
TUMPO — Instável,
chuva no periodo,
T KM 1'KltATl'l'» —
em declínio. V K N«
TOS — fracos a nm-
derndos. MÁXIMA —
2G.o. mínima — W.Q.
(Mais detalhes na,
Acenda JB, PAR. 14)
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James Bond
hoje na
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5..4. JORNAL Dd RRASI_\
_ End,fel.JÒRltiláSIL -J
Av. Rio Branco. IlOtllil
— (GIU — Tcl. Ride]
Interna 22-I01S. Sucursolsí
Kua liarão de ItiiprtiningaZ
151 - coní. 21/22 (SPI —
Tel. 32-8702 — Setor Co-'_
mercial — Edifício Central;

 6.° andar, grupo oOl. i
Telefone 2-fMb — üra-\
silia. Rua dos Tamoios.1
200. 22.° undnr — telefone
Í-.S-ÍÜ' fl!. Horizonte). Av.'
Amaral Peixoto. 195. Cr.\
ÍO. — Tel. 5-*t>9 (NileráilÁ
Av. Uon.es dc Med.iros,9I5.J
ron).'W'4. Tel. 7490 (P j
Alegre). Rua Vniâo, Ed. SuA
mari. s/1003 (Recife), TeL]
2-5713. — Correspondentes:
Belém, São Luls, Fortaleza.
Natal, João Pessoa, Maceió.
Salvador, Curitiba, Buenos
Aires. Montevidéu. Washing-\
ton. Nova Iorque, Pa-,
ris, Londres. PREÇOS —
VENDA .11 UI_SA — Gua-..
nabara e Estado do Rio :J
Vias úteis, CrS 100 — Do-\
mingos, CrS 200. Outros'
T.Maáos: Dini úteis. CrS.
ÜH) _ Domingos. Cr$ ..-]
300. Entrega tlomitiliar:1
Ano — CrS 40 000; Se-
mestre - CrS 22 000; Tri\
mesire — CrS 12 000; Mês]
— Crf õ 000. Assínatuta\
rostal: Ano — CrS 23 0001
Semestre - Cr$ }Smi
Anual Via Aérea Brasil — 

j
Cr$ 80 000. Semestral' Cm
Aérea Brasil — Crf .....
40 000. EXTERIOR: Assi-!
nntura Via A ire a para
ot EVA: Mensal — USf
IOM; Trimestral — USf
SOM. Venda avulsa no Cru-
guai: Dias úteis, S3M —;

Dum. f S^O. Venda arulsa
na Argtnlina: Dias üfeú.j
10 pmo» — Dom. 30 pesos.
ACHADOS É; ¦

"íríS \
PERDIDOS

A FIRMA CONSERTO? ,D!
CALCADOS COPA LTDA...UM-I-
«5rtí»-1» D.K.M. SObO-U.1",
¦ S3 274, estabelecida c» km ;¦
riominkcw Ferreira, 210, lojaj
C ttbdo perdido o «eu livro S
«ti Reslst/o de Compra* n..«t
: pede a quem encontra*!
detolrtr no endereço selai», j<nue_»erl_gra«f ieado.. i
ALVARÁ 

"de 
iocallzaçio> —'_

Perdeu-*» o de n.° 115719.!
ds POF. «-ecretaria geral de;
Knàowí. «n no31e <*• i*"{
ds Matas Memedonlo, Rua
OtivSdor. 183, saia 314. Con-;
•uitorto médico. ar*Wlea-Mi
» quem informar ou (levo.-
ver. gfff?**- -Tld- 4<r051a.,
ATENÇÃO — Perdeu-se uu»
placa do auto cam> 63-021 —
te favor quem encontrar, «'»;
tre*w. no- Inspetoria. B. .W
da Rtta Fra:>H.^o_Blc-iljio.__
D~PÍSHEÍÍ!Õ desenhista.
estabelecido com ateller de.
desenhos e pinturas. n_ Rua
Béo Jos*. S4, 4.° and-, extra-
vlmi o taSAo de notas fiscal»
n n 1 » documentos parít-
colam contidos em uma;
pana. no trecho entre AV»-]
nida Oraça Aranha e RU»
eao Jos*. Gratifica-a» al
quem encontrar.__
PÉHDEÜ-8É'uma carteira ae
B-.c,toris» com vã rlo* dn-
cumento». Telefone: 22-6950
~ __5*2?.I2 A.?!ei<L-
FERÒEO-SE o titulo do sõclõ
proprietário n. 11.77. do Bo-
tafojfo F. R.. pertencente a
Casimiro Augusto Pinto. Pe-
çte-55 a quem encontrar, tele-,
fonar para 27-1333. _
PÈDE^SE a quem encontrou
um Alvar* de Locaiüraçio n.o
84 944 e uma pasta contendo
suias do IAPI pagas da ftr-
ma Carplntarla e Instalado-
ra Oftles Ltda.. cito na Bua
da Paisagem n" »9. telefo-
ne 26-0334. favor entregar no
endereço acima ou telelonar,
pois ser* gratificado com Crs
50 000 J 

EMPREGOS
auxiliares" de
ESCRITÓRIO"AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

 Preclsa-se de um _\ pri-
tica de folha de pagamento
«tc. para trabalhar em t=-
crltório de oficina de ittto.
móveis. Rua Mogl Mirim, 10»
10!) — Benfica.
AUXILIAR da Escritório — \
rreciw-ie rapaz Jovem. »-j
crevendo Dfm » inAqu.n»
flua Oito de Dezembro, 43
— iLiracün&. _
AUXIUAR DE CONTA-
BILIDADE — Imporlaiile
Imltistria sediada em Mi-
cas admite técnico de con-
tabliidade eont experiên-
cia comprovada. Semana
de 5 dias. Cartas do pro-
prio punho Indicando Ida-
de. empregos anteriores e
pretensões para a porta-
ria dèst* Jornal sob o n.
15 447.
AUXILIAR DE CONTA-
BILIDADE — Firma sl-
tuada na Rua da Alian-
deca n." 314, sob., necessi-
ta de candidatos.
AUXILIAR DE CONTABILI-
DADE — Preclsa-se de con-
tador recém-formado ou es-
tudante de Contabilidade. —
Bua Lucidio Lago n. S ¦
504.
AUXILIAR DE CONTABILI-
DADE — Senhor de preferên-
cia aposentado e moça com
prítlca. Tratar sábado, de-
poi» de 13 horas e domingo
aí* 11 horas, ua Rua Etei-
rina, 3-A

EM BUSCA DE PAZ
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Ia aos ioriíalistets o meda t\_ </!«.> a violência minh' a

I

Jòhnsòn revê

Bio recebe
a estátua
dò Padroeiro

Será inaugurado às 10 l?o-
ras de hoje, no Campo do
Rússei, com bênção do dr-
deal-Arcebiâpo Dom Jaime
Câmara, o Monumento-Al-
tar a Sâo sebastião, Pa-
tlroelro do Rio, segxilndo-se
missa campal e a exibição
ao público.de um íémur que
íaz parte dos restos mortaíj
do padre Anchieta.

O Governador Carlos l~'i-
cerda e altas autoridades
civis, milltanis o ceiesiâst|-
cas participarão da soieni-
dade, durante a qual lalari
o Marechal Mendes de Mo-
rais, em nome da Comissão
do Monumemo-Altar a São
Sebastião, A Secretaria, de
Turismo entregará na oca-
sião, condecorações, às pes-
soas que colaboraram pam
o monumento, iPágina 5)

CHEVAP
aprova
a fusão

Contra o voto do Oo^erna-
<lor .Carlos Laceitl», qae-fs-"Ma''*»j^ijte:- s*t*'--hor&*. »
as.«emb!c-ia da ComitóiihU
Hidrelétrica, do Vale ú_ Pa-
raiba <CHEVAPi aprotera,
ontem, a sua íusão com a
Companhia Brasileira de
Energia Elétrica, conlorme a
proposta íclta pela Eífir.
trobrás. acionista majorita-
-ria das duas empresa».

O representante do Estado
de São Paulo leu, logo no
início dos trabalhos, um do-
cumento de protesto, contra
a Íusão das duas empresas e
dc-pols retirou-se do recinto,
enquanto o representante do
Estado do Rlo, Almirante
Heleno Nunes,. dava o sen
volo favorável à proposta
feita pela Eletrobrás, iPá-
gina 3)

Grécia
agitada
de nòvo

arão in!r»inrinitisi,t (AP/

John son
pede calma

Em novas demonstrações
de rua. 15 inll maaticssÉit-rç-.t*t.ssíinâií0» de ;peíiaç»s d?"
madeira e barras às feira,
thocaram-se ontem, cm.íAte-
na.t, com a Pólfcíã. 'toa* ás,
dispersaram, aluda que com
giltós-dfc" "Abaixo o Rei
Constantino", logo que os , tía iguftkiade racial.

aos neo;ros
O RrwWÍaatK Eyndoii .Jolm-

Mil, #«Cd«iaail«í cor ItcíLre»
- tíi-iíúrStííi* x___rto_. Ae#*!íie,. íè*

nu-. ü!»M» baiesi * t»o}Vtaaç3o
oeSETft para $»'-.*, «bstenh» <i*

¦ n&àtut- ã violíBci*. como. w
mentiras ias.'. Kú-man-Klut-i,
»o"a j>tna de destruir toúav oi
.-.satxt». }_ rccüzMlw em.favor

soldados usaram gás laçri-
mqglneo. a cinco quarteirões
do Parlamento,

O nôvo Primelro-Mliiíifcro
grego, Elias Tsirimokos, apus
prestar juramento no páíá-
cio Real, juntamente com. os
H membros do sf.u Gablne-
te. anunciou que talvez apre-
sente hoje o seu Governo ao
Parlamento, para começar o
debate preliminar do vo» âe
cQiiXlança e resolver, assim,
a longa crise política tíj
Pais {Página 2)

Afirmou Jolitiíon que ê lm-
prwc-SHdivel melhorar as eon-
Bttôes cít vida ptira * popu"»-
çáo tse«ra e rc^alttiu nue o
profeltma da 'nsflmUaçiü dos
negros tia sociedade dos Esta-

- deis Uuttlo» è -mau complexo e
¦ pr^ésU»'*'Ô0 íjUc-s<5; SiítViS pen-
»k4o".

ütn sacerdote' mo^eu e ou-
tro iscou ferido, ontem, cm
Alttbfuua. vitimas de dl*partB

A concessão expressa
de podõres constituintes
ao Congresso _ ser eleito
em 1900, para elaborar
uma nova Constituição,
está prevista entre as fór-
mulas que serão reunidas
para exame, objetivando
a reforma do regime.

Essa sugestão, nascida
entre parlamentares da
maior responsabilidade e
justi ficada pela observa-
cão de que a reforma, em
qualquer hipótese, impor-
ntrá na elaboração de no-
va Carta Constitucional,
exclui naturalmente a
eleição presidencial do
ano vindouro, quando o
eleitorado se limitaria a
escolher mais onze gover-
nadores e renovar a Cá-
mara dos Deputados e
dois terços do Senado Fe-
deral.

Na dependência de con-
sultas mais profundas à
bancada do PSD, a nova
fórmula consiste na vo-
tação de emenda consti-
tucional ainda êste ano,
transferindo ao futuro
Congresso a tarefa de ele-
Rer o sucessor do Maré-
chal Castelo Branco, se
êle não concordar com
sua permanência no Po-
der por mais um ano,
tempo suficiente para a
consumação da reforma.

O Marechal Castelo to-
siste ein repelir a idéia
de sua reeleição ou da
prorrogação de seu man-
dato por qualquer tempo,
considerando-se moral-
mente comprometido a
passar a Presidência a
seu sucessor, eleito em
data marcada. Seu papel
no debate da reforma do
regime, segundo o Presi-
dente, è simplesmente
promovê-lo e estlmulà-lo,
da maneira mala ampla,
preparando-se parn, tio
caso se evidenciar o sm»"conveniência -éiícn mt-
nhar ao Congresso as
eor.chis.ôes ou sugestões
que se tornarem pacífl-
ças. A coordenação do
Presidente limita-se p«r
enquanto á reforma clu
Congresso.

O Senador Moura An-
drade vai reunir o grupo
cie trabalho destinado ao
exame preliminar das re-
formas, pretendendo ta-
prlmlr a êsse estudo o rit-
mo intenso sugerido pela
urgência que lhe atribui

Cremmi sobe hoje
com tempo bom e
mares tranquilos

Os técnicos cia ANAB
deram o visto final para
o lançamento da Gemi-
ni-5, ás 11 h de hoje, ga-
rantlndo que "a nave es-
pacial e o foguete propul-
sor estão em perfeitas
condições", depois de re-
parados ps cabos subter-
ràneos que haviam se lh-
cendiado e depois de subs-
tituídos o alimentador cio
sistema telemétrico.

Os dois astronautas,
Cooper e Conrad, iiprovel-
taram o dia de ontem pa-
ra mais uma sessão cie
treino, rom um lançamen-
to .simulado, para o seu
vôo de 121 voltas em ór-
bita. que representará o
tempo cie duração de uma
viagem de ida e volta pa-
ra uma astronave do pro-
jeto Apoio em missão de
exploração lunar.

A previsão de tempo é

boa. com ventos modera-
dos e mares tranqüilos.
e o porta-aviões Lake
Cluunplain. capitãnea da
frota de resgate dos ás-
tronautas, já se encontra
alerta no Atlântico, 200
milhas a Leste das Ber-
mudas, onde deverão des-
cer Gordon e Cooper, oi-
to dias após o inicio da
viagem.

Os dois rapazes que
conseguiram penetrar na.
base de Cabo Kennedy e
chegar até a torre de lan-
çamento da Gemini-á, na
quinta-feira, foram conr
denados ontem a seis me-
ses de liberdade vigiada e
multados em USS 100, ca-
da um. mas o mais velho,
Gary Young, pretende lu-
crar com a experiência,
escrevendo um artigo só-
bre deficiências no poli-
ciamento. (Página 2)

Abelhas
picam em
formação

Um enxame de abelhas
africanas, "voando como
uma esquadrilha de aviões ,à
íatò", " atacou ontem 'Seu,

pessoas, entre elas dois me-
nino.s de um e seis anos res-

rüheiros passaram a 
'atacar 

peetivameiite, no interior da
pela retaguarda e ja eausã- Usina de Açúcar Ururaí, lo

/ ictcotigs
atacam na
retaguardao

üs fuzileiros navais nor-
!e.-amt>rleatu'.» Inlcl a r am
uiHsraeteí.. tíe ilmpwa nlá ãa-
vaitad» posição vietcong ná
Península dé-Vãn Tuong, ao
sul de Chu Lai, mas os guer-

ram grandes baixas ao Ini-
migo. as mais pesadas çoíri-
das pelos mitrlnes desde o
inicio da guerra no Pacifi-
co, segundo ÍOIH33 oficiais.

Prosseguiram ontem os
bombardeios às Instalações
do Vietname do Norte, e sete
caças norte-americanos des-
trutram uma rodovia e uma
ponte a poucos quilômetros
da fronteira com a China,
enquanto em Washington o

de revolver f.*íio* horas depaU 0 Deputado Bilac Pinto. Pentágono transmitia ordens
•de terem sido Hbsrtadcs pela
Pelitlo, que es prendera per
"demonsiraçíe* rncíaíif".'.*Pijl-
na 3'

AS ARMAS DO CRUZADO
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(Coluna (lo Castello. pági-
na 4, e Coisas da Política,
página C)

Duzentos novos cadetes
tia TiiniHi Humaitá /'•-
c.hfitiin. o n i >' tu. im
Academia 1/ i l i l a r de
Agulhas iSegras o E,fp««
<//;u de Caxias numa ceri-
niônia marcada /icln
emoção dos jovens e da
süàs madrinhas, na maio-
ria namoradas e noivas,
(j a e aproveitaram a
Òpórtiinidàdè l>ara run-
bar ii rigidez militar ò
beija da idearia. Após n
entrega tlos c-padins. foi
lida a Ordem dn l>in. llti
tpnd <> Comandante dn
Academia lembrou ans
hõvos cadetes tjúe. 'o

Exército é. uma familia,
cuja nobreza é a arisin-
cracia da tlcvi-r. da per-
severanca e da abneua-
cão'' e afirmou a soli*-

facão dns cel hos militn-
res ao acolher 'o desceu-

dente jovem, armado
com desvelo para prosse-
gnir cm nossa cnizaiia .

(Página 14)

aos pilotos do EUA para
destruírem todas as rampas
de lançamento de foguetes
que avistarem. (Página 8)

calhada a lü minutos- iâà,
sede do Município de Cam-
pos. piovocando-lhes fortes
vômitos e obrigando a sua.
remoção para o SAMDU.,

As abelhas se deslocaram
depois para n sede do Mu-
nicipio. onde atacaram cêr-
ea de 50 colegiais, levando o
pânico ao centro da cidade.
As autoridades de Campos
estão apelando ao Ministé-
rlo. ria Agricultura no senti-
cio cie se mandar uma equipe
de técnicos ao município, a
fim de descobrir um meio
de' exterminar as "abelhas
assassinas". (Página H)

TRE não aceita
tropa para julgar
o caso de Lott

O Tribunal Regional
Eleitoral da Guanabara
rejeitou ontem a força fé-
deral que o Tribunal Su-
perior Eleitoral colocou a
sua disposição, para as-
.segurar a normalidade
nas sessões sóbre pedidos
de registro de candidatos
a Governador . Vice-Go-
vernador do Estado, deci-
são tomada em ambiente
cie profunda irritação
causada pela iniciativa do
TSE.

O Presidente do TRE,
Desembargador Oscar Te-
nório, negou ter solicita-
do a força federal, mas o
telegrama que lhe enviou
o Presidente do TSE, Mi-
nistro Antônio Vilas

Boas, informa que a re-
quisição foi tratada em
entendimento telefônico,
além de esclarecer que as
tropas militares serão utl-
li/.adas de acordo com o
"critério e prudência" do
Sr, Oscar Tenório.

No Estado do Rio, o
TRE julgara hoje, a par-
tir das 14 horas, o pedido
do Diretório do PSB ca-
rioca, apresentado em
grau de recurso, para qüe
seja anulada a transfe-
rência — do Rio para Te-
resópolís — do titulo de
eleitor do Marechal Tei-
xeira Lott, lançado pelo
PTB ao Governo da Gua->
nabara. 'Página 3)

ÁVlSÍIíCTE DE DEPAR-;prt£C!SA-3E mÔÇa ae boa, DESPACHANTE - AUXILIAR, BLOSOE!
 . . _._.-—-__'-• r\T. mMTVfC.» t _._ _________.! _rtwf. ,i . 11 ¦ ,i <-.". i T ¦ i • _-. . .. .. . ....>¦ TAMENTO DE ADMINIS-1 ipa nela, com pritlca flei— OrsanUaçlo Jurídica,

TRACAO DE BENS — Orga-.(j.,(.t1i0g1.a{[a e f,ituramentos.icoia decartaairato especla
r.lraçfio Jurídica precisa <le*;Tiutnr na R'.ia Lobo Júnioriüs-adó imoblliiirlu.- precisa
acnhora ou moça comcom-;„,g j 7op_ níi Fábrirrv de Mi-.-; com experiência comprova-
provada experiência nesr.eij-j, paraibana, lioje, até aí:da. Ordent-do e comlosio —
eetor, que »eja competente ;;j bolas.
dactllógraía. - Apresentar-:
te com carteira profissional. SECRETARIA — Para advo-
na Rua Debret. 23, s 13l3,;ga<i0. meio expediente. Pre-
das 10 às 12 bora», com Sr. ferêncla íunclonirla dispo-
Freitas. _Jnha parte manbi. Existido
ítõÇÁ menor para serviços curso secundário completo,
gerais escritório, casa peças(maiorldade e comprovação
automóveis. Telefonar boje.outro emprego ou fonte de
s&bado. 9 até 12 horaí ou ie-'renda. Marcar entrevista, no-
runda-íeira. somente depolslririo dez às onze Horas, telt-
das 1* Horas. Telefone 48-8074|fone: 43-0078. Dr. Antonla.

Tratar na Kua Debret, 23,
sala 1313, da.s 9 ts 12 horas.

ALFAIATES E
COSTUREIRAS

tra- COSTt_T.ElRA3 - Piíç-.satn-!CAXIAS - Cçstam* co:u COSXtmBtBASK_;,Jh-ecU|WOTOa
- .Pabricí de conícc-ibolbarmoj lunt*s, K. B. di m p -..v coâturtc Pljstlgi. ipriüca am niMUinj. i »|}.-,sam-se c o m pralita i e »' 

rJ^115:1Ii!!td,ule, qne aCei-
çõeí nrooura costureiras, pa-|Mc-i'_iuita, 439-A, «p. 102 —Rua PiOfetoi .a-smici Elt-:,has. A.. Bv,,:. L.ma * »-- bln-íoes finos f tçla tu- j(..u ^„i<;0Ki 3i,ta fichar blu-
ra Wusfiea e calcelra* paraiEdíf. ricriua. wneoarv ím;-. Urtcaa* da•-..-. li.-.. liana para traballnr <m fiõcJ ( ,u-.c__; |«ra herasm.
calçAS de homem, que tc-i p'nsT|-„,.,,,, c ,.r„i" t>c'--3« iLc-í.-.-.ueir.o Sao Vi- COSTDBEIRA — Preci-a- riluU-a. Só i,e admite ci.m Rua Buenos Aires, 317. ròb.
nham rerJjnente bastante t-«* * i'iw.»«v.-\> —- i reci- ;tri. D. p..ma. ft ^ j.Hi fiugiui. 312 - praliea e om pr «ivaila naesquiiiit <<-e Avenida Passos.

Aires.;sam;se com pratica .. "e ,.,,^._Tr,„cmA .,„_,,.„,__.„ Carveli. Mi-da-s. l'a:a-i.e ,.ürieira. Tratar à Ku.i da Sejiuula-ieiri.
217 sob. centra, esquina dejblusões, Japtnas e unlíor- tosiUHíUlA ^outpeteute p
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COSTURHIRAS — Precisa
com prática de confecções

ACEITO encomendas de bor-jpara senhoras para costurarj
dado.?
Ai;

- im-s muiiar-s. _. aror uau iIV,am)». p»âIimoi bem -^ F5ã¥55mtà 
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~¦ «nriniT»_|se apresentar quem naOjÊ,;ií;mcs referenciais. — Tra-j C°??,L"*¦};;,. TtiSdSi 5-tiver prática — Rua "- tar na R. Sào Francisco Xa-«r"r» far«..^nde-« a
3!cinio Cardoso. 270. Tria- vier. 874. !^°1!i"?Mt> - T^la 

8

r,f.em- COSTUREIRA — Corta e co-.rSSSêPtSSRwta — PtmI-

'Alfándeí.t. U8. 1. andar, pnzci3A-SE costureira pa-
nslna a da. t ãs lí h<-raa. lj-a alta costura de senhora.

Rua Oeneral Tlrtititza. «3.

5M9 — T6:
^.T.5^JÍ,'^:ÍÕOBTÃMrRAT - Pkcí-

m -tr k Roa Uruguai, 312,ado.» * .-'ccf. n' -o --y-iii-% «. -<,_,*, .— -,4_,,,i„_, .„ COSTUREIRAS externa» es-jsa bem. Trabalha cam coe-
^iwé 4 % m - Penhí """ °'lc}™i"* 

jn4?"l"a 
"f-lpedaladas em quimonos, turas tinas. Aceita «rrtço»,!

i K-iancai i*i«» » m»o. R.jdustrial. Ru» da Quitanda.;««ej,».^ pra<-. Mau». 7 sala; externa3. Rua Santa C&tr*C,;:
• Celina. }a, 7.» andar. IS2S. 4lla.Wtt.alO. I,

PRECISA-SS de costureiras]jin. 200. Tel.: 37-7329 — Le-
(ntemaa e estornas com|bl0n.
multa pjiitlca também «wr-irr-—---. „_ ,¦-" 

"«-.rK^utas
ledkMtaT* eoartramiertre c/!PREC1SAIs5,d'rP,^ri . „etSSl úe modeV-sia. T*rt- com urgência, prática •;re-

bem. imasX ivn. m. *-"m_u »«iwa, «i-« - wwon

Fabrica <!e PRECISA-SE d» oficiais ,U»
oficinas!paletó, com prática cm mela' eonfecç&o. Paga-se bem •

carante-se «ervlço o uno to-
do. Rua Dftttucnd 103. loia D
— Olaria. • 

' ".

rHF,ClSA-SÉ de costureira
com pr&tlca d» calças de
senhoras. Tratar na R. 6an«
ta Clara, 33, sala» 1013 OU
1014. comD. Mery,

BARB. • MANlCe
BARBEIRO — Preclsa-<e di
um para hoje atòado. Pa^a
Cr$ 4 000 mt S0S>. jr R"*
íYel Cíiieca tu S4 »¦ rua4o»<Bartoloir.eu
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Promotor de Francforte vai
recorrer pedindo penas mais
pesadas para os 17nazistas

Francforte (FP-UPI-JBi — O Promotor oficial, Fried-

rlch Kaul, que represento as vitimas do campo de con-

contração de Aúschwlt-z, residentes na Alemanha Oriental,

revelou ontem aos jornalistas que recorrerá ao Tribunal

de Francforte. pedindo penas maiores para os dois sub-

comandantes do campo, Robert Mulka e Karl Hoecker,

condenados a 14 e 9 anos de prisão,,respectivamente.
"Clemência demasiada para os verdugos de Auschwltz"

é o titulo, de primeira página, do jornal belga La Cite,

cujo comentário resume, de um modo geral, as criticas

feitas pela imprensa mundial ao veredicto do Tribunal de

Fracíorle, que condenou na quinta-íeira," após um julga-

mento de 20 meses, 17 nazistas pela participação em ml-

lhares de mortes do campo de concentração polonês.

INDULGENTE ¦í

Ò.ex-Primeiro Ministro grego, .l./i..m.M,....j Nov»!,'.converta eomo nóio Chefe rfe l-otírno, EÍiiH Tsirimokos, de õ<ulot (AP)

t* Cite, de Bruxelas, opina
que o vereditó é lndulgente cm
relação aos milhões tle crimes
cometidos, e que a vontade de
esquecer tia Alemanha Oci-
dental, onde a desnaziflcaçào
nüo íoi feita com seriedade, é.
agora, mais poderosa que a
vontade de justiça.

O jornal inglês Daily Tele-
ftraph diz que as condenações"nào terão, no futuro, nenhum
efeito preventivo, nem conven-
ecráo ninguém à prática de
sentimentos melhores". O Ti-
mes, de Londres, acha que o
"mais desconcertante foi a rc-

ação da opinião pública
alemã".

Os jornais alemães desta-
cam a desproporção entre os
crimes cometidos e as senten-
ças, afirmando que as matan-
vas em massa organizadas por
um Estado náo podem ser cas-
Usadas segundo o Direito con-
ccbldo para crimes comuns.

Os resultados do processo
ainda não foram comentados
pela Imprensa israelense, em-
bora uma manifestação de
protesto esteja sendo organiza-
da em Telaviv contra a insu-
ficiència das penas pronuncia-
das pelo Tribunal de Franc-
forte.

Cabo Kennedy (ÀP—UPIr-
FP—JB) — Os técnicos da
ANAE deram o visto final dc
aprovação para o lançamento
da Gemlnl-5, ãs llh dc ho.tc.
em seu vôo dc oito dias pelo
espaço, depois cie repararem os
cabos subterrâneos da nave,
danificados por um Incêndio
químico, e substituírem o nil-
mentador do sistema telcmé-
tricô, enquanto Gordon Cooper
e Charles Conrad realizavam
outra missão, simulada, prepa-
ratória da viagem.

A previsão do tempo 6 boa*
com ventos moderados e mares
tranqüilos. Cessou por comple-
to a tempestade que desabou,
quinta-feira, sôbrc Cabo Ken-
nedy, e que determinou, Junto
com as falhas mecânicas, o
adiamento do vôo.

TUDO PRONTO
"A nave espacial e o íoguc-

te Impulsor estão em perfeitas
condições" — declarou um por-
ta-voz da ANAE. Há apenas
uma ameaça de tormenta à
tarde, que nâo impedirá o lan-
çamento pela manhã.

Trabalhando durante toda a
noite de quinta-feira e o dia
de ontem, os engenheiros c tec-
nicos repararam uma parte do
sistema dc comunicações. A
elevação súbita da temperatu-
ra na cápsula, causada pela
tempestade, não avariou o
computador de direção, como se
pensava, e. tampouco, o íogo
causou danos de vulto no con-
duto subterrâneo de cabos, que
poderia interromper as comu-
nicações entre a plataforma de
lançamento e o centro de co-
mando.

Viscount
polonês
cai vazio

Saint-Trond. Bélgica (AP—
TJPi^-JB. — Um quadrimotor,
a tyrboélice. Viscount. da em-
prê», aérea estatal polonesa
\<3% explodiu ontem em meio
_ uma tempestade, quando efe-
tuaVa viagem de regresso a
Varsóvia', sem nenhum passa-
gelro a bordo, após deixar em
LiUe.' 64 crianças, que passaram
as .férias na Polônia. Os qua-
tro tripulantes morreram.

Ãs autoridades de. Saint-
Trond acreditam que o avião
tivesse sido atingido por um
raib, que o teria partido ao
meto, irias testemunhas' afir-
mani ler visto a aeronave per-
der-altura até se chocar com
iio$ elétricos ao tentar, talvez,
uma, aterrissagem de emergeu-
cia-, -

Cün médico da base aérea
belga de Brustem confirmou a
mofte' dos quatro tripulantes,
enquanto anunciou-se a forma-
ção-de uina comissão especial
qu»-examinará as causas do
desssire.~ .

Leão morre dc
avião é leões
comem aviões

Londres — Maun tFP — JB'
— A morte de tim leão cm um
avião que o conduzia de Ams-
terdã a Londrei motivou pro-
testas tia Sociedade Protetora
de Animais da Grã-Bretanha
que exige a autópsia, bem co-
mo uma profunda investigação
pam* verificar a causa mortis,
além.de acusar os responsáveis
peia transporte dc terem en-
carcerário "o rei das selvas" num
verdadeiro "ataúde voador", ou
seja'um caixote pequeno.

Air mesmo tempo ém Maun,
na Aírica do Sul. leões des-
tmiram dois pequenos aviões Pt-
per" Cub na falta de gazelas
para matar a fome. O Tato íoi
descoberto por dois . caçadores
quo*'encontraram os destroços
dos* aparelhos.

áíü- - •_,No braço o
beijo é
Jibidiiioso

Gregos nas ruas contra nòvo CurclQS dmmciam Exército
Governo enfrentam a Polícia <l° Jra<i«c pot usar kases

Atenas (AP-UPI-FP-JB* —
A Policia usou ontem à noite
gás lacrimogêneo para tibper-
sar 15 mi! manifestantes que.
em demonstrações de rua, pro-
testavam contra a formação tio
nôvo Governo grego, que pres-
tou juramento ante o Rei
Constantlno, pela manha, e
pretende, amda hoje. iniciar as
debates para obter o vaio de
confiança cio Parlamento.

Os conflitos ocorreram en-
quanto o nòvo Primeiro- Miais-
tro, Elias Tsirltno-tos, deixava
ainda vagas alguns cargos em
jeu Gaoine.e, è espera da pos-
sibílidHde de negociar o apoio
dé mo.ls deputados e, assim,
garantir a maioria na votação
parlamentar. . _

CONTRA A MONARQUIA

Cartazes e gritos dos mani-
restantes petiiram novamente a
saida. da Grécia, do Rc! Cons-

'< tantlno e de sua mãe, a Rainha
Fiederic*. O povo gritava:"Tsiriniokos é um escravo do
Palácio" e "Fora a Alemanha"
— referência ft Rainha Frcde-
rica. viúva tio Rei Paulo e neta
do último Kaiser da Alemã-
nha.

Enquanto Tslrlmokos falava
aos jornalistas de seus planos,
cerca cie 12 mil partidários cio
rx-Primeiro-Ministro George
Papandreu se reuniram em
demonstração num teatro, c
logo após se dirigiram á Uni-
vorsldade, onde receberam a
adesão de três mil jovens.

A Policia agiu e lançou ga-
ses lagrimogêneos quando os
manifesíanícs começaram uma
marcha em direção ao Parla-
mento. a cinco quarteirões rie
distancia, lançando pedaços de
madeira c barras de íerro con -
tra as autoridades.

DEBATES

O novo Primeiro-Minlstro t;:t
Grécia. Elias TsirimoUcs, após
prestar ontem Juramento no
Palácio Real, juntamente com
14 menibros do seu Gabinete,
anunciou que talvez apresente
hoje o seu Governo ao Parla-
mento. para começar o cieba.e
preliminar do voto de confian-
ça e resolver, assim, a prolon-
gada crise politica do País.

Dez dos 14 membros do nóvo
Gabinete se separaram cio P;*r-
tido União Ccntrisia- do cx-
Primeiro-Ministro George Pa-
panttreui mas tudo indica que
Tsirtmoteos ainda náo conta
com a maioria suficiente para
obter o voto de confiança do
Parlnmen:o.

O GABINETE

O Gabinete formado por Tsl-
rimoSos ainda não está com-
pleto: íopíes autorizadas dis-
seram que o Primeiro-Ministro
só preenchera os cargos vacos
depois de receber o voto de con-
fiailça do Parla mento.. hoje. ou
no máximo, segunda ou terça-
feira.

\ cerimônia de juramento
ante o Rei Cor-Sian'ino havia
«Wo adiada por duas vezes. nas.
última? 24 horas, o qr.ç_ au-
meptou. à «nsSo cm toda a
Grécia.

MANOBRAS

Soube-íc ontem que o clitfe
do Partido Progressista da Rla
direita Splros Markeapnls.
anunciou que os oito deputados
aiie o acompanham resolveram
náo apoiar Tsirimokcs no voto
de confiança. Em vista dessa
decisão, faltariam âo Primeiro-
Ministro pelo mer.es quatro vo-
tea para ganhar a confiança,
mas também « a.einata que
anteriormente M a r k e zl n 1 s
anunciou que nfio apoiaria o
Governo dc George Aihanasis-
dis Novns, mas'à última hora
mudou cie idéia e seus partida-
rios lhe deram o voto.

Também circulam rumores de
que vários deputados do.-Parti-
do União Centrista. comprome-
tídes a não apelar T.sirimokos.
teriam mudado de opinião, d-
tando-se o cuso dc um depu-
tado desse Partido a quem o
Primeiro-Ministro ofereceu um»
P,i«ta em seu Governo, mns que
a recusou, faltando apenas uma
hora para o ato de juramento
ante o Rei.

ALERTA GERAL

Temendo a repeltçSo ri? ma-
infestações de rua — Já que

cs elementos eíquerdistas te-
riam cencordado cm exercer
presjáo sobre o nôvo Ocvêrno.
provocando incidentes cem a
Polícia — r,s autoridades man-
têm-se dc alerta, ante a pcssl-
bilidade de íe produzirem no-
vas desordens.

