. 
TELEFONE - TÍíKsfere-se
j7 e 42, 1 mühfto trezentos,cada. Tratar telefone 36-2164.
TELEFONE 

"~32 
— 'Transfere-

ae melhor oferta. Cartas paraa portaria dést» Jornal, sobo n» 03 756,
TROCO telefone 46" por 38,37 e 57. Re?p. para a portariadeste Jo'.'iial;_sob_o_n:ojoi7i.
TSnjBEOírai,57 — Ccmlxtenl
sfio. Cr» 1 500 000,00. Tratarte!;_57-2100. _
TRANaFÍ2RÉ-SE tel. 26, comoxtenõáo. melhor oferta. —
Dr1_Morals_--_36-6762.
TELEFONE — TríírsTx
30. Recados Ivan. 34-4495.
TELEFONE 46 — VehdèWe
b.we 1 000 000,00. Cartas pov-taria deste Jornal sob o n°
03 344.
TELEFONE — Proponho tro-
ca tinha 52 por 30. Entsndl-
msntos pelo telefone 52-9S57,
com Sr. Luís.
TELEFONE 25/45 — Vende"
se lnr.crtçAo, 13 anos — Tel,:
2:2-?216.
TELEFONE — Transfiro, hi-
rato, urgente, 28 - 34. 23-5959.
TELEFONE — Troca<ê~"46
por 25 ou 45. Tratar telefo-
ne 46-1920.
TELEFONE 22 — .'CedoSCrJ
1200 mil. Tratar 22-6353 —
Sr^Souza.
TELEFONE 28 —" CÕmefcíãiT
Vendo. 1 200 mll à vista. —
Cartas para 60-031 na porta-ria _d(-'3te_ Jornal. •
TENHO 

""telefone 
25. Quero

trocar por outro Ipanema —
Telefonar para 27-3477.
TELEFONE — Pcrmuta est.
34 x 49 29. Lima — Inf.:
42-2201:
TELEFONE — Vendo linha
57 — Infs._43I1148 —_Llma.
TELEFONE 43 — Passo, me-

T. V. — R. C. A. 21" mod.
Console com garantia. Crt
175 000. Raytheon 17" com
KarantU, 140 000. Rua Nlsia
Floresta 35. Tel. 38-8506.

COMPRO TV. ràdiovitrola, rá-
dios. 57-2014,

RADIOVITROLA e TílevlBlio.
Compro. Tel.: 22-6423.

VENDE-SE uma montagem
de açougue na Rua NlcarA-
Kua n.° 224 — Penha.
TONDSM-SE — Motivo via-
gem, para colecionador, apa-
relho de Jantar e café, de
porcelana chinesa autêntica
e um conjunto de chá Japo-
nès, sendo quase 150 peças,
l televLsáo GE Importada,
portátil, 1 rí.dlo para Che-
vrolet 56 a 58, ainda na cal-
xa, importado, 1 acorde&o He-
rin'.:, 24 baixos, l sala visita,
1 sala de Jantar, 1 quarto do
casal, estilo colonial. Todos
completos e em perfeito es-
tado de conservação. — Rua
Dona Angélica n. 158, ap. n.
401. — Ipanema.
VÉNDÒ candelabros e mesa
de mármore. Império, c/ qua-
tro cadeiras. Tel. 37-0524.

COMPRO uma TV c! poucouso, mesmo com defeito. —
45-7688.
COMPRO TV., radlovltro-
la, toca-discos, mesmo pa-rada. Taffo bem. Telefone
34-2855.

RADIOVITROLA — Alta íl-
delldade automática, mod.
64, com 2 meses de uso, mar-
fim, long-play para 12 discos,
urgente, por 125 mll cruzei-
ros. Rua Bela n."» 113-B —
S&o Crlstóvllo.