A Pclicís colocou carres-
tanque e camionetas cem gás
i_icr_mogênio cra pontos estra-
tègicos. para reprimir qualquer
tumulto. O ex-Primeiro-Mínís-
tro George Papandreu. que o
Rei Constatino destituiu no
dia 15 de julho, em disputa
sobre militares envoivides cm
politica, disse que hoje come-
cara um giro pelas províncias,
a fim de esclarecer o povo sô-
bre -as tentativas do Palácio
Real de estabelecer um Govêr-
no moribundo contra a vontadu
popular".
OS NOMES

O nóvo Governo grego que
ontem prestou juramento ê for-
mado por 11 Ministros e três
SubsecretArlos de Estado. Os
Drincipats membros déste G*-
binete são: Elias Tssrlmckos,
Presidente do Coruelho e Ml-
nistro das Relações Exteriores
provisório; Stravcs Ccstcpou-
lós. Ministro da Dcfeía e. pro-
rtsòriamentc, da Coordenação
Eaonòmlcaí Stelíos Alamanis,
Ministro das Finanças e, pre-
visói-lameníe, da Ordem Públi-
ca; Phccion Zaimis. Ministro
do Interior, e Dimltri Panas-
pirus, Ministro da Justiça.

Somente quatro pertencem jo
Gabinete anterior de Papau-
drtti; TilrimcVos, Ccsttopou-
los, Alamanis e Panasplrus.
Notcu-sc que Constahtln MH-
soíaWs, que fo! Ministro de
Coordenação Econômica c M*-
rinha Mercante no Governo de
Athanasiasdh Novas, e o ecre-
b:o da Insurreição contra Ps-
P-tndreu, não figura no nòvo
Gabinete, o que faz pensar que
í reservado para importantes
funções.

Os desnata Ministras c Sub-
secretários fazem parte, pela
primeira ve-?.. do Governo, com
rxceç&o de Zaimis. que teve
várias Pastas e hoje OL-upa a
do Interior.

vfixiantes contra rebelião
Nicósia tAP-JBi — Após quatro anos de guerra de-

clarada. fracassaram as últimas tentativas do Exército do

Iraque para esmagar os rebeldes curdos que se concen-

tram na região Norte do pais, revelaram, ontem, em Chi-

pre. porta-vozes dos insurgentes que já enviaram carta a

QNU pedindo que interceda junto ao Governo de Bagdá

para evitar os ataques com gases asflxiantes.

Os curdos que visitam Nicósia afirmam que a situação

no Curdistão iraquiano é quase idêntica à de dois anos

atrás quando fracassaram tòdas as grandes ofensivas mi-

litares das tropas governamentais. As forças curdas se

mantém entrincheiradas nas montanhas do Norte onde

vive a maioria dos um e meio milhão de rebeldes.

BATALHA

RECORDE

Gordon Cooper e Charles
Conrad, tripulantes da Gemi-
ni-5, pretendem atingir uma
nova marca de resistência, se
tudo correr conforme as pre-
visões. A bordo da cápsula, pas-
sarão 191h53m no espaço, efe-
tuarão 121 voltas em torno da
Terra e voarão um total de 5
milhões e 616 quilômetros no
cosmos.

O tempo de duração da via-
cem é o mesmo que tomaria
uma ascronave Apoio para che-
tar i Lua. a fim de realizar

uma breve exploração de sua
superfície e. regressar á Terra.

PROVAS

O efeito da falta de grávida-
ele sõbrc o.s dols astronautas
permitirá determinar se é pos»
sivel-levar a cabo, Já em 1069,
o projeto dc chegar à Lua.

A Gemlnl-b realizará outra
prova de caráter vital para o
Íuturo programa dc vôos à Lua. '
Logo na segunda órbita, os as-
tronautas soltarão uma peque-
na cápsula, sob controle do ra-
dar dc bordo, que se movimen-
tara cm órbita distinta. Em
seguida, procurarão acercar-se
dela. com sua própria nave, até
uma distancia de treze metros,
deslocando-se nm torno e ti-,
rando fotografias.

Os resultados desse encontro
serão de grande Importância
para o estabelecimento de uma
plataforma espacial dc lança-
mento para a descida na Lua.
Os soviéticos, até agora, náo
conseguiram efetuar êsse en-
contro de duas naves em ór-
bita.

Ao todo. Conrad e Cooper fa-
rão 17 experiências a bordo,
entre elas várias provas de vi-
sons, um estudo-da supevficio
terrestre e outro das nuvens,
ílste último poderia íornecer
dadas importantes para a pie-
visão do tempo.

RESGATE

O porta-aviões Lake Chara-
pi.iim. o navio principal da íro-
ta de resgate, das astronautas.
Já se encontra alerta-no Atlàn-
tico, a 200 milhas a leste das
Bcrmudas.

Mais dols destróieres íoram
situados 500 milhas a leste do
mesmo arquipélago. Cooper e
Conrad descerão no Atlântico,
oito dias depois de iniciada a
viagem.

Quanto aos dols jovens turis-
tas que conseguiram penetrar
nas instalações de Cabo Ken-
nedy quinta-feira, burlando o
controle, foram condenados on-
tem a uma muita de 100 dóla-
res c 6 meses de liberdade sob
vigilância. Um deles Gary
Young, declarou que aprovei-
lará a experiência para escrever
um artigo sóbre ns fa nas nos
serviços de segurança de Cabo
Kennedy.

A atual ofensiva governa-
mental começou no dia 3 de
abril com a ruptura da trégua
de 14 meses devido ao fracas-
ca das negociações entre o
Chefe Mullah Mustafá Baraalu
c o Governo de Bagdá sóbre a
reivindicação dos rebeldes em
íavor dc maior autonomia.

O último ataque do Exerci-
to iraquiano contra os curdos
íot detido em Julho depois dc
uma batalha de 40 dias pela
posse da Cordilheira de Saflu.
na região de Ranya. Os curdos
síirmsm que mataram mais de
mil soldado* iraquianos * que
sofreram 70 baixas

Os rebeldes contra-atacaram

cm fins de julho obrigando o
Exército a retroceder em vã-
rias lugares, usando pela pri-
meira vez morteiros, bazuca •
canhões antiaéreo» recente-
mente adquiridas e com os
quais conseguiram derrubar
três aviõea da Força Aérea ira-
quiatia.

Os curdos são uma tribo do
Iraque que habita as provín-
cias orientais da Turquia, Cáu-
caio russo e noroeste do Irã.
O Chefe das rebeldes que en-
viou de Nicósia a mensagem
á ONU. deseja maior autono-
mia para o.s curdos do Iraque
e mais de cem mil dólares por
ano de percentagem dos lucres
do Governo com a produçáo
de petróleo.

Navio do:-
om Recife

Recife 1 Sucursal» — O navio
Tw-in Fal», da Marinha de
Guerra dos Estados Unidos, en-
contra-se ancorado no Porto
do Recife, pronto para seguir
para o alto-mnr, em missão de
rastreamento e controle da
cápsula Geminl-3, tão logo es-
ta seja lançada do Cabo Ken-
nedy.

A belonave, considerada uma
das mais modernas do mundo
no seu tipo, chegou aqu! cte
surpresa, para abastecer-se do
õleo e água, e para receber vi-
veres e equipamentos elétron!-
cos enviados dos Estados Uni-
dos por via aérea.

VIGILÂNCIA

Durante a permanência dos
astronautas Gordon Cooper o

EUA
para

espera
a queda

Charles Conrad no espaço, pré-
vista para 8 dias. o Twln Fall.i
estará vasculhando toda n cos-

ta do Nordeste, com seus pos-
santes equipamentos eletrônl-
cos — avaliados em 70 milhões
dc dólares -- prontos para cap-
tar qualquer sinal de anornvi-
lidade que venha, porventura,
a ocorrer.

O navio -- que mesmo dêste
Porto poderia destruir o fo-
gu?te que conduzirá a cápsula,
através de controle remoto, no
caso de alguma falha — está
dotado, ainda, de aparelhos cl-
entiíicas capazes de tomar a
pulsação dos astronautas, e seu
comandante. Capitão Siguard
Hilseth, mantém-se em contato
permanente com a Cnsa Bran-
ca e o Cíibo Kennedy, por melo
de um sistema de fonia.

ISave russa captou raios
cósmicos tle forle poder

rrcssáo crescente junto ao
governo de Shastri para cjue
a Índia fabrique bomba A

Moscou íAP-FP-JBl — A
nave espacial soviética Pro-
ton-1, lançada a 18 de julho
com a maior carga útil Já co-
locada em òrblca .erresírc. cap-
tou partículas de raios cósmi-
tos de potência jamais regis-
trad» até agora.

A notícia íot divulgada on-
tem. em Moscou, pelo cietitis-
ta Nikola! Gilgorov, segundo o
qual esses resultados, "absolu-
tamente únicos", foram conse-
gutdos graças a um calorime-
iro ionizador pôsio em conta-
to com as partículas.

Johnson condena violências
Bi -_ Preso qq. J » yjWBê dos negros "a margem aa lei
s D. M.. foi ^7 Q_/

Roma < UPI-JB
julgado por beijs
uma damn de sus
o italiano somente
do pelas iniciai
declarado culpado pelo Supre-
mo Tribunal, que apoiou a te-
se dâ Promotorla dc que beijo
no bi-aço è alo libldinuüo.

"Quando a admiração por
umá dama ultrapassa certos
limites, como no caso de um
honftm que solícita um beijo
em iarte cio corpo, atada, gue
sejaftun braço, já náo e mais
admiração, a Sim o imperati-
vo áe um Instinto libidinoso"

dizia a sentença cia Córle
Suprema. Um tribunal ihfe-
rioi-;absolvera D- M., decla-
rando que o beijo fora provo-
cadçí por um sentimento de
ndnüração.

C^labrês
afisa que
nlata dia 22

Dtg&io, Calábria (AP—JB»
apesar da proteção policial,

os® membros da família Stil-
litího aguardam com terror;
na^equena aldeia de Drosi, na
Calábria, a chegada do dia 22
dejagôsto. data cm que um
deles será morto por Dcmeni-
co Maisano, ciue jurou nâo des-
capSar enquanto não cxlermi-
nai"a familia.

Há cinco anos que um Stllli-
tarij) morre assassinado no da
22 ,'de agosto, conforme o jura-
mtóto de vingança feito por
Domenlco Maisano. por cuja
cabeça a Polícia oferece três
milhões de liras.

Washington (AP-UPI-FP-
jBi — O Presidente Lyn-
don Johnson condenou, on-
tem, os recentes distúrbios
raciais em Los Angeles, e
fèz uni apelo à população
negra para que nao aja co-
mo os membros da Ku-
Klux-Klan, '•agitadores à
margem da lei", pois a vio-
léncia ameaça destruir to-
dos os esforços em favor da
Igualdade racial.
> Johnson falou há Casa
Branca, ao encerrar os tra-
balhos da Conferência só-
bre igual oportunidade de
empregos para brancos «j
negros, quando ressaltou
ser imprescindível melhorar
as condições de vida da po-
pulação negra, não bastan-
do apenas a igualdade de
direitos políticos.
URGÊNCIA

Depois de afirmar que o
problema da assimilação dos
negros na sociedade norte-
americana é "mais comple-
Xo do que havíamos pensa-
do", Johnson prometeu que
sua Administração empe-
nhará todos os esforços, pa-
ra solucionà-lo por meios
pacíficos.

"As legitimas reivindica-
cões dos negros nâo pode-
riam jamais justificar os
atos de violência", disse

ainda, acrescentando que ns
manifestações da .semana
passada em Los Angeles
trouxeram uma sensação de
frustrações, e que "algumas

horas de desordem pode-
riam bastar para apagar a
boa Vontade paclentemcn-
te acumularia durante me-
ses e anos".

Para Johonson. a Lei do:;
Direitos Civis constitui "uma

esperança para milhões de
compatriotas nossos c, com
ela, poderemps começar a
abrir as portas que agora se
fecham sobre o.s guetos do
desespero".

"Um amotinado que tem
nas mãos uni coquetel mo-
lotov — prosseguiu — não
está lutando pelos direitos
civis mais que um encapu-
zado da Ku-Klux-Klan que
usa um lençol sóbre si e
uma máscara na face. Am-
bos são o que a lei declara:
transgressores do direito,
pisoteadores das liberdades
c dos direitos constitucio-
nais, que terminarão por
destruir a livre . Nação que
são os Estados Unidos".

INSPEÇÃO
Em Los Angeles, o Gover-

nador Edmund Brown, logo
após anunciar a criação de
um grupo de seis membros

paia Investigar as causas
das últimas desordens ra-
ciais, fèz, na noite de.quin-
ta-feira. uma rápida visita
as zonas de tumulto do bair-
ro de Watts, conversando
coin vários negros.

O ex-Diretor da Agencia
Central de Informações,
John McCone, como chefe
da comissão já iniciou seus
trabalhos, enquanto o Pre-
feito Samuel Yorty rea-
lizou uma entrevista com o
Chefe de Policia, William
Parker, e com o lider ne-
gro Martin Luther King.
Yorty negou, ao falar à im-
prensa, as declarações de
Luther King de que a bru-
talidade policial havia ge-
rado o conflito.
AMEAÇA

Apesar dos rumores de
que grupos de negros pro-
curariam promover distúr-
bios em íavor da igualdade
racial, inaugurou-se. ontem,
cm Des Moines, a 107a Fei-
ra do Estado de Iowa. sem
qtie ocorressem quaisquer
incidentes.

A milicia do Estado guai-
da o recinto da Feira, que
se prolongará por 10 dias e
o Governador Harold Hu-
ghes tomou tòdas as provi-
dências para evitar mani-
íestações.

Nova Deli iDPA-JB! — Fontes ligadas ao Governo re-

velaram ontem que a índia intensificará seus planos de

defesa e se decidirá pela produção de suas próprias armas

atômicas, caso fracasse a atual Conferência do Desarma-

mento, ora cm realização em Genebra.

Grande parte da imprensa e dos políticos indianos

opinam que o pais nào pode mais se dar ao luxo de per-

manecer desatomizado, enquanto as principais potências T_»pr,Upl J-j ct'í
mundiais não puderem oferecer aos paises nâo atômicos JJCllliCllIOta

uma garantia de proteção contra a "chantagem nuclear"
'— expressão usada por um alto funcionário governamen-

tnl.
a primeira experiência atôml-
ca da China e do anúncio for-
mulndo pelo Presidente Su-
kamo. segundo o qual. a In-
donésia também projetava sua
própria bomba atômica.

A possibilidade

RESULTADOS

Os Instrumentos em órbita
permitiram o estudo de parti-

preso por

çulss que nunca penetraram na
atmosfera e que, portanto, não
puderam ser submetidas a me -
diçôes com aparelhos terres-
W!S- ,,.,

Entre as informações recolhi-
dos, o Professor Grigorov cita:
•pela primeira vez um apare-
lho pô-ie captai- diretamente
partículas de uma energia áe
cerca de 10 potências e 14 elec-
trovolts; porte medir um nspec-
to energético de partículas pri-
màrias dos ralos cósmicos, de
uma encrua que vai desde 10
potências dc 14 electrovolts.
Também pela primeira vez sn
mcáiu. íova rios limites da at-
mosfera. um espectro de gama-
qunntum. de uma energia de
io potências".

França vende
cereais aos

•j INCLINAÇÃO NUCLEAR
Boumedienne soviéticos

Ca, jornais de Nova Déll co-
mentatu a visível Inclinação
das grandes potências nuclea-
res e:« não fornecer tal arma-
mento às demais nações. Hã
algumas semanas, dirigentes
soviéticos indicaram no Premier
indiano. Lai B.ahadur Shastri,
cm Moscou, que nào estão dis-
postos, como os EUA e a In-
glaterra. a conceder um "biom-
bo de proteção nuclear" aos
paises que não pertencem ao
clube atômico.

As discussões sóbre a neces-
sidade da índia de possuir seu
próprio arsenal nuclear inicia-
ram-se, em outubro, logo apôs

atômica da
Índia, no momento, resume-
se na Centra! Elétrica de Tgo-
bay, próxima a Bombaim,
construída com assistência ca-
nadense e que dispóe de 15
quilogramas de plutônlo, mas
tem capacidade de produzir
mais 10, durante êsse ano. Um
acordo indlar.o-canadcnse sô-
bre as atividades da central
elétrica estipula, entretanto,
que ela só poderá servir a fins
pacíficos.

Cairo conta com bomba
de Israel em três anos

Cairo (FP-JB> — Mohamed
Heykal. redator-chcfe do jor-
nal egípcio Al Ahram e porta-
voz do Presidente Nasser, es-
creveu ontem que o "perigo
atômico ameaça, cada vez mais,
o Oriente-Médlo" c revelou
acreditar que Israel estará cin
condições de fabricar uma bom-
ba nuclear dentro de dois ou
três anos.

•Se minhas informações fo-
rem exatas, c creio que o são,
os Uraelenscs se dispõem a pro-
ceder a po.qulsas bastante
avançadas no campo atômico,
agindo por motivos psicológicos
c de segurança, já que as airl-
gentes de Telaviv sabem que
não podem manter o sta tus
quo, nem realizar seus sonho*

de expansão à base de exerci-
tos tradicionais", assegurou.
ISOLAMENTO

_ Israel — prossegue Hey-
kal — teme o bloqueio eco-
nômico e militar, assim como
o isolamento politico, pois n&o
ignora quanto vem mudando
o equilíbrio de forças no mun-
do, e sabe que as potências
que hoje o apoiam, podem dei-
xar de fazè-lo um dia. Por
outro lado, para possuir arma-
mento atômico. Israel náo tem
problemas, nem de caráter fl-,
nanceiro, nem científico, afir- j
mou.

Heykal conclui assim o seu
artigo: "Por numerosas razões.
o Egito poieria renunciar ao
acesso da bomba atômica, mas
para manter sua existência,
deve estar em condições de fa-
bricá-ls. à qualquer momento".

Arpei (FP-UPI-JBi — O ex-
membro da Comissão Central
da Frente de Libertação Na-
cional, Mohamed Harbi, foi
preso, ontem, sob a acusação
de distribuir volantes Ímpios-
sos com declarações hostis ao
Govèmo de Henri Boumedí-
enne.

A noticia não íoi confirma-
da pelos porta-vozes do Oo-
vérno. Afirma-se que Harbl
estava sob suspeita cie manter
ligações com a Organização
da Resistência Popular de ca-
ráter clandestino e favorável a
Ben Bellv

Em discurso pronunciado,
ontem, na inauguração do
Museu Nacional da Revolução.
o Coronel Boumedtcnhe crítí-
cou severamente o regime "a

poder pessoal" do ex-Presi-
dente Ben Bella "inimigo do

povo e do Exército de Liber-
tação".

Depois de afirmar que o Go-
vêrno deposto tinha os defei-
tos de todo poder pessoal, Bou-
medienne declarou que a in-
tervenção de Ben Bella na vi-
da politica argelina significou
iima tentativa malograda, pois
foi "contrária à história e á
lógica revolucionária".

Paris, Oitava i AP-FP-JBV
A Franca vai vender qua-

tro milhões de quintais de
cereais, na sua maioria tri-
go, à União Soviética, con-
forme decisão adotada quin-
ta-feira pelo Comitê de Pia-
nificação Nacional do Minis-
tério das Finanças c Agri-
cultura, cuja função é de-
terminar a política de expor-
tação de cada mès.

Temendo que a venda de
grande quantidade de ce-
reais provoque alta dos pre-
ços. o Governo francês se li-
mitou a autorizar a expor-
tação dé quatro milhões de
quintais embora há semanas
os compradores soviéticos
negociassem um contrato de
venda de seis a sete milhões.
É possivel que a URSS se
recuse a comprar a quantia
estipulada.

A França pretende expor-
tar 45 milhões de quintais de
sua colheita de 145 milhões
dêste ano. A decisão foi ado-
tada em principio pelo Co-
mitè de Planejamento que
orienta sua política em de-
fesà dos interesses dos agri-
cultores.

GRÜMEY GUARDATUDO
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CHEVAP aprova fusão com CBEE contra o voto da Guanabara]
TRE nega ter pedido força
federal para julgar
a impugnação feita a Lott

O Presidente do Tribunal Regional Eleitoral, Desem-
bargador Oscar Tenórlo, negou ontem, durante sessão ex-
traordinária, ter solicitado a Força federal que o Trlounal
Superior Eleitoral colocou íi sua disposição, para assegu-
rar a normalidade nas sessões sobre pedidos de registro
de candidatos a Governador e Vice-Governador da Gua-
nabara.

No entanto, o telegrama que o Presidente do TSE,
Ministro Antônio Vilas-Boas, enviou ao Desembargador
Oscar Tenórlo, comunicando a decisão do seu Tribunal, ln-
íorma que a requisição de Força federal íoi tratada em
"entendimento telefônico".
IRRITAÇÃO

Os.membros do Tribunal Re-
Rlonal Eleitoral irritaram-se
-om a noticia de que o Tribu-
nal Superior Eleitoral havia au-
torizado a requisição de força
federal destinada a assegurar a
normalidade dos trabalhos no
TRE carioca.

Surpreso cum os informes doa
Jornais, o Desembargador Os-
car Tenórlo, ao declarar aberta
h sessão ordinária das 13 horas,
desmentiu ser o autor da soli-
citação de força federal, o que
voltou a fazer ao instalar a
sessão extraordinária Iniciada
as 17 horns.

O Desembargador Joáo Coe-
lho Branco, relator do proces-
so relativo á Impugnação re-
querida pelo Ministério Públi-
co ao pedido do PTB de regis-
tro da candidatura do Maré-
chal Teixeira Lott, disse que
julgava suficiente o policiamca-
to Interno para garantir a or-
dem nas sessões do TRE. suge-
rindo que a intervenção dc fór-
ça federal staiente se concreti-
ze em caso extraordinário. A
sugestão foi aceita por ur.jmí-
midade.
CASO EXTREMO

Iníonnou-se em BrasQis que
as forças federais colocadas i
disposição do TRE da Guana-
bara somente serio requtsiiad**
aos Ministros ritiliures se o
Tribunal carioca julgá-las ne-
cess_rlas ou convenientes ao
Julgar oa pedido* de registro
de candidatos a governador e
Ytce-frovernador.

O Ministro Vilas Boas enviou
ontem o seguinte telegrama ao
Desembargador Oscar Tcoárto,
a respeito da decisão d« TSE:

"Em referência ao nosso en-
tendimento por via telefônica,
confirmo que o Tribunal Supe-
rior Eleitoral, reunido ontem
em Conselho, resolveu autori-
_ar a requisição de força fe-
deral. para assegurar a nor.
mnlldade do trabalho desse
TRE, na se-sáo ou sessões em
que houver de deliberar sobre
pedido de registro de cândida-
tas a governador e a více-go-
remador do Estado da Gus-
nnbara. A força requisitada fl-
cará _ disposição de V. Ex.*,
que a utiliitará de acordo com
o seu sito critério e reconhe-
cida prudèncift, assistido pela
Coleno Tribunal. Saud ações
at-nele-iw. Ministro Antônio
Vilas Boas. P r e * i d e n te dc
TSE."

ADIAMENTO

Atendendo a um pedia, do
Juiz-jurista Edmundo L.r_ Ne-
to. que __ a Brssflla na tf
gunda-feín». o TRE carioca Tt-
solveu adiar para i_rç»-feira,
fcs 14 horas, o JnJt_mento da
Impugnação ao» eaftdidasc* da
PTB so Governo ds Gss_a-
bara.

Na tarde de onieas. o Maré-
rbai Teixeira Lotí e sa* ma-
lher. D.* Atr.onieí».. *pr-*«i-
taram ttcxsFto «oti ir» a decisão
úo Jui* da »í Sm* ©eitorst.
Sr. Fonseca Ps**c* qae- »__-
dou exciuir saras iwms do «li*
tal $»*?* sn.pissr**í*** ís* im.
-rsrwf-t*».'.** «ass <_rn««
par* Ttaresépsâis.

O jatt decidia rmart-r o re-
corso so T__E, per re».«4es-*r
ÓM s qot-Sâo Mti pradest*
de Jttlgasiesift. O tn&tsm» foi
KMSMtfS st» JMÓidS áe re*Sttí9
da Mkreeba] Ttixttn _*.*.

Flexa divulga plano de
Governo dizendo que Rio
vai ser um laboratório

O Professor Flexa Ribeiro disse, ontcm,<.ao expor as
bases de seu Programa dc Governo numa entrevista cole-
tiva à Imprensa, que o Rio será transformado num Estado
de vanguarda e funcionará cpmo laboratório experimen-
tal da civilização brasileira "mais cedo que multa gente
pensa, apesar dc ainda existirem lares cariocas que nâo
possuem luz elétrica".

Sobre o nôvo planejamento, que tem o mesmo princi-
pio básico do programa administrativo do Governo Carlos
Lacerda, o candidato udenista afirmou que "só interessa
mesmo ao povo é o equacionamento tíe seus problemas cs-
senclals — como casa, saúde, transporte e educação •-
sendo tudo que fugir a isso pura demagogia eleitoral".

em mãos. custara 130 bilhões
de cruzeiros c terá 13 quilôme*
tros de extensáo. devendo «er
feito o pagamento num piiuo
de quinze anos, enquanto s
constrüçio será concluída em
apmas 3 nnos. Di.<se que ti-
nha condeneis de que os pri-
meiros 13 quilômetros de metrô
não seria a soluçio fins!, "mw
o grande prjnetra pssso para
tomnr o Rto «roa cidade re*J-
mente niaravüho?* e moderna".

— Afina! — disse —• a Prsn-
ça começou a cetutroir o seu
primeiro m«rô «tn 1906 e »i«
boje coaUnua cctuindn_0' oa-
lrc_

A assembléia-g e r a 1 da
Companhia Hidrelétrica do
Vale do Paraiba (CHEVAP)
aprovou ns 22 horas de on-
tem, depois de sete horas de
debates, a sua fusão com
a Companhia Brasileira de
Energia Elétrica, conforme
a proposta feita pela Ele-
trobrás e contra o voto do
Governador Carlos Lacerda,
que ' votou como represen-

tante do Estado da Guana-
bara,

Dos representantes dos
trôs Estados acionistas da
CHEVAP, o delegado paulls-
ta, depois-de ler um do-
cumento de protesto, retl-
rou-se da assembléia; o de-
legado do Estado do Rio deu
seu voto favorável à íusão
e o Governador Carlos La-
cerda falou durante seis ho-
ras seguidas, tentando pro-
telar a decisão.

A EXPECTATIVA

TRE f.uniin....e decide
hoje sobre ação do FSB

Niterói (SucuruP — O Tri-
tnuul Regional Eleitor»! tol-
ciará ás 14 horas de hojo »
seu mais importante ja-ca-
mento após a redeaiocíi-iüc*-
çfio do Pai»: tres desranlwt?*-
dores, dois M-ses de Direita e ¦
dois juristas deíidirfcs «obre o
pedido do D'^í*_ria do PSB
carioca. apresentado e_i tfrsu.
de recurso, p*ra qwe erjsi anis-
lada * transferência — tío R»
para Teresápolls — do tiliúo
de «Wtor do MársebaJ Teixei-
r* Lott,

Para evitar perturbaçÂo d*
ordem, o Premente do "ntx.
Desembargador Brás FeSici»
PanzA, requereu ao ftenrttâjrto
de SeiíUnuiç* a j_õBctáfti«rito
da &rea adjacente ao Tribunal
por soldados d» Policia MÍU-
tar. Hoje. em Niterói, * prol-
bsdo vender bebidas akoôli_.»
das 12 as IS horas.

QUEM DECIDE

O recurso do PSB csííocs
contra a recusa do Jtítt ús 38*
Zona Eleitoral de Terc>-P-Ü«,
Sr. Luís César Bittencourt da
Silva, em anular a tmmlereii-
cia do Hiato tie eleitor do Ms-
rechal Teixeira Lott. cândida-
to à suceas&o ns Guanabara,
será Julgado hoje por sete ho-
mens: Desembargador Brfts
Felício Pania, Saulo Itabaiana
de Oliveira e Ari Pena Ponte-
nele; jtiir.es de Direito Pran-
cisco de Abreu Rangel e Jo*i-

BO MaebMto lae&i*. » íurtrt»*
Homi»*.*» torire «S* C*rv_5Jü*s
Eate-utüto Jt_*» Jt-4* «5* C-ttS.

K* prae&m fírsrsa *í»í»
proamias** á& JMUwnelWíL fS-
tw o» <;«*._ * «r, C-adas. A*
Ottvtink &*tst, «-Mii..!*í-- *>
Bispem» TriisiKift! hMnl, »
o sdracaâo J-mi t4t*nsmã,
«á PSB

COMO 6EJU

tXpsm, út- (McS**** lúMltà *
»«si*e de itej» S» TR* —• *
primeira t;X<r*-oe€iitiiríM qv* <m
fsc«!.-ota #*t* *íw —, © Pr-ew-
dírnte Rrlt rtlfck» Psar* «S*i*
* pmístT-a ao r#al« úc J»s5*
eseasa, herts.* ríttssbcni» 8m$-
ro <ie Carvslte. «pse tam wr...
trabalho, rtabnrwto «em ts**e
nas píçsji ceestanteis <ü* •__«
to*.

lulítadM «» dtbsiek <a-ÍA
um da» pfocuiaderes <So M*-
rechal Tiaseira LMt ter* 13
mánutót p*r» analisai a n»l*«
ris: os Jusií» í a t a r * o nua
tempo íiasíuido.

O Secretário do Tnbtsnat.
Br. Luis Cblrajsr» de Olues-
r», tspüocKj <?.e os tai*_*«».
dos nfco poderio recorres d»
<íec-_4o. infanaundo çtse e-s»
casai desa» ISÉ.WJHtl, <B-0l-
vendo matéria àe Direito
Conetltucionai. o TRE * a «UM-
ma instância quando o recw-
so parte de iim aso justiçado
por juls rte Z-ona Ekiiwal tse-
lada.

FILOSOFIA

O compromisso politico
fundamental da democracia —
disse o Sr. Flexa Ribeiro — é
preparar o homem para a vida
sob critérios de Jast.ça Social.
Libmá-lo da ignorância, da
miséria e da doença para que
cs da lndívidsio pa«.a ter, em
situação de itrualdadc. as con-
diçors iniciais mínimas de par-
ficipsr de um mundo fundado
na (•'-.«-. e na Técnica. Qne-
remai a-tteçurar so habitante
désíe Estado as mesma* epor-
hmidndes básicas que s&o asse-
jrjradss a todoa noj países mais
de-envolTldo$- Entendo o Ho-
rpem como o centro e o obiea-
vo ds acio do Governo. O Oo-
vèmo. por ar-tx rtt, dent ter no
homem a JustífU-atlva e a ra-
«So de ser da se. projrams de
ac*o.

JUSTIÇA

A Ji»S.ps ficclsl qü* p«-
«amos — '.v.i' — t fan*»_!«a-
tada no d-senroJ-ríTO-nSo í«o-
nomàc». n* desnocncU Hrs •
ns estabilidade povitio. e ai-
tntrslsíraíiva Ajstet m ttx»*¦••Y:i wa p»í* aaí«cli<»»f!SÍr»
Urre e d*moet*!tax «os qi-s* »«
éè. tfoaJAwte áe «f«rfí£_ida<lM

. * todas es. tifbt* 6» pes*
Esn »í5fUl-4», e fr^tmmt ÍS_-

x* RíVi» tj&K-JFisrvt *_*¦ o ma
pUr>o de_ Oavtcnõ us* .*«-*«
«ww «sf<rí:» á*jpwj*i_í © &*-
t&ta ds . Oatnâfesj» pts% -*»
t»T »f.E_«B,*,i ^***KSBsS»S» «•
tté «aórstt «ísas»; 1* &x sjk*
de fr-J-rififcçía f lü-Ktssatsii*^ *-•¦:-
tntws a ta*» *f.ta **iSs^*»; 3*
seb. »«•»* d* «MaitU peiai*tiè».:
j> tftus^mi _sss» *e _àt*À''#n*
l*sí.* II MN&iJtiMâ. »W6r* s»-
r» íads»; í» «ss«s }**iç!-_». pt*
i-»- o poiM; *í ,Òfiti»«.tr«.-*(.

ds» fst«ÍM.- ?l 4^M» ã tefeS*-
ttni IWttBtâ» P*r* * s«esWí«i*«S
<fs» éUHí psra *• í/-5_»?Js*ite#»s(!-
e pai» tíiMsa» fisèíssr *'' *-*_>
KOrW * **5*í_fci «cwraÇ-üi.í«* •
ts«i-w»sa»«i» <5r»# Si-*_tsrtes
esi*S«nsiw:, *» ««tsfflsss- -» f«-
Btenfte sS» Imh awtiíHi»*»*; S*l
«¦*!>í*»f*r _9»r»«i ** -sí#o«®«(#t«-.

-.$**## ..«sj^ireíssaii1-*»»-'**?*»!**.*¦-Isrã-sRalááSSIWÍ*. *• fâfSWB» MW
puno*" «e »«*!*» t r*» lã**»
siçi-wtsíSíííí»-*» sí* *<sisse*B» ^t»'
fUHÜiMií IS:> •*«*»» » #$p*&*
s4_ a» e**í *r t#S»fe»í5t Mm-
r0-^. o *r__is esu-Kct*-

O METRO

í>f5K»l» lí» &Mf ***'' ** **»
W*B t«£-ÍV«.a*-i qe» ÍS»*-SS«__.
,Hr...!-r l»í «KS •-•'.•--,*-_i. ».S-ft'
t-»_v'1WfflM SS*» * fpW*fir-Bt<»
tósila»-*» * AmA- stéwt. * f***
íesoar n»s* R-M-* M_f9R»«
%-«e ¦«««* #*3A ft» 6fflt* 4r -*_•»-
Wa» w» >*wcr* ?»:í» ¦» c*.»>-
rm, Cu» s*S* «Si»» -tó» t»-'
sia. ieri * feísew» 4* ,WW-t *
«esaiíiPiíí*» *t**» «ifeti». #w, *#-
|t«_do ssia w*»íi» çj«r ** .«is*

PSOORAMA

O Sr. Ft«t* Ribeiro cumpn-
r*. boje. earter-w profraais noe
fub&h;*» d* Mstitaeir*. tW*
tando est-oíA», hcwçits*», favttss,
conjanto» rwiihnsd-S» e een>-
p*.re-í«_o * ís»tsrjraí4o d*
eoetSí*» eies!*»»**- <r*t c»r,H-
mi*sn ws malttpi!earrf« w»
bsírrc* d* as_r_> líwt». Cw»*-
çsri às 19 b®f*.*, t«s a IR**-
rJ-»çS- 4» UMHa d* Oístm
de Mst-fl'1. f -««wrl o
teu píísfrastt* da di» *s Sift**»,
eoca nu «wtí» * E*r«&» -d»
S*s-,fei tajrfria atrtfts».

As 14h30,Ti Jã havia um
aglomerado em frente ao
prédio da CHEVAP. na Ave-
nida Rio Branco, 151, a
maior parte de gente que
não sabia de que sc trata-
va, parando muitos por jul-
Kar que estava sendo íeita
uma filmagem da Claudia
Cardlnate.

A porta do edifttio. um
prupo de funcionários da
CHEVAP aguardava a che-
gada do Governador Carios
Lacerda, empunhando rosas.
Os sétimo, oitavo (onde ííca
a Diretoria) e o nono anda-
res do prédio foram Isolados
por ejentes da Policia Ft-
dera!, que exigiam daa pes-
soas que translíavam a iden-
ttfIcaçâo funcionai. O exp.-
dlente da empresa foi total-
mente paralisado e ea ele-
r»dore.$ nào j^aravam no
oitavo *ndar.

Faltando 20 minutos para
o inicio da reunião, com o
número de pessoas aumen-
tando, houve uma ligeira
confusão, logo esclarecida,
quando um tanque c um car-
ro blindado do Bec-Mec pas-
saram pela Avenida Rio
Branco e foram detidos pelo
engaVrafamento do tráfego,
bem em frente ao número
151. Mas prosseguiram tão
logo o sinal íêz-sc verde.

As 14h 45m chegou o Go-
vernador Carlos Lacerda, e
sobre a sua cabeça foram
jogadas pétalas dc rosas
pelas funcionárias da CHE-
VAP. que juntamente com
nittusv! populares aplaudiam
e davam vivas. Apertado no
corredor, o Governador e
seus acompanhantes dirigi-
ram-se ao elevador pari
chegar ao oitavo andar

Celso Passos contra
política energética - „

Brasílf- (Sucursal) — Em to". Disse, ainda, que, apesáí *
aparte ao Deputado Celestino de todas as barreirai; partida-^-ni*.» »„. „-_.-, -n n™.™. rinSi continuará o lutar "<&j$cg|

tra a política econômica neiaa*v*'
ta do Governo". '

O Sr. Celestino Filho, ertS.
bindo cópia do escritura que
disse ter sido assinada pelo
Governador Emilio Ribas, re-.
presentando a Metais Goiá»
6. A. e a empresa ©AMA,
vinculada a uma companhia
ãnTericana detentora do trusw .
internacional do amianto, de»-i
clarou que o documento tran*»;-*
fere para o grupo norte-ame»'
ricano o direito de utilizar,
usar e gozar o solo, "a fim d,»,
que êle pudesse receber do Mi*;-
nistérlo das Minas e Energia';'
o decreto de concessão da pes-
qulsa".

Mm

I
-¦ •:¦ 

' 

,

»• ^Jrfrír 
¦

Filho, que ontem, na Câmara,
acusava de "entregulsta'1 a
política dc minérios, orientada
pelo Ministro das Minas e
Enorgla, Sr. Mauro Thibau, o
udenista mineiro Celso Passos
Íêz, Igualmente, veementes cri-
ticas ao Ministro, asslnalnndo
que *a Eletrobrás passou a íl-
nanolar até a empresas estran-
gelras de energia elétrica, com"
recursos da economia popu-
lar". •

Acrescentou que o Governo
pôs à írente da Eletrobrás um
homem que nfto acredita na
empresa e está hoje sendo o
agente do esvaziamento e da
transformaçi-o do mesma em
mera agência de llnanciamen-

Lacerda se confessa
revoltado com a fusão

W-DALKA

O *'. »Ms8- HWtM. «MS-*»
í_» » V1»«M^wr_*-_r m
twp_ *» íwíísssr PS«» W.
irtr* it«-MNin _tt*-«tr. *fc» »*s»
d. fes*»**;*-» Sm C_-_ 5***
í«s»__i* * ÍS*~S»I* ÉW«te **
l^une-fc SíCSsWíS'*. *sis»ç«d;rí»i
I» í»«í«S_W_B;a_«i-5» *»»¦ -flrrtpw

wast-W*.

O TR.8 4* Omtmttm*¦!*««.
MS. «K$HK, pit Watí!ísfe#*--**.
ítf4*te«? *«« .r«r<®*iísa -» 

'SJtHÉ

** »«-«*«. Úm _**«iíK %?. Sft»>

_|síâf_w*aS- m*. K*a *$-**#*_*
SÈ,*.s>Mf«Tt prtefti-fiístJi *> *« <tM»

¦'.*_)«__ 
'¦•¦

O S*t*W »r MMfWW' I*»* *
Vmmamí-màmr W&m'¦•»»¦¦¦*->

*»S=Í*«* JW"-flK_»- #K^*-„-tWfci
jmòim <s» iüwii,- s**1 *** w
tfcs *»*!» *- 6##0»t«í.! *_*- »
M' *l ?W««#* ** #'.*_•_'; *-
íK»" jN^see. #. sw í"»^»»- *-¦-

üa* S«8fWS««' «!».. * yWBrde»»
jfe* »«^Mí*8. _ ®M_sf's^: «¦
Biísasíijii «tótSwA i»»5;*s:i«t • m

S#!í1i_tt **!?*_' í*<» ?H»» «»-
pxçms * * - 9K*»*.s J-iMiáí!» pe»'*
.is* • * *í_ *<- wy # a*3-rri-:ítoíi*
mi é*. ae»r* ** <sa*<<rs_*tírts
CaWÜS» tai#F|NN «** ««¦* Í-S»
tys« 'wís-.ííp **«# »s«*.* é»;

Para a reuniSn
tam-ém o* Secretirica de
S&rtças Pàblteo», Gene»»
fiair*d-«í ,Man<Un; de Jwtí-
ça. 8r_ _«fénki Síjpatid; de
Sef-r&oç*, CorsneS Oasiatu
Sortes: a Sscre.ârto Sen
Pm.u. Bas! BntatRt; ta
&pp«£»aí«siE M-oOeweti Lei*
le tle C_*»« * Sftta Rib«tt-:
. o A|-»áííUsí*-d-<f---Ot<t««.* da
OwttãiHtar, M*f-r Ow-fte..

í»» »{Mt__» 8 OftWtfBSife-.»

.«érte áv pmtimtí*, # eu .fc*
-,.8wí$ítS*-8«r.sSafi5í* ée stiflís*
.'tóiíaa- dr..'Mmmtkâ -»*?

DISCORDÂNCIA
subiram ral í_.etrobr_J>, Almirante

Heleno Hunrs * Estado do
Rio>. Sr. Osvaldo Yitsbeck
fSáo Patiloh Sr Ascànlo
Pwiro de Paria (Rfdc Fet-
rotiária Federal», Sr. Alva-

_n> Augusto Srantiâo Cavttl-
eAntí «Companhia Sídcntr-
irf._ Nacionai» e Coronel
Jeeml L_na QHinn L_pes.
t*pre-tr,5aate do Mni-JÃrta'
d_ Gi*«:n'*

A imprí?i,iai n&o fei per-
mlSiáw » acesso à saía, e sõ
.f«sS-fr_f** • etnsgra-ísta-
P-á-?Wí«.. em Rtupe* ti* irf*.
fxwr fía.ffr»ftt*s qt-tndo *
títiftil. cs*B«Tav». Kram

DISCtíSSAO
q_«-« gat-MÍm *a.&a ««* 5-*l*r «o-ô-W ft pnawn^ád-

iKütàf&M p*í_ «• e*stó-_t«s*ií-
ç4-i* dte «ft» _«*». .ínasi*
Sara*. - f«t » Cewwaíí, CWnft»-
tre» terf** tftíawaav»- <gm *
wpgmm%èt®é éi 96iè Paaía.
l*í_.p»?S '.*, *_#W-6?*$* *
f.üiísjas* #» 0-----r *!-'» C'-> wa
f*'^.4»b t - •* < -¦:.- -:'..•.. ;- .*•

{-.-ií- _ Sw.ítfSiir.i-a á« te-

^HüreSúaçt,!-'-

'"-i—V-r.t- 
Í-- ífi?i*«E."í''*íí/i

m. Mafío-isáfe* Fetrsí na
PMaÉ-tã^-. d* A*«a«3tó«a,
síísatt*», n«# Uí iBtttlO ei-
•„«. *e t*w»í«í«<rtt tf* CH--
,'tfali' Si-, P-f*a»o* tia Sí»
Ittmassfe. *{tt« MJfttaíWi''. esjtio
«, Pí**â«.i_tia.- O. Sí,_ Cart-»
„<*»?_* gWütóW¦ u»Wi»
p-jft*%t% » |»»*»»m^ tfe'S»lí-»
81*5* f-f-»-»_ # S-t. «1«wft»
,;',.;:- ¦;-.-«, * «íífA , #-'í«» #*
i - ¦ -,;..r •'-.«»;^w tetetsw»^-'a,

cy.<f «t-Stjtr** -5. C-itjplMAW-
«9tM_ * A*í»W-l-{3-.: -

Senador pede Política vai
alimento para tvr 2 horas
servidores nn televisão

llclio diz <|uc Oposição
crê na vitória e poj»s»e

O Coardcnador-Geral da
campanha do Marechal Tei-
seira Lott, engenheiro Hélio
de Almeida, disse ontem que o
PTB e os demais Partidos da
Opcsiçíw nâo acreditara na
viabilidade de a Justiça Eleito-
ral negar registro ao ex-Mi-
nistro da Guerra, acentuando:
— Estamos convencidos da vi-
tória do Marechal e de sua
posse no dia 5 de dezembro

O Sr. Hélio de Almeida nç-
gou qualquer desentcndlmen-
to com p Presidente do PTB,
Sr. Lutero Vargas, afirmando
que "a pedra angular da Opo-
siçào na Guanabara, repre-
sentada pelos trabalhistas, náo
pode sofrer fissuras".

PTB DT/ERGE

Apesar das declarações do
Sr. Hélio de Almeida, feitas a

um grupo de jornaiàM**. f d*
nota do Sr. Lutero Vatgss,
creste a luta tníeraa no PTB,
Dc um iado. com o apoio das
Sras, lvete e Iara Vargas, esti
o Er. Lutero Vargas, que tem
o comando da maquina paru-
dana. De outro, eolocam-se o»
Srs. Osvaldo Aranha Filho «
Hélio de Almeida, num eafôr-
ço para obter a liderança dos
setores esquerdistas do Parti-
do. antes exercida pelos Srs.
Leonel Brizola. Eloi Dutra «
Sérgio Magalháes.

A crise vai intensificar-se
agora com o término, no dia
25, do mandato do Sr. Lutero
Vargas à frente' do Direidrio
.Regional do PTB. O grupo sob
influência dos Srs. Osvaldo
Aranha Filho e Hélio de Al-
meída já se prepara para
disputar o comando trabalhis-
ta.

llr-uiU v8_>-smU -* Ow«
aparte* M -ftów (te 8-• J*8*r*
*c» d* A«ui«rt o Sr. OsSwí-»
itar-th- -5*í-tt4K- «nvna. R»
fer.s<ío, o auurnv» 4*- waa. ¦
mt-nta* psm o |i__»«»*}s««»
rfvíi * isüBter d* Unx&o. cerni-
dffsndij s medida Ja«a t »!*
mesnso unirnie,

Oisíervou o «radw q»»- ****
bm-sada «** p»J»«» «m prc«*s-
#o d< dísenvc.SitBientef, * fun-
çto esu>txUsa<l_ra. ic<i*l * po- ^
litica, da cias** mé<Uft * fi» l»« 1
portintis vital psra o itfjm»,]
de Ul forma qa», qí»sndo f*ta
elssse se desespera, pô* sbsixo ;
l«io o equiUlmo secial t poli-
tico do Pus.

SEM CONTESTAÇÃO

Dl.ve o Senador cartões que
* classe média nio pode cum-
prir sua funçSo cstabtlisadora
quando é mergulliada no pau-
perismo. notando que ninguém
contesta, nem poderia contes-
tar, a necessidade de nôvo rea-
Juste de vencimentos para o
funcionalismo da União, impor-
tante parcela da classe média.

ft_r.:;rf«mmUnt- *» - «HSte*»*
'.rn m <U.*+r-,t? # l»'. t *.. iíX
f$tar*s.->&»-»'* «we»rp>».-r,f<r«s.-*» **.«-
j««i * mutua ®»* *a«*í«!t*w-t
m h«w«?5o* -*t ¦&mm*)tü!>* •»-
taiu am 'rWmt *• _m t«s#«t»A* «,
tam *> Wà. JWrtíís*-' SUfasa»*»
tina .t*io &Mtiátt<uti t»wr *eí.*
h_i*rk» -— «a» H a». i% .# Aw
33 as 3) lww -- d*v*n^ «•
TRB eS.*b«5«f»r h twtto tares* *
i*t#.U *» PsarM*!»», -*i**n*>
IJ çoinítu» * e*4« bjh.

Jf-

?'_ A tjrríg.* í#'_ i ; '
vi;-.; .«•;<* ^íii* * jsív.-.. .i '-

ü t í jíSWè àm. ISWU.ís?»!)* ai*

S--ííJí-'__I 
**_* **8s««ííS*ft »*-

jMátttíMteai- #¦%"_!'*fíí «ttoff»
, -..,,..-, i*t« ,..-¦!¦¦-. ¦ »

_» «oaxtKWKtl. s«**í»^ «íto»
.-» Iteiím -ÜS «**««-':

moi® —- _**ití* a .i£«.i«í-,A*¦ eus» * $êSMJ&ia,:*:^-tip*
liiíé», t|sS#tçâa «#. -5_*^jkft-
d* « feBMt4«í»- As* Ki-í*tfss*v
favwiwswr *»¦ •««*'- pe$$#i!gtK.
esçe«.âa. t-áâtt*» ste tw?
píüiso «b-Tttto «4» .*<ít-4«W
attMtô-bMi mi«._9rHâf.te~.
tts«í_# ü.*t díÉ-fpq*ií-*e* ##tis»
tqUbfts* e*R.Kta.ase.i ã-x ft-
ertíera 5»àfelícâ 4» *!_*' cüm»
U$aíç'#6, tua q»«i* *w HM.
as_s -{ntoitt-fUa-cn^ fl««»t
««ueiSttjn-ioí ¦— ! suprtmen-
?o - d» «tftítfía et#lríe« ao»
ejíftíwffeeimertiií» * * d t ad«s
na Vaie do Paraíba e na re-

s-tíiô ê_ Piaw***- t ítA|aSs*.;.
f.-«-* whmw cí# pswés*á»--..#.í
•4í-rj«»!íí»ia «a* Ort-areo» tte*

ri» Í»s**f3 *' ílaanatafa.
ps^*»riss6s«.tsi»tft5- 

'à-em nà*
p*v*5S.j_»*'»E* üsi*!ií._rt*5t?tí-
#í*4tv-âS£S*»S* r*:tíi«.a«l, *
«hr tatjíí-tíid*. aá w** ^*
fesàttl»ff_.. á* «sassaníw» a
«*ttérô» <_« -.«fttifSÒ- Owst-
_8ii».

nioa-ürü* *.titn»nd_ qae
*"n« j^».|«t«j 4*r «síaíuSJS»»
afnM_BM4« * tmdê-fma-
te?*, é«f«» -ttritoa sâo M-
c-rtneind».. Bnüà-faireen*
t* _Bt*íc# disu» «sanporu_-
_m_iU» nowo ti-oaícta- d.a
3'¦ ¦-¦ .-vr-;r-xi Acrvi». -:;¦.;!* a
.«íreuni_taeta d* t»r*ct »14_
«toÚtttMrii-dM vifUs tílípo-
*i<é<- da I.*i de Sociedades
]tar Açôfct, atii m*Oft_ no la-
CÃntf« Ktíiía! d* Convoca-
táp, Mereè, poSa desata* ta-
«A«í ponderivíS.4, o acianU-
sa. eaja dir-.i- serai me foi
«fottaí!*, nio pode e n&o
«fev» permanecer nesta As-
sem-WU. P^f considerà-la
aôt»rei«do altamente leMva
ao iater**se póbiica — con-
eiui o 4o-umento.

O Governador Carlos La-
cerda afirmou, no oficio que
enviou ao Presidente Caste-
lo Branco sobre a íusão da
CHEVAP à CBEE, que "sou
obrigado a comunicar a
Vossa Excelência a nossa
legíüma revolta e profunda
estranheza em íacc do"co-
mando que exerce easa as-
sessoria anônima sobre o
pensamento e a linguagem.
do Ministro Mauro Thibau"

No meio de seu oficio o
Governador c r S11 ca. tam-
bém. o NDnistro do Trabalho,
Sr. Arnaldo Sussekind. afir-
manda que éle "esta recon-
d u atndo os sindicatos ao
ponto em que oa encontrou
a Revolução'*,
OFICIO

Inicia o Governador o seu
oficia ao Marechal Castelo
Branco afirmando que "re-
rebl hoje o oficio 300/65, do
H de as****», do Ministro
das Minas e Enctf ia, que re-
cuia «le plano nossas psn-
deraçi-í* e iRigrstães sobre a
p r e e *tsdida transformação
d* CHEVAP. marcada para
a assembléia de acionistas
d» dia. 20- Para íundamen-
tar «sa recusa* <U_ tle Ur
r e e e b i do tntamhéncla de
Vam -_.teii.nci* _ haver
deíermlnado "detalhado
«atam- peí* __w_wr_a desía
S«cr*(auia de Estado, cujo
írahaih- incorporo ao pre-
lente em snexo", O asseasoc
è aitftots-o. ma» o torto t\-
*ada: jMilo Mlnutro Mattro'Thlte.oi. 

q*e deelaradamert-
M, o IflWntpoíOU ao **« oífclO.
TIÍAfeAUiO

pfis#Sie|$f: o Gmwrmiü?
€«.!«* !*«(-#. á-íí».' tm ra-

¦ ¦ f-JíSsÉ**» a» Min-^tra A"-
. -" B-ü»-â-t< s«i-«-S,itH?.. tíimmfa

a-« .**:** irX _i*s, l-ftdo o t>e-*
Jírpiéo Rejíçiaaf d-s» Tíí'3-iSfw';_:.ifa|.«tiS*4a. o SeawsiWft'- d»
S:.5w5c'» Pâtotee. tí* Otiana*

, Mt% à«t.8íal Salvador Ma_-

dlm, pedi em oficio ao Mi-r-^
nistro do Trabalho que êstC;;
obtivesse confirmação wtel
desmentido do seu subordí-S
nado. Como resposta, receíK
a reiteração das injúrias iS^
General Mandim acrescida*"|
de um ofício Insólito do Mjlga
nistro do Trabalho, cuja po*.i^
litica — como Vossa Exce«r?
lência acaba de ver — eafiÇ^J
reconduzindo os sindicato»;^
ao ponto em que os encón*^
trou a Revolução. "¦¦.<¦•
MINAS E ENERGIA W

Dia o Sr. Carlos Lacerda
em seu oficio ao Presidente
da República, reíerlndo-.»,' _/
novamente, ao Ministro Má.
rio Thibau. que "agora,
Senhor Presidente, é o Mi-3j
nistro das Minas e Ener-l
gla que se permite não só
torcer e alterar a exposlçSol- >
que enviamos a Vossa Exce-
lência como Injuriar e des-
tratar o Governo do Estado
da Guanabara. Basta salien-
tar o trecho no qual nos
acusa de "desconhecimento
primário" da matéria porque
nc_ atribui o propósito de
"acusar de monopólio o ser- -,
viço püblko de eletricidade.
E do alto de uma pretensa,
sabedoria, confunde privilé-
jtio de «Jna com monopólio,
Na opinião desse anônimo
É-HS-Ot do Ministro, o servi-
ço de eletricidade só pode
ser executado em regime da
monopólio. Como o monopó»
lio cm nossa área é da Light,
confessa que pretende entre*
gar a energia da CHBrVAP _
Ught. Com esse despautírti) v
e«tté-«â o que antes o Mi«
nistro i>e-ijava, isto é. que o' 
Mini»*-'-da» Minas e Bíter»..
sia pretende aMttgursr na. -
ãraa da Ouanab-ara, com'
ttéàtim do poder pttbilco. in«' 
vpstteie.iitcws. do poder pàb|i- .
co. á-iftii-j áo poder públicd, 

'
o motuipéílo da distribuição
e venda. At eletrtcltlatl* $, ^

,' í-i v
Condêssa Pereira Carneiro
participa de um jan lar que
FENliroferece em S. Paulo

$&» . aí-t- iSueursaU — A Condésaa Pereira Carneiro
partisipou. onsem. de um jantar na FENIT, que o Sr. Caio
dt Alcântara Machado ofereceu a várias personalidades.

Apo* 0 jantar, a Díre.ora-PresJdente do JORNAL DO
BRASIL assistiu ao deaflie da coleção Brasillan Primitive.
no auditório da Rhodia. Além de Mi.vt Universo e Mis»
Bfas-t, participando do desfile misses de 8 Estados.
PRÍ35E«T_S NO JANTAit

No jranur ofereddo peto Sr.
Cate d* AtctaUn. Machado <--
6tv»r*m pjítenW» o Preridtnte
á_ F«f..*aça« ds* IndüítTiiis,
Sr. Ra!.-: Wwebww « Sr.*: o
Comand.n!* d* *.* Z«n» Aérea,
Brigadeiro Csrks» Huet de O',!-
veir» Samp-io « Sr*; o Prey-
dmt* do smdieato d* IndCutria
de Ptaçia e Ttcelasem. Sr.
JosílUlm Oomes Aí Ft?-elr?íto
e Sr.*-, o Presidinte da Cia. de
Pspéis e Artes Gráficas. Sr.

Jorçe Morais Dantas e Sr.*; 0•.,-
Superintendente da Alcântara
Maciudo, Comércio e Jíx.pre-
endimentos. 8r. Ri%.r Batista,..-
Píreir» e Sr.*; Sr.* -çftndída
Knií!, C-pOsa do General
Amauri Kruel. a Sr.* Auro ds
Moura Andrade, o Diretor da^s
Sucursal do JB e:n S5o Paulo,"
Sr. Eurtlo Duarte e Sr.»: Sr,
Marcelo Assunção * Sr.*: SrA^i
Maria Castel Nuovo; o Presi4',i
dente da Fundaefto da Bienal,
tíe SSo Paulo, Sr. Ciccilo Ma-; l
Muna»; Miss Universo e MIS»
Brasil.

SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA
SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO

AVISO ÂOS MOTORISTAS
— O Jornal do Tráfego, em sua edição n." 200 de julho de 1965, está anunciando que

mantém despachante junto no Departamento de Trânsito, para tratar dc carteira da
motorista, segundas vias e averbaçóes de carteira de outros Estados.

— Como o anúncio induz, a concordância ou conivência do Departamento de Transito,
informamos aos senhores motoristas que para nenhuma destas providências ha neces-
sidade de intermediários.

— Tudo pode ser tratado pelo próprio interessado em menos de trinta minutos.
— Este Departamento simplificou toda a burocracia antiga para beneficiar o motorista e

desinfetar-se dos indesejáveis "tratadores de papéis". (P
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armais, moderna
conquista da técnica
oftalmoiógica...
As lentes de contato multifocal micro

pupil representam o que ha de mais
moderno na técnica oftalmològica. para
se ver melhor — com maior conforto
Eliminam o problema da troça de ocu-
los. nos momentos menos oportunos
E sào. afinal, mais econômicas
Lentes de contato multifocal micro

pUpil —3 mais moderna maneira de
ver 

'bem 
— adaptação garantida pelas

ÓTICAS FLUMINENSE

Exclusividade do
JtPilRÍAÍMEflIO DE LEiilES OE COHÍflíO

dss OliCfiS FLÜMIHEHSE
20 anos em lentes de contatos
RiO - NOVA YORK - MUNICHJ^

Av. R. Branco. 156, Edifício Ay. Central loja J2 6,»
• Tel. 62-9353 iRl0.f*"
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— Coluna do Castello

ií

Reforma do regime:
Castelo quer debate

"• Brasília (Sucursal) — O Presidente da
República, nos seus contatos pessoais recen-
tes, vem manifestando a opinião de que as te-
ses relativas à mudança do regime devem ser
ventiladas da maneira mais ampla possível.
O seu. papel, nesse debate, é precisamente o
de propiciá-lo, estimulando-o, e preparando-
se para, no caso de se tornar isso necessário
ou conveniente, encaminhar ao Congresso as
sugestões ou as conclusões qúe se tornarem
evidentes.

Por enquanto, sua coordenação, em mate-
ria de reforma, restringir-se-ia à Reforina do
Congresso. E essa coordenação êle a vem
exercendo em cooperação com o.Presidente do
Senado, Sr. Atiro de Moura Andrade, e com o
Presidente da Câmara, Sr. Bilac Pinto. Apoit-

ta o Presidente, como seu porta-voz e sèü re-
presentante nessas articulações de caráter
político, o Ministro Luís Viana Filho, Chefe
do seu Gabinete Civil.

Explicando suas conversas com o Sena-
dor Afonso Arinos, "êsse ilustre Professor é
ilustre constitucionalista", o Marechal Caste-
lo Branco confirmou ter realmente solicitado
ao ex-Ministro do Exterior que traduzisse em
recomendações práticas seu precioso estudo >
sobre a crise das instituições, em que fixa as \
coordenadas de possíveis soluções. Alega o
Presidente da República que, como militar,
está habituado ao trato das idéias gerais, sem
que, no entanto, prescmda dos fatos concre-
tos para a formulação dos seus juízos e as suas
tomadas de posição.

Diz o Presidente, sintomaticamente, que
seu compromisso é de manter as instituições
livres, embora admita que o regime se aper-
feiçoa pela prática e não pelas constantes mo-
dificações. Não considera o Presidente seja
válida' a experiência parlamentarista dos
tempos do Sr. João Goulart, pois na realida-
de êsse sistema dc governo foi naquela oca-
sião mais sabotado do que praticado.

Passando ao exame das conseqüências de
modificações do regime, o Presidente Castelo
Branco insiste ainda em que o conünuísmo é
matéria fora de discussão, pois seu compro-
misso é de passar o Poder ao sucessor eleito
em data certa, faltando-lhe em conseqüência
condições morais para agir de outra maneira.
Sua permanência tio Governo, além do perio-
do previamente marcado na Constituição, sò-

- mente poderia decorrer de uma decisão im-
posta pelo Congresso, coisa que nâo admite
possa acontecer.

Referindo-se à atualidade imediata, o
Presidente da República confirmou seu co-
nhecido juizo sobre a candidatura do Maré-

.-. chal Teixeira Lott ao Governo da Guanabara.
Considera-a um fato grave, dadas as ligações
do ex-Ministro da Guerra com as correntes

. subversivas c revanchistas, o que basta para
. tornar intolerável sua presença numa disputa

de Poder, em pleno periodo dc afirmação do
movimento revolucionário.

Presidente Castelo Branco mantém I
igualmente suas redttiáões às atividddès poli-* 

'
ticas do Governador Magalhães Pinto _ do
Governador Carlos Lacerda, reconhecendo •
que ambos integram o fluxo revolucionário,
mas responsabilizando-os pela erosão que se
processa na área do dispositivo triunfante nos
idos de março.

A rejornut e o problema militar

Registramos ate aqui opiniões manifesta-
das pelo Presidente da República em conver-
sas recentes. Passamos agora a informações
colhidas à margem dessas opiniões liberadas' 
pelo Marechal Castelo Branco.

— Admitindo em principio o sistema
parlamentarista de Governo, o Presidente, nos
debates que vem mantendo, manifesta preo-cupação quanto à conciliação do Governo de
Gabinete com o dispositivo de Segurança Na-
cional. Entenderiam os chefes militares queas distribuições de comando e o controle das
informações de Segurança não poderiam se
sujeitar às oscilações de Governo decorrentes
das combinações políticas que formam e der-
rubam Gabinetes. A propósito, discute-se a
hipótese de ser mantida com o Presidente da
República a atribuição da movimentação de
comandos militares, dc nomeação e promoçãoe outras providências, que passariam a ser da
alçada do Poder estável, que é o Presidente
eleito por período certo, e não do Poder ins-
tável, que seria o Gabinete vinculado à con-
fiança do Congresso. Foi isso, aliás, o que ocor-
reu no parlamentarismo da era goulartiana.

2. Os chefes militares parecem aceitar
mais facilmente uma simples modificação
do presidencialismo, através da qual se res-
guardasse a autoridade do Chefe do Estado
embora o Ministério passasse a depender da
aprovação parlamentar. Haveria, como com-
pensação, a delegação de podêres. Nos Esta-
dos Unidos, os Ministros são nomeados pelo
Presidente, mas previamente aprovados pelo
Senado. Aqui se poderia ir até a sua aprova-
ção pela Câmara.

3. A primeira vez que o Presidente
Castelo Branco colocou o problema da reior- .
ma do regime para os Ministros militares foi
na reunião em que se examinou o apareci-
mento da candidatura Lott. Nessa ocasião., o.
Presidente aludiu à conveniência da eleição
indireta e deixou a sugestão para estudo é^
exame dos três Ministros, que oportunamèn-
te seriam chamados a opinar a respeito. Nes-
sa ocasião, o Ministro da Guerra, General'
Costa e Silva, antecipou ponto-de-vista con-
trário à eleição indireta, não.o dando, todavia,
como definitivo. A consulta está sendo apro-
fundada agora.

4. Os Governadores Carlos Lacerda è
Magalhães Pinto, que, nas manobras milita-
res clássicas do Exército poderiam receber a
fita vermellia, estão se informando meticulo-
samente das articulações e deverão proceder
cm conseqüência nos próximos dias.

5. A parte substancial das conversas
do Presidente com dirigentes politicos sobre

; a reforma do regime está sendo declarada
expressamente como matéria secreta.

Carlos Castello Branco

Amaral divulga programa
prometendo concluir todas
as obras já em andamento

.0 Deputado Amaral Neto, candidato ao Governo do
Estado pela legenda do PL, Incluiu em seu programa a
garantia de que concluirá todas as obras em curso na da-
ta da sua posse, principalmente as de água, esgoto, túneis
i viadutos.

Quanto aos problemas politlco-admlnistrativos, aílrma
que cumprirá as leis do País e do Estado, de conformidade
com as Instituições democráticas e respeitando as liberda-
des individuais, com vlsta à justiça social e ao bem comum.

PSD nao é contra a reforma
do regime, afirma Capanema

SEM INJUNÇOES

Compromete-se, também, *
escolher, «em lnjunções poli-
ticaa ou econômicas e «em
compromissos de qualquer es-
péçlo, os auxiliares e técnicos,"estejam onde estiverem, uma
vez que a campanha eminente-
mente popular, sem qualquer
dependência de grandes Par-
tidos ou grupos patronais; dá
o povo a garantia de um Go-
vêrno Independente". ,

Dentro -da percentagem
constitucional, sem terços e
parcelamentos ilegais, levando
a efeito a reavaliação já de-
cretada, o Sr. Amaral Neto
promete pagar em dia ao íun-
cionalismo. E dar aos contra-
tados do Estado condições de
salários Iguais às dos funcio-
nários de idêntico trabalho
além de limitar a publicidade
do Governo ao minimo neces-
sário á divulgação de ativida-
des de interesse público, im-
pedindo que ela se torne vei-
culo de promoção pessoal.

PROBLEMAS SOCIAIS

Diz o Sr. Amaral Neto que
va! enfrentar o problema da
mendicância, principalmente
Infantil, elevando o serviço res-
pectívo à categoria departa-
mental capaz de agir. no sen-
tido de minorar êsse grave dc-
safio. Do mesmo modo. pre-
t»r.de amparar efetivamente,
através dc medidas tributarias,
econômicas e sc-ciais, as fa-
mulas numerosas, executando
••mandamento expresso e cate-
trórico da Constituição Fede-
ral".

FINANÇAS

Uma das metas do candidata
tío PL e dar ao Orçamento o
caráter de instrumento de ação
coordenada, déie fazendo ~um

plano de ação cconômico-fi-
r.ir.ceira". Nesse sentido, d:s
que íarA um levantamento
contábil-estaüstico do Estado.
para saber "quanto devemos «
como vamos paftar".

Quanto is Autarquia» t ór-
gãos autônomos, vai contro-
lá-Joa por meio de uma Audi-
toria iígad* i Secretaria de
Fmic-çai AdctâRa um nôvo
Código Tributário, 'que í»ç* ,
dos '.mpost:. e taxas í&tôre*
ò« desenvolvimento, principal-
mente social, pel* implantação
da uma. verdadeira justiça fi»-.,
ca!

ECONOMIA

No setor iiçado à economia.
o Deputado Amara! Neto adi-
anta que vai executar um pia-
loa raciona! de despejas púbis-
cas. eliminando os gasto» ex-
cesaivoa, inconveniente.» ou
supérfluos.

Ao mesmo tempo, estabelece-
rá uma peütlca orgAntca ri»
crédito público. disciplinando
oa empréstimas internos < ex-
ternos. Promoverá conTénJes
e acordos com o Governo Fe-
deral, bem como cora as Admi-
nistrações estaduais, prtnctpa'-
mente a do Estado da Rio. afo-
ra a adoçio de várin.s outr»*
providências, como dinamizar
a Seerttari* de Economia, de-
•envolver a COPEG e melhor
utilizar os me:os de produção.

EDUCAÇÃO

No capitulo da educação, df-
«envolver* os curso* primárias,
fazendo das escola» do Rio
mau que simples máquinas de
aprovar alunos.

Ampliará a rede do ensino
médio. nSo sô com a constru-
çáo de ginásios, como pela rea-
lizaçio de convênio» para de-
senvolvimento máximo da con-
cessáo para bo!sas-de-ístudoa.
Prestigiará o desenvolvimento
da Universidade do Estado, res-
peitando a sua autonomia e
permitindo o aumento do nú-
mero de vaga» sem prejuízo da
eficiência do ensino.

SAÜDE E HIGIENE

Se eleito, o Deputado Amara!
Neto vai intensificar, reorga-
nlzar e dinamizar os serviça.

. de Higiene e Saúde Public»-
«estruturando o quadro de sa-
ni tarista s. ei. beneficio da po-
púlaçio. Dará inicio á instala-

{¦ çáo deumá rede deambulató-
^.iios médico-deniáries," para

atender aos alunos das escolas

primárias, extinguindo em de-
íinltlvo a cobrança de taxas
hospitalares, "que somente se
justificariam se o Estado' dis-
pusesse de um perfeito Serviço
Social".

O Sr. Amaral Neto quer fi-
xar um plano jriorltário. dentro
do interesse coletivo, para a
realização de novas obras pú-
bllcas no Rio. Para tanto, es-
tabelecerá um nôvo Código de
Obras, que bem classifique, or-
dene e discipline as obras pú-
bllcas e particulares, de modo
à evitar-se o arbítrio adminis-
tratlvo ou o sistema de privilé-
gios e discriminações.

SEGURANÇA

Reaparelhftr. reestruturar e
humanizar os serviços gerais
de policiamento civil e mlll-
tar. é um objetivo do Dspu-
tado Amaral Neto. "para que
seja permitido o máximo ae
segurança á rida e á proprie-
dade privada dos cariocas e
dos visitantes, principalmente
nos subúrbios e pa Zona Rural,
tem esquecer, entretanto, a
atualização dos nivels salariais
dos que arriscam a própria so-
brevlvíncia no exercício da
missão de defesa da sociedade.

OUTROS TÓPICOS

O Sr. Amara! Neto aborda
em sua plataforma ainda oti-
tros tópiioa. tais como: comu-
nScaçôes e transportes: assun-
tes culturais; problemas da
Justiça e do Legislativo; tu-
rismo r e problemas editoriais
e «esportivos. Promete, tara-
bím, reíormul-r a CTC e çxe-
catar um piano de trânsito,
centro do qua! o Diretor seja
aperaií um agente executivo e
n&o um pequeno ditador.

DEBATE COM FLEXA

O Deputado Amaral Neto
comparecer*, segunda-lctra, às
3ih3Qm a um programada Te- .
Jerisík) Eíecisíorí a fim de de-
b«ter com o candidato udents-
U. Professor F.exa Ribeiro.
Cura a te uma hora. os princi-
pat* problemas da cidade e as
soluções qu* preiendem ado-
Ur.

Cocou, tr» o tarÁhdsSo isber-
UdM que -o debate e uma
'excekr.it oportunidade que
deve at repetir até ts *>.:ç6es
entre todos o» candidato*, pois
é um* maneira demO-ráüc*
dt mostrar «o publico *s
idéias de cada um. proporeso-
nando. assam, uns* melhor
oportunidade d» «coStt».

VOLANTE

— Acl» ttu-W) que o Tri-
banal Regional Eleitoral devs
destinar «os debates todo o
tempo reservado nas ernúao-
!*» de televisão, pata a pro-
papuda eleitor*-, ir.o porque,
quem simplesmente ouve íl-
guém íslsx nâo sente a neces-
í.dade de faser algumas per-
guaios e conhecer m»b a fun-
do o pensamento d»- p****».
Nas debates. Isto nio aconte-,
ce pois o adversário essa t/em-
pre disposto a exigir explica-
çôes mais detalhadas,

FABRICAS

A partir de segunda -íeir* o
Deputado Amaral Neto, acom-
panhado do Sr. Paulo Duque.
teu companheiro de chapa,
percorrerá a., portas de fábri-
cas, onde permanecera no mi-
ximo duas horas, nova espécie
de acampamento volante, qu*
prosseguirá até o última dl»
do prazo concedido para a pio-
paganda eleitoral.