VENDE-SE aspirador Cltllux.
Preço de ocasião. Av. Atl&n-
tico, 3 040, ap. 303. 
VENDEM-SE — 1 porta-baIns de 12 vidros; 3 bombas
de refresco: 2 vitrinas; 6
mesas; 1 fogfto elétrico 2 bô.
cas; 6 banqutnhos; 1 charu-
taria; 1 chaminé; 12 cadei-
ras; 1 máquina de T6di,
tudo em 2.» miio. Rua Con-
de do Bncpendl, 6. Catete

COMPRO 1 tv. mesmo dc-
feituoso. Tel. 49-1942.
CONJUNTO Stéreo Pllot ame
rlcano. 25 watts cada canal,
2 caixas acústicas compactas,
toca-discos Garrard — Tel
36-7720.
COMPRO gravador, televlsáo,
rádios, mesmo parados. Tel.
26-8682.
CONJUGADOS — PblUp9 21
pol. pouco uso, moderno,
toca-discos long-play, 3S0 mll
RCA 21 pol,, 200 mll, Zenith
17 pol'. 140 mll, R. Roiirlo,
172, sala 201,
ELETROLA tíe mesa oom 2
faixai, teca disco L.P. Ven-
do urgente. Rua MayrlnJc
Veiga, 11 ap. 701 — Praça
Mauá.

TELEVISÃO 23 po!., (5D cml,
114 graus, nova, na embala-
gem. garantia total, custa Crs
857 mll, urgente 385 mll. R.
Bom Pa3tor. 180 — Tijuca.

RADIOVITROLA — Vendo
funcionando. Ver e tratar
na Rua do Russel 258, ap
402. Flamengo. Preço: CrS
200 000.00.

TELEVISÃO — Vende-so Ge!
21 poleçadas, p. marfim, CrS
250 000.00, da particular oara
particular. Ver na Rua íbla-
pina n.° 25. plarla, das 9 ás
12 horas, diariamente.
TELEVISÃO PHÍUPST2I
polegadas — Vendo na R.
Treze — Bloco 531. ap. .
103. Conjunto do IAPC -
Irajá.

RADIOVITROLA estéreo Phl-
llps, ainda em garantia, ven
do CrS 400 000, motivo via-
gem. Preço nôvo CrS 650 000.
Tratar telefone 46-0415.
RADIOVITROLA Super alta
fidelidade, 1964, móvel mo
demo, pau marfim, estéreo
fônica: custou 450 mil, ven-
do 140 mil. Tel. 27-1167.
STEREO vendo, próprio para
clube, ou propaganda, com
tocadlaco, ampllfieador, dois
microfones, etc. Tel .37-0524

VENDE-SE churrasqueira
fritadelra grande. Capacidade
comercial. Travessa Dr. An
drade Neves, 25, Centro —
Niterói.

VENDAS diversas — Dormi-
tório, Luis V, geladeira Hot-
polnt, americana 11 pés. má-
quina de lavar Westinghouse
americana, estado de nova —
Tel, 58-1855.
VENDO"tapête; espelho, mo-
slnha de centro, quadros a
óleo, outras miudezas, Av.
Conao., 793, 401. tel. 57-9016.
VENDO balança Flllzola 1 kg.
ótimo estado, metade do pre-
ço atual. Tel. 27-1413.

GUILHOTINA — Vende-a»
uma Tec-Rarlp schilautoma-
t.ca, com 70 de boca. em
perfeito estado. CrS 1 100 míl
ã ylsta.. Rtia_ do Senado, 232.
GERADOR — Vendo 

"com 
25K.P.. completo. Tratar Ruaciíl„P.a!!'^2'._Tl!_sala 706.

LANCHA voadetra cl mõtõr
popa, 80 IIP, americano, cas-
co hldrov. Vendo ou troco
Volks. 61, Drauslo 47-4899.
MATERIAL de reírlgcraçáõ— Compressores para amonea
e Freon, tubos de pressáo he-
llcas de ventiladores, chapas
etc. Rua Maia Lacerda, 672.Tel, 32-0882.
MOTOR Atlas" Imperial —
Vende-se no estado. Tratar
Eua 12. entrada 34, ap. n.
101. IAM Penha. Oscai\
Í.IÓTOR Diesel ÁcíoTôò HPadaptado estaclonárlo; retlfl-cado o| garantia, compre lio-
Je e use amanha, multo ba-rato. Tels. 29-9Í31 ou M. H207, Machado.

VENDE-SE barato 1 caixa de
reversão, 1 bomba de refrl-
nor. de bronze. 1 bomba de
gasolina; 1 medidor d| rota-
çíio, 1 volt-amp-oleo, tudo
quase nôvo e oriulnal paramotor marítimo Chrlstcraft.

6 cil. 75-90 HP. Rua C, lote
24. Ilha, da Concelç&o, Ntte-
rói 7 — 17 horas.

COMPRESSORES^
Vendem-se usados, para

refrigeração. Tratar com o
Sr. Gilberto. Av. Rio Bran-
co, 110, l.° andar — Dep.
de Compras. (p
Máquina CORNEtY

ou similar
Compra-se qualquer tipo,

nuva ou usada. Particular a
particular. Tratar qualquerhora telefone 23-2981, Dna."VÀLVULÃS"DÈ~

TRANSMISSÃOMAQUINAS. Montagem cnm-
p:et-a, do Olarla-Máromia. Mo- Em desuso — Vendem-se.
ter. óleo Diesel 130 w.: cor- Tratar com o Sr. Gilberto,

carrinhos, telhas fer- nIt -'-v- Rio Branco, 110, l.o
ramentãs cm gorai; dá-se p-.rl andar. (p
2 500 MO. Tel. 20-oasi ou M.
[L_207, Machado,
MAQUINAS tio solda c'6:H:

e eletrodos dL-rnai

LIQÜIDIFICADORES -
Walita, Arno, Neotron, a
partir 3 mil. It. Senador
Dantas, 19. ap. 80Í. Tele-
fone 23-103Z.
LIV.ROS avulsos e co!e?ões
compro. Atendo a domicilio.—t'Tely-53-9195. 'Jorge,
MANGUEIRA pl asplraaar —
Temos para todas as marras.
Fazemos adaptaç&o pi mar-
cas importadas. Apanhamos
a domicilio. Rua Passásein;
146,;' loja 21. Tcl. 46-6146.
MOTIVO VIAGEM — TV 23
SE, nova, ràdiovitrola toda
automática, m. nísilco e 1
liqüidificador Vallta todo
nôvo, urgente, 520 000. Av,
NHo Pecanha, 105. Caxias.
MOENÒÀ"DE CANA~—"Ven~
do uma quase nova, tama-
nho médio, na Praça Cruz
Vermelha, 36, Centro. Tra-
tar com Antônio.
OCASIÃO — Vendo"2 apli-
ques de cristal Cheko. Preço
par CrS 120 000,60. — Tolero-
ne 25-2250.

VITRINA — Vende-se 1
de luxo, vidro grosso, ar-
inação metálica com as
seguintes dimensões — 2
de 2,40 x 2,12 — 2 de 2,40
x 0,95 e 2 de 2,65 x 1,30
pela melhor oferta. Ver
e tratar na Avenida Rio
Branco n. 247, loja.
VENDEM-SE dois galinheiros
móveis; para c:isa de aves ou
crlaçfio; 1 do 4 andares com
12 renartlçôes, outro de 3,
com 9 repartlçóe.s. Ver Rua
Cristóvão Colombo. 121. ca-
sa I — Esquina de Miguel
Fernandes. — Melcr.
VENDE-SE 1 

"maquina 
do

calcular. Av. Copacabana,, ALTA FIDELIDADE

Fábrica de San-
úiúks e Artigos

em Borracha
Vende-se. CrS 5 mi-

lhões a combinar.
R. Professor Fran-

ça Amaral, 12, Jar-
dim América, ou tel.
32-9641 — D. Neuza.

TOLDO
MECÂNICO

Vende-se çom lona
sempre viva, nôvo e
sem u s o , medindo
6,50 x 2,30. — Tel,
34-7108.

EMPRESTO de 500 a dois
milhões sob hipoteca de
prédios e aps. Tratar Av.
Pres. Vargas. 290. sala 918
ESTÉREO portátil, nova, elf-
trlca, 70 m 11. Tel.: 46-1947.
GÁVKA TOURIST HOTEL —
Vendo tit. 400 mll. Telefo-
ne 53-6773.

STEKEO Center, 170 mil,
moderno. K. Senador Dan-
tas, 19, ap. 807. Telefone:
22-1032.
STEREO Telefunken. Domt-
nante, novinha, F. M. com-
pleto controle de sonorlda
de. Base 750 mll. Av. Copa
cabana 610, loja J. Sonora.