Hoje. realizará *eu 30," acam-
pamento. das 10 às 23 h. na
Praça Nossa Senhora de Na-
zaré, em Anchieta. Amanha,
no mesmo horário estará em
Realengo, sendo que, à noite.
deverá comparecer a uma fes-
ta em sua homenagem, em
Olaria.

Belo Horizonte fSucursall —
O Deputado Gustavo Capane-
ma revelou ontem que o PSD
nfto é contrário a uma emenda
constitucional que viesse a rc-
instituir no Frí* o regime par-
lamentárlsta, mas nfto aquélo
destituído pelo plebiscito cm
1962.

Segundo ainda o Sr. Gus-
tavo Capanema, o PSD ainda
náo estudou qualquer proposl-
ção no sentido dc modificação
do regime, podendo, entretan-
to, vir a fazê-lo prõximamen-
te, quando o problema já os-
tiver em fase de consultas ob-
jetlvas.

NAO CONHECE
— Não tenho conhecimento-—-

dlssê o Sr. Gustavo Capane-
ma — dos estudos que o Sr.
Afonso Arlno.. vem fa_endo
sobre a modificação do regi-
me. Nossas conversas tém sido

eni termos gerais, sem entrar-
mas- ainda em aspectos mats
objetivos. O PSD nfto se ceu-
nlu pnra estudai1 o problema
de reforma do regime, mas pelo
que tonho obiervado. cm con-
versas diversas, o meu Pnrtido
não é contrário a uma emen-
tia constitucional que viesse a
reinstitulr no Pais o parla-
nientarlsmo.

Frisou entretanto, que "o
PSD nflo aceitaria o retorno
ao sistema destituído pelo pie-
blsclto. Mas ainda não nos
fixamos cm um nôvo tipo de
Governo parlamentarista a ser
Instituído.

Sobre a delegação de pode-
res ao Executivo, que implica-
ria uma profunda reforma,
constitucional, disse o Sr, Gus-
tavo Capanema que é íavorá-
vel à sua;" instituição, "porque
é hoje cm dia uma prática ge-
neralizadas nas democracias".

Arinos nega que Castelo
tenha encomendado estudo

Grupo dc Trabalho começa
a reformar

Adido não
comentou
reformas

A Embaixada dos E s t a d os
Unidos, a propósito de um co-
mentáxio publicado ontem, na
Coluna ão Castello, distribuiu
nota, informando ^ue nem o
Adido, Militar, nem qualquer
outro funcionário da Embaixa-

da,',."formulou ou expressou

qualquer opinião sobre modi-

ficações constitucionais concer-
nentes ao regime brasileiro",

Este assunto — concluiu r no-
ta — é puramente brasileiro,
da responsabilidade exclusiva
das autoridades » do povo do
BrasU.

Vencimentos
têm limite
no exterior

Brasília 'Sucursal! — O nú-
mero do Diário Oficial que cir-
culou ontem em Brasília, com
a data do dia 19. publica o texto
do parecer do- Consultor-Geral
da República, Sr. Adroaldo
Mesquita da Costa, concluindo
que nenhum servidor público, á
exceção do Chefe de Missão di-
plomática, poderá receber no
exterior, a qualquer tftulo. ven-
cimentos superiores a 2 500 dó-
lares mensais.

Êsse parecer, aprovado pelo
Presidente Castelo Branco, se
referia ao caso do fiscal de
Consumo Clodomir Viana Moog,
que recebia mensalmente USS
2 627 68, correspondentes à re-
muiieraçâo de seu et rgo, acres-
cido à gratificação dc membro
ria Comissão de Ação Cultural
ria OEA no valor de USS 1 245
dólares mensais.

Brasília 'Sucursal» — O
Grupo de Trabalho criado no
Congresso para estudar as re-
formas políticas vai reunir-se
na próxima tèrça-ieira, para
cuidar de sua organização in-
tema. c começará a aluar,
imediatamente, cm rumo in-
tenso, pois o Senador Moura
Andrade revela a mesma preo-
cupação de urgência que tem
sido manifestada pelo Depu-
tado Bilac Pinto.

A ampliação dos objetivos do
Grupo de Trabalho — que se
destinaria a examinar apenas
a reforma do Congresso — de-
ve-se à iniciativa do Presiien-
te do Senado que. tendo sen?
Udo o interesse do Marccíval
Cas.elo Branco também pelas
reformas do Poder Judiciário
e do sistema cie Governo, re-
salvou incluir ísies dois temas
na programação para os cs.tt-
dos.

CONGRESSO SEM
PRIORIDADE

A composição rio Orapo de
Trabalho foi completaria, on-
tem. rom a indieaçio dos
Deputadcs Oliveira Brito
-PSD-, Laerre Vieira tüDKÍ,
Raínvtneio Brito iPTB> e Ha-
mUcoii Prado iPTN». que »*
juntarão -to* Senatíorrs Wilson
Gonçalves 

"(PSD», Afonso Ari-
nos (UDN*. Edmundo Urvi

PT8> e Josaíá Marinho >s_m
le?en4a>, designados na véspe-
ra

O Dep usado Bilac Ptnto con-
fessou que náo s« •'engajou'
noa assuntos acrescirlos pilo
Senador Moura Andrade, por-
que sente que. relativamente ãs
reformas do Judiciário e do
sistema de Oovérno "ainda há
must.. bruma". .Entende que,*
Ccmüsáo Mista deverá cuidar
jinortUriamentc tía rtíorma
do Cos';*-e*so. que "é ntuír»,
por seu caráter técnico, nâo
»íe:* inles+saes políticas inde-
penrsentemente da pcaiçáo dos
Partidos em relação ao poder,

e ma a fácil. p®r Uso. út ser
rea Usada".

A refontu úa Con<re_-<i -te-
ria, assun, uma problema tim-
pl«. Segundo o Pr*»t-ení* da
Câmara, trura-s.. basicamente,
de aperfeiçoar "a experíétwi»
vaotioaia" da* utovaçúe* qu* o
Ato InrtítueiooaJ bstroduttn no
prooeaso de elaboração lesisU-
tSftt Sustenta que o Ato, ao
eonsasrtr «a praxaa de tra ml-
taçáo par» om projeío» do Oo-
vfrno. criou um sSjttem» orlai*
na!» que lhe p*rv. e mais efi-
ciente tio que _&__4 aa.outta*
experiências conhecidas nísse
*r.or. Ao contrário d* deleja-
cào de p&áÊm. o _tstetna de
praios integra o parlamento na
elabora ç&o das medidas preco-
niíadas pilo Govérr.o. porroi-
linde inclusive que o Congres-
so prodara profundas alrera-
çóea nos proj.Tos e at_ que os
rejeite. Acha o Sr. Bilac Pm-
to que os praios atuais iáo su-
ftelcnreí. devenio ser mantl-
dos apenas com uma alteraçftor
o começo da contagem não «a
daria quando a memasem do
Governo chega ao Congresso,
mas alguns dias depois, o nc-
ces5*rio para que »e adotem as
providências - impressão de
avulsos, e outras — Indispen-
iftveis para que a matfria pos-
¦a começar de fato a ser apre-
ciada..  

DELEGAÇÃO DE PODÊRES

Pensa o Presidente da CA na-
ra que o sbt.m» doí praias -
a base da reiorma. pois o ob-
letivo almejado * tnsütucío-
naürar a estreita cooperaçio
dos dot» podêres no procefío
legislativo, que precisa ser 11-
Relro para atender a dlnâmi-
ca e á complexidade crescente
das relações sociais. Tudo o
mais seria complemento ou
conseqüência-

Como complemento, defende
a criaçfio de uma asse-soria
parlamentar oficiem?. a« lm-
plantação do quesllon tinta
para tornar produtivo o diá-
logo entre o Parlamento e o
'Governo, através compareci-
mento dos Ministros ao Con-
gresso, e, ainda, a instituição
da dclegaç8o de potlf-res. En-
tende o Sr. Bilac Pinto que
o sistema do prazo do Ato Ins-
titucional nSo exclui a conve-
nréncla das delegações de po-
deres restritas a determinadas
matérias, especialmente aque-
las de natureza administrativa
e al_umas de caráter financei-
ro, como, por exemplo, síria o
caso da reforma cambia!.

A idéia da conjugação da
delegação de podêres, em têr-
mos amplos, com o mecanismo
dos prazos, foi defendida, ha
dias. pelo Procura^ior-Geral da
República. Sr. Osvaldo Tri-
gueiro, em conferência prefe-
rida no Seminário .sóbre a Re-
forma do Poder Legislativo, que
se realiza na Universidade de
Brasília. Um dos próximos
oonferencistas naquele Scmínà-
rio, o Sr. Carlos Medeiros Sil-
va, defendera também a tefs

o Congresso
da delegação i talvez cm tèr-
mos restritos, como resomenda
o Sr. Bilac Pinto», juntamen-
te com a parte mencionada do
Ato Institucional.

Como conseqüência do abre-
vlamento do processo legisla-
tivo. o Presidente da Câmara
argumenta que o Congresso
disporá de tempo para exer-
cer em plenitude a íunção de
controle do Governo, trabalho
cuja importância, no seu en-
tender, náo ê inferior á ati-
vidade legislativa e tende atê
a supcrà-la. A segunda clapa
da reforma deverá, portanto,
aparelhar o Congresso para fls-
caiizar todos os atos do Go-
vêrno, quer da administração
centra!, quer dos órgãos des-
ccntraütados, com especial
atenção para o controle severo
ü». gestão financeira.

t IBERDADE DE AÇÃO

Em conversas com senadores
e deputados, o Sr. Moura An-
arade declarou que resolveu
tomar a iniciativa de instituir
um Grupo de Trabalho com
finalidades mais amp!as para"preservar as prerrogativas do
Congresso"*. Explicou que' o
Legvslativo náo deveria conti-
naar parado, quando fora dé-
Ie se intensifica a movimenta-
çAo para as reformas, pois se-
ri* sumamente desagradável
que partisse do exterior, sohre-
tudo no ca»o ria reforma rio
Congresso, * iniciativa. .

No encontro qtse manteve
«sm o Pre-iidente da Repúbli-
ca, hA três dias. o Senador
Moura Andrade conversou nâo
sã sóbre a reestruturação do
Congresso como acerca das rc-
!ó«nns do Judiciário e tío liró-
prio sistema do Govcrnç. Re-
veiou o Senado- qttc o Maré-
chal Castelo Branco não dis-
cuííu em profundidade nenhum
doa três assuntos, tendo de-
rnonsuado, entretanto, o sei
interesse' durante uma pales-
ira g-péric* <sôbrc os estados
tai curso.

O Presidente do Senado
mostra-** convencido tle que

.*» Congream terá tosai Itbertia-
de d* açáo no encaminluunen-
it> ris» reiotíji». e terá a am-
para-lo o prestigio do Marc-
tiiai Castelo Branco, condi-
çóea que — conforme declarou
éle próprio ao Chefe do Govêr-
«o — sáo indispensáveis para
tjue a artie-iíçáo sls* oom
cu-sw e haja deliberação.

O Si Bilac Pinto, embora
continue atribuindo priorida-
rie total a reíotma do &eflir
Jativo, comutem ccnvtlUente
que o Congresso comece a se
preocupar também com os ou-
tro» dois pontos. Idêntica é a
posição do Sr, Pedro Aieixo,
aó que o líder do Governo
acha que a oportunidade pa-
ra o encaminhamento de
qualquer das reformas não
surgirá antes das eleições-de
outubro.

URGÊNCIA E DES-
CONFIANÇA

O Presidente do Senado pro-
curou, ontem a tarde, o Depu-
tado OUveira Brito, memb.o
do grupo de trabalho, a quem
incumbiu de preparar a pri-
meira reunião dê.-wc órgão pa-
r& » próxima térça-íelta. Ad-
vertiit o Sr, Moura Andrade
que os estudos devera ser lm-
pulsionados com a máxima
raptdes. sem explicar, entretan-
to, a raião da pressa,

Quem explica é o Sr. Bilac
Pinto, reiterando que pelo me-
nos a definição da reforma do
Congresso deve ocorrer antes
das eleições, a fim de que náo
seja vinculada essa iniciativa
aos resultados do pleito. A es-
ta argumentação reage, entre-
tanto, a direção pessedistu.
alegando que se a reforma do
Congresso é realmente "ncu-

tra", como diz o Sr. Biluo
Pinto, e se não envolve a ai-
ternçáo do sistema do Uovèr-
no, não haveria razão paia a
cautela. O resultado do pleito
não interferiria na tramitação
dc uma matéria de caráter
"puramente técnico".

O lider do PSD. Sr. Mar-
tins Rodrigues, díssp ornem
que não lhe causa estranheza
o lato de sc atribuir ao grupo
dc trabalho o estudo da refor-
ma triplico. Registrou, todavia,
o seu temor dc que "por tias
de tudo isso exista apenas o
desejo de suprimir a.s eleições
diretas para a sucessão pre-
-ider.cial". Frisou que o PSD
••jamais temeu o pronuncia-
mento popular"!.

— Estando no Poder — acen-
tuou — o PSD jamais tentou
mudar is regras do jogo, ao
contrário do que ocorreu com
cçrtas correntes que rm ínM,
procuraram alterá-las".

Brasília (Sucursal) — O Se-
nador Afonso Arinos reafirmou,
em entrevista à televisão, em
Brasília, que não foi "exata-
mente" encarregado pelo Go-
vêrno para elaborai' um traba-
lho sobre a reforma do ré-
gime, mas que atendeu a sollci-
tações "dc vários amigos, civis
c militares". '

Na entrevista, o ex-Chance-
ler, depois de dizer que o seu
trabalho será publicado pela
imprensa, afirmou que sua pre-
ferência recai num regime de
gabinete que rseja peculiar à
formação do nosso povo. Se
pudesse influir decisivamente
na questão, seria instituído no
Brnsll "um regime de coordena-
ção de podêres".

JÂNIO E GUEVARA

Fazendo sempre questão de
esclarecer que náo foi incumbi-
do por ninguém de elaborar o
trabalho, o Sr. Afonso Arinos
salientou que Já debateu o as-
sunto algumas vêzes com o Pre-
sidente Castelo Branco, sendo
a última na terça-feira, quan-
do também abordaram a refor-
ma do Congresso.

O parlamentar udenista cla«-
sificou de "argumento Imbecil"*
a afirmação feita "por um ve-
lho que escreve num jornal do
Rio", de que náo poderia ad-
vogar a implantação do Parla-
mentarismo no Brasil, pelo fa-
to tle ter condecorado, ouando
Ministro das Relações Exterio-
res. o cubano Che Guevara com
a Ordem do Cruzeiro do Sul.

Revelou que a condecoração
a Guevara foi assinada pelos
Ministres das Relações Exte-
riores, da Guerra e da Mari-
nha — na época êle próprio,
o General Odilio Denis e o Al-
mirante Silvio Heck — e que
« comenda significou um com-
promisso do Ministro de Fidel
Castro, de libertar vários cléri-
ros aprisionados em Havana.

•— Ninguém sugeriu que os
ert-Minístros Heck e Denis ti-
vessem seus direitos políticos
suspensos. Sô queriam que o
meu mandato fôsse cassado.
Não revelei antes êsse fato pú-
bücamente. para não dar aos
Imbecis o vagabundo., que pe-
diram a cassação do meu man-
dato a impressão de que estava
eom medo. NSo estava, porque
Mbia que não seria punido, pais
*s autoridades que poderiam
cassar-rne nâo eram nem Imbe-
eis r,em vagabundas.

A uma pergunta, considerou"injusta" a punição que o ex-
Presidente Jânio Quadros so-
íreu, com a suspensão de seus
çtreilos políticos.

— O ex-Presidente foi pu-
nido pelo mesmo motivo vor
que aigürts imbecis queriam
ver o meu mancialo íwsado:
política externa.

Afirmou o Sr. Afonso Ari-
nos que o Presidente do seu
Partido, Deputado Ernânl Sá-
tiro, há dias, confirmou a de-
núncia que féz sobre a cor-
rupção em "altos escalões ad-
minlstratlvo6", recusando-se,
porém, a citar nomes e dar
detalhes, "pois n&o fui auto-
rlzado pelo Sr. Sátiro".

Posso apenas afirmar —<
acrescentou — que a denúncia
diz respeito a escalões impor-
tantes da administração e en-

¦volve recursos públicos. Não
podemos dizer mais, para n&o
prejudicar as investigações.

AGITAÇÃO EINTERVENÇÃO

O parlamentar udenista con-
firmou sua impressão de que
o pleito sucessório de 1966 se-
guirá a tradição brasileira: ha-
verá agitação e intervenção
militar, se o vencedor fôr um
candidato anti-revolucionário.

No Brasil, o problema ca
transferência do Poder sô tem
nido resolvido tranqüilamente
quando não há competiç&o —
frisou.

Depois de salientar que no
Brasil está se destacando "uma
liderança passional", o Sr.
Afonso Arinos disse que seu
estudo objetiva principalmente
o evitar a continuação desse
processo, a fim de que a trans-
ferência do Poder seja feita
sem crise institucional.

JUSCELINO

Disse o Senador Afonso Ari-
nos que, se íôr verdadeira a
noticia transmitida por Um
jornalista, de que o Sr. Jusce-
lino Kubitschek regressaria ao
Brasil, a fim de comandar as
forças oposicionistas ao Govêr-
no Castelo Branco, n&o via
como essa ação seria possível,
juridicamente.

— Sendo um cidadão eom
direitos políticos suspensos, co-
mo poderia dirigir o seu Par-
tido. que tem existência lega!''
Isso só Iria criar problemas ao
PSD.

O Senador ucentsta recusou-
se. porém, a manifestar se a
caAsaçáo do mandato do ex-
Presidente Ketubitschek foi in-
justa ou não.

Interrogado sobre a situação
em São Domaigos, o Sr, Afon-
so Arinos verberou, novamen-
te. a intervenção norte-ame-
ricana naquele pais, que. d__*\"rompeu com toda a soíldarie-
dade continental, construida
durante 30 anos".

Disse também que o Brasit•'fér. muito ma!" em participar
rio movimento armado e não
acredita que houvesse na Re-
pública Dominicana "o risco
de ínstttuir-s* ali um regimR
marxista".

Rui Santos acha que a
Constituição é velha

Hr.iMln (Sucursal» -- O
Deputado Rui Santos declarou
ontem, da tribuna da Câmara,
oue é inadiável a reforma dos
três Podêres e desmentiu os
rumores rie *(ue a Presidência
d» República, de alguma for-
mn. houvesse inspirado tal re-
formulação. Relatando sua vi-
vencia parlamentar, desde 19-6.
ressaltou que. ao ser promulga-
da. a Constituição já era de-
«atualizada.

A necessidade da reformula-
ção do Congrcsao também foi
dcícndida pelo Deputado Abel
Raíaei que. entretanto, riiscor-
dou do esquema desenvolvido
pelo Presidente da Câmara,
Sr. Bilac Pinto, asslnanlando
que a reforma foi "combinada''
no Palácio do Planalto.

Relenndo-se ao Simpósio ora
em realuraçào na Universidade
<ic Brasília, estranhou que o
Sr. Bilac Pinto, que denunciou
a guerra revolucionária contra
o Congresso, desencadeada pe-
lo Governo deposto, passasse,
agora, a Iniciar ''inadvertida-
mente" essa nova guerra revo-
lucionària, Concluindo, ressal-
tou que a reforma do Congres-'
so não deve ser a reforma
tio Ato Institucional, "porque
deputado não é carregador da
estiva, náo carrega saco na ca-

beca com prazo certo, para fa-
zer lei a prazo certo".

Já o Sr. Jorge Cúri protes-
tou pelo fato de. segundo afir-
mou. haver o Procurador-Geral
da República, no Simpósio da
Reforma do Congresso, decla-
rado que "a delegação de po-
deres ao Presidente da Repú-
blica virá pela força ou não".

Ao vermos que o Procura-
rior-Gera! da República vai às
praças públicas para subverter
a ordem, para fazer exigências,
para solicitar a coação sobre o
Congresso — disse — sentimos
que nossa democracia pericll-
ta".
REFORMAS ESSENCIAIS

A delegação de podêres ao
Presidente da República, uma
nova discriminação de renda*
c a fixação de prazos para os
legisladores, são, no entender
do Deputado Rui Santos, algu-
mas das reformas essenciais ã
Constituiçi-o.

— O dispositivo da atual
Constituição, que veda a de-
legação de podêres, foi coloca-
do pelas constituintes de 46,
"que vinham de longos anos do
periodo ditatorial — disse,
acrescentando que êsse rilsposi-
ttvo talvez só exista na Cons-
tltuição brasileira.

Reforma judiciária prevê
aumento para magistrados
apesar de onerar Tesouro

Brasília iSucursal) — O anteprojeto da reforma ju-
diclària, elaborado por uma Comlssáo Especial e que se
encontra atualmente cm estudos pelo Ministro da Justiça,
Sr. Milton Campos, aprova a suplementarão dos vencimen-
tos da Magistratura, conforme foi requerido, apesar do
aumento dc despesa para o Tesouro.

O Ministro Milton Campos, que viajou ontem para o
Rio e conferenciará com o Presidente da República na
próxima segunda-feira, está evitando qualquer pronuncia-
mento sobre o assunto, por entender que somente a di-
vulgacâo dos estudos na integra poderá permitir a sua
análise.

MINISTROS
Fontes bem informadas, no

entanto, asseguraram ontem i
imprensa que não hí. a menor
dúvida de que o Governo, aten-
dendo ao anteprojeto do gru-
po especial, proporá o aumen-
to do número de Ministro- do
Supremo Tribunal Fcd_ral para
15, o que permitirá a constitui-
çáo de mais uma turma.

A5 criticas tle que o Govêr-
no estaria forçando éste au-
mento por interesses politicos,
segundo estas fontes, náo têm
o menor fundamento. A própria
Ordem dos Advogados do Br_-
sil. em estudo realizado ain.ia
quando ria Presidente o Sr.
Joâo Goulait, sugeriu o au-

mento do número de Ministros
do STF. Antes da Revolução
de 1930, o STF tinha maior
número de Ministros do que
agora, quando o trabalho é, evi-
dentemente. muito maior.

A competência do Supremo
Tribunal Federal, segundo es-
tas fontes, náo deverá sofrer
restrições, embora na realida-
de se pense em lhe dar mais
tempo e condições de dinmu'
as dúvidas sobre interpretação
constitucional. Náo há. na Re-
forma Judiciária, a menor pos-
sibilidade dc ser adotado o «is-
tema existente em outros pai-
ses, onde existem Tribuna ia
Supremos para diversos seto-
tes do Direito.
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Dalva de Oliveira melhora
e Juscelino telefona de
Paris pergunlaudo por ela

A cantora Dalva de Oliveira apresentou melhoras cm
_eu estado dc saúde, durante o dia de ontem, tentlu seus
familiares recebido, no Hospital Miguel Couto, um telefone-
ma internacional de Paris, tio Sr. Juscelino Kubitschek,
que desejava manifestar sún preocupação pelo acidente.

Manuel Nimo Carpinteiro, o amigo da cantora que di-
rigia o automóvel na ocasláo do acidente, apresentou-se
ao Cartório do 12.° Distrito Policial, ontem para receber o
formulário de exame de corpo de delito, a que deverá s«
submeter segunda-feira, enquanto o estado de saúde da
José Silvino dos Santos, um dos atropelados, é considerado
apenas regular.-

,1 tímida beldade

VISITAS

A cantora Lucíene Franco,
que esteve ontem no Hospital
Miguel Couto, não quis permi-
rir que os fotógrafos a fotogra-
fassem, o que resultou em qua-
se um principio de incidente.
Garrincha e João Dias, entre-
tanto, chegaram a pesar pata
fotos e Orlando Dias iniciou a
distribuição de fotos suas, au-
tografadas. mas foi Impedido
p-rios parentes da cantora .

Peri Ribeiro, filho de Dalva.
não se afastou ainda do hospi-
tâl, o mesmo fazendo seu
irmão Ubiratan. Durante *o
rlia de ontem, estiveram no'
Hospital Miguel Couto, entre
outros, os artistas Caubl Peixo-
to. Dirclnha Batista, Adriano
Reis, Elis Regina. Consu. lo Le-
audro. Alternar Dutra, Castri-
nho. Dorinha Duval. Grande
Otelo e Jair Rodrigues, o gc-
ieiro Marco Aurélio, do Fia-
mengo, e Garrincha. Além do
Sr. Juscelino Kubitschek, tele-
fonaram o Oovernador Carlos
Lacerda, o Governador Ademar
de Barros e a Sr». Maln da Ro-
cha Miranda.
. Apesar tíe um comunicado
oficia! da diretoria do hospital,
distribuído às 8 horas de on-
tem. dar um tom reservado às
notícias de progressiva., me-
lhoras no estado da cantora,
durante a tarde JA estava qua-
ss afastado o perigo de uma
súbita complicação. Na nu-
nhã dc hoje, o corpo d- mé-
tücos que atende à cantora de-
rerá dar nòvo pronunciamento,
ce caráter quase definitivo.

Cs familiares de Dalva ce
Oliveira e de Nimo Carpinteiro

sc propuseram a pagar as inde-
nizações ás vitimas'do acidente,
e os advogados Elias Lutifl a
Carlos Eduardo Kraus já en-
traram em entendimentos; nes-
se sentido.

Os dois ndvosados contrata-
rios pelos parentes da artista,
acompanharão também o pro-
cesso criminal instaurado na
12.* Delegacia Distrital, pelo
Delegado Fernando Schwab.
cujRs sindicâncias prosseguem,
eom depoimentos de varias tes-
temunhas.

ENTERROS

No Instituto Médico-Legai fei
identificada ontem como sendo
Neü Lourenço dos Santos a jo-
.vera mona no desastre. Foram
sepultados ontem Durval Vitor
dos Santos e José Antônio dos
Santos, enquanto no Hospital
Miguel Couto ainda permanece
internado Jcsé Levino dos Sar.-
ios. primo dos dois primeírca,
já fora de perigo.

O advogado Paulo Siqueira,
contratado pelos familiares das
quatro pessoas acidcn;ad__ no
Oldsmcbile confirmou que as
primeiras investigações indicam
que era Manuel Carpinteiro
quem dirigia o carro

As autoridades da 13* Deic-
éncia Distrital ouviram as de-
clarações de dois guardas que
estavam no locsl quando ocor-
reu o desastre e èjes declara-
ram terem vírto Carpinteiro
S-lr do lado esquerdo, entíe
fica o voSante, dírigindo-_e ln-
go «hi socorro da canters que
Visjavs so eeu lado.

Polícia encontra cadáver de
senhora idosa em um
apartamento de Copacabana

As autoridades do 13.° Disirito Policial encontraram,
ontem, cerca das 12 horas, o cadáver decomposto da Sr*
Manila Ferro de Azevedo, casada. 61 anos. natural de San-
ta Catarina, com a cabeça no meio tíe uma poça de san-
gue, no corredor que une a sala do apartamento n.° 1 102.
da Avenida Nossa Senhora de Copacabana, n° 748

As diligências foram feitas por solicitação do Sr, Ader-
son Hom Ferro, irmão da vitima, que. juntamente com
outros membros da familla, desconfiara do seu desapare-
cimento, uma vez que há quatro dias nfio tinha notícias
dela, e o apartamento exalava niatt cheiro.

QUEM ERA

A Sr,' Maxiiia Ferro de -to-
vedo era casada com o Gene-
ral Risoieto Barata de Azeve-
do. de 65 anos, residente n»
Rua Conde de Bonfim, 491
apt." 005, do qua! viria separa-'d? há nove ano_. Morava «õ-
rinha no apt.° 1 10_ ria Aveni-
da Nossa Senhora de Copaca-
bana, 748, mantendo boas re-
lações com a vizinhança.

Dsmingo passado comunicou
aos filhos, Srs. Aluisio Ferro
de Azevedo, Airton Ferro d»
Azevedo e Sr.* Laís de Azevc-
co Guimarães, que iria passar
o fim rie semana em Petrópo-
lis, como fazia habitualmente
E r.ão foi mais vista pela fa-
mfiía. que, entretanto, a pro-
curara naquela Cidade, por te-

.'.-íone, e no próprio aparta-
mento.

O Delegado Newton Casta, o
Comissário Milon Lago. o de-
t_üv« Dadaiti e o soldado
Araújo compareceram ao lo-
cal, com a perícia do Instituto
de Criminalística.

OS VIZINHOS

O cadáver encontrado no
corredor . mostrava ferimento
eontuso. na fronte, parecendo

Enaldo teve
ai moco de
desagravo

O Secretário de Turismo da
Guanabara, Sr. Enaldo Cravo
Peixoto, foi ontem homena-
geado c:m um almoço na
Churrascaria Gaúcha, a que
compareceram cerca de 900
pessoas e que íoi interpretado
pelos seus assessores como "um
desagravo à sua renúncia a,
sucessão carioca".

Saudou-o o Diretor do De-
partamento de Estrados de Ro-
dagens, Sr. Jorge Bauer, ex-
plicando que aquela era uma
homenagem á atuação do Sr.
Enaldo Cravo Peixoto à
imite da Secretaria de Obras
e a sua colaboração á admi-
nistraçâo estadual.

PROVA DE AMIZADE

O Sr. Jorge Bauer salientou
que o ex-Secretário de Obras
tinha muitos amigos ua admi-
nistraçâo do Estado, e a pro-
va era o elevado número de

.pessoas que compiirecíam ao
almoço.

Discursaram lambem o Mi-
nistro João Lira Filho, do Tri-
bunal de Contas, o engenheiro
Feüpe dos Santos Reis. da
SURSAN, « o homenageado,
agradecendo.

que a vi.íina havia _sdo go'-
pead» pelas «atai * bateu com
a cabeça na assoalho, mor-

_ renda.
Oa policiais do i3,* DP la-

t-.rogaram a v-iUihn. Sr.*
CieomUdes Morais .Ribeiro, qu*
di.se ter ouvido o radio tocar'
na maabá de segunda - feira
passada, O vizinho tío apart*-
mento n.° 1 10! avíttou-a pe-
la manhã, e o aiadíco Jaime
Mendel íoíou-lbe na tarde dt.
segunda-feira.

No apartamento íoram ea-
centrados oito cédulas de Cr*
5 mil, e uma cautela no valor
de CrS 600 mll, referente a
jóia- empenhadas na Cais»
Econômica. O guarda - roupa
apareceu revirado cemo uma
gaveta da cômoda, na saía de
estar. Objetos estavam espa-
lhado* peio chSo e alguns ea-
tojos vários que poderiam con-
ter valore.*.

Com duas fechaduras * tns*
corrente na porta, apôs o ar-
rombamente, verificou-se que
apenas uma fechadura catava
trancada e sem a chave cor-
respondcr.te. A morte deu-se,
presumivelmente, entre os dias
IB e 1* tío corrente. Se fôsse
latrocínio o ladrão não deixa»
ria aquele dinheiro.

Drogaria
vende errado
e eausa coma

O Sr Adil de Oliveira acusou
ontem, em visita ao JB, a Dro-
garia Romeiros da Penha (Rua
dos Romeiros. 111). rip ter-lhe
vencido o remédio Prcmarim
com MetilLe-ítosrona como sen-
do o produto Premarim com
Meprobamato. o qne ocasionou
à sua mulher sete horas de es-
tado de coma

Alertado pelo medico Wladi-
mir D-Avll Bittencourt sobre os
perigas da troca, o Sr. Adil de
Oliveira — que vai avistar-se
na próxima semana com auto-
ridades do Serviço dé Fiscali-
zação da Medicina e Farmá-
cia da Guanabara — procurou
as responsáveis pela drogaria,
que, além de o destratarfln, ne-
garam ter efetuado a venda er-
rada.

Exibindo a receita do Dr.
Wladimir D'Avil Bittencourt, a
nota de venda emitida pelaDrogaria Rome.ros da Penha e
o produto vendido, ó Sr. Adil
rie Oloveira prometeu agir pa-
ra que sejam aplicadas puni-
çõ5s nas farmácias que eng_-
nam as fregueses, trocando os
produtos

O Premarim com Metiitestos-
rona — tíe composição 400 vê-
?.cs mais forte do que a do Pre-
marim com Meprobamato —
deve ser vendido sob rigorosa
prescrição médica, pois o seu
emprego exige vigilância por
conter substâncias de ação psi-
cotrôpica.
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Timidn c tóhrin, Apaxra /irroMoii tim qtuttro intírpret+t

Moça da Tailândia, que éuMLss" Universo, diz que
nunca ouviu falar de Pele

São Paulo (Sucursal» — An...... Hongsafeula, uma me-
nina de 18 ano3, que seguiu o conselho do pai c entrou
num concurso de beleza na Tailândia juntamente com mais
150 moças, sendo eleita Aílss Universo 65. em Miami pouco
depois, chegou ontem a São Paulo dizendo que nunca ou-
viu falar de Pélé.

Apa-sra velo para desfilar na VIII Fenít. e participou
de um coquetel oferecido pela VARIG, ao lado de ?-ltss
Brasil 65. Maria Raquel de Andrade, e oito misses esta-
duais. Pela manhã, foi recebida no aeroporto pela MU.t
Sâo Paulo — que lhe entregou uma orquídea — e depois
visitou o Prefeita Faria Uma.

PAÍS DA LIBERDADE

Afí*». Universo, que precisou.
d? quatro interpretes para se
fazer entender — c assim mes-
mo muito ma! — disse que tiu
terra é o País ria liberdade, xtus
r.ad.a quis falar de politica.
Seus acompanhantes ficaram
assustados com algumas per-
mintas e «Jjressaram-Sí a dláer'que "tudn será dito sobre po-
litica". Apuisra explicou qtre
trabalha e:n um Jornal de su..
temi. mas não disse o que es-
C7UV_.

Mits Universo m»*tK*u~*e
muJío timida em sua enírevfe-
ta, revelando q_r r,So íará. ei-
nema, e desmentiu as noticias
Ce qne o. vestido com que yen-
t eu o' conrarso cm Mlfemi B,»ath
tivesse sido desenhado pela
Raintu tic seu pife. D!**? qu#
a uulca coto qt:e a Rainha the
cieu • foram aúruns «mMrlhf»
epsicando-a * sndar.

Apasra, que esiava ví«tsda
cóm um taiUear préio e umí
«'strfia de ífro» - desfilou à
noite no iUmã da Riiôdia, n%
P«aU, de malò, rntjtanlo Ma-

ria Raquel de Andrade usou
algumas crlaç^e. da caleçâo
Br&zilian Primitive. As misses
Séo Paulo, Minas Gerais, Ma-
to Crovo. Rio Grande do Nor-
te, Paraná, Espirito Santo ¦ e
Bahia estiverem presen.es ao
coquetel ofeTtcido » ,Wí*ot Uni-
verso.