FREQÜÊNCIA MODULADA -
Vendo rúdlo nôvo FM-am-
bas 4 falsas, tomada p| t.
discos, salda p| ampllfieador
e alto-íalante. Ver c| Jorge.
R." Barfio de Ubâ, 84. - Pç.
Bandeira. 80 mll '(na praça.120 mil).

RÁDIOS E
TELEVISÕES
A DINHEIRO compro 1 TV
mesmo c/ defeito. Pago atò
250 mil 52-1723 Barros.

513. 5/ 702. 57-5054.

POR motivos de mudança— Vende-se: secretária c/ ar-
qulvo e mesa automática p/máquina de escrever, ar con-
dlclonado. televlsáo e encl-
clopódla Britânica. — Tudo
americano. Fostflo CosmopoM-
ta c/ 6 meses dc uso e 2 íor-
nos. Ver « tratar na Av. Co-
pacabana, 1 344. a;>. 902. a
par;ír de sesunda-felra das
8 àa 16 horas.

VESDE-SS unii quarto át
criança, rcsa e dourado, la-
queado, e/ multes brinque-
dos novos, motivo mudança.
Ver e tratar na Rua Alml-
rante Tamandaré, 53, ap. 801
tT FIameuFo.
VÊNDEM-SE um lOBâo, 50 000— móveis de quarto ccm
4 peças, 25 000, uma radio-
la, 25 000, um m. sala. 15 000
e outres objetos. Rua Iça, 85.
Praça Seca. 

I 535 000.
Custou

vendo Urgentíssimo

VENDO carrinho de criança,
cadeira alia e berço, fabrica-
çfio americana. — Telefone:
46-8548:
VENDOí: \mia bancada dois
luga.-es, _ secadores c/ po'.tronas. 1 mesa manicura, 4
cadeiras de c^oera, l bacia c/
depósito pl agua. Tudo mo

por 1S0 000. Nfto há outra
Igual em sonoridade e per-
ielçüo de funcionamento. —
Esta nova. sem uso, tenho to-
dos documentos cm ordem.
Vendo também um Jôko de 3
meslnhas com tampo de már-
ino;-e Carrara por 60 000. Av.
Atlântica. 3 958, ap. 108. —
Tel. 47-7189.
ATENÇÃO — Militar trans
ferido, vende de seu uso,
uma televisão Emerson, 21
poi.. uma geladeira Brastemp
9 pés e uma radlola alta-
íidelidade. Preço a combinar.
Ver hoje, na Rua Catagua-
zes. n. 39. ap. 101 — Os
voldo Cruz.

da fíbri
I ¦•:¦
A!

ri. Vendo uüi fc:.i-

io e t tn n ... —
S 6. láolo iu-A.

ÍJOMP; E VZNDAS

iB CONDICIONADO Admirai,
I vípcrlíü, ano 19S.Í. 1 cava'o
e m^io de f-Vrçn. nôvo, vendo
Urgente. Santa Clara, 46-503.
Posto 4.

PARTICULAR vende rclA-.u,
Eterna de ouro, 60. rãd;o
transfetór Sharp moderno 25.
barbeador Remington 20, ai-
ta fidelidade, legitimo, 120
etc. R. Palssandu, 94. ap. 1201.
POT!TAO""c|" çi-ad11 dê ferro
trabalhado, li m. Vendo. —
Tcl. 30-5238.

derno — Ver: R.
de Faria, 59-B

Dr. Pache
Mèlèr.
Tipo e.Ãs-VENDE-SE gradetica, medindo 2,'.!0 x 2,10. no-

va, sem uso. Ver e tratar
Rua Coronel Cota. 27-F
VENDE-SE conjut-.to bnnho— vaso. bldct. lavatórto, lou-
ca alemà branca e ferragens." "otivo: renovação banheiro

TV — Vendo diversas, bara
to, sendo Standard Electric.
Philco, CE., AH Aces, Como-
doro, Telelcing e um conju-
liado Coperhat Standard, to-
dos em otlmo funciona-
mento. Ver na Rua Mayrink
Veiga 11, ap. 701. Pça. Mauá
TELEVISÃO RCA, 17", ÍÕÕ
mil. R. Lui?! de Camões 77,
sobrado — Centro.

ORAVADOR GRUNDIG TK
47, na embalazem, estéreo,
equipado etc. Tels. 37-4081
c 42-5634, Geraldo.
GARRARD — Vendo mod.
Laboratory A. Tel. 37-4607.
GRAVADOR — Grundig, por-tátll, 2 microfones, nôvo. —
Vendo: 135 000,00, Rua Dona
Eugênia, 30, E. do Dentro,
lado das oficinas.
GRAVADOR Philips. 100 000,00— Portátil, seis (6) pilhascomuns de lanterna. Barata
Ribeiro. 200, ap. 1122. Das 11
horas em diante. Tratar com
Sr. Geraldo.
HI-FI, toca-discos Philips.
Vende-se completamente no-
va, Av. Suburbana, n. 6 943,
ap. 207. 
PARTICULAR vende alta íl
delldade legitima, ./ rádio de
5 faixas, 3 alto-falantes pe<
sados. toca-dlsco BSR novl-
nho, móvel de madeira de lei
americano e 1 rádio Sharp
CrS 120 000. e 25 000. — Rua
Palssandu, 94, ap, 1 201, ¦
ItÁDIOS DE PILHAS —
Saias, blusas, calças Ho-
lança, maios, shorts — It.
México, 41, sala 604. 
RADIOVITRÔLAS V partir
de 60 mll, long-play Stan-
dard Electric, Telefunken,
Siemens. RCA, Invictus
Windsor e outras marcas. —
Rua Rosário, 172, sala 201.
RADIOVITROLA Com F. M.
toda em formlca preto «
branco, 2 rádios. Av. Copa-
cabana 610/515. ^_ 

ALTA FIDELIDADE — Mo-
ddlo 1964, de luxo, marfim,
c| graves, médio o asudo se-
parados. 6cts chaves de con-
trôle. toda automática, —
Custou CrS 400 mll. vendo c1
urgência por CrS liíO mU. —
R._Taylor. 31. ap. 624._Lapa_.
ALTA FIDELIDADE — Este-
reofônlca, alemã, móvel emcaviúna, poucos no Rio —
Ainda na garantia, 6 alto-
falantes. 11 válvulas. Vendo
plr 175 mil — Rua Artur

RADIO pilha ilollwood selo
transistores, 12 mil. Av. Co-
pacabana 112. ap. 603.
RADIOVITROLA — 3 ro
tações automáticas - Ven
tlc-se urgente a partir de
Cr$ 55 mil. Tel. 23-5700,

TV SEMP 14 pol. Caixa clara.
Mod. 63. Cinema. 37-9980.

Alta-fidelidade
TVRCAVICTOR

(importada)
Vendo urgentíssimo,

Cr$ 80 000,00 radiovitro.
la High-Fidelity, 11 vál-
vulas, 6 alto-falantes,
2 sonofletores, pegando
o mundo inteiro. Gra-
ves e agudos separados.
Atendo a qualquer hora.
Estério.

Barata Ribeiro, 344,
apartamento 307.

Compro IV
32-6501, até às 18h

TV EMERSON 23 pol. mod.
64. Na embalaeem c/ todas'
garantias de fábrica. CrS 395;
mil. — 37-9980.
TELEVISÃO GE 21, perf.func. 4 c. melhor oferta —
Rua Paranapanema n. 1155-
C — Olaria, das g ás 21 ho-
ras.
TV conj. cl rádio, 21 pol.150 mll, 1 côr clara, 110 mil— Av. Còp., 6101504.
TELEVISÃO 21 pol., marfim,
nova, um cinema, vendo ur-
ítente por 180 mll de base
Rua Álvaro Chaves 28, ap.
702, frente ao C. Fluminense
TELEVISÃO — Emerson, 2-1",
fórmica, peri., 140 mll. —
57-0222.
TELEVISÃO SEMP, 17 pol. -
marfim, tela ray-ban, func.
perf. como nova, preço ba-
rato, mot. vlaTsm. R. Mar-
ques de Abrantes n, 26, ap.
201.