EM TRANSITO

Mva Universo 6* permanectsi
ontem no Rio durante 40 mi-
r.iísos, em tránaAto par» Sâo
Paulo, tendo sido recepciona-
da no Gsiefio por IfiiJ Brssil,
Ma tia Raquel de AnSraí-e, rom
quem desceu ts*. o ngcân p«ra
tomar um csífefcho. que-teve
rt*' receber mai» art-rar . pat*
ajUKAr-se ao *cu . ttdK.o

Apasra Hottfasktíüa tt&l* um
'(tófevr de ervjíe-U rí-ir.i-ílKv.
meia.» ú* nfton ,e sapstos ri.
per!* brancos. Gscabetó, péx-'
:r. !'.:.-.•¦ para cima, pícs_»!r«s de
otiro e tns, cotar, siém ce um
rttójio tic puteo completavam
com a bôbár 4« nap* preta e
branca, o conjunto <_3tÍiflcado
moto stmple* r aimpÉHèi,

Trota ajuda a Fundação
do Parque do Flamengo
com nome de Olavo Bilac

O lider do PTB na Assembléia Legislativa, Deputado
Frederico Trota, manifestou-se favorável â men.vacem do
Governador Carlos Lacerda transformando cm Fundação o
Parque do Flamengo, mas que apresentará emenda á men-
sagem, no sentida de que o seu nome seja Fundação do
Parque Olavo Bilac.

Revelou o Deputado Frederico Trota que nos contatos
mantidos cem vários dcrnitado* sentiu a aprovação dn me-
dida, apesar da falta de conhecimentos dos detalhes da
criação da Fundação, mas que fará esforços no sentido «la
aprovação rápida da mensagem

OLAVO BILAC
Acrescentou o Deputado

Frederico Trota que antes mes-
mo de o Governador Carlos La-
cerda enviar ao Legislativo a
mensagem propondo a trans-
formaçÃo do Parque do Fia-
mengo em Fundação, npre_en-
Iara um projeto, que Já «nit_
com parecer de tôdss as Co-
missões ria Assembléia, deter-
minando que í<_._c dado o nome
de Olavo Bilac «o Parque;

- Defendi em meu projeto
que nada maU justo do que s?
prestar tMa homenagem àquele
que foi tun grande poeta, mes-
tre do civismo e cultor do na-
cionalismo e. além do mais.
porque, êste ano, se comemora o
centenário do seu nascimento, e
a simples denominação de uma
praça com o seu nome nfto es-
lá à altura da nua obra.

O arquiteto Lücio Costa de-
criarcu à imprensa que "uma
obra como o Parque do Flr.-
mengo precisa ser preíervad»
atrairá) de uma autarquia ou
funtíaçüo com recursos pró-
prioa * administração autôno-
ma".

Disse Lúcio Costa que se «le-
gra em ver o interesse da lm-
prensa pelo problema, "já que
éle esta ligado diretamente á
sobrevivência dc um dos recáts-
tos construídos pelo homem no
Rio. cidade rica em beiriii» na-
turais".

— Não acredito que o* res-
ponsávels pelos interesses do
Estado e do próprio povo, os
deputados, náo tomem uma ini-
ciativa imediata para diu*con-
línuldat!-'1 á obra e Inzer com
que o Parque do Flamengo atin-
ja seus resis objetivos, r

Inscrição para concurso
de bandas escolares
prorrogada até setembro

O prazo de inscrição para o I Concurso Nacional rie
Bandas Escolares, promovido pela Divisão de Educação
Extra-Escolar do Ministério de Educação e Cultura para
comemoração do IV Centenário do Rio, foi prorrogado até
o dia 20 de setembro. A prorrogação dará oportunidade a
um maior número de concorrentes em todo o Pais.

A banda que conseguir a primeira colocação receberá
o prêmio de CrS 1 milhão e em cada Estado haverá pro-
vas eliminatórias durante a primeira quin/ena de outubro.
As finalistas participarão da última prova, que será no fi-
nal de outubro, na Escola Naeional de Música.
ELIMINATÓRIAS

Para as provas eliminatória.,
nos Estados serão exigidas a
execução de duas músicas es-
colhidas pelas Bandas, além
do hino do Estado e umn can-
ção típica. No Rio a música
oficial será Cidade Maravi-
lhosa. de André Filho e na
concurso final serão obrigató-
rias duas peças escolhidas psla
Banda concorrem^ além áa

Hino Nacional e do Dobrado
Rio Branco.

As bandas escoíare.s deveráo
ser formadas por rapazes e
moças de cursas secundários
tnivel médio), r o número de
seus componentes varia entre
18 e 40. Os conjuntos deverão
.?* apresentar cm comemora-
Còe-s e festividades e.-.colare*.
executando dobrados e arran-
joa musicais.

HSE sofre falta de água
Iní 15 dias e suspende
internação de enfermos _

O Hospital do.s Servidores do Estado, que sofre falta de
água há 15 dias, está paralisando, progressivamente, seus
serviços assl.stenclal.s e .suspendendo as Internações e pode
suspender, a qualquer momento, a alimentação aos doentes,
segundo declarou ontem ao JB seu Diretor Elio Arduino.

— Tal anomalia, jamais ,sofrida pelo HSE, atingiu já
a casa de caldeiras, que fornece vapor para todo o hos-
pitai e poderá prejudicar as operações cirúrgicas, sc não
íôr adotada uma' providencia imediata.

PROBLEMA
— Apesar de pedidos reite-

rados feitos pov sua adminis-
tração o problema vem crês-
cendo há 15 dias e proporciona
iodes os dias de 11 às 14 ho-
ras. quando d movimento de
diagnóstico é bastante acen-
tuadò, um corre-corre tremen-
cio. pois o consumo de água
nesse período eleva-se a 70 mU
litros — declarou o médico
Elio Arduino.

Os maiores prejudicados até
o momento, conforme o mé-
dico. são os serviços de lavan-
deria. alimentação e, "o mais
.«crio de todos", a cnsa de cal-
deiras, que influi diretamente
cm todo o complexo funciona-
mento do Hospital desde o se-
tor dc alimentos «o de opera-
ções cirúrgicas.
ROUPA SUJA

Salientou amd_ o Diretor do
KSE que esse fato já ocorre

de há muito em relação a qua-se todos os hospitais do Rio.
mas que pela primeira vez se
verifica com o Hospital dos
Servidores do Estado, "padrão
A da América Latina, de acordo
com láurea mantida pelo Co-
légio de Cirurgiões dos Esta-
dos Unidos".

— Durante, esta semana o
Hospital Fernando FHguelras
nos encaminhou quantidades
de roupas de seus doentes para
que nossa lavanderia fizesse a
lavagem e. por incrível que
possa parecer, estamos também
procurando uma que lave a
roupa de nossos enfermos —"
acentuou.

Lembrou o médico que "essa
oconéncia é bastante incoe-
rente" e fêz apé!o para que os
doentes em casos graves não
procurem o HSE por estes dias.
mas o Pronto-Socorro do Es-
tado. "pois as internações de
emergência e ambulatório es-
táo suspensas".

Será inaugurado hoje no
Riíssel o monumento-altar
ao Padroeiro da Gdade

O Monttmento-Aitar a São Sebastião será inaugurado
hoje, ãs 10 horas, no Campo do Russel, quando receberá a
bênção do Cardeal Dom Jaime Câmara, seguida de missa
e. no local, será exibido, peia primeira vez ao público, um
íémur que faz parte dos restos mortais do padre Anchieta,
vindos de Roma, onde se encontravam há três séculos.

O Governador Carlos Lacerda e altas autoridades et-
vi.?, militares e eclesiásticas estarão, presentes à solenida-
de. em que haverá entrega de condecorações a todas as

pessoas que colaboraram para a construção do monumen-
to. oferecidas pela Secretaria dc Turismo e como Presiden-
te da Comissão do Momtmento-Altar falará o Marechal
Mendes de Morais.

MONUMENTO

O MonumíintJ-Aíiar s Sio
Sebastião, padroeira do Rio. e
o maior blsxro de graníto-lra-'.-.:-..\i-> e t-culturado da Ci-
dade, pesando 42 tonelada-,
com 11,4. m de altura, sobre
txía metros de rampa aJardt-
nada. A estátua foi lavrada por
Chaves Pinheiro e ampliada
par» 6.80 m pelo escuitar Dan-
ta Csoct, sítido também de
- ua autoria o pedestal - sltar
etn part*,-!* com o escultor
Ctsczío Zaaí.

O itmar <k> Piirt Ar.chl.4ft
..f-ri levado nn cociera para o

í-csj, deade. o Psiicio Sáo Joa-
quim. Posteriormente, será le-
vado a diversos hcipiuís do
Estado, entre eles a Santa Ca-
ia tía Misericórdia. Ber.tfieén-
da Portuguesa e Hospital An-
chi-ta, ficí^do em exposição a
partir de «nunhi, na Igreja de
Noas* Senhora do Parto.

O f-mur está. guardado numa
caixa ria metal, com tampa de
ndro (rrosso, lacrado pelo sé-
io da Companhia da Jesus e *«
encontrara n» Itália desde
ISlt. qusndo foram errumades
em Vitória, eo Espírito Santo.
es renas mortais do Padre Ati-
chieta

Imóveis dos IAPs serão
vendidos aos inquilinos
eom um prazo de 30 anos

A ComissSo lntcrminuterial. presidida pelo Ministro
rio Planejamento, Sr Roberto Campos, incumbida de esta-
beleeer critérios de venda de todos os imóveis residenciais
pertencentes acs IAPs. autarquias federais e Caixas Eco-
nòmieas aos seus inquilinos ou ocupantes, já concluiu o an-
teprojeto que snbírit a sanção presidencial, estabelecendo
a praso dc pagamento em 30 anos, com juros de 1 a 6?;.
ao ano.

Os imóveis serão avaliados dc acordo com os critérios
usuais, estabelecido- pelo DNPS, e o anteprojeto estabele-
cera que os araüados cm quantia igual ou inferior a Cr$
7 920 mfl sofrerão uma reduçào de 31"- por ano de idade de
construção, por serem considerados populares. _ os Inqulll-
no* que tiverem mais de quatro dependentes terão o juro
estabelecido reduzido era l1*.

CONDIÇÕES
Feita a avallàçio por crit*-

rio normativo que sc baseia nas
técnicas usuais, cs IAPs, au-
tttrqulas e Caljtas Econômicas
teráo o pra«> cie 10 tíias para
publicar em edl .ais e pela im-
preusa o resuliado daa avalia-
çd-s. As condições de compra
sSo as seguintes: o pvnio de
pagamento será rie 30 anos eom
juros de l a 6*í. sofren.io o
valor arbitrário uma deprecia-
çio de l,S a Z<".. «o »n<v sendo
que a (lepreciiiçáo máxima se-

ri aplicada para as habitsçôjs
do tipo popular, consideradas
as de valor igual ou inferior
a 1-0 vezes o maior salário mi-
nimo vigente no País, o que
nas bases atuais será de Cr$ ,.
T 200 mll.

Oa juros serão aplicados de
acordo com o salário ou ven-
cimento do inquilino ou octipí.n-
re que adquirir o imóvel. Tô-
ria a transaçáo vai ter cober-
tura tot.tl tío- riscos pelo te-
gtiro, nos casos de morte. In-
valideas t desemprèito.

Defeito no motor jaz avião
voltarão aeroporto, mas
tudo não passou do susto

O avião Convair 240. preilxo PP-CFD, da Cruzeiro do
Sul, ficou avariado ontem no Aeroporto Santos Dumont, ao
tentar regressar à pista, depois de ter levantado vóo, devi-
tío a um defeito no motor esquerdo. Entretanto, como tu-
do não passou de um susto, apenas quatro dos 28 passa-
Keiros não prosseguiram a viagem para Recife em outroaparelho.

O Diretor Jurídico do_ Diários Associados, Sr. José Ra-
belo, contou que os passageiros notaram uma anormali-
dade no barulho dos motores, e depois viram que o avião
regressava à pista, sentindo-se logo em seguida um estre-
mecimento multo forte. Da tripulação, apenas uma co-mlssárla desmaiou, quando aparelho já estava parado.
O ACIDENTE

O avião Convair 340, bimo-
tor, batizado com o nome de
Arcturus, la completar o vôo
152, com destino a Recife, de-
pois de escalas em Vitória,
Salvador, Ilhéus, Aracaju e
Maceió. Após as verificações,
já com os passageiros a bordo,
o aviáo se dirigiu para a pista,
para levantar vôo na direção
do PSo de Açúcar. As lOh 18m
decolou, mas como havia sido
notada uma anormalidade no
funcionamento dos motores, o
Comandante resolveu %-oltai- ao
aeroporto.

O aviáo contornou a Bala
da. Guanabara e desceu na
cabeceira da pista, próximo ao
antigo Mercado Municipal. De-
vido à pista molhada derra-
pou e depois os motores dis-
pararam Como seria impôs-

sivel freá-lo antes de alcan-
çar o mar, o Comandante vt-
rou o aparelho pará o grama-do do lado esquerdo da pista,batendo numa das lanternas
laterais de balizamento e que-brando o trem de aterragem
esquerdo. Tombado, o aviáo
arrastou-se pelo gramado até
parar, às lOh 27m. próximo à
via de acesso da Escola Naval,
com todos o.s passageiros sal-
VOS. íi ;

PERÍCIA E CALMA

Além dos 28 passageiros, es-
tavam a bordo cinco trípulan-
tes: Comandante Serrano, co-
piloto Calmon, radlooperador
Furtado e comissários Borges
e Nelde. Segundo o comissé-
rio Roberto Borges da Silva,
tudo nâo passou de um gran-
de susto, graças à calma e *
pericia do Comandante.

Maracanãzinho abre hoje
para 

"sJiow?" de pandeiros
e um desfile de cantores

No concurso O Pandeiro de Ouro, que a Secretaria de
Turismo programou para as 21 horas, no Maracanãzinho,
em comemoração ao IV Centenário, haverá, além da elei-
ção do melhor pandelrista 

'amador 
das escolas de samba

cariocas, um desfile artístico, com a participação de can-
tores populares.

O vencedor do concurso — cuja entrada será fran-
queada ao público —-, e a escola de samba a que pertencer
ganharão, cada qual. um pandeiro de ouro. Serão ainda
distribuídos troféus aos 10 finalistas e às escolas de samba
que tomarem parte na festa.
CRITÉRIOS

A bateria que acompanhará
o concorrente, na ciassíficaçAo
fina.' será obrigatoriamente
apresentada pela escola de
samba de que fai parte o pan-
deírista e deverá ter, no ma-
ximo, lô ritmistas, com cuíca,
itirdo. taro!, tamborim, açoçô
e reco-reco.

O show, que se abrirá apôs o
concurso, reunira ainda Russo
rio Pandeiro e a Orquestra de
Carioca. Jorge Higino Btten-
court,' pandelrista da' Man-

gueira. foi impedido de parti-
cipár do certame porque tem
uma casteira da Ordem dos
Músicos. Ele explicou que foi
obrigado a associár-se à enti-
dade em virtude da promessa
de viagens, mas jamais atuou
como profissional.

Entre o.s inscritos, estão a;n-
da dois pandeíristas interna-
cionais: Rogério e Zeníldo.
Jorge náo reclama quanto à
disputa do prêmio, mas acha
qu? devra sc apresentar, como
outras vâo fazer, sem concor-
re r.

Oposição na Assembléia
quer sessões extras, mas
Governo promete impedir

A bancada da Oposição na Assembléia entrará, segun-
da-feira, com um requerimento, solicitando sessões extra-
ordinárias nos dias 25 e 27 de agosto, para a apreciação
de vetos do Executivo e matérias aprovadas pelo Legisla-
tivo. Cada sessão extraordinária custará CrS 30 milhões e
a bancada do Governo declarou que colocará todos os obs-
táculos para que elas não se Instalem.

O lider do Governo na Assembléia, Deputado Mauro
Magalhães, disse ao JORNAL DO BRASIL que "essa é maia
uma manobra daqueles que apenas falam em poupar os
bolsos do povo, mas que na prática agem contrariamente,
visando única e exclusivamente aos seus interesses parti-
culares".

PELA PRORROGAÇÃO
A Mesa Diretora da Assem-

bléia Legislativa, por proposra
do entáo Presidente, Depurá-lo
Danilo Nunes, ante o que foi
classificado de "campanha do
desmoralluaçáo da Assembléia
por parte da Imprensa", resol-
veu examinar o problema da
aprovação de vetos, uma ves
que tõmente em sessões extra-
ordinárias ela era feita.'

Por proposta apresentada pe-
los Deputados Mauro Maga-
lhSes e Danilo Nunes, em reu-
niáo com as lideranças parti-
darias, deliberou-se pelo envio
á Mesa de uma resolução, se-
gundo a qual os vetos não mais
seriam apreciados em sessões
extraordinárias e alm em pror-

rogações de sessões, para qu*
se poupasse o gasto de CrS 30
milhões com cada uma delas

O assunto foi levado a. Pie-
nário' e alguns deputados, en-
tre eles o Deputado Néison José
Salim, pe manifestaram cor.-
tràriamente à medida, argu-
mentando que "somente com
sessões extraordinárias é que
se examinam vetos, pois nar
prorrogações nunca sa obtém
número regimental". Apcs
muita discussfto foi vencedora
a idéia defendida pela Me.sa.
que terminou por conseguir qua
os vetos nâo mais fossem exa-
minados unitàriamente e sim
em grupo de cinco, num mini-
mo de duns votações por ses-
são.
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Da presos tia Ppnitenciiiria Lemos Je Brito, que por motivos óbvios nunca puderam /requentar uma escola, tiveram, ontem, òs 17 horas,
•i primeira imwiasõo He uma nula, com a abertura da campanha de alfabetizarão: o nprendisado joi anunciado pelo representante d*
Secretaria de Justiça. Sr. Eugênio Sigaud. professòrat Talita. Mager. .-ilfredina de. Sousa f Sr. Ariel Tacta, Diretor da Penitenciário»
Para facilitar o eniina, ns promotores da campanha focalizarão temas nacionais, como jtttebol r folclore, que devem intereasor eo»
JKimeas isolados da aociedãda. A ancota paaaará « funcionar 4*pois de amanha, è> IS horas, com vobmtârU» aervindo de yinnitnr^
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i|« 0 Sr. Mário V. Ribeiro.
ex-combatente da Força
Expedicionária 

'Bras ilelra,
solicita "a publicação desta
carta-aberta de um praci-
nha ao Exmo. Sr. Presiden-
te da República e, minis-
tros, a fimrdeqüe"atendam
sos reclamos justos dos ser-
vidores públicos, que nada
têm a ver com a 'situação

caótica da economia brasi-
lelra".

&\it "Que saiba o Exmo. Sr.-
*> .Presidente da República —
'm, 

prossegue — que o humilde
^^.«ervldor, ganhando um mi-
JS^aero- vencimento, não tem

condições de educar e nem
alimentar os íllhos, Inibido"de. 

manter a íamilia, esta
íamilia brasileira que, jâ

•¦- tâo sacrificada pelos tuba-
.''', rões de casaca, vai morren- .

, do aos poucos subnutrida,
Z_ .vítima da fome e da tu-
ti berculose, devido ao desça-

so dos governantes, que têm"/. os seus honorários reajus-'" tados por decreto, de acôr-
do com o custo de vida.

. ¦ Não ê justo — vertera •—
2^0 que V. Exas. vêm íazando
*V com os humildes, V. Exas.
¦v- devem lembrar que comba-
í"; temos na Itália derraman-"do nosso sangue deíenden-

...do a democracia contra a
--opressão nazista.

Nesta carta — diz ainda
„-.— devo lembrar a V. Exas.
fi.y- que existe acima das vossas ¦
'/'j autoridades uma Justiça

; Divina que tudo vè e tudo
be&sabe • que um dia irá pe-
•-»• dir contas a V. Exas. de
*; ' tudo isso. É nela que confia-

mos, enviando esta carta-"*»'4; 
aberta, a íim de que os re-
ciamos e anseios desta cias-

*>* s« que hoje está de luto se-
Iam atendidos, enternecen-** 

j do os vossos corações de
.,,:.--país o chefes de família,

¦" dando-lhes um salário Jus-
¦-'to, a íim de amenizar a.'grande miséria que reina

- . no lar do humilde servidor,
..-, ignorada por V. Exas. ond»
-z* crianças famintas necessi-

tAm de escola, pão, leite e.
carne para sobreviver."

...irv." *
i-râ^i' ' *
-.-?ijjf o Sr. José Maurício re -

ferência, com "os chama-'.do* Artistas Independeu-"jf '.tes, o Exercita Brasileiro,
já na pessoa do Exmo. Sr. Mi-

nistro da Guerra, General
Artur da Costa e Silva. Re-

& verencia também o seu pa-
fcremo. o Duque de Caxias".

"". sj< O Sr. J, Itororó d» que*_„ "no momento «ra que o Bra-
i-.^ail atravessa sérias preo-

rrupações, informa que ioi
--^"testemunha de que o Maré-''Vchal Teixeira Lott é nobre

figura do Exército Nacio-
nal", e arrola «nas quallda-

, des:
:^-,,.- "D Elevada cuitura pro-
-¦- ^tssional, adquirida desde os

bancos do Colégio Militar
do Rio de Janeiro, onde de-

„< .aempentiou as funções de
í comandante-alnno, honra
que só é concedida a jovem
excepcional; 2> Honestida-

//'Ae ao mais alto grau; 3)
Capacidade profissional ior-
lada em todos os cursos que
tirou no Exército, que o ca-
pacitaram a galgar o posto
de general, sem favor; 4)
Oficial disciplínadíssimo «o
muito disciplinador, muito
conhecido no Exercito pelo
seu rigor no cumprimento"dos regulamentos; 5) Exce-'lente 

administrador, o que¦ .foi revelado nas funções
"•Jque exerceu como Ministro"^da Guerra; 6) Católico pra-
v ticante, desde a mais tenra

cidade; 7) Chefe de íamilia
ti exemplar; 8) Franqueza e

1 lealdade, reveladas sempre
/ durante a sua vida militar

; e na Vida pública; 9) Vigor
é físico invejável, adquirido

na prática permanente d»
ginástica, desde a Juventu-
de até a data presente; IO»
Desassombrado. o que revê-

>*?'lou classificando oficiais ti-
.^dos como comunistas em
^unidades e repartições ml-
--ilitares que nunca pratica-
--ram atos de rebelião; 11)

Coração magnânimo e jus-
_„„,to, revelado em muitas oca-
y-M-aiões.

Comunismo, em nosso

JORNAL DO BRASIL COISAS DA POLÍTICA

-it:

Diretor-Presidente:
C. Pereira Carneiro M. F

Rio, 21 de agôato áa 1Q(SS
Oiratores:

do Nascimento Brito « Celw de Soti«» * 811»»
Editor-Shele:

Alberto Dlnn»

Candidatura ilegítima
Está nas máos da Justiça Eleitoral — portan-

to ém mãos criteriosas 
"— o quinhão maior na

responsabilidade de cortar as asas ap revanehis-

mo que resolveu se apresentar no plano eleitoral,

encarnado na candidatura do Marcclial Teixeira
Lott. Desde o momento em que o PTB capitulou

à ação subversiva da sita ala munchista, o pro..
cesso eleitoral turvou-se. A maneira como o can-

didato conseguiu inipor-sc foi um desafio aberto
à consciência demderática brasileira: o indigita-
do candidato, de inicio condicionou ã uuanimi-
dade a aceitação da honra dc representar nas ur-

nas o espírito de vitidfü», más daí a pouco sua
vaidade — ponto vulnerável na fortaleza de sua
alma — dava passagem aos inimigos do regime
e seus amigos particulares, ambos maus conse-
lheiros. O Marechal Lott .acabou.sc rendendo e
disputou a eleição que substituiu votos por tapas.
A urna onde estava lacrada a sua derrota foi ar-
rebatada por um bando de jnlteadores e levada
em júbilo totalitário para os porões da conspira-
rão comunista

Três dias depois, sob a proteção de tropas
armadas, o PTB iniciava outra sessão para esco-
lher um nome à altura da responsabilidade do
Partido, mas acabou prevalecendo um candidato
ao gosto do grêmio invadido. pêlos agitadores.
Vaias, empurrões e todas as formas dc coação to-
talitâria asseguraram no .Marechal Teixeira Lott
a missão dc agente provocador antidemocrático.
Ficou patenteada a intenção tlr perturbar a cam-

panha e tumultuar o processo político. Com a
mesma desenvoltura com que pediu transícrên-
cia do seu título de eleitor para Teresópolis, o
Marechal Lott requer agora uma candidatura
inaceitável por todo*, ns título-. .Não há nada que

¦ I

JI'
¦¦'

justifique a' presença 
' intolerante do ex.Ministrn

da Gueíra na vida pública brasileira. O Paia já ô
importou além de iodas as cedida»: foi Ministro
da .Guerra por mais de «eis anos. Sua vaidade, V

qué" sc fere com facilidade, «obra áo regime ura

preço excessivo pela reparação.- Depôs nó» * tu-
telou um Presidente da República, além de ter
subscrito ém quiitto lugar o pedido para a saída
de:Yárgas; i 

'">-Z-y 
_

A encariiação eleitoral do revanehisihô serv
vé a um plano eoncebido :c©ro espírito vingativo
,e subversivo. Ò Marechal Lott — é bom nio et-

quecer — foi o pioneiro na subversão da ordem
hierárquica militar e seu nome se prestaria para
um trabalho dc subversão ahert* dentro das Fôr-v

ças Armada?. Portanto, exceto os que se omiti-
rain no momento de maior perigo, nas véspera*
do ;il de março, c os elementos confessos da sub-
versão, ninguém pode fechar os olhos ao lado
acintosamente revanchista da candidatura Lott.,

Ao apreciar a questão do domicílio eleitoral
— à qual o pretendente renunciou voluntária-
mente na Guanabara — ou no julgamento do pe-
dido do registro, a Justiça Eleitoral deve ter em
conta que os aspectos políticos interferem per-
manentemente na. matéria e que cumpre não des-

prezar essa incidência. Não está em jogo uma abs-
lração e sim um fato concreto de natureza politi-
ca. uma provocação intolerável, um desafio aos
responsáveis pela Revolução feita para erradicar
o« subversivos e bloquear a subversão. O Brasil
não pode perder seu esforço de recuperação de-
mocrática por amor a filigrana* jurídicas, A can-

didatura Lott è uma questão pnlíttro.jiiridira e

comn tal deve «er julgada.

Personalismo
É preci*o reduzir a pretcn<a crise qne esta-

ria se. desenvolvendo na Marinha, neste momen-
to, a suas verdadeiras proporções. Q caso nâo

passa Ho« limite* de uma inron formação de*cahi-
da, pura e rxehi-fivameiite alimentada por wé.i*icfr>
tilrilidadfí pessoais inju*taincnte ferida*.

Gomo é sabido, um pequeno número de «fi-
riais-generai* da Marinha vem teimosamente *o--
tentando ponto*-de-vi4a contrários à orientação
do Governo no ea»o da aviação embarcada. Com-

pree.ndc-»c« até por motivo,* de xéhk profissional,
ipie hoóveate opiniões divergente* e qmflilantr»
em assunto que di* dr pértó nnn w* vntcr?s«e# da
Armadn. (> qur nio vc. pode ci>iuprr«*ml«-r. porém.
É que. uma \ct tomada a deci^ã<» por parte d»>
Presidente tia Republica, lais ilivergêndai náo
tivessem deixado de constituir um pretcoio nudeo
d» resistência que, já agora, ofende o pniprir» **-

pírho da hierarquia militar.
Maií e-tranho ainda há de parecer ao« ei-

pintos isentos o íato de oficiais-gcneraii-» deígOf-
toso* por não terem ronseguido impor a vitoria
de seu ponto-de-vista em matéria esiritítmente pro-
fiíüional e técnica. Ms recusarem a atender a*>
chamamento do Ministro da Marinha para as«u-
mir a responsabilidade de funções rombsionad»*

que nada têm a ver com a antiga c já supt-rnda
- - polêmica em tôruo do Mimi» (.crtti*. O curió-
so. porém, é que tais elementos renunciam ao»

portos de comando a que sáo chamado», mas nâo

querem abrir mão. ao mesmo teuipo. de direitos e
regalias que estão diretamente vinculado* à boa
e disciplinada prestação de serviços ronsenlâneo»
rom as altas patentes que detém.

>No momento em que o Governo enfrenlou
ft problema da escolha para efeito de promoção

a uma xiga no Almirantado. obviamente essa es-
rolha nâo poderia recair em qualquer dos vier-
almirantes t^ut *e negam às fnnçóe» superiores

para ** quais foram. rriteradametiSr. convocados,
O quadro de Almirantes de Eèquadra è limitado
d cinco vaga*, que. devidamente preenchida* pe-
lo* critério* tradicionais d* disciplina « d» me-
recimeni** pe***al. constituem posto-chavç* no
alio comando da Marinha de Guerra. A simples
falta de identificação com a* norma* adotada»

pelo Governo, em um ra»« que, infelizmente, se
arrasto» por muito mais lrmpo do qUe *erb d*
e*per«r ou dejcjar. é hatiante para. no mínimo,
afantar o* pouct>* inconformado* da hipoteW d*<

promoção. .Não teria cabimento o Presidente da
República, qnf ag?. «o caso. eom critério impe*-
inai e em consonância com o» interè*»e* da Man-
nha. afinar promoções que *ipoifÍr«*.*em verda-
deiro premiu «o» que sc esqimaiu ao dever da
hierarquia. A própria autoridade do Chefe do Co-
vírno eslaria, ne^*r ca«o. fortemente atingida.

Poi* è em turno de qur-tão meramente pro-
fí#íÍonal, e de contorno* lio nítidos, que agora
#e tenta, hnpatriòticameiue, faner rrer à opinião

pública que uma gra\c cri-e la\ra no seio da ofi-
rialidade da Marinha. Tal pretensão, destinada
ao fracasso, é. além do mais. um mau exemplo

para ft* jovens oficiai» e *õ »e presta á» explora-

ções de caráter político com que os interessado*
numa impossível »ubver»âo arompAnjpun o de«
senrolar dos acontecimento*. O Governo «abe,

porém, que não há cri*e e não está disposto a ce-
der diante de suscetibilidades. com prejuízo de
sua autoridade e dos principio* da hierarquia. O
tempo em que tais manobra* podiam medrar e
ir adiaute já pas*ou — e para nunca mais voltar.

Engano estudantil

Pais — continua — só tem
sJgervido para promoções de

coronéis a postos superio-
res da hierarquia militar e
para encher os bolsos de
políticos e de maus poli-

...ciais. Mas o que existe mes-
g.|Cio é Xome e íalta de capa-

cidade das autoridades. £
preciso que se respeite a
leil É preciso que se res-

,5 jjeite a democracial Ê pre-
aafcciso que se respeite candi-
á* dato e também eleitores."

///..'jjt Os Srs. Cláudio Guinja-
rães Ferreira e Luis Afonso

m Agapito da Veiga, membros'm 
da Associação de Karbilis-
mo da Guanabara, escre-
vem para dizer que "as car-
retas em que andam tèem

" 
/freios e que ninguém se íe-

* re quando realizam alguma
!^corrida pelas iadeiras do

*.~ Corcovado.''
í>i ¦-

..-VO' ""¦•-*: ,¦" •
~'!ÍB ¦'• . ¦ - '

JttSS:

Assiste-se hoje a uma cena antiga em Rra*í-
lia, a Capital construída para i-er a cidade do fu-
turo e da esperança. São estudantes univeesitá-
rios cm greve, uma greve inspirada nas mesmas
distorções e nos mesmos equívocos do passado.
Mais nina vez a mocidade acadêmica confunde a
missão que lhe cabe rta vida do Pois, invadindo
atribuiçõe* que estão longe dc sua competência,

perturbando as relações de autoridade e de res-

peito entre os corpos docente e discente, lançaú-
do a semente da desordem onde o sentimento da
harmonia constitui uma necessidade basilar.

Porque dois professores foram afastados pela
Congregação da Universidade dé Brasília, os alu-
nos dessa Universidade >se acham com o direito
de recorrer à gre\?e. Quer dizer: violentam êlcs

próprios a oportunidade que o Estado lhes conce-
deu ou facilitou para se tornarem cidadãos pres-
tantes, para galgarem até o topo a escala profis-
sional e social, coúio se estivessem, com êsse ges-
to inconseqüente, lesando a posição dos mestres
e da autoridade pública ou marcando pontos na '

sua pequena batalha anti-hierárquica. Que terrí-
vel engano cometem! Pois na verdade se auto-
flagelam, rasgam as próprias cornes, renunciam
à claridade pelo obscurantismo, obstroem os seus

próprios caminhos dc acesso ao futuro.

Não se deu conta o universitário brasileiro
de que è um privilegiado na sociedade brasileira.
O Estado lhe propõe os meio» de estudar e ainda
lhe paga os estudos. Em outras palavras: todos os
contribuintes do País, dos mais ricos aos mais

Constituinte em 6?
com ou sem Castelo

• ¦ 
: 
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O exame preliminar das
diferentes fórmulas sugeri-
das para ti reforma do re-
tílme .está, levando alguns
dos mais responsáveis ho-
mens do Congresso, no Se-
nado e na Câmara, à con-
clusáo de que tódas elas
íHmdutdm. objetivamente, à
idéia de que, na prática, o
que se vai, fazer é uma no-
vá .Constituição. No traba-
lho elaborado pelo Senador
Afonso Arinos, e que tem
servido, senão de base, pelo
menos de ponto de referên-
cia parao, meditação das li-
derancas e das figurai do
Governo interessadas na rc-
visão institucional, já se ob-
serva que a Carta de 1946.
tendo sofrido quinze emen-
das e estando para receber
quando nada mais três ou
quatro, se converteu num
texto incoerente, cujas dis-
posições, por vezes, entram
em conflito umas com as
outras.

A partir dessa observação
— o que vai ser feito, na
realidade, é uma nova Cons-
tituição — os Uderes refor-
mistas tenderam nat últi-
mas horas para a fixação
de úma fórmula suficiente-
mente ampla para .abarcar
todott os aspectos políticos
do problema que se deseja
resolver com a reforma e
tambim tódas as questões
técnicas que ela irá. fatal-
mente, suscitar.

Natxeu, assim, natural-
mente, a sugestão de uma
Constituinte, cuja convoca-
Çãa, entretanto, colocaria
diante dos especialista* rta
matéria algumas dlficuldc-
des a solucionar. Quem a
convocaria? A tal pergunta,
tesponde-se com a obterta-
cáo de que houve no Pais
uma reialuçâo que, longe ce
se haver esgotado em sen
poder criador, se encontra,
row.o afirmou muita recer» -
ftmentê o próprio Presiden-
tt de República, em plena
fase de afirmação. Sm abril
dt tffi. o Comendo Supre-
mo poderia ter (fiwofrftío o
Congresso * eonvocadn
imeííBiamente., ou pouco
depois, uma Assemblete
Constituinte destinada a
nbitttmr a Cowrtfiuiçóo t

implantar as bases do nôvo
regime que, de fato, .se ins-
taurava no Pais.

Não tendo isto ocorrido
em abril de 1064, poderia
ocorrer agora?

Tendo-se em vlsta que a
revolução continua, e que
na esfera politica deu ape-
nas os primeiros passos pa-
ra se justificar a si mesma,
responde-se afirmativamen-
te a essa segunda indagação,
dando-se ao próprio Con-
gresso. em ves de dissolve-
lo: a tarefa da convocação,
uma vez que éle foi, pelo
Ato Institucional, não ape-
nas legitimado mas incor-
porado ao mecanismo do
poder revolucionário.

Como fazer

O que se tem em mente,
entre as figuras mais res-
ponsávels, é a votação üe
uma emenda constitucional
que círibua expressamente
ao futuro Congresso a tare-
fa de elaborar a nova Cons-
tituição, mantidas as linhat
mestras da atual, que são o.
sistema federativo e o regi-
me republicano.