TELEVISÃO SUvertonc 21
moderna, 180 mü .Rua Luiz
de Camões Tt, sobrado —
Centro.
TELEVISÃO 19". portátil, de
1963. 180 mll, Rua Luiz de
Camões 77, sobrado. Centro,
TELEVISÕES portáteis Invic-
tus 17", 175 mil; Philco 17".
180 mll; Standard Elétrlc 19"
nova, 330 mll. Todas ótimo
funcionamento, Rua Rosário,
172, sala 201.
TELEVISÕES — GE, 17". 85
mil; Invictus, 21", 160 mll
Philips, 21", 180 mll-, RCA,
21", 160 mll; Emerson 21",
180 mll. Todos em ótimo
funcionamento. Rua do Ro
sárlo, 172, sl 20L
T. V. PHILCO Predlcta ê 3D-
B 115, como novas. Preço de
ocaslflo. Av, Copacabana 610,'.oja J. Sonora^  
T. V. G. E. 23" mafrnorania
e Custou, vendo hoje por
preço de oportunidade. Estão
novas. Av. Copacabana 610,
loja J. Sonora.
T. V. ÜENTTH 21". preotsa
conserto. Vendo 80 mll, de-
socuoar luiar, Av. Copaea-
bana. 610/515.
T. V. 21" marfim. Perf. nos
4 canais. Base 155 mil. R.
Figueiredo Manalháes 23/904
T. V. 21". Excepcional esta-
do. Original, base 145 mil. R.
Figueiredo Mayalháes 28/904
TV GE 21 p. americana fun-
cionamento perfeito. Imagem
ds cinema. Ocasião única.
Rua Toneleros 152. Copaea-
bana.
T. V. PHILCO 19" USA, par-tlcular vende urgenie. base
330 mll. — Tels. 57-3103 e
7-9774.

T. V. Portátil c/ rádio, uma
bclezlnha, ocas!íío única.
Bate 170 mil. R. Figueiredo
Magalháes 28. ap. 904,

Ver na R. Buarque Macedo. ] Bernardes 43-604. L. do Ma-
53. ap. 201. Icliado.

TELEVISÃO Emerson 21 pois.
„ ,. ,, .funcionamento perfeito, Ima-Rua Senador Dantas n. Ucm de cinema, occ^iOo íini-

{10. ap. 807. Tcl. 22-1032. ca. R. Toneleros, 152. — Co.
IRADIOVITROLA/ automática; pacabana..-ora maravilhc;o, vendo C.-SÍT. V. — G. E. Corvette, 19

165 OOO.CO — Tel. 37-6778. |polegadas, nova, vendo. Tc!
RADIO B-.aukpi-.nt (a-.emfto) p/ 38-5827. Urrrente.
carro, part. vende, 2 faixas,
est. nôvo. Tel. 36-6418.
RADIOVITROLA amer., com
FM, Zenith transoceá nico.
rádio Mullard de mesa, toca-
d;?co3 3 rot., Rely, 30-1507,
9 ás 12 h. R. Utrilo. 54,201.

TELEVISÃO — Vendo UEa-
das, em estado de novas de
funcionamento, Rua Luís de
Camões,_77;_sobrado. Centro.
THLEVÍSÁÒ 21". do meu usí
150 mll. R. Din.'el Carneiro,
63 — Eaíf. Dentro.

TV GE 21 pol., cinema 4 ca-
nais, 220 mll, Trav. Laurlnda,
259, fundos — Ramos.
TV EMERSON 23 pol., cine-
ma 4 canais, 245 mil. Para-
napanema, 195, fundos, ap.
101 — Ramos.
TELEVISÃO GE 23", nova,
embalada. Garantia de fá-
brica, último modelo'. Vendo
urgente com grande prejuízomotivo viagem de volta. —
Av. 28 de Setembro, 307 —
Vila Isabel.
TELEVISÃO 21 polegadas, In-
vlctus, moderna, com garan-
tia, ótima Imagem nos 4 ca-
nais, pouco uso, urgente por
185 mil cruzeiros. Rua Bela
n.° 113-B. SSo '.Crlstóváo,
TRANSMISSOR receptor por-¦tátll. Japonês, vendo o par.
160 000. Sebastláo. 28-1252.
TV — Vende-se G.E.. 21 p.
100%. 110 000. Av. Copaea-
bana, 861/1 208.
TELEVISÃO americana, Phil-
co. luso, ultramoderna, 21
polegadas, tela ray-ban. Ver-
dadelro cinema: custou 330 -
vendo por 170. Tcl. 27-1167.
TV 21", mot. vtasom. cine-
ma, Baráo Iquatemi 71-A-3
— P. Bamtolra.
TV, coisa boa, 21" ou porta-
ttl, 19. Matoso, 13, c] II, P
Bandeira.
TV 21", é cinema, Trav. Piá-
cldo de Castro. 90. íundos —
entrar na R. Dr. Noguchl —
Ramos,
TELEVISÃO Windsor, 

"21 
pol..

ótima Imagem nos 4 canais.
Vendo urgentíssimo; viagem.
180 mll. Rua Taylor n. 31,
ap. 624 — Lapa.
TELEVISÃO conjugada: Hl-
Fl Philco. Vendo 500 mil. co-
mando h distância. 27-9123.
TELEVISÃO RCA, 

"funcio-

nando bem nos 4 canais —
90 COO — Rua Laurindo Fl-
lho_n, 678 — Cavalcanti,
TELEVISÃO GE Í7", moder-
na, 190, outra de 17", 160
Bolívar, 27;601.
TELEVISÃO 21 tenho a
parlir de 85 mil func. bem
nos 4 canais, pouco uso,
Philco — Philips. GE. e
Emerson. Rua Tailcu Kos-
ciusko, 19, ap. 504 — Balr-
ro dc Fátima. Atende-se
hoje c amanhã.
URGENTE..—"TV 21", e TV
19" pt._mod^rna. T. 23-0429
VENDO 5 TV 21" e uma su-
cata de TV. tubos, chassis
etc. Catcte_43,_sobrado:
VENDO ràdiovitrola perf. est.
Tel. 37-9061. 130 mil.
.VENDE-SE televisão america-
na GE. 16 polegadas nn em-
balagem original, 350 mll. —
^i-5949.

CAIXA PARA
RADIOVITROLA

De 60 000
por 20 000

Fábrica tem, pronta
entrega, tipos próprios,
fino acabamento, em
jacarandá, caviúna,
pau-marfim ou arca-
decapê, nelas colocando
seu rádio. Av. Joáo Ro-
beiro, 580, Pilares. Inf.:
37-5432.

COMPRO
1 TV - 57-1596

Piano - Geladeira

TELEFONE COMERCIAL com
extensáo Unha 32. Centro. —
CrS 900 000,00 — Rua Mari-
do^ Carmo. 111, '"TELEFONE 

— Vende-í
linha 58 ou troco por link
29. Tratar R. Visconde . c
Saboia, 10 — Cavalcante.
TELEFONE 27. Part. trarií-
fere seu definitivo mclh^.-
oferta acima 1900 mll. -
27-6033.
TELEFONE 34
Trat. 54-0925 t

— 800 000,1,
42-0278..

TELEFONE 46, vendo. BaSe:
850 000,00. Cartas para porta-ria deste Jornal, sob t
n. 03360, na portaria desta
Jornal.
TELEFONE 25 ou 45. Com-
pro, residencial, até 17 hora^

43-3090.
TELEFONE — Compro ¦¦.
ou 27. Pago bem â vista
Tratar tel. 52-1678- Aluísio
TELEFONE — Estaçáo .12, :,
sldencial. vende-se pela me
lhor oferta. Tratar telefo-
22-9980, Ubaldo, parte da n
nhS e à noite.
TELEFONE 38 — Vende-se o
troca-se por um de Petróp»
lis. com Paulo. Petropolis te.
2038.
TELEFONE — Vendo estaçl
58 — Cartas pl Francisco .'
T. Costa. C. P. 380 ZC-00-
TELEFONE — Tijuca. LlllV:
38. Aceltam-se ofertas. B,,_
1 milhào. Tratar c| Gulm..
rács. Tel. 43-8883.
TELEFONE 42 — Troco pr
27 ou 47. — Escrever para
n.° 50 169, na portaria dfeK
Jornal.
TELEFONE Unha 32. vencV
com transferência lmedlat
Propostas para o n.° 03423 UPortaria deste Jornal.

TELEFONE — V. S.» precisa
algum? Cedo o meu, motivo
mudança, rápido « definitivo,

i Cartas para o n.° 03 843, na
qualquer tipÒ portaria, deste Jornal. ,.-

TELEFONE 32 — Cí-do. 900
mll. Cartas para 70 163, na
portaria deste Jornal.