Em 1966, segundo essa
fórmula, o corpo eleitoral
seria convocado apenas pa-
ra escolher os governadores
dos Estados não alcançadas
pelo pleito de outubro deste
ano e para eleger o Con-
gresso. suficientemente es-
clarecido. no curso da cam-
panha, de que os novos con-
gressístas sc reuniriam in-
vestidos do poder especial
de implantar as bases de.
um novo sistema de Go-
vento.

Quem preside
à reforma

A eíeiçáo preiMencia/ de
IS66 seria, conseqüer.temen-
te. stip>-imida. Algumas das
pe-tsoas que examinam pre-
ferenctelmente a fórmula
aqui divulgada sustentam a
conveniência dc se manter,
pc aio do Congresso, o Ma-
rechal Castelo Branco no
Poãer por mais um ano.
tempo suficiente it efabo-
raçáo da reforma.

O principal obstáculo s
esse item da solução iegiti-
mista como está sendo cha*
mada entre os seus propug-
nadores, é encontrado na.
pessoa do Marechal Castelo,
que insiste em afastar a
Idéia de uma nova prorro-
gação do seu mandato, por
se considerar moralmente
comprometido com a pas-
sagem do Poder a seu «tt-
cessor, eleito em data jâ fi-
xada.

Na hipótese de continuar
o Marechal Castelo a repe-
lir os argumentos que pro-
curam demonstrar-lhe a
conveniência de tua conti-
nuação na Presidência por
mais um ano, o novo
Congresso, já reunido no co-
mêço de 1987 com podêrc*
constituintes, elegeria pelo
mesmo proso um Presidente
que passaria, então, a lide-
rar a execução da reforma.

Quorum é dúvidn

Os defensores dessa
'fórmula, além da posição
pessoal do Presidente, têm
uma dúvida única: o quo-
rum de maioria absoluta, in-
dtspensável à aprovação de
emenda à Constituição, be-
neficiada pelas facilidade'
do Ato Institucional.

O afastamento dessa du-
vida está na dependência
de um aprofundamento da!
consultas à bancada do PSD,
através dos Srs. Amaral Pei-
roto e Martins Rodrigues.

Outras fórmulas

Tódas as outras fórmulas > •
anunciadas — desde a vo-
tação imediata de um sis-
tema congressua! de Govér-
no, à eleição indireta do
Presidente e até a pura *
simples preparação da re-
forma por uma emenda que
preserve a eleição de t96n
— continuem válidas, no
conjunto de sugestões que
estáo sendo examinadas sr-
gundo o desejo presidencial
de abrir o debate do prn-
-blema.

ksÈI

Segurança econômica coletiva
Carlos C Dunshee de Ahrnnch&s

modestos, pagam o tributo dessa regalia. Muitos
milhões de brasileiro* não tiveram oportunidade
sequer de vencer a barreira do analfabetismo, e

quase sempre porque são analfabeto? .-áo também

pobre* t excluídos da ascensão social. E quaudo
és»e quadro de subdesnívolvimento é ainda tão
vivo entre nós, nada pode ser mais de*alenlador
do que assistir-se ao espetáfculq dns privilegia-
dos que ignoram a hnmaticidade desse contri*-
1e e traem as esperança* da Nação.

Não temos poupado criticas ao setor gover-
namental responsável pela educação, inclusive no
trato com os estudantes. Já dissemos repetidainen-
te que a solução das crises estudantis não está
em reprimir âs cegas, ent adotar métodos disci-

plinares dc intolerância, que tangenciam o poli-
cialismo. Mas não nos é possível ignorar os erros

qne também se cometem do lado do estudante e

que se agravaram com a falsa polilização insti-
lada e estimulada nos últimos Governos. Pare-
ce-nos indiscutível que há Jambém uma crise de
responsabilidade ainda muito viva entre os jovens
das academias. A chamada política universitária è
a expressão mais cleqüente desse estado de coi-
sas. Decidiu-se que fazer política nas escolas devo
ser sinônimo de violentar os critério* hierárquico*,
de cultivar a anarquia.

A política é, na verdade, uma manifestação
dc cultura. Não tem nada que ver com a explosão

de instintos negativos que define, geralmente, as

nossas absurdas crises estudantis.. _

o Ministro das Rela-

ções Exteriores d& Ar-

gentina. durante sua re-
rente visita ao Rio de Ja-
neiro, proferiu no Iiuti-
tuto dos Advogados Bra-
sileiros uma conferência

que está destinada a ter

grande repercussão, quer
pela coragem de alguns
dos conceitos emitidos,
quer pela autoridade que
o conferencista desfruta
nos meios políticos e„jti-
rídicoê do seu pais.

Antecipando as Unhas
de um dos projetos que
n Governo argentino
apresentará na II Con-
ferência Extraordinária
Interamericana do Riu
dt. Janeiro, o Sr. Zavalla
Ortiz defendeu a neces-
sidade dc enquadrar en-
tre as finalidades do Sis-
tema Interamericano o
respeito e. a proteção da
"segurança econômica"
das paises déste hemis-
ferio.

A segurança econômi-
ca de cada Estado foi de-
finida como sendo o con-
Junto dos meios, politi-
cas e ações que lhe as-
segure as condições nr-
cessárias ao seu livre dc-
senvolvimento econômi-
co e à realização da jus-
tiça social.

Entre os meios, politi-
cas e ações que o confe-
rencista deseja ver reco-
nhecidos na ordem in-
temacional e regional
incluiu o aumento con-
tínuo da produção na-
cional, a formação do
capital nacional, o nivel.
adequado de exportação,
o livre acesso aos mer-
cados dos países indus-
triais, a limitação aos
produtos protegidos de
outros paises, que afe-
tem as referidas expor-
tações. o fomento de sua
diversificação, mediante
preços justos e remune-

rativa* e a preservação
de seu valor, frente ao
das importações, inclusi-
ve mediante um sistema
de compensação.

Acrescentou ainda o
Chanceler platino, como
fatores da segurança
econômica, o fluxo ade-

quado de financiamento
externo, público e pn-
vado. para complemen-
tar a poupança nacional,
o desenvolvimento das
indústrias de base. e da
infra-estmtura e c o n õ-
raica, o acesso aos pro-
gressos científicos e téc-
nicas, o desenvolvimento
da infra-estrutura so-
ciai, o melhoramento das
condições de vida rural
e urbana, alimentação
suficiente, saúde, habi-
tação, serviços comunitá-
rios,- educação e forma-
ção de mão-de-obra qua-
lificada. Quando, por
motivos que não depen-
dam rio esforço nacional.
todos ou alguns destes
elementos íorem afeta-
dos rie forma tal que
comprometa as condi-
ções para o livre desen-
volvimento da economia
de um Estado, conside-
rar-se-ia como compro-
metida sua segurança
econômica. \*

Nesse c>:so, o Estado
membro poderia recorrer
ao órgão do sistema in-
teramericano corres-
pondente, em busca de
assistência econò-
mica coletiva. ¦.

Concluiu o Ministro
Ortiz, por propor que
todos os Estados mem-
bros se comprometam a
prestar a assistência que
lhes íòr pedida e o apoio
necessário, conjunto ou
individual, às ações que
o órgão regional compe-
tente prescreva, bem
como a não adotar ou
manter política, ações ou

decisões q u e possam
comprometer a seguran-

ça econômica de outro
E.stado membro.

O simples enunciado
des.sa doutrina evidencia
a sua Importância e, ca-
so venha a ser consagra-
da pelos paises do Con-
tinente, não será surprè-
sa 3e fôr batizada como
doutrina Zavalla Ortiz, a
exemplo do que ocorreu
com as teses defendidas
pelos seus compatriotas
Drago c Calvo.

Não cabe aqui a aná-
lise da factibilidade e des
mecanismai necessários
para que o tal conceito
de segurança econômica
coletiva possa ter atua-
çâo prática.

Duas conclusões se im -

põem, todavia, depois da
conferência do político e
jurista platino. A pri-
meira se relaciona com
a consciência que estão
revelando as Estados la-
tino-americanas, antes
tão aterrados a boloren-
tos conceitos, de sobera-
nia, náo intervenção
e autodeterminação, de
que é preciso conciliai-
tais conceitos com os de
Interdependência e ação
coletiva, como demons-
trou a velha Europa, ao
se colocar novamente na
vanguarda do Direito
Internacional. A outra
conclusão a tirar do pro-
jeto argentino é o hnpul-
so tomado pela idéia
da integração econômica
das Américas, uma íô>'-

ça que agora nada mais

poderá deter, pelo que
cumpre canalizá-la da

melhor forma possível
para que acelere o desen-

volvimento econômico *

as reformas sociais, tão

ansiadas pelos nossos

povos.
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Protesto contra prpmoções
pode conduzir Radfemaker e
Cavalcanti à prisão hoje

Os Almirantes Augusto Rademaker e Mário Cavalcanti
de Albuquerque, que escreveram cartas qo Ministro da Ma-
rinha, protestando contra o critério adotado nas últimas
promoções no Almirantado, deverão ser presos hoje, por
determinação do Ministro Paulo Bosisio, enquanto os Al-
mirantes Waldeck Lisboa Vampré e AaVão Reis, presos pe-
lo mesmo motivo, serão libertados hoje às 11 horas.

O Ministro Paulo Bosisio, após esqulvar-se dos repor-
teres durante a solenidade de transmissão do cargo de Se-
cretário da Marinha ao Almirante José dos Santqs Salda-
nha da Gama, desmentiu a existência de -Uma crise na Ar-
mada. apesar de o assunto dominante nas conversas que
antecederam à solenidade, ter sido as prisões determinadas
contra os" cinco almirantes, dois dos quais ex-Mtnlstros do
Presidente Castelo Branco.

CACO AOS PEDAÇOS

• • -

RADEMAKER ENTREGA
CARTA

Depois de receber a carta do
Ex-Mtnistro da Marinha Al-
mirante Augusto Rademaker, o
Ministro Paulo Bosisio reuniu-
sb secretamente: com seu gabi-
netí, a íim de decidir sóbre_ a,
punição-que seria Imposta a êle
e ao Almirante Mário Cavai-
cânti de Albuquerque. Apesar
do sigilo em que íoi mantida a
decisão, espera-se que ambos
sejam punidos com a pena de
três dias, ft "partir de hoje ou
de segunda-íelra.

Durante a reunião, que se
prolongou além das 18 horas.
o Ministro da Marinha mante-
ve-se em contato com o Pre-
sidente da República, a quem
transmitiu os termos da carta
do Almirante Augusto Radema-
Jcer.

A CARTA

Na sua carta, o Almirante
Augusto Rademaker aborda re-
cent* contato que manteve com
a Ministro da Marinha, duran-
ze o qual íoi debatida a candi-
tintura do Marechal Lott ao
Governo da Guanabara, o au-
mento dos vencimentos dos mi-
mares e as preterições dos Al-
mirantes Aarfio Reis e Mário
Cavalcanti Albuquerque nas úl-
tlmas promoções no Almiran-
tado.

Revelando sua discordância
quanto ao critério adotado nau
recentes promoções, por enten-
der que os Almirantes Mário
Cavalcanti Albuquerque e
Aarão Reis participaram direta-
mente do movimento revolucio-
n&rio de março, o Almirante
Rademaker cita a vida proíís-
sional dos dois militares, acres-
rentando que nâo se Justifica
a preterição de ambos c dlscor-
dando do argumento do Minis-
tro da Marinha de que tes»
Almirantes possuíam comissões
na. Marinha.

A FôLHA DE SERVIÇOS

Para o Almirante Rademafcer.
bastaria a folha de serviços
prestados _ Marinha pelos dois
Almirantes preteridos, que con-
sidera os mais dignos oficiais,
d» Marinha.

Lembrando a participação ao
almirante Aftriio Reis na to-
mada do Ministério da Mari-
nha e na prisão do Almlraote""'Caio 

MSrio da Silva Pereira,
•tütlmo Ministro do- Governo
3ofiO Goulart; e sua atuação
como Chefe do Estado-Maior
da Armada, np-^ o movimento
revolucionário de março, o Al-

. mirante Augusto Rndemr.ker
afirma "que nSo è compreensi-
vrl a preterição dos dois Alrai-

• rantes" e q«« ela retn-esenta
"nm ato contra _ Marinha, por

; sér uma medida injusta, que
desestlmula os Jovens".

A ACUSAÇÃO DO
ALMIRANTE

O AlmiranteRademftker con-
clul sua carta acusando a ns-
sresoria do Ministro da Mari-

; nha de intrigante e revelando
que os oficiais da Marinha vin-
caiados ao Governo deposto
não foram atingidos pelo Ato
Institucional, e estão ocupando
novamente cargos dc importftn-
cia na Armada e. de posíe des-
tes cargos, tém procurado ali-

•'"¦ Jar "os revolucionários auten-
ticos da Marinha".

A carta do Almirante Rade-
r maker foi errtréftue ontem, pe-
i '.Ja manhã, ao Ministro da Ma-
7 Tinha, pelo mesmo emissário

que entregou, no dia anterior,
a carta do Almirante Mário
Cavalcanti de Albuquerque.

O APELO DE MARIO

Frisando que sun carta "tem

Paulo Bosisio '"acabava de as-
sumir o cargo, '.Justamente com
o íim de tornar efetiva a de-
clsffo de entregar ã FAB o con-
trôle e a operação dos aviões
do Minas Gerai*".

A SUGESTÃO E A CRISE

Conclui a carta:
Permita-me sugerir — com

a intenção de ir ao encontro de
sentimentos elevidos — que não
será necessário explorar as de-
ficiências dos preteridos, mas
tiio-sòmente fazer notar, por
uma forma hábil, os méritos
daqueles distinguldos por Vossa
Excelência nas recentes promo-
ções e nomeações para o mais
alto cargo possível de atingir
no decurso de nossa carreira, o
de Ministro do Superior Tribu-
nal Militar.

Muito ao contrário do qua
V. Exa. declarou nos Jornais,
o problema não está definitiva-
mente superado. Desgraçada-
mente, como tem acontecido a
todas ai naçõea e também a
nossa, um dia o perigo nos as-
saltará e ai êste grave erro se-
rá reconslderaiiq. Deus queira
que náo tardiamente, como
também Ji ocorreu a outras
nações, conforme testemunha a
história — adverte o Almiran-
te Mário Cavalcanti de Albu-
querque.
A LIBERTAÇÃO

Hoje. deverão ser libertados
os Almirantes Levi Aarão Reis
e Valdeck Lisboa Vampré, que
se encontram recolhidos.* res-
pectivamente, no Quartel dos
Marinheiros e à Ilha das Bnxa-
das. enquanto o ex-Ministro
Ernesto de Melo Batuta, preso
na Escola de Marinha Mercan-
tc, deverá ser libertado amanha,
ás U horas.

Dos três, apenas o Almiran-
te Aaráo Rela foi considerado
preterido nas recentes promo-
ções realizadas no Almirantado,
tendo os Almirantes Ernesto de

¦ Melo Batista e Valdeck Vam-
pré," escrito cartas ao Ministro
Paulo Bosisio, em solid&riedad*
aos oficiais preteridos.

A 
'POSSE 

DE. SALDANHA <

Apenas o Ministro Paulo Bo-
plíii, o o Almirante Valdemar
de Figueiredo, nomeado recen-
temente para o cargo de Julí
do Supremo Tribunal Militar,
discursaram ontem durante a
transmlssSo do pósco de Secre-
táxío-Geral __ Maricba «o
Vtce-Aimiruníe José do* Ran-
toa Saldanha da Gama, que »
limitou a agradecer sua no-
meaçüa, perante todo Almi-
rantado.

A solenidade obedeceu as
formalidades prevutas par»
atos semelhante* na Marinha,
tendo a presença do Ministro
da Marinha quebrado a roti-
na habitua! dessas cerimônias
que sáo actnpre apenas pre-
jsencladM pelos membr» <So
Almirantado e por um «pre-
sentante do Ministro.

A FALA DE BOSISIO
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Universitários de Brasília Juscelhio
pedem apoio à sua campanha está
"pelo fim do terrorismo55 muito vivo

Brasília (Sucursall — Os estudantes da Universidade
de Brasilia, continuando a greve iniciada quinta-feira, reu-
nlram-3e ontem em assembléla-geral e resolveraip "levar

»o conhecimento público" sua campanha "pela libertação
dos estudantes «ainda presos ou sob interrogatórios, pelo
íim dp terrorismo que ora tentam nos impor e pela rea-
bertura do restaurante do Campus".

A ílm de obter "o apoio da opinião pública para a
nossa Justa luta", os estudantes afirmam em nota que dl-
vulgaram o seu propósito de acamparem, por tempo inde-
terminado, na área fronteiriça à Reitoria.
A ASSEMBLÉIA

A tstudanto Maria OUwia, Prt.idvnlt do DA da Facoldado d* Filosofia, Jaloa tw> "CACO lÂrrtT

Há suspeita Presidente do TFR suspende
de que Serpa liminar e juiz gaúcho
foi embora contra Banco da Habitação

ti de Albuquerque, relembra
uma conversa que teve com o
Ministro Paulo Bosisio. o qual
inglstia em que éle devia voltar
ao Comando da Força de Cru-
isdOTCS e Contrat«rpc<ielros. _\f
onde se havia demitido, devido
ít soluçfio dada pelo Govêmo
ao caso da aviação embarcada.

Nessa ocasião, o Ministro da
Marinha lhe teria -afirmado
textualmente:— Eu também náo estou de
acordo com esta decisão.

Segundo o Almirante Cavai-
cânti de Albuquerque, essa re-
yelaçâo do Ministro deixou-o
"confuso", pois o Almirante

No discurso dirigido ao Al-
mirante Valdemar de Figuei-
redo, (sue deixou a SecTotarla-
Geral da Marinha para ocupar
unia vaga no STM, o Ministro
Paulo Bcisiíio justificou, a que-
bra de rotina, pelo motivo do
afastamento do Almirante Vai-
demar Figueiredo da Marinha,
manifestando «ua graüdfio pela"preciosa colaboração, sempre
leal e precisa e qua me deu.
nesse setor, o desafogo de seu
trabalho".

— Desejo, no momento em
que vai deixar a Marinha pira
exercer ura cargo mais eleva-
do, manifestar minha certeza
da oue V, Exa. fera no STM,
nm ardoroso defensor da disci-
plina, da ordVm e da legallda-
de. E saberá usnr as leis Inte-
ligentemente, de modo a nuo
permitir que elas sejam usa-
das pelos subversivos e pelos
elementos que querem pertur-
bar a ordem em nossa terra —
disse o Ministro da Marinha.

Dirigindo-se ao Vice-Almi-
rante Saldanha da Gama, o
Ministro Paulo Bosisio agra-
deceu seu trabalho à frente da
Diretoria de Aeronáutica da
Marinha, concluindo seu agra-
decimento f.o afirmar em in-
glés- -que "o Vice-AImlrante
Saldanha da Gama é o homem
cento para o lugar certo".

Belo Horttonte (Sucursan —
O ex-Dir«or da Manneímann.
Sr. Jorge Serpa Pilho, está de-
rapaircldo há três dia*, e nem
mesmo seu advetrado. Sr. Dé-
cio Falgínclo. tem conseguido
manter contato com éie. tudo
Indicando, ««rendo alguns de
seu< amigos mais InUmos que
t?nha deixado o Píis em aviio
particaiar.

O ex-Diretor José Machado
Freire, o asílstente de Direto-
ria Orlando Aguiar da Cunha
e sei! trmfto Mário Nélicn
Aettiar da Cunha nfto comp»-
reoerüo dia 33 para depor na
Deleitada de Deírsud*ç6e* d»
Guansbara, pci» os adropado»
Décio Faiséneio e Jair Leonar-
do Lopes Informaram qu» »m-
bos tem compromissos em Be-
lo Horizonte:

HERPA

;A3|rt!t» amidos do Sr. Jor-
i* ítejja Filho, que o *Uit*-
ram ttttftae diariamente. J^nfto
_ f*»sn h& írés à'i__, afirns.-.n-
do n5« saber m*is ende **•
#e encontra, ".fi que deixou o
Jocal onde estava, jur.tsment»
com ms íamüta". Informam
ainda que o Sr. Jorge Serp*
estava coUienío novtat elemen-
X,\. compromeíedores par» a
Misncsexmsnn —- quando to-
mou conhecimento da decisAo,
do deJeifado de Defraudací*»
ía Guanabara. Sr. lio Sats*-
do. de intimá-lo * um» aca-
reaçío eom o* atuala dlreíores
d* empresa. Segundo Astea
mesmos »mSços, o Sr. Jorje
Rerpa. ao receber a noticia, riu
e d&s*:

— D«U r« i Poílcl» cario-
cs nio p6< as mftos em cima
de mim p*ra me «erteiar. ¦

OS OCTROS

Loeo »p6s ter entrado em
entendimentos com <w advosa-
dos Dício FuJgéncío e Jair Leo-
nardo Ix>pe*, atendendo a um
t-Mliograma do Delegado d«
Drfraudacftes da Onanabara,
Sr. Ilo Sa Içado, o Dele? ido
de Defr#.uda<6es de Belo Ho-
rtwmte. Sr. José Resende An-
drade, viajou, nSo se sabendo
pura onde. CH advogado» tüo
te comunicar hoje com o De-
lesado Ho Salgado para mar-
carem o dia para • depotmen-
to dos seus constituintes.

O Sr. Dfclo FuHfènclo tn-
formou ao JORNAL DOBRA-
SIL que quanto & presença do
Sr, Jorge Serpa FUho na Dc-
legacia da Guanabara, nada
pode diaer, **pols nSo sei onde
íle se encontxa nem mesmo
st pretende prestar depotmen-
to. A sua sítuac&o está sendo
tratada pelo 8r. Tude Uma
Rocha, seu advogado no Rio
de Janeiro. Quanto ao eom-
parecimento dos Srs. Orlando
Acuiar e Mário Nelson, será
feito apenas como colaboração
à Policia carioca, pois eles não
sâo obrigado» a depor íora de
seus domicílios".

Brasilia (Sucursall — O Presidente do Tribunal Fe-
deral de Recursos, Ministro Godói Ilha, suspendeu a Hmi-
nar concedida pelo Juiz da 1.» Vara da Fazenda Pública
de Porto Alegre ao Sr. Hilton Caldas e mais SOO Htlscon-
sortes, para dispensi-los da subscrição compulsória de Le-
trás Imobiliárias do Banco Nacional da Habitação, com
base nos aluRuéis auferidos em 1864.

Em seu despacho, o Ministro Godói Ilha declarou que
o único foro competente para apreciar, em primeira ins-
tância, medidas judiciais contra o BNH é o da Guanabara
e, sem apreciar o mérito da questão, frisou que "mani-
festa é a incompetência do Julí de Porto Alegre, por náo
ter Jurisdição íora de seu Estado".

Durante os trabalhos da As-
aembléia foram lidas algumas
propostas sobre a atitude a ser
adotada pelos estudantes, ten-
do o plenário aprovado, com
apenas quatro votos contrários
a seguinte resolução:

1 — considerando a neces-
sidade de levar ao conheci-
mento de todo o Pais a luta que
ora travamos pela preservação
daUNB;

3 — considerando que a cada
momento que passa intenslfl-
cam-s« as pré&óes sóbre a Uni-
versidade;

3 — considerando que tais
pressões se têm exercido das
mais variadas formas, entre
elas o corte de verbas, as de-
missões de professores, como o
recente caso do Professor Her-

,náni Flori, e, agora, a ameaça
que paira sobre o Professor Ro-
berto las Casas, aUnt da prisão
e do interrogatório de estu-
dantes;

Resolvemos adotar os seguiu-
tes clnco pontes como plataíor-
ma de reivindicação a ser leva-
da ao conhecimento do pâbllco,
da imprensa e das autoridades:

1 — Ltbertaçlo dos estudan-
tea ainda presos ou «ob Inter-
rogatórios e a sutpens&o Ime-
dlata de novas prisões;

— Fim do terrorismo que
ora tentam nos impor, pren-
dendo alunos e demitindo pro-
fessóres-,

— Reabertura do restau-
rante do Campus pelo mesmo
preço e com os talões de ali-
mentação;

— Liberação de verbas pa-
ra a Universidade, que peirnl-
tam o prosseguimento de suas
obras e sua conseqüente conso-
üdftç&o;

— Pagamento pela Com-
panhia Siderúrgica Nacional
des dividas que tem para oom
a Universidade.

Convidamos também a im-
prensa a comparecer ao Cam-
pus amanhã, sábado, dia 21,
para conhecer o "acampamen-
to da Llberdnde" Instalado pe-
los estudantes em frente à Rei-
toria, onde concederemos, ás 11 .
horas entrevista coletiva e ln-
formaremos a todos sobre fls
acesas reivindicações.

Finalmente, esperamos con-
tar com o apoio da opinião pú-
büca para nossa Justa luta e
com medidas concretas do Go-
vêrno que ponham fim "às
agressões constantes que vêm
fendo cometidas contra nossa
Universidade, visando a sua
destruição.

Os estudantes náo se cala-
ráo!*

Alunos da Mackcnzie
acusam os da USP

ENCONTRO

No Rio. enc«TTt_o-s« ontem o
I Encontro de Diretofcs de
COHAB*. promovido pelo Ban-
eo Nacion»! da Habltaçio •
Serriçn Federal de Habitação
« Utbânümo. Durante _
reunião, que durou tria disa
e csmíoa com « presença
de 12 dtriienies de Comp*-
nhta» de HabítAçio Poptilsr de
dtvewcs Est**» e Municípios,'o BNH * o SORPHAU «vasta-
taram ai dificuldade* «econ-

tnuiívs pelas COHAB! paru de-
tenvolver a politica de h*bt-
taçáo popular.

CONVÊNIO

O Banoo Nacional da Hi-
bltaç*« « o Banco Inwramc-
ricano áo Desenvolvimento a»-
ílnarSo um convênio em se-
tembro, em Washington, r.o
vaiar de USI 10 mllh4«, par»
ficanciarjcnto d* cooperativa»
lubtudonai* em Minas. São
Paulo, Goiás # Guanabara,
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Sargento é ameaçado de
responder criminalmente
pela expressão "gorihi

Ao dejxir, ontem, perante o Conselho de Justiça da 2.*
Auditoria tíe Guerra, como testemunha de defesa no pro-
cesso contra oficiais e sargentos acusados de subversão, o
sargento Clemir Tarouquela Curvelo foi ameaçado de ser
responsabilizado criminalmente pelo Promotor OsirU Jo-
sephson, ao declarar que as expressões "manda brasa" e
"gorila" eram usadas em tom de brincadeira dentro do
quartel da unidade.

Quando o Promotor pós em dúvida a autenticidade
das declarações do depoente o advogado Cláudio Morais
de Azevedo protestou, alegando que o sargento Clemir "já
estava acovardado diante da coação que vinha sofrendo
por parte da acusação e também do Julí-Audltor Lima
Torres, cujas perguntas tinham por único objetivo coníun-
di-lo".

Sio P»nlo (8ucursal> — O
Presidente do Diretório Acadê-
mico d» Faculdade de Direito
Maefcenritf. Sr. Manuel Pola-
dian. acusou ontem os alunos
di Faculdade de Filosofia da
USP de terem colocado quatro
bomba» no Mackenrie. Poladl-
sn, disse também que cs, ínvr.-
«ores da Filosofia da USP náo
foram estudantes Macfcenas-
ta», e afirmou: "a atribuição
da a»rrí'.'.o a nossos colegas
é ato de mi fé".

Vários Diretórios Acadêmicos
e a Unlfto Cívica Fvminina Ji
enviaram memorandos à DO-
PS pedindo a rfcpltí» apuraçüo
do atentado contra n estudan-
te democrática Neusa MacW,
baleada anteontem. Os Dtrt-
tóric», mesmo os contrários à
Lei Suplici, repudiaram o uso
da TleWneia entre untversiU-
rio*.

A LLTA CONTINUA

Os estudante» da Paculdad»
de Engenharia Industrial c Fi-
losoíl» da PUC afirmaram que

continuarão _ luta contra os
Diretórios Acadêmicos criados
pela Lei Suplici. A FEI realiza-
rá eleição para o Centro Aca-
dêmíeo dia 27, e a Filosofia na
segunda quinzena de outubro.

A Escola Politécnica ficará
com dois órgãos: o Centro e o
Diretório Acadêmico, o último
transformado em assessoria. A
UEE reallaará amanhã, na Fa-
culdade de Medicina, a reunião
dc Presidentes de grêmios, a
ílm de discutir rs eleições do
dia 16 e a convocação dns ou-
trás eleições, para o Diretório
Estadual.

Seffimdo os alunos da Facul-
dade, a situação está tensa na
Escola de Sociologia e Política,
onde a Diretoria decidiu despe-
Jar o Centro Acadêmico para
alojar o DA.

O Centro Acadêmico transfe-
riu seus móveis para _ sede do
DEE da USP e contratou ad-
vogado. Seus adversários
acusaram os dirigentes de rou-
bo dos móveis e pretendem de-
nunciá-los a Justiça.

Mineiros fazem greve
para ter mais aulas

Revoltados oficiais de
Brasilia com punições

tista como o que tem maior
prestígio entre os oficiais.

AVIAÇÃO EMBARCADA

Marinha terá
nova ordem
de promoção

Brasília (Sucursal) — Ofi-
ciais da Marinha que servem

;em Brasüia declararam-se on-
i tem "profundamente revolta-
•dos" com a prisão do ex-Mi-
nistro Melo Batista e prova-
velmente a do Almirante Ra-
demaker, consideradas normais
dentro dos princípios regula-
mentares, mas tidas como pu-
nlçóes pelo amor que os dois
tém à, Arma".

Enquanto os oficiais da Ae-

j-onáutíca não fazem nenhum
comentário sóbre a prisão dt»
Almirantes em suas casa», oa
da Armada mostram-se Irrita-
dos com o que consideram 'Ina-

bilidade ministerial", apare-
cendo o ex-Ministro Melo Ba-

A crise da Aviação Embar-
cad.i. ijue parecia estar defini-
tivamente solucionada, íol rea-
berta com as duas prisões, ha-
vendo entre os oficiais mais
velhos o temor de que possa
surgir algum incidente no na-
vio-aeródromo Minas Gerais.
Embora reconhecendo que os
ofioiats da Aeronáutica não
téní, pessoalmente, qualquer
cuipn, defendendo a penas o
que consideravam seu direito,
o* oficiais da Marinha, consi-
deram que sua Arma vem sen»,
do preterida seguidamente.

O ambiente entre os oficiais,
apesar do descontentamento
pelas prisões e a possível de-
cretaç&o de outras, era, contu-
do, da relativa calma.

Brasília (Sucursal) — O
Presidente Castelo Branco tem
pronta para enviar ao Con-
gresso na próxima semana,
mensagem contendo o projeto
de lei que estabelece princi-
pios, condições e critérios bá-
sicos para as promoções de
oficiais da Marinha, criando,
entre outras inovações, as "lis-
tas de escolha".

Essas listas, para promoção
aos postos de oficiais-gcnerals-
almirantes —, segundo a expo-
sição de motivos feita pelo Ml-
nistro Paulo Bosisio, -afasta-
rã a influência política nessas
promoções, que tanto mal tém
causado à Marinha."

Êsse projeto de lei prevê
também a obrigatoriedade de
ser seguida a ordem rigorosa
estabelecida nos quadros de
acesso por merecimento nas
promoções, 

"para eliminar a
influência pessoal da. adminia-
trscSo",

SUMARIO

No sumário de culpa fiffu-
ram como Indiciados o Major
Renato d» Costa Braga, Capl-
t&es Wcllington Luis Gomes
Pereira e Maurl Pinto Tel-
xelra. Tenentes Geraldo Luls
de Paula Muasl. Iv4 Ribeiro
Couto e Roberto Cardoso Pm-
tana e sargentos Vanderlei
Pereira do Couto. lorodeme
Machado, José Féllx de Jesu»
Pereira, Eltua Alves de Ollvei-
ra • Juvenal Moreira da Sil-
va, acusado» de atividade»
subversivas quando serviam no
Forte Baráo do Rlo Branco.
tm Macaé.

Prosseguiu na 3.* Auditoria
da 1.* Regiáo Militar o suma-
rio de culpa em que eatio in-
dlciados Érlco eachs. Geci O.
fiarmento, José C. B. Montei-
ío, ex-Deputado Max da Cos-
ta Santos, Paulo R. Schllllng.
Rui Marinl. pargentos Antônio
Rodrigues Oliveira e Antônio
Garcia Filho (ex-Deputado
Federal), Amadeu F. dc Oü-
veira, Araken Voa Galvfto,
Gelcy Correia, Joel F. Flguel-
redo. José W. Silva, José
Mendes de 64 Roriz, Luis Car-
los dos Praaeres, Manuel R.
Soares, Aíránlo Santana, Amé-
rico. do Patrocínio, Anivanlr
S. Leite, Daltro D*Ornelles,
Joáo B. do Nascimento, Ma-
nuel F. Sousa, Osmar Pr eus-
aler e Osvaldo __.'._. n*' da. todos
acusados de «ubv- • • .10 em IPM
instaurado na eiea do I.°
Exército.

Deram entrada, ontem, no
STM, os pedidos de habeas-
corpus em favor de Alcebtades
Cândido Pinheiro, Major Atai-
de de Oliveira, Carmelo Rag-
no, Janilr Ribeiro Pereira, Vai-
clr Tavares Lima, Júlio Leo-
cádlo Tavares da» Chagas e
Roberto Roman.

PRIORIDADE

Bravüta tSucursal) — Em
nola distribuída ontem a todos
os Ministérios e ôrgáos de Ad-
ministração direta e indireta,
o Chefe do Gabinete Civil da
Presidência da República, Ml-
nistro Luls Viana Filho, deter-
minou o atendimento "com

prioridade" de todos os pedidos
de providências ou de luforma-
ções formulados pelos encarre-
gados de Inquéritos Policiais
Militares.

NAO ACEITOU

Sio Fanlo (Sucursal)' — O
Julí Francisco Murilo Pinto
não aceitou a denúncia contra
quatro ex-Diretores da Compa-
nhia Siderúrgica Paulista, Srs.
Luís Dumont Vilares, Leopoldo
Saldanha Murgel, Manuel Gar-
cia Filho e Nilde Ribeiro dos
Santos, acusados pela Promo-
toria de "gestáo temerárla,\
por efetuarem despesas astro-
nôfnlcas "na festa de Inaugu-
ração da laminação, para a
qual fora convidado o ex-Pre-
sidente João Goulart

Reto Horüonte (Sucursal) —
Os alunos do segundo ano do
Curso de Admíniitraçáo de Em-
presas da Faculdade de Ctên-
cia» KconõmSc*» da Unlversi-
dade de Mina* Gerais Inicia-
ram ontem uma greve pacifica"para ter aula", alegando que
apesar das seis cadeiras es-.a-
rera preenchidas os profe&só-
res se limitam a dar uma ou
no máximo dua» das quatro
aulas programada» pelo cur-
rlculo.

Depois de esperarem em váo
os três professores que dariam
as três primeiras aulas, os 28
alunos do Curso de Adminis-
tração de Empresas retiraram-
ee da sala, em sinal de pro-
testo, quando o professor en-
trou para dar a última aula,
dirigindo-se ao Gabinete do

Diretor da Faculdade, Sr. Ro-
dolfo Bheríng. que prometeu"estudar o assunto".

O DESCASO

A melhor prova que o Sr,
Juscelino Kubltschclc deu de
que está vivo e de que não
passavam de boato os rumores
que corriam no Brasil sobra
sua morte, na França, íol falar
por telefone, do Paris, oom o
Sr, Osvaldo Penido, que liga-
ra ao ex-Presidente" da Repú-
blica' a fim de apurar á notl-
cia que corria Insistentemente
e que -teve origem cm Minas
Gerais.

O Sr. Juscelino Kubltechele
manifestou o desejo de retor*
nar ao Brasil o mais breve
possivel, mas só examinará es-
sa possibilidade depois das
eleições de outubro, em II Es- v.
tados; pleito em que, acredi-
tã, o Pais se definirá entre ser
estático ou dinâmico. O ex-
Presidente indagou várias col- ,
sas do Sr. Penido, Inclusive sft- • '
bre o .desenvolvimento na-
cional.
BEM E COM SAUDADE

O telefonem^, via Radlonal,
íot dado às I7h30m de ontem,
e ao Sr. Osvaldo Penido o Br.
Juscelino Kubitschek disse es-
tar multo bem de saúde e tra-
balhando incansavelmente.. Tem
saudades do Brasil e a êle quer
voltar, mas considera lmpratl-
eável a realização agora dêsse
desejo.

— Estou com saudade maa
vou me agüentando por aqui
mesmo — disse, manifestando
& preocupação e interesse em
conhecer notícias sóbre o an-
damento do problema eleitoral
nos 11 Estados que escolherão
eeu» governadores em outubro
próximo. Destacou que. o acon-
tecimento é esperado ccim in-
terêsse na Europa, particular-
mente na França.

Indagou sobre a candidatura
do Marechal Teixeira Lott ao
Governo do. Rlo, .procurando
obter informações precisas a
respeito de sua posição eleito-
ral c das possibilidades do no-
me lançado pelo PTB, pelo PSB
c pelo PSD. Indagou, também,
sóbre as candidaturas dos Srs.
Sebastião Pais de Almeida (lan-
cada pelo PSD à sucessão do
Sr. Magalhães Pinto em Mi-
nas), Renato Archer dançada
pelo pcíscdísmo ao Governo do
Maranhão) e do Sr. Peixoto da
Silveira (sustentada pelo PSD
de Goiás para suceder o Maré-
chal EmUlo Ribas Júnior).

Perguntou, ainda, sóbre o
quadro eleitoral do Paraná, ma-
niíestando interesse era saber
das possibilidades de vitória do
Sr. Bento Munhoz da Rocha,
DESENVOLVIMENTO

O Sr. Juscelino Kubitschek
disse ao Sr. Osvaldo Penido que
continua preocupado com o de-
senvolvimento econômico, ít-
nancelro e social do Brasil e
perguntou sóbre se há algum
ato grave impedindo êsse pro-
gresso. :¦
_-- Espero, quando voltar, en-

contrar o Brasil em atitude do
dinamismo e não de estagna-
çáo — disse.
DESJ.ÍENTIDO

Part» (UPI-JBl — A Sr.» Ba-
ra Kubitschek e a secretária do
Sr. Juscelino Kuhitschek des-
mentiram os rumores de que o
ex-Presidente do Brasil havia
morrido.

— Meu marido nunca esteve
com melhor saúde — disso D.
Sara, — Estamos Inclusive pro»
gramando uma viagem aos ar-
redores dc Paris, durante dois
dias, para êste fim de semana.

Deixar de tr áa aulas ató
que a situação »e normalize, íot
a aoluçfto encontrada pelos
alunos, para conseguirem a
presença dos professores, que
de«de o Inicio do segundo se-
mestre compareceram espora-
dicamente á escola, fazendo o
que os estudantes classifica-
ram de "rodízio amigável".

O» grevistas atribuem á má
remuneração o descaso dos pro-
fessôres, que trabalham, tam-
bém, em empresas dc economia
mista ou particulares, compa-
recendo para dar aulas quando
o expediente permite.

Faria Góis suspende
o Diretório da FNFi

DOREX F ^MELHOR
Entrada

Kombi l»M> óOO.OOO,
Hoover 1948 250.000,
Simca Ohsmbord 1960 «50.000,
Simca Jangada v<-, 800.000,
Simca R*yl» IM» 700.000,
Volkswatíto 1M0 600.000.
Volkawagcn IM1 650.000,
Volkswígen 196! 700.00"

DOREX /
Av. Rodriques Alves, 173-Cais do Porto

O Diretor d.t Faculdade Na-
cional de Filosofia, Professor
í^rta Góis, baixou aio ontem
& noite suspendendo as ativi-
dades do Diretório Acadêmico
da FNFI. até que a Congrega-
çâo da Escola, convocada para
uma reunião segunda-íelra, se
pronuncie sobre nota do DA,
distribuída quinta-feira e con-
siderada contrária á Let Supli-
ci de Lacerda.

Revelou, ainda, o Professor
Faria Góis que a Congregação
da FNFi, uma ves caracteriza-
do o teor da nota "como sen-
do político", deverá decidir pe-
la suspensão das atividades do
Diretório Acadêmico, uma ves
que a nota íot assinada em seu
nome.

A SATISFAÇÃO

O Professor Faria Góis disse
que tão logo tomou conheci-
mento da publicação da nota
nos Jornais de ontem, "em que
a diretoria do Diretório Aca-
dêmico, interpretando, segundo
o publicado, a opinião dos alu-
nos da Faculdade, emitiu opi-
niões de caráter político, imis-
cuindo-se nos assuntos da poli-
tica nacional", resolveu convo-
car a direção do DA a seu ga-
blnete para prestar esclareci-
mentos sòbic a nota, "uma in-
fração frontal à Lei Suplici de
Lacerda".

— Os alunos responsáveis
pelo Diretório Acadêmico —
prosseguiu — compareceram ao
meu gabinete, onde lhes soli-
citei a entrega do original da
nota. recebendo como respos-
ta que êste não mais existia,
maa que confirmavam a vera-
cidade do que íoi publicado nos
jornafei,

Revelou que, como era da
«eu direito, convocou a Con-
gregação porá uma reunião
que se realizará segundo-leira,
ao mesmoTempo cm que. bal-
xou ato proibindo qualquer
atividade do Diretório, até que
a Congregação se pronuncie,
para fixar as responsabilidades
dadas e encaminhar o resul-
tado ao Conselho Unlversltá-
rlo".

— A Congregação — frisou
 devido á minha atitude e

cm concordância com a Lei
Suplici de Lacerda, que é bem
radical nestes casos, só po-
dera tomar; duos decisões: ou
suspende definitivamente os
atos do Diretório Acadêmico,
mandando realizar novas elei-
ções, ou suspende os seus
membros pelo prazo da 90
dias, a exemplo do que íol íel-
to na Faculdade de Ciências
Econômicas. O primeiro caso
porece-me mais provável de
ocorrer, uma .vez que a nota
íol firmada em nome do Dl-
retório.

O CACO LIVRE

O estudante Antônio Serra
tomou posse ontem, de pé nu-
ma cadeira em írente á Fa-
culdade Nacional de Direito,
do cargo de Presidente do
OACO Livre, para o qual foi
escolhido em eleições paralc-
las ás determinadas pela Lei.

Os estudantes partidários do
CACO Livre improvisaram um
comício, tendo como oradores
oito colegas, três deputados e
nm desconhecido de todos.
Dois choques da Policia Mili-
tar. convocados devido aos
boatos de Invasão da Facul-
dade, observaram o comício
•em interferir.

Castelo vai
inaugurar
ponte, hoje

O Presidente Castelo Branco
seguirá hoje, ás 17h40m para
a Cidade de Presidente Pru-
dente, onde inaugurará a pon-
te sóbre o Rlo Paraná, deven-
do retornar ao Rio ás 18 .ho-
rus.

A noite, o Presidente Caste-
lo Branco visitou o Deputado
Paulo Sarasate,, no Hospital
dos Servidores Públicos, onde

. íol internado para uma peque-
na Intervenção cirúrgica, diri-
gmdo-se, em seguida, ao Tea-
tro Municipal, onde assistiu a
apresentação da Opera Car-
mem, de Blzet.

• DE MANHA

Na parte da manha, o Pre-
sidente reuniu-se com os Che-
fes da Casa Militar, General
Ernesto Geisel. Casa Clvií, Ml-
nistro Luís Viana Filho, e Ser-
viço Nacional de Informações.
General Golberl do Couto
Silva.

As 10 horas, teve um despa-
cho conjunto com os Ministro»
da Fazenda, Sr. Otávio Gou-
vela de Bulhões, e Planeja-
mento, Sr. Roberto Campos,
recebendo, em seguida, o So-
nador João Agripino,

Artigo dó
JB nos Anais
da Câmara

Brasília (Sucursal) — O
Deputado Peracchi Barcelos
(PSD-RS) leu, ontem, da
tribuna, para que conste dos
Anais da Câmara, o artigo
publicado na edição de on-
tem do JORNAL DO BRASIL,
sob o titulo Confiança e Re-
novação.

Depois da leitura, deela-
rou o parlamentar ter hor-
ror a governos quq, como cer-
tas firmas comerciais, fa-
zem promoção diária e per-
manente de alguns atos que
praticam, mas também "não
concorda com governos que
deixam de apresentar ele-
mentos com os quais possam
ser Julgados", *
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1 Vietcongs após derrota atacara marines pela retaguarda

¦¦¦

Cabot Lodge
reassume na
Embaixada

Salgou tAP-UPI-Fp-DPA-
ANSA-JB) — Ao chegar on-
tem pela manhã a Saigon pa-
ra assumir, pela segunda vez.
o cargo de Embaixador dos
EUA no Vietname do Sul.
Henry Cabot Lodge prometeu
dar- sua '-melhor contribuição
para a realização de uma ver-
daddra revolução que dur,.
uma vida nova e melhor au
povo vietnamita".

O diplomata norte-america-
no íoi recebido no aeroporto
pelo seu adjunto. Alexis Johu-
son, o Comandante das forca-
dos EUA bo Vietname, Gene-
ral Westmareiand r pelo Ml-
nistro da Educação, Tran
Gnoc Llnh. rcpresentundo .
Governo snl-vietnamiU.

A DECLARAÇÃO

No aeroporto de An Son
Nhut, Cabot Lodge, que suce-
de à Maxwell Taylor. leu bre-
ve declaração 4 Imprensa cuju
texto é o seguinte: "Devemoi
repelir a agressão ao Vietnã-
me. Os Estados Unido» não oe-
dorão em «eu íirme propOS-.u.
de o conseguir. O combata que
militares vietnamitas, norte-
americanos e demais aliado»
vêm travando objetiva ajudai
n povo do Vietname. Devemos
aproveitar essa oportunidade.
Quanto a mim, prometo orien-
tar. em tal sentido, todo» o<
meus esforços."

Acompanhado de alguns (St
mu» colaboradores diplomáti-
eos. Lodsre concedeu breve
entrevista aos jornalistas, aos
quais prometeu colaboração,
"sempre e quando assumirem
e compartJlhattm aj respon-
sabilidade* comuns". "

A DIFÍCIL POSIÇÃO

Cao Ky
ped
t ail andes

e apoio

Saifon. tOPI-ANSA-JB.
O Primeiro-Ministro sul-víet-
namita, Nguven Cao Ky. par-
tiu ontem rumo ã "IMlàndi__,
»m busca d» ajuda n» guerra
contei o Vietcong. bora* dt-po.t
de haver regressado «lt Fs>rmc-
na, onde conferencíou eom »
Presidem* Chaüg ítal-slMli
sobre n fxwiKlbillü-iíl» áHae »u-
xflio.

Cao Ky. qu» t Ocnerai da
Aeronáutica, dline so» juro*-
listas no aeroporto que eotttt-
nuarã depois su» nusaío bus-
cando ajuda de FiUpmi*. Mh-
lAsta, Cmg»P«r* • Corei* do
Bul, tendo assinalado tra* con-
aidera segui-o para ile etusl-
mente viajei ao exterior por-
que "agora temo» um Govtrnsi
estarei no Vietname do Sul".

ACORDO

Antes de dixwr Txip* oniit
< -¦. ve desde domingo, declarou
o Primeiro-Ministro que. em
suas conversações com Chan*
Kai-shefc. "alcançamos um
acordo total em todo* o» KMon?
tos que discutimos".

Não qui» revelar parmenore»
porém acrescentou t "Em um
íuturo próximo, verão eomo »u-
mentora nossa colaboração mi-
litar".

O Governo da China Nado-
nalista mantém um grupo d»
assistência técnica no Vietnã-
me do Sul, para melhorar •
promover a indústria e a agri-
cultura, e uma missão militar,
dentro das Forças Armaria*
sul-vietnamitas.

Vinte e oito funcionários dc
alta hierarquia acompanham
Ky em sua mls*áo com Tistas
á obtenção de auxílio neve-
países.

Eisenhower
afin
Joi

a com
rnson
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SaiflBrt fAP-UPr-PP-AN-
SA-JBi —- Fuzileiros navais
dos EUA iniciaram, ontem,
uma operação dc limpeza na
devastada posição vietcong
da Península de Van Tuong,
ao sul de Chu Lai, porém os
guerrilheiros, embora te-
nham perdido a batalha,
conseguiram infiltrar-se pe-
los ílancòs na retaguarda
iiorte-aVnerlcana, infligindo
pesadas baixas aos fuzileiros.

Segundo um porta-voz mi-
litár norte-americano, os fu-
•¦dleiros sofreram as mais pe-
sadas baixas, desde as ba-
talhas do Pacífico, na Sc-
gunda Guerra Mundial, ten-
do seus mortos sido Já trans-
portados de avião a Saigon.
de onde seguirão para os
KUA.
PELAS COSTAS

Acrescentou o porta-voz
que 75T» dos fuzileiros atin-
gidos pelos disparos comu-
nista? foram atacados pelas
costas. As regras de segu-
rança impostas proíbem re-
velar as baixas sofridas pe-

,los norte-americanos em ba-
'talhas específicas, já que
isto poderia ser útil ao Viet-
cong.

Os fuíilciros já fecharam
ou destruíram centenas de
trincheiras, subterrâneos r

túneis, deixando, talvez, en-
terrãabs vivos, nesses escon-
derljos, muitos dos guerri-
lheiros que conseguiram so-
brevlver à batalha, que du-
rou três dlns.

As baixas dos guerrilhei-
ros, segundo os norte-ameri-
canos, são de 503 mortos,
cêrca de.mll feridos e 52
prisioneiros. Assinalou o
porta-voz que a cifra de fe-
ridos foi estabelecida con-
forme a correlação habitua!
de mortos e feridos nos com-
bates.

Disse, a seguir, que um rc-
glmento de fuzileiros, for-
mado por uns cinco mll ho-
mens, participou da batalha,
apoiado por navios, aviões e
helicópteros. As forças co-
munistas na zona íoram és-
timadas em uns dois mil
homens.

A Península de Van
Tuong, sobre o Mar da Chi-
na. a 480 quilômetros de Sai-
gon. era um baluarte <Jo Pri-
meiro Regimento do Viet-
cong, "um dos mais duros",
segundo expressou o porta-
voz.

Acredita-se que a maior
parte dos guerrilheiros «o-
breviventes escaparam por
mar ou se Infiltraram pelos
flaneos da retaguarda nor-
te-americana.

A PENÍNSULA DA BATALHA
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"Mor/n es' descem
helfcòptèns

-*<¦

OOO vietcongs sao
isc/ada&ern uma o'*'
rea de fô cpillámartas

Sete caças bombardeiam
ro<lovia norte-vietnamita

imilrltm nor-./ preturm lénMv •» fnrrnthrt,» .-..i... ¦¦•- n*t rfml-nn ,m V*n Tn<«if (Vt'l

Inglês anuncia que vietcongs
aceitam começar negociações

\l_«vu .H*- CPI J»>
A(><». tnumiS»í-« tom « ***¦•
babouior i_on*-rir!A__mli* ei»
Moscou. Lord Br<*-kw»5V Prtsi- '
dente do Coruítho Brttânko
y«r* * iü* «m» VlttmuiM;. ie*«-
lou custem qu» o Vietiani **¦
nms diípoítu i «ctlUr » p*f-
msiirniln d* Wim rorç* ralll-
iar ruirte-iiuerlcüíiii uo Vletu»-
me do Sul, *m c»rát*r provwi-
rio. par» tn!cl-tr a* tufucUífe**.

' ít-, »;r,- !.-.« a _Kiprt*»Ío d»
ou» *xlsi*m mais oporttirüd»-
de» p»m ae chí^M * p«« do
que *e etp*raTs. #t*M Brock-
wav. peraonallduíU da ala ?*-
querda do P?_rlido Trabalhista
mKlí» » coiiliMildo p«>r *u» po-
açio pacifltt», »pó» trr-*e eo-
municado foro o Prt-tnlrr Hn-

rold WUMKI a ie»í>eiW> d»» rtm-
v«'a«í&e* m*tiacS*!>..

S»«aJ«St> Lortle Brueinm.». c
CC«Ie-a4juni» c* Misaâü Pt».-
uaanante do Vteteons *»n U&y-
ío». S-ftiyta Vau CKKitf., toísr-
mou tjü« » rreiite «tara 6i*-
iwíta * adlttíUf. a tttal» t»o-
vitória » m»m«íii-íSo d» uma
í&ç* «_iiab«ll-ta <to« EUA ivo
VlrtiiJim». *» fixa ti» cio obd-
gal" us noru.-*Jn*rK-*"£» a
un» i/iiat p*rd» d* prestigia".
Híferindo-te » poslc&o do Viet-
n»mt do Nortf, rfcvrittu qa* *
OoTfcffco d* Ha«a também
nâo «xlglrta, co«u> roadsçio
previu, a tida di>CttW4o, utas.
evacuação completa d»* tropM
í«>rt*-wner_<-aria.t

BtoeKway. qut ett* »m Ma»-
cou em vtaewn particular, du-

tr i*t «ututo Ura VesXo «ri tío-
riavínU» «» face de üilta» div
r*oi»í> úo Prwidwit* J«Jift5Cít,
no qptà tmtirsnn qu<. * h»U na.
Ari» iria até ao ülüma* c«»«-
«jíiêrarlaa.. "ma* masaw astu».
ií «inimncadar uodí-ríiHriamüa
rrtwafwt a d_3%x*ií'*i_> d* *ea
f»aí» de rtefXt.K*T oj traballioi
da Cooíwtficta «Se Oeoriff».
sleide «ua c« mvuíimm lt*n.f
íík!s»<etn «t»*r.%dí_i»:

t. ft«*peíto -•¦. Sawgníiad*
VMTHoríal «Jo Vlelaa-iie do Ktw-
te. 3, Oeciu&o <lm jHdblemu
vietnamita». **m tntetfertiielfl
rítrsussMra. 3 AceStaç&a d*
um Oovirt» d» caaUc&A no
Vieinain» tío Sul com a rttl-
rada dw trepa.» esrtratsgetfíu
4. BeuniíMração do Vl«t:w-
me. wm smposísôe*'".

-.«u..n (FP-AP-JB^ — Sete
ir*»» norU-omcricant» dos
¦>«-ta-ftvifies Coral Sea e Ori»-
k_»nj- bombardcairam. ontem.
uma rodovia e ums t*>nte no
Vietnsune do Nc«e. a pouco»
trailômecrot. dA fronteira, ln-
farmarKn pa«ii-T03;e« oflclfli».
ao revelarem que o ciciott* >Ia-
ty t a ativídaot! cotiíra o Viet-
èxit t*n» redttaido && openiç*«s
irmtra o norte.

Sa» aUvidfcdss tcrre_i!r«_. in
tteicoe* atacou dtirante "a

roadr-ir-»*1* de ornem a popu-
laçio ée Dak To. noa piar.alu»
,-t;-ír;i.--. a 33 quUdmetroa de
rtek Sut, que os faerriSwtro*
*sti«*__» qs]i!_,t«-feira últún».
KA 250 homea» de uma yuar-
siçílo «lí-vteteftmlU neaía re-
pio,
Mtiftí«5f-S

So »e*u3do dia, eat»»cttUvo
<í* _a_*a*ea coe, sra o ncfte. oa
ptlow» afirmam i*r útaxtvkto
nm» «sitada a 38 <jufltoi*t»-cj
da fronteira * uma. psr.t* a
*$ qoi-diíniKíí» SB»1» ao norte,
üm pwta-tsaai nartí-anwrí»-
iàt dii*e \fi* o» apareitKw rr-
tamarfctn *a» porta-aviòe*.

A BÁíltó d* AMA ar.ur.ewu.

txir outro lado. que dois avio**
áas EUA foram derrubadas
quinta-feira na Província de
Vinh, elevando para 477 o nü-
mero de apareBioa norte-ame-
ncanos altaíídns durante a
Kucrra.

PREVISÃO

O Aito Comando Milíiar
norte-americano prer.u ontem
um locrrtMnti» da rwrra do
Vietname tomando como ba.se
m atividades das últimas áe_
dias. Diacm que a luta devert
ter mais dura e mal» intenia.

£M» semana foi cheia ile
bstalíuu: em PSelktt a Dst S"*ng
morreram 1330 guerriihciroii e
o QG dc* aiaritxw anuncia ter
morto' c*rea de 560 rietcanfta
nos Uí-.ltr, dia-?. A» peniiu
uort*-»«nenaft».« tôo canhe-
tíáut mas nào podem e«r dí-
rateadas por ordem do Co-
mando em Saltou

ftesundo Infortnaçto do» pré-
plío» «ífldadí» nor<e-«mertca-
nos,. o« vl«tc<KJjta durante a
batalíw da Da S-kmt íataram
n.té o Bm e o» qua «oJwevíve-
ratn eatíto cersadcíL ISrta ope-
rsçâo f«i reanoada, «oe-r.*.» p.*'mima n«ne-imerk*ttíi_i>.''

McNainara revela wjíàíoés
tle operações ao Senado

:\* I

Arnericanos protestam
contra guerra na Ásia

Í-S"

hiV--

fe*
mi1

Gett)>ltur|. L^iitit" da Pen-
Kihanla. Wasbinjrton (AP-PP-
UPI-JB) - O General Dwiglu
ElaenhoWM'. ex-PresIdenle dua
Estados Unidos, disse ontem
que er» um erro pretender
qu« existam divergência* en-
tre êl« e o Presidente John-
non quanto il política adoltd»
no (Vietnaine.

— Rkvu tüám, ta noites pa-
ra que oa outroK Be mostrem
dispostos a aceitar nossas pro-
postas de soluç&o neguciada.
declarou ontem o Presidente
norte-americano ao encerrar
as conversBçõea. que tiveram
lugar na Cosa. Branca, tòbre
o tema Igualdade Ruclal.

O. MAL-ENTENDIDO

. Na têrça-felra, Elsenhowt i
discordou, moderadamente, das
declarações atribuídas a John-
spn de que o compromisso dos
J-UA no Vietname data do Go-
vérno republicano, em 1954.
Esse fato íoi interpretado como
tima cisão com o ex-Presiden-
te que. em represália, retira-
ria b seu apoio à política da
Administração Johnson no
Sudeste da Ásia.

" — Declarei uma vez. e volto
« declarar, que estou com o
Presidente em aeu apoio & li-
berdade no Vietname do Sul e
cora sua declsfio ¦ de repelir a
agressão comunista — disse
Eisenhower. em resposta a uma
pergunta que lhe pedia escla-
reclmentos sfibi>- o mnl-enter.-
dl*-

v ex-Presidente ressaltou
também o fato de que as con-
diçÓcs atuais sfio bem diferen-
tes daquelas de 1954. qusndo
nfio existia smeaca militar d»
tmportftncia ao Vietname do
Sul.

Nova Iorque tJB) — A média dtátia
de oito demonstrações dc rua contra a con-
tinuaçâo d* guerra no Vittnavte, nas prin-
cipais cidad*s 7,orte-auiericanas. umueça a
itmpotsar o opinfdo psibíico t circulo* tm-
lltara acreditam çtie dificilmente do total
de 3S rnil homem a serem iticorporudoit al*
meados de setembro ãs Forças Armada,
aparecerão dei mil como voluntário» puni
o front riefnu/Tiifo

Caminhando u ;>aüi>r .Bryuii pura o S»-
dií-é de *J mil recrutados regUUudo no pior
fase d. vuitto nu Voreiti. v atual tifórço
bêlfòò norte-americano e sentido parti-
cttlttrmente nu tentativa que )a- de yutttia,
a simpatiu popular, com alides , tio. tn-
trrmlox do.» /limes, ipetot pela televisão «
cartazes distribuídos em pontos entratéui-
tos lembrando que o "F.xeicilo coniirói ho-
mens" oa então, mais *entítnettlril, que
"um povo pretHea de nua ujudu".

VÁCUO

Quutuio um soldado norte-amerlcuiw
morre no Vietname, *uo Iamilia i imedia-
tamente " comunicada, porem os jornuis
nada publicam e nem mesmo noticiam se
as baixax do dia loram "leves, médias- ou
pecadas", como Jazem ot porta-vozes mii:-
tares ern Salyon. Sobre a guerra na Asta.
através dos jo.nais, fica-se sabendo apena*
dos uvatnçoi * recuos sabre possíveis nego-
ciações de ptu, declarações condenando a
agressão eomttnista, os resttltudos bélicos .
anttvtetcong» e algumas manobras mili-
tares

Uma dat principais reações ao esfòr-

ço de guerra foi dado pelo pessoal civil que
,-ierve a alguns setores das Forças Arma-
das « que lerdo seus contratos de serviço
renovados obrlgntòriamente. a partir des-
te mès, jã que foi tmpossivel encontrar
uma fórmula de cooperação espontânea d
necessidade de homens demonstrada pela*
unidades militares diretamente envolvidas
na batalha do Vietname

Calcula-ae em aproximadamente qua-
tro mil o número de contrulatlo. civis que
continuarão prestando serviços às Forças
Armadas em setore. burocráticos de impor-
táncia itital para a campanha militar no
Sudestí asiático. Além da promessa de
que a renovação contratual só será válida
por um ano. o pessoal civil teve. um pc-
queno aumento de vencimentos:

Sa semana passada rtpistraratn-s* dr-
monstraçôes contra o guerra no Vietnã-
me nas seguintes cidades:

^'ojhtngion — 3i0 pessoai lideradas
por Dave Deílinger. editor da revista U-
beration, pacifista, e pelo professor Stau-
i/fon Lyndon. da Universidade de Yale, dc»-
iilatam diante do Capitólio com cartems
tintimilitariitat e foram delidos peia
Policia,

Vhtcago - cerca de W) porftddno* Aa
não violência desfilaram durante mein
hora pelo centro da cidade, sendo dispe.--
sos peia Polícia Em nota oficial, pouso
depois, as autorídatles locais Informaram
que ninguém havia sido detido;

Filadélfia - l- membros de uma
organitação pacifista encerraram o pro-
festo de 55 horas realizada diante do lu*
dtpendcnct Hall;

Nova Iorque — din«!(te quinze minu-
tos a Policio permitiu uma passeata de
rnuis ou menati 20 pessoas nas proximitlu-
det do edifício das (tações Unidas, disso',-
vendo-u logo apor, sem tncldentesi

Mobile ¦ A Policia dissoiueu o jórçe
uma demonstração de descontentes conf a
guerra no Vietname, obriyanda-os a sairern
do meio da rua Mobile é uma cidade dr
mais ou menos 100 mil habitantes « fica
no Alabama, sul dos SUA.

PREVISÃO

Cont S4 mil homens em luta no Viet-
name, gasto diário de 3 milhões de dólares
r a promessa de ter em armas cêrca áe
J4S mü homens atè o fim do ano, o Pre-
sidente Lyndon Johnson etnpenhau seu
Governo na procura de uma solução final
para o Vietname, ignorando-se até onde
está disposto a ir neste esforço de guerra
em que anunciou estar em fogo "a hotvti
dos Estudos Unidos"

No front inferno há no ar uma espécie
de desencanto, aumentando o saudosismo
ao Presidente Kennedy. Um dos lideres dn
campanha de não violência em Nova lor-
que traçou assim o perfil dos dois Chejcz
de Estado: "Kennedy agia energicamente
e sem vavilações no momeyito oportuno,
quando esgotava os argumentos * sentia
que o próximo segundo poderia ser tarde
demais. Johnson simplesmente paga paru
ver uma boa luta, mesmo que seja dentro
de sua própria casa''. -

\\ .»i.s_uv>» (PP-JBí — E:n
recente detef.» com dUM Oo-
rsàsB&t* do Senado * respeito
do «MY-íUftento de àeitm. o étt*
cm-itrío Robert Mcííssuar* ré-
i-tsSmi que usa ataque ae_*© de
30 tjesmbardeirw» B-« d* tel«a
ralo áe *íio poeta* o Victco&t
ou o Vteftmm* no Norte ctMta
nat 1 milhão.

*Ota mtlhio de ddlasva *
pouco am «separação oom o
rtwo que s* corre nesta oper*-
ç&o no Sudeaie apático e acha-
ma» Justificado tentar a expe-
rtència a ènie preço em cada
aiaque aéreo par» ver onde po-
dem levar-no»*. esclareceu
MdNam&r» tm «ua expaeíçáo
realiimd» no dia 4 de aiftuto
ALTERNATIVA

McN&mam «atar» precuran-
dr. Justificar o orçamento d*
tiefe/a «ilíclíado pelo Presiden-

Americanos
por tentar

Saifnn 'AP-JBi — Subme-
tidos a« julgamento de uma
Curte Marcial por terem *e
apoderado rie dotn aviões da
bose de Da Nang, no mis pas-
sado. para bombardear Hanôl.
dois fuíileim* norte-america-
noa foram condenados, ontem,
nm a três »tw de prlsüo eom
trabalhos (orçado* e o outro a
um ano.

Ambos foram ictaljuidos de

t« LytKian Johnawn *> por teso
aoneaeittou um relatório peran-
te aa Gomlcrôc* <to Senado. Al-
xutiã trecho» «Wst* relatório
faratn, dirfrflMfdo» er.tr* o» »e-
nadorea.

Depois d* «xpor os ef«;t-í
áas ataque* aes-eos aótre as
basta -.ietcúrísn. e as rwlovlas
tíe fornecimento, MoN&nvar»
et-reseesitou! ~« certo que »»
srata de um meio mtiV.o custoso
de jtsAKssr tete tipo de destrui-
C&o, porém nio exlíte outro
praücivel de faté-lo".

Interrosado _tót>re o critério
de escolha doa objetivo» dca
atsquea aéreca contra o Viet-
name do Norte, McNamara.
declarou: "Nceaa política tende
a dirigir nc&sas operações, eon-
•ra alvos diretamente Bçados
M InflHrtçôe* de homens •
material* para o Vietname rtn
Sul*.

condenados
atacar Hnnói

suldadi» de primeira classe
para. aoldado» rasos. N&o lo-
ram revelados os nomes de
nenhum do* dols. No dia 1»
de Julho, os fuzileiros foram
encontrados embriagados no
interior de dois cucas B-57.
tentando acionar os motores.
Na octul&o afirmaram "esta-
mos iiqul P»va matar o Viet-
cong e vamos bombardear íla-
nril'.

CKu*Lai, nn península de 1 un Tuong. ¦« um ponto estmti/tiro
porá alcançar a importante hase de Da Nanf.

Da Nang e a nova estratégia
" 
Deiiiuttimenio de Pesquisa do JB

Da Nang i uma Cidade marítima, com 1E0 mil habi-
lantes. Tem dei hotéis, um centro recreativo norte-america-
no e 35 bares. £ cheia de mosquitos, vitrolas berrantes e
taxi-girls. Está tepleta de simpatizantes vietcong e fecha,
suas portas ás dec horas, quando soa o toque de recolher.

Nos arrabaldes tia Citíatfei. camponeses velhíssimos
cultivam os campos, como o vem fazendo há. séculos. Para
os lados do oeste, as montanhas anarnitas elevam-se p°r
sobre a planície do litoral. Para os norte-americanos, nada
disso importaria se Da Nang nâo fosse, também, uma im-

portantíssima base militar, equidistante de Saigon e de
Hanói,'130 quilômetros ao SUl do paralelo 17, que divide
0 Vietname em dols.

Alguns meses atrás, Da Nang era apenas um campo.de
mlaçáo improvisado. Hoje é um aeroporto com um movi-
mento diárío-B? 0(10 ou «lais róos. Houve tempo em que
morava lá um punhado de conselheiros norte-americanos.
Atualmente, estão acampados em Da Nang 16 000 milttares.

A base compreende uma pista de decolagem de 3 qui-
iõmetros, com sua torre de controle, hangares, depósitos
de combustível, quartel, teatro, bar e serviço de dníbu.t.
Com a sua barulheira diária, Da Nang poderia ser confun-
dida com uma básé da Segunda Guerra Mundial.

No principio, chegaram algum fttzileiros navais. Atual-
mente são 7 SOO. que estão em movimenta o dia inteiro.
primeiramente ocuparam as colinas mais pwxi7nas, que
contornam o aeroporto. Os tanques chegaram, e depois
a artilharia, os projéteis Hmck e os Ontos, que são tanques
cií.lo parfe superior possuí 6 rifles de 105 milímetros. Tinto
o campo foi cercado de arame farpado.

Em seguida as tropas começaram a desdobrar-se —
.4 quilômetros para o sudoeste e 56 quilômetros para o
norte. Foram organizadas patrulhas noturnas. No inicio de
maio. 6000 fuzileiros desembarcaram nas pratas de Chu
Lai, S0 quilômetros ao snl dc Da Nang, e íá os aeabe«sr
corpo ejpecicliííido de fuüleiros encarregados das cons-
truçôes em campos de batalha, estabeleceram mais um
grande aeroporto na planície costeira, que vai diminuir o
congestionamento dc Da Nang.

Os Estados Unidas estão agora reforçando o seu tlomí-
nia sóbre a região entre Chu í_-:ts e Da Nang, de acordo com.
a estratégia que Johnson preferiu à da guerra declarada:
vsar os enelaots na costa coma bases defensivas, para as-
Qtgwrsr a posição norte-americana no Vietname, e con»..,"pbhtõs 

de partida paro pequenas operaçôe.; ofensivas;
continuar o bombardeio ao Norte, limitando os ataques a
objettrm militares e n&o procurando desírt-ir o Vietname
da Norte: aumentar as forças norte-americanas para 12S
mil homens e prosseguir com uma lenta e calculada orga-
panütiçdo no terrena: colocar em açáo tnna. força que
demonstre a decisão de manter o Vietname do Sul. mas
que não sefa wpaz de wma ofensiva completa, ou de ocupar
a região.

Nessa estratégia, a ligação erttre os nove pontos-chave*
t essencial. Perto da fronteira com o Norte está Phubai
liue. onde se estabeleceram helicópteros c um baÉal-icfp de
rnariners. Cerca de 40 quilômetros ao sul está Da Nang, a
segunda base do Vietname, ie onde os Estados Unidos bom-
bardelam o norie e apoiam a luta no sul.

A 20 mlnvtos de vóo, no avião transporte. C-130, estA
a inclave de Chu-Lai, onde 4 000 mariners e um batalhão
de «cabees construíram em três meses uma pista prè-fa-
brieada de chaixts de alumínio, e que eslã sendo usada
como alternativa pelos jatos norte-americanos.

Mais ao sul está Quin-Hon. Seguem-se Nha-Trang.
Cam-Ranh, Bien-Hoa, Vung-Tao t Taman-Hout. Esta úl-
tima. com 300 aviões, está-se tomando uma das mais movi-
mentsdas pistas do mundo, eom cêrca de 30 000 pousos fl
decolagens por més.

Quum são os pilotos
da base de Da ISang

Rebeldes da
da Caxemira

zo na indiana
pedem simpatia

de URSS e Estados Unidos
Kuala Lumpur, Índia c Kanichi (AP-FP-JB1 — O Con-

selho Revolucionário Instalado na zona hindu de Caxemira
lançou um apelo aos Estados Unidos e União Soviética, pa-
ra que Intercedam em íavor das populações oprimidas pelo
Governo indiano no território da Caxemira.