COMPRO
1 TV - 5M596
Hoje

o seu ANTENÍSTÂ
Instalamos antenas aco-

piadas para os 4 canais
10 000,00 Incluindo antenas.
Tel. 42-3355. Regulagem nos
canais 2 — 6 — 9 e 13 por
6000,00. Garantia 3 meses."RÁDIÕSDÈ

PILHA
Transistores 1 e 2 fxs.,

National, Koyo, Wilco,
P1 a y-Boy, perfumaria e
muitas novidades. Rua 7
de Setembro, 15, sala 107.
Lúcia Importadora Ltda.

RÁDIOS m PIIHÁ
Transistores 1 e 2 fxs. Na-

tional. Koyo, WU-eo, Piayboy
etc. Perfumaria em geral. —
Larço de Süo Francisco, 23,
s/ 224, Ed. PATRIARCA.

TELEFONE — Compro - üi
gente para meu uso, Unh
43. Cartas para 03791, na por-
taria deste Jornal.
TELEFONE — Compro Unh,'
28, 48, 54. 34. Pago na hora.¦ Cartas na Portaria deste Jor-
1üi_Pü'ia_ÍLilf_P3792^
TELEFONE —. Troco, Rio pi
Niterói. Cartas para Porta-
ria deste Jornal. n.° 3790.
TELEFONE - Niterói. Com-
pro oara meu uio, pago na
hora. Cartas para 037S9, na
portaria deste Jornal. ,..'.' .-

TELEFONE 43 — Cedo, 1 mi-
lh&o. Cartas para 70 166, na
portaria deste Jornal.
TELE~FONE 37* — Cedo, 1 foô
mll. Cartas para o n.° 70 169
na portaria deste Jornal. _
TELEFONE 27/47 — Cedo,
1 200 mll. — Cartas para o
n.o 70 172, na portaria deste
Jornal.  ..
TELEFONE 49 — Cedo. 900"
mll. Carta para 70-175, na
portaria deste Jornal.

Conjunto de radiovitro-
ia e televisão. Informa D.
Helena — 27-4879.

A. DIVERSOS
COMPRO tel., Es-aeío 27 e
47 — 42-4212 — Daltro, _
I.LjfÜÃ 5s~ — Ürg. 37-8020.
Aóelto' oferta;
LINHA 53 — Vendo pct CrS
EOII OOO.OO ou trc.:o par tele-
fone 23. 43, 34 ou 54. Tratar
58-Od'O.
MAQUEIA-SE p, íer-ns, ra-
samentos. Tiatar Mme. Cun-
pos Rocha. 57-2007.
PASSA-SE telefone, est. 45 —
CrS 1 mi:!iAo_r- Telr 23-1913,
PERMUTA-SE telefona 22 por
37 ou 57, Telefonar para 
47-3CS3.

VENDO uri;. Telefono 57 ou
37 — 42-4212, Daltro, -
VENDO tel. estação 37 ou
57 — 42-4212 — Leite.

II ENÊ
II A R L E M

Use e verá que . o me-
lhor. Dè aos seus cabelos
o tratamento que eles.me-
recém usando um produto
de qualidade. Em todos as
farmácias e drogarias. T&-
brica: Rua 2 de Peverei-
ro, 214-E. Tel.: 49-5355.

TELEFONE

TELEFONE 36 — Copacabana
1 200 mll — Tcl. 30-BM5

Paulo.
TELEFONE — Vendo" Vinha
43. Trat-.'.:- 30-14S9. — CrS
1 300 000,00.

Preciso 26. Compro ou
troco por 45. Jorçe ou Fer-
nando. Tel. 22-35S2.

TELEFONE 37
Tranríiro definitivamente

Instalado na Kua Sla. Cia-
ri. Base 1200 mll, Motivo
mudança outro E.-tado. Car-
tas na portaria dêete Jornal
n ° 50 16".

TELEFONE
COMERCIAL

Linha 22 — Vende-s
localizado. Tratar pelo te
lefone 42-2583. Sr. Caries.

r:V__ ',-""i.>> '-*:¦'*¦'& ,í^;;' = -'---*