O apelo íot divulgado pela emissora clandestina a Voz
de Caxemira, enquanto em Nova Deli se anunciava que
mais de 800 paquistaneses foram mortos ou cairam pri-
•sionelros em Caxemira, desde a operação de infiltração,
Iniciada hã 10 dias.

te Iniciou dia 5 de agosto. Dii
a índia que "lnllltradores pa-
qulstaneses" cruzaram a fron-
telra para começar uma guerra
de guerrilhas ua pane hindu
de Caxemira; o Paqulstiio. por
s,ua vez. alega que o 5 de ago.--
to marcou o inicio de uma rc-
volta local contra o domínio'
IlilKiU.

Em conseqüência dos violèn-
tos distúrbios que ocorreram,
quinta-feira, em Kolhapur, Es-
;ado indiano de Maharastra, ío-
iam detidas ontem 274 pessoas,
eiítre as quais 14 lideres tio?
partidos de oposição. A Poli-
cia, durante as desordens, dis-
parou contra os manifestantes,
nue saqueavam lojas de produ-
tos «lmienticlrrt. matando seis
pessoas t ferindo outra».

BAIXAS

Segundo o porta-voz do Go-
vémo Indiano, o número dc
mortos é superior ao de prisio-
neiros. Cêrca de 80 homens,
rios quais 4 oficiais, que fran-
quearam a linha cie cessação
de íoüo. foram mortos nus úl-
Umas 48 horas

Uma nova cont» nem' doe ca-
dáveres confirmou — segundei
ii porta-voz — que as tropas
indianas mataríun, pelo menos.
357 Ruerrilheiro.- e ísi&o ven-
cendo a luta cm Caxemira. Da-
cios fornecidos pelo Ministério
da Defesa indicaram que ou-
nos 9i gruerrilheiros loram cap-
t unidos.

Ontem o dia estév» relativa-
mente calmo, afora algumas
pequenas escaramuça». A luta

Os pilotos da base aérea de
Da Nang — de <mdc partem ai
*vi6e» que têm efetuado mis-
sões de bombardeio no Vietnã-
me — «So, ent geral, elementos
de gTaiuio capacidade técnica t
senso de responsabilidade dife-
rençando-se bastante de seus
eole#as que atuaram na guerra
<U Coréia. Jk'fc Raymond. re-
datar de .tssuntos militares do
.Veie Yark Times, esteve remi-
leniente no Vietname do Sul
e teve oportunidade ileiXQnvK
ver com nquèlt-i pilotos, ano
lando seus h&bitos e suas con-
cepções em relnçin h guerra tle
que estilo partuilpanao ativa-
mente

Sefcuntio Jack Raymond, os
pilotos de Da Nahg são técni-
cos e concordam Inteiramente
com os ob.leilvos iam tares nor-
te-americanos no-Surieste da
Asla. "Nfio há nfeses pilotos
o estilo heróico dos homens da
Primeira Guerra Mundial, dos
ases ousados tia Segunda Guer-
ra ou dos "cínicos ressentidos"
da Guerra da Coréia". Mas o
Jornalista norte-americano re-
conhece que tal quadro poderá
mudar quando os cempromis-
sos se. tornarem maiores e Jo-
vens cadetes Ingressarem nos
quadros de combate no Vietnã-
me do Sul. O mesmo- poderft
ocorrer quando reservistas me-
nos motivados do que os ofi-
ciais regulares forem chimadoj
a sofrer os ônus desta guerra
nova e estranha". Mas, no mo-
mento. "o moral de combate ê
impressionante:'.

Eis alguns dos pilotos de Da
Nang:

Coronel David E. Fan-, de
37 anos, c o comandante do
Oitavo Esquadrão de Bombar-
deirosTAtico.".. Graduou-se pel?
Academia Militar de Wesl
Point e seu pai é general apo-
sen:e.do, da arma de Infanta-
ria.

Capitüo Robert J. Smith. ie
37 anos. mede quase dois me-
tros e pesa 108 quilos. E bi-
eliarel cm Matemática. Fisicn.
Engenharia Mecânica e Enge-
nharla Aeronáutica. "Pessoal-
mente. »creditf»que tudo o que

laço ho Vietname 4 pela- cau-
sa da liberdade". E diz qu«
mia esposa compreende a íl-
tuação em que ile se encon-
tra. "Não lhe dou multas in-
formações aóbre as operações
que realizamos. Procuro pou-
pá-la dêste üicômodo. Mas ela
sabe muito bem o que ocorre,
Suiik cartas alio bastante cia-
ias. Tento fazer as minhas as-
sim também. Estamos mú-
ma mente comprometidos".

Major Harold E. Sims. d»
38 anos. Pilotou aviòes B-2B
na Coréia e está esperando
sua aposentadoria. Está na
aeronáutica há 18 anos * já
comprou um pequeno negócio
em Nova Iorque, ao qual pre-
tende se dedicar logo que m
aposentar.

Capitão Peter lorenzo Jr..
de 34 anos. i ura rapagáo alto
e elegante. Graduou-se na
Sctvord Park Hlgh Bchool, de
Manhattan. Dia Peter Loren-
xo Jr.: "Eu sempre quis voar,
por glória ou por aventura.
Agora é apenas um trabalho
difícil, a uma carreira e um»
prof iss-ão. como a de meu Irmão
Samuel quo é advogado em
Nova Iorque, ou de meu outro
irmão Ângelo, que é policial.

Major General Gerald T.
Hamilton, de 44 anos. Tem
cinco filhos e já * avô. Seu
filho mais velho ingressou rc-
centemente na Academia da
Força Aérea dos Estados Uni-
dos. Começou sua carreira na
Segunda Guerra Mundial co-
mo cadete. Voltou ao combate
como controlador de vôo na
Guerra da Coréia e só passou
a pilotar novamente em 1962.
i;„-«ndo lhe entregaram uni
jato Cnnberra 3-57. avião re-
lativamentc superado, de acòr-
do com a técnica atual. Atu-
almcnte. Hamilton é oficial de
operações do Oitavo Esqua-
drfio de Bombardeiros Táticos,
com base em Da Nang. Par-
ticipa de missões contra ob-
letivos nn Vietname do Norte

è no Vietname do Sul.

.'
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Peru promulga lei que institui a pena de morte
DE MÃE PARA MILHA
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Kliínbe.* Ifiller.i, de 8 anos, gaúcha tir Parto Alegre, está internada no Hospital Geral tio Colorado, onde, há dint. foi tubmetida,
com «•rifo. a uma operuçiin efe trnnsplanta^-ão do rim. Sua mãe, Iracema Vitlers, que doou o rim para a intervenção, já

recebeu alta (AP)

Cuba condena
Gutiérrez a
30 de prisão

Miami. Havana (AP-UPI-JB.
— O chefe do guerrilheiro*
antlcastrístas Eloy Gutierrea
Menoyo e três companheiros
«us presos em janeiro último
na* montanhas da Província de
Oriente foram condenados, on-
tem. a 30 «noa de prisão. »*-
pundo anunciou em Miami a
oraanJOTçio de exilados cuba-
nos Aliança Revolucionada.

Em Havana, anunciou-se.
oficialmente, que o Ministro da
Justiça.. Alfredo Yabour, foi
nomeado Presidente- Executi-
vo e Diretor do Conselho Su-
perior da Reforma Urbana pút
decisio presidencial. £ o quar-
to membro do Governo cuba-
no a ocupar dois pastos: os ou-
r_-oí fcrtí mio Fidel e «eu irmfio
Raul * o Presidenta Osvaldo
Dorticós.

Inundação
pòe Uruguai
de alerta

.Montevidéu (ANSA-JB1 —
As informações procedentes do
Braaíi. segundo as quais se ea-
tão produzindo graves inunda-
ções nas nascentes do Rio Uru-
irual, puseram em estado de
alerta as populações uruguaias
situadas às margens do men-
ciona do Rio.

Segundo observadores que
conhecem as variantes do Rjo,
a enchente começar* a se fa-
zer sentir na manha de sábado,
começando pela _»n* de Bella
UniÃo, extremo norte do ter-
ritório uruguaio.

Emissões de rádio captada?
ontem à noite em Montevidéu,
indicavam que a situaçüo é
grave em diversos pontas ío
curso do rio em território bra-
sileiro- Na localidade de Hori-
zontínha, o rio sobe a ra_*o
de cinqüenta centímetro» por
hora. Em Peuele. teme-se peia
vida de uma», quinhentas pes-
soas que ficaram llhsdas pela
avanço rápido dos águas.

Itália
multa
comunista

Milão. ItilJa (FP-JB* —"Co-
munista sim. efpii-o, náo". de-
ciarou ontem, o Dr. Atesan-
riro Beltramlni. médico d*M!-
lio, expulso recentemente d*
Venezuela acusado de conspi-
rador. Foi multado pelo Ml-
nletérto do Tesouro italiano em
165 milhões de liras Italiana.*,
correspondentes aos ?T0 mll
òóiare* retirado* clandestina-
mente da Itália e apreendidos
<-m seu poder, pela Polícia ve-
neruelana-

Os adTOgado» de Beltramlni
¦rto apelar contra a decido do
Ministro do Tesouro ¦par cor,-
siderá-1» ilegal. Segundo a lei,
a muli* prevista par» os ea-
mm de exportação clandestina,
de divisa* estranfeiraa Ao Pah
e de 30 por cento sftbr» o va-
lor da* divisas»

Johnson
poderá ir
ao México

México (UPI-JB) — O Pre-
sidente Ljmdon Johnson pode-
rá entrevistar-se com o Presi-
dente do México, Gustavo Diai
Ordaz, pròximamente, em
Acapuíco, afirmou ontem o
Suh.vwretAr.0 de Fitado para
A-«sun._v Latino-amencanos,
Jack Vaughn. que chegou *
esta capital par» um» vai.»
de Urt* dias.

O SubsecretArio d« Estado
norte-americano in»t«ror»rã nn
México um» í-éria de obras
re&lizadaa com fundos forr.e-
ridos pe!» Aliança. Bua vlaíta,
que se eítenderi a cinco ou-
tros patse» latmo-Bmerlcana».
é etr. comemorsçAo »o 4* ani-
versÁrio da Aliança para o
Pn_8Tr_s_Q.

lima. (AP-UPI-FP-JB. —
O Governo peruano promul-
gou, onterii, as leis de re-
pressão às atividades sub-
vcrslvas, cuja punição mais
drástica é a pena dc morte e
a mais leve, a de cinco anos
de prisão.-

A pena máxima está re-
servada aos que realizarem
atos de terrorismo "em con-
certo com paises comunis-
tas", segunda a lei, que qua-
liflca de "traição ã pátria"
a violência armada, por ex-
tremlstas comunistas.

RESERVA .
O Ministro do Exército,

General Júlio Luna Ferrec-
cio, recusou-se a falar sóbre
as operações militares con-
tra os guerrilheiros, no in-
terior dò Pais, que até agora
registram 15 mortos entre os
rebeldes e 14 militares e um
civil entre as forças do Go-
vèrno.

O Comando-Geral das ope-
rações, disse Ferreccio, dà
informações a público quan-
do uma ocorrência torna isso
necessário. Depois que o
Exército assumiu o controle
das operações, no Inicio de
Julho, as informações ofl-
ciais restrlngiram-se a co-
munlcados, que até agora
não passaram de sete.
OPERAÇÕES

O Ministro da Aeronáuti-
ca. Tenente-General Carlos
Granthon. disse que a Fôr-
ça Aérea continua cooperan-
do com o Exército e que "o
mau tempo nos últimos dias
impediu a realização de ope-
rações".

Uma das leis promulgadas.
ontem, autoriza a abertura
de um crédito de 200 milhões
de soles (sete müh6es de
dólares! para operações rea-
lixadas pelas Forças Arma-
das na repressão a surtos
subversivos.

A promulgação das novas
iels foi anunciada p<ilo Pre-
sidente do Conselho e Chan-
celer, Fernando Schwalb, ao
fina! da reunião habitual do
Gabinete..
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¦f 'Domingo**u uma hora da tarde, o
RÁDIO JORNAL* DO BRASIL apre-
sentará as canções ¦ premiadas no con-
rifr,sr»| realizadoIsob os auspícios da
Rádio^TclevisãoItaliana.
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PERSEGUIÇÃO
O Exército peruano con-

tinua hostUI_-ando sem tré-
gua os guerrllhclroa espar-
sos que, extenuados e fa-
mintas, procuraram refúgio
r.aj. ronas da seiva e nos
maciços andinos.

Dizimados, dividiram-
se em grupo* que nfto pas-
sam de 20 homens, dlfkul-
lando sua Socalíiaçâü. A
força; militar concentrou
agora a ação sobre unia
guerrilha que parece estar
concentrada na zona mon-
tanhosa de Cuzco, sob o co-
mando de Lub dc La Puen-
íe UcedA, que. segundo se
sabe, 34» limita a treinar
seus adeptos e a travar uma
discreta batalha de impren-
sa. por melo de comunica-
dos e declarações,

TERHORISMO
Em Lima, a Policia des-

manielou há dias urf_a or-
{ranízaçáo terrorista e con-
tinua procurando o seu che-
fe. Ricardo Napurl. A maior
parte de seus colaboradores
está presa e a Capital pe-
ruana não sofreu o menor^
Incidente nas últimas sema-1
nas, a não ser a ameaça de
duelo entre dois deputados,
que sa desvaneceu com a
conclusão das padrinhos de
ambos de que. "não houve
ofensa".
PROIBIÇÃO

Os paises comunistas nâo
foram proscritos da Feira
Internacional do Pacifico,
que sc realiza de dois em
dois anos em Lima, mas"desanimados de p a r t i c i-
par", afirmou o organizador
da exposição.

A Tcheco-Eslováquia foi
forçada a fechar o seu
ífand no dia da Inaugura-
çâo. em 1961, quando o en-
tão Presidente do Peru, Ma-
nuel Frado. proibiu que o
pais utilizasse como deno-
minação nacional oficial a
expressão República Socla-
lista.
COMÉRCIO

Os organizadores da Fei-
ra acham que na realidade
os paises socialistas não po-
dem realizar negócios em
Lima, uma vez que estão em
vigor, desde a ditadura do
General Manuel Odria. dis-
positivos proibindo êsse co-
mércio. Apenas a Tcheco-
Eslováquia dispõe de auto-
rlzação e será assim a úni-
ca nação comunista pre-
sente.

gentina
prende 600
extremistas

Buenos Aires (UPI-AP-FP-
JB) — A Policia Federal ar-
Kcntlna continuava ontem cse-
cutando uma série de opera-
côes de repressão, Iniciadas na
noite de quinta-feira com a
piiffio de 850 pessoas, entre co-
munistas e direitistas da orga-
nlzaçiio Tncuara.

As prisões e detenções, orde»
nadas pelo Juiz Leopoldo In-
saurralde, representam o cum-
primento da resolução govei«namental que reprime Ks ativl-
dades dos grupos extremistas.
P-ESISTÈNCIA

O Oovèrno declarou fora da
lei o Partido Comunista e tô-
das as organizações a èle filia-
das. há mais de um ano. Os
detidos entregaram-se pacifica-mente, mas um jovem resistiu
e recebeu um tiro na perna du-
rante a lula.

Do total de detidos. 635 são
membros do PC ou do oría-
niaaçóes a éle filiadas, princi-
palmente da. FederaçSo Juve-
nil, grupo multo ativo no cam-
po universitário. Os outros 15
estão ligados a organizações da
rxtrema direita, como o movi-
mento Tacuara.

A açfto policial ocorre no
momento em que o Congresso
se prepara para iniciar uma
investigação sobre a influcn-
da extremista nas escolas ar-
sentinas. especialmente 'ia
Universidade de Bnenos Aires.

A atençSo pública foi atrf.f-
d* para essa questão na re-
mana passada, quando o estu-
dante anticomunistas Hermm
Soangenber? foi assassinado em
plena via publica, por dois )o-vens.

DEfíu-NCTA

A noiva do estudante. Alicia
Caprs. disse que os assassinos
foram enviados por elementos
comunistas da Universidade e
declarou que havia recebido
amaaçajt anônimas pelo telefo-
ne. advertindo-a de que nao
devia mais denunciar os co-
munistas como responsável*
p*!o crime,

A maior parte des detidos
ontem pertence iis cr_!&r_ÍKa-
çôea Juvenis comunistas, cas-
.risias e ao movimento ds ex-
trrms-diretta Tacuara.

Eni Buenos Aires, cinco ln-
divkiuos armado* de subme-
traihadorts invadiram o Mu-
WU Nacional e. depois de do-
minar cinco - sranadeiro» tíe
íu.ird*. roubaram o sabre do
General San Martin. K a ae-
scimda 'ven que esse sabre 4
roubado, nos dois últimos anesi.

Grevistas saqueiam lojas e >
apedrejam o Consulado dos
EUA no porto de Guaiaquil

Quito, Guaiaquil (UPI-AP-FP-JB) — Um clima de
grave tensão prevalecia ontem no porto de Guaiaquil, on-r ,
de a Policia se mostra Impotente para conter os desordel-.,
ros que saquearam vários pequenos estabelecimentos co- «i
merciais, viraram e Incendiaram a camioneta de uma com- <
panhia de aviação comercial dirigida por militares, im-¦'
pedindo a ação dos bombeiros, e atacaram o Consulado
americano a pedradas.

As Forças Armadas, que em ocasiões anteriores exer-
ciam um controle rígido nas principais zonas comerciais e ,
industriais do grande porto equatoriano, permanecem em
seus quartéis, enquanto os bancos e as grandes lojas con- • •
tinuam fechados, atendendo à ordem de lockout dada
pela Câmara de Comércio.
MANIFESTAÇÕES

Às desordens surgiram de
uma série de manifestações or-
ganizadas pelos estudantes ao
fim de suas aula» matutinas,
após se terem infiltrado entre
fies elementos indesejáveis que
saquearam e destruíram apro-
prleàade alheia

Os grupos de manifestantes
e desordeiros percorreram as
ruas centrais rie Guaiaquil cau-
aando diversos prejuízos eagra-
vando a situação surgida com
o lock ont do comércio.

Turmas de exaltados Inva.-
diram as dependências do uma
companhia de aviação comer-
ciai e roubaram objetos de va-
lor e dinheiro, depois de ape-
drt-Jar vários ônibus.

A Polícia teve que dar tiros
para cima a íim de frustrar
as tentativas de manifestação,
em sua maioria estudantis. O
Ministro do Governo, Rafael
Garcia Velazco. declarou que
diversos elementos políticos es-
tão !ncitando*os ânimos . que
jã há dois feridos nos distar-
bica. um deles a bala e outro
a pedradas.

Durante os incidentes ocor-
ridej na noite de quinta-feira,
os desordeiros saquearam dt-
verraa lojas pequenas em

"Pravda 
pede

frenle única
antianicrieana

Moxíii . AP - _fp - JB > — O
pravri», árs-k> oíl<8»! do Pari!»
do Comunista aovjVHim. propôs
ontem a "unidad» d? ação con-
tra o imperialismo", através da,
íormaçào de uma "frente po-
pular contra os Estados Uni-
dos", seguindo * tentativa d*
URSS de criar bloco aemelhan-
te contra Adolph Hitler. há 30
ano*.

O Jornal pede aos Partidos
Comunista* qua aalam de aeu
«.olamento * «.-.trem em cola-
boração com os Partido* Socta-
listas, "pois oa preconceitos
hostis ao comunismo, neases
Partidos, ainda náo sáo anti-
comunismo".

ATUALIDADE

Guaiaquil e foram dispersados
pela Policia mediante o uso de
bombas lacrimogêneas.

Os manifestantes atacaram
a pedradas a casa do Coronel-
Guillermo Freile Posso e tam-
bém o Consulado dos Estados
Unidos.

Os dirigentes da Câmara de
Comércio, responsáveis pela
ordem de lock out. disseram
que a greve patronal continua-
rá até que o Governojreforme -
a taxa alfandegária conforma
o acordo firmado há dias por
quatro Ministres de Estado.

A greve continua se alas-
trando pelos estabelecimentos .
comerciais das principais ci- .
dades equatorianas, mas cm ,
Guaiaquil o pequeno comércio
funciona em escala reduzida.

A direção do Partido Liberal- .
Radical anunciou oficialmente
a expulsão de. suas fileiras do
nôvo Chanceler equatoriano, ,
Wilson Cordoba Moscoso, que.
ao aceitar o pôsto, desafiou
a orientação partidária de
franca oposição à Junta Mili-
tar que governa o pais.

Durante o regime da Junta, i
Militar já haviam sido «x- '
pulses dois ex-dirigentes do
Partido Liberal-Radical: Rodri- .
go Barona, ex-Ministro do In-'-'
terior. e Roberto Moncayo
Morlás, da Juventude Liberal. :

Acentua o Pravda: "As cor.-
clusòes da Sétima Internado»
na! Comunista sfto agora mais
amais do que nunca, e a 11-
ilha estratégica elaborada na
época e concluída com o apa-
recimento, na França e na Es-
panha, de "frentes populares",
era correta".

"O sectari&mo complacente íc
transformou num vfclo arrai-
gado em alguns Partidos Co-
munistas, mas a unidade é sie-
ceasárla'j. — acrescenta o jor-
nal.

O artigo insinua, em segui-
da, que os Estados Unidos as-
sumiram um papel eemelh&n-
te ao da Alemanha nazista no
panorama mundial, "pois a
principal íôrça de guerra e
agressão è. na nossa época, o
Imperialismo norte-americano".

Acordo em Sâo Domingos só
com a saída de tropas, diz
Caamano à comissão da. OEA

São Domingos (FP-JB) — "Não haverá solução en-
quanto estiver aqui a chamada Força Interamcricana", de- '.
ciarou ontem o Coronel Francisco Caamano à Comissão
ad hoc da OEA, reunida novamente para discutir as emen-
das sugeridas pelo Governo Constítuclonalista ao projeto
de Ata do Reconciliação dominicana.

As conversações giraram em torno da desmilitarização
e desarmamento das forças combatentes, assim como só-
bre a retirada das tropas interamericanas, Participaram
delas representantes da Força Interamericana de Paz e o
Dr. Hector Garcia Godoy, proposto candidato presidencial.
PODÊRES lider esquerdista Ernesto Lòp^a '

Moltna, ora no exílio.
O Governo do Coronel Caa-

mnno pediu a coruUssáo ad
fioc. que se dirija' "quanto
antes" á décima reunláo de
consulta tle Ministros tíe Rela-
çôcs Exteriores, "a fim de que
por meio de uma resolução adi-
cional se concedam poderes, da
modo expresso, ao Governo pro-
vtsòrio, para solicitar a retira-
da das tropns".

Os consütucionaltstas insisti-
ram cm que esta retirada há
de fazer-se no pra__o máximo
rie um més, a partir da forma-
çfto de um Governo provisório.
Não podes Ntr a OEA que man-
de embora as forças lntervento-
ras — acrescentou Caamano —
mas nós. os dominicanos".
FRENTE j

O primeiro Congresso do Mo-
vimento Popular Dominicano
iagrupamento marxista-lenlnis-
ta) examinou a possibilidade
de que se crie uma "fronte ünt-
ca amilmpertalista".

O Congresso se. encontra reu-
nldo desde 15 do corrente mès,
no setor controlado pelo Govér-
no conslitucionaiista. Parece
que se dispõe a trabalhar por
uma aliança dos diversos pnr-
tidos políticos, aceitando mesmo
a participação das Forças Ar-
madas. O Movimento Popular
Dominicano foi fundado peio

VISITA

O Comandante do Corpo, d«
Fuzileiros Navais do Brasil dei-
xou esta capital, ontem, após
uma breve visita aos contlngen-
tes da Força Inter-Amerlcana
de Par, (FIAP).

O Almirante Heitor Lopes de
Souza chegou a Sáo Domingas,
quarta-feira, dia 18, sendo re-
cebldo pelo General Hugo Pa-
nasço Alvim, Comandante da
FIAP.

Após uma visita, ao conUn-
gente de tropas brasileiras, .àl.
Almirante Lopes de Souza al-r
moçou com o General Panasco
Alvlm. no QG da FIAP, na
quarta-feira.

Na tarde do mesmo dia, o*
Almirante inspecionou os postes
de entrada guardados por uni-
dades de. Brigada Latino-Ame-
rlcana, comandada pelo Corone^
brasileiro Carlos de Meira Ma-i
tos.

Antes de dar por encerrada ^
sua visita, o Almirante Lopes
de Souza percorreu o corredor'
de comunicações dc Síio Do-
mingos.

O Ministro da Defesa da
Honduras, Tenente-Coronel Sa-
lomon Cüieaarracõmpannou o
Almirante Lopes dc Sousa nes-
sa visita à capital dominicana.

As o maiores organizações
dc crédito dos EUA enviam
missão de ajuda ao Uruguai

Washington (AP-JB) — As cinco maiores instituições
de crédito com sede nesta Capital enviarão missões ao
Uruguai, nas próximas semanas, para ajudar aquele pais
a conseguir uma solução rápida e satisfatória para a crise,
econòmico-flnanceira que atravessa, anunciou ontem o Co-,
mlté Interamericano da Aliança para o Progresso.

A primeira missão, do próprio Comitê Interamericano
da Aliança para o Progresso, partirá, para Montevidéu no
dia 12 de setembro próximo. Os outros organismos finan-
ceiros a enviarem delegações são: Banco de Reconstrução
e Fomento, Exlmbank, Banco Interamericano de Desen-
volvimento e Agência Internacional de Desenvolvimento.

um oferecimento de
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COORDENAÇÃO

O CIAP afirmou em nota ofi-
ciai que esti disposto a coor-
denar o trabalho dessas mis-
s6e«, embora elas atuem den-
tro da competência específica
de cada um dos organismos a
que portencem. A coordenaçêo
teria o objetivo de acelerar os
trabalhos em Montevidín c fa-
cllltar a solução dos problemas
qua 

'eerfto discutidos.
Assinalada a no.a oue a n.ju-

da ,a.uc pode ser dada ao Uru-
guai poderá ser cficii* c con-
tribuir de maneira decisiva p.í-
ra o desenvolvimento 'riaqusin
pfiís, -defendendo da disposi-
çfto do Govírno uruguaio dc
adotar rapidamente, e com de-
terminação, as medidas inter-
na? prometidas pela Missão en-
viada a Washington»

As medidas Internas que o
Governo do Uruguai se com-
prometeu a adotar, em suas
n e g o c. iaçoes em Washington,
relacionam-se, particularmente,
com a politica fiscal, monetí-
ria, rnmbial e salarial, seaun-
do afirma a nc:a- do CIAP,
acrescentando que * missão
uruguaia "demonstrou a Ferie-
dfdc da situação de emergén»
cia em» que. .«e encontra sen
pais, *

Conclui a nota do CIAP que
a ajuda internacional, coorde.»
nada com ns medidas internas
a sarem Rdotadas pelo Govêr-
iio de Montevidéu, visa "a con-
ter a inflação, corrigir aa dis-
torções que, a mesma provoca.
e retirar a economia uniguiaia
de. sua relativa estagnação*'*
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Já existe, portanto, um clima para a
reforma institucional. Clima político,
clima militar, clima emocional, clima
intelectual {êste proáuzlâo pelo Semi-
nário áe reforma áo Poáer Legislativo em
Brasilia). Para muitos intérpretes o
problema de demarrar o processo reduz-
se agora a uma questão áe áata. O cá'.-
culo mais realista conclui que só em ou-
tubro haverá condições de voto no Con-
gresso, ou seja, depois das eleições es-
taáuais, com os parlamentares regres-
sanáo dos seus reáutos. Naáa impede,
entretanto, que o Governo apresente
desde já a sua fórmula, lançanáo-a ao¦'.-««fc. debate. O projeto de emenáa constitu-
cional, no seu texto definitivo, êste è
que poáe esperar, para ser enviaáo no
momento oportuno..-•.*efc

.?»•«

O üovèmo tomou perfeita consclèn-
cia áe que havia um processo de áesa-
gregação em marcha, atingindo as suas
bases de poder. A campanha elei-
toral permitiu que as forças políticas
anti-revolucionárias áesenvolvessem as
táticas mais agressivas. Nos meios mi-
litares, instalou-se um estaáo áe inquie-
tação de áuas faces: uma de olhos vol-
tados para o que ali se considera o re-
vanchismo à solta, com políticos c lide-
res banidos pelo 31 de março áirigináo
ataques à Revolução nas praças públi-
cas; outra áe olhos no Governo e achan-
do que as circunstâncias lhe exigem ação
mais enérgica e pulso mais firme, para
sustentar o dispositivo revolucionário
ameaçaáo. Dêsse guaáro surgiu a ofen-
siva catalisaãora áp Presidente Castelo
Branco, liderando èle próprio as cônsul-
tas e as articulações ora em curso.

O reformismo do Presidente

O Deputado Armando Falcão, poli-
tico que está em contato permanente* ?Ji com o Presidente da República, não

|Em 
", acredita que o Marechal esteja à frente

*M» de articulações visando à reforma do re-
gime. Todo o noticiário que tem surgi-
do nos últimos dias a respeito lhe pare-
ce exagerado e equivoco. No seu enten-
der, o Presidente procura apenas apro-
veitar o tempo restante de vigência do
Ato Institucional para promover a in---—h corporação à Constituição dos seus dis-
positivos referentes à elaboração legis-
latira, atribuindo-lhes assim -c a r á t e r
permanente. O que está portanto na sua
mira é a reforma do Congresso, como
poder legislativo, e não a reforma ins-
titucional. Quanto a esta. no que se re-
fere a parlamentarismo e outras fórmu-
las, o Presidente apenas acompanha o
debate, sem Imlsculr-se diretamente
nele.

Para as obras

A Caixa Econômica Federal vai em-
prestar mais dois bilhões e oltocentos
milhões de, cruzeiros ao Governo da
Guanabara.'

_*M

As boas ações

Aos entendidos agradaria que o re-
vigoramento do mercado de ações (co-
lhendo o legado do paralelo) não se pro-
cessasse de maneira tão fulminante e
descontrolada. Essas corridas sempre
têm o seu lado perigoso — eles obser-
vam. Certas exigências da política eco-
nòmieo-financeira do aovérno, com
pressão na área do crédito, podem, de
uma hora para outra, forçar um resga-
te maciço de tituios para as necessida-
des de caixa, e então uma nova corri-
da, dessa vez em sentido baixista, pode
acontecer. Numa palavra:'o nôvo qua-
dro do mercado de títulos é em princi-
pio positivo e alentador, mas não pres-
cinde das cautelas usuais cm qualquer
atividade econômica.

Um Secretário satisfeito

Com dez quilos a menos e muito
bem disposto, o Eng.0 Enaldo Cravo Pel-
xoto encontrou rápida adequação na Sc-
cretaria de Turismo, que tem a particu-
larldade de exigir mais trabalho quando
os outros descansam: isto é, aos sába-
dos, domingos e feriados. A faina é ln-
tensa, mas tem as suas facetas agra-

dá veis: agora, por exemplo, o ex-Secre-
tário de Obras está à procura de algo
que todos nós gostaríamos de encontrar
— a jraròia de Ipanema. A Secretaria
de Turismo vai instituir um concurso
para a escolha da moça que encarnará
a figura Imaginada por Tom Jobim e
Vinícius de Morais e hoje com largo
trânsito no exterior, nas asas da bossa
nova. Lúcio Rangel, Sérgio Porto, Sér-
glo Cabral o outros cobras no assunto
estão ajudando ò Eng.0 Cravo Peixoto
a formular as bases do concurso.

justiça eletrônica >
O Ministro Milton Campos íicou par-

ticularmente Impressionado com uma
Informação que encontrou em trabalho
publicado pelo Ministro Vítor Nunes
Leal numa revista jurídica: a Suprema
Corte dos Estados Unidos emprega, com
enorme eficiência, cérebros eletrônicos
para o trabalho de consulta e de pes-
qulsa jurídicas, obtendo numa pequena
fração de tempo dados e respostas quehabitualmente exigiriam dias de tra-
balho fastidioso. E como a reforma do
nosso Supremo Tribunal está na ordem
do dia, é bem possível que entre as Ino-
vaçôes propostas tenhamos algo de ele-
Irônico para facilitar a tarefa dos atrl-
buladlssimos Ministros.

Receita de turismo
O Ministro do Turismo e Espetácu-

los da Itália, Sr. Achille Corona. apre-
sentou uma receita de turismo durante
o almoço que a Aütalia lhe ofereceu on-
tem no Iate Clube. Fala de cátedra o
Sr. Corona, visto que a receita produzi-
da pelo turismo italiano supera a de
todas as demais indústrias do País e
poderá atingir èste ano a fabulosa cifra
de um bilhão e quatrocentos milhões de
dólares, graças às medidas de coorde-
nação e incremento adotadas pelo atual
Ministro. Êle mostrou como o turismo
exige uma ação conjugada do Governo,
da iniciativa particular e do povo em
gfferal. para funcionar bem. O visitante
estrangeiro precisa ser atendido não só
com boas estradas e bons hotéis, mas
também com menus apropriados nos
restaurantes e com a atitude cordial da
população local. O Ministro Corona se
mostrou um homem alegre e bem humo-
rado, logo conquistando a simpatia dos
que o homenagearam. A propósito do
sucesso de Claudia Cardinale, éle brin-
cou:

A Claudia está me fazendo uma ;
concorrência terrível. Ela aparece na
primeira página dos Jornais e na capa
das revistas. Eu mal consigo uma noti-
nlia de página Interna.

O Diretor da AUíalta no Brasil deu
a chave do mistério:

£ que o senhor náo tem os mes-
mos atributos físicos da Claudia.

Petróleo côr de mel
Barreirlnhas, nova fronteira do pe-

tróleo brasileiro, è um pe-queno Saara
dentro do País. Zona completamente
tíe_értica, cheia de dunas, cria proble-
mas novos, exigindo, por exemplo, ca-
minhões especiais para os trabalhos de
transporte e comunicações. Mas as pers-
pectivas de proaução do fosso petroliíe-
ro ali descoberto são extraordinárias, so-
bretudo se o segundo teste, que está sen-
do realizado a gTande distância do pri-
meiro, revelar a exist.ncía de óleo e
portanto a gigantesca área contínua do
campo. O óleo de Barretrinhas é mais
leve e melhor do que o da Bahia, com
grande aceitação comercial. Tem côr de
"Pool" no ar

A VARIG vai operar em sistema de
pool, na Unha européia, também com a
Lufthansa, BUA, Ibéria e Alitália. O
pool representa uma solução vantajosa
para todas as companhias, mas signifi-
ca. particularmente, que a empresa bra-
sileira Já implantou o seu prestígio nes-
se. nóvo campo de operações.

Aumento
Multo mais do que na classe dos

servidores civis, é nos meios militares
que as reivindicações de aumento de
vencimentos se revelam intensas, impa-
cientes e com forte tendência emocio-
naL

Lance livre
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O O General Golberi. do Couto e Silva
comemorou ontem mais um aniversário
Com a discriçfto que o caracteriza: a idade
é segredo.

9 O Depuudo Osvaldo Lima Pilho estA
se recuperando rapidamente da intervenção
a que foi submetido no Hospital áos Servi-
dores do Estado.

9 Zé Kéti fará uma tournée pela Rússia.
Ficará dez dias, com o víoláo debaixo do
braço.

i

# O Ministro Mauro Thibau vai presidir
a instalação do próximo Congresso Nacional
de Geologia, no dia 8 de setembro.

O O economista, Armando Vieira. Neto. do
Setor de Agricultura Co Ministério do Pia-
nejamento, seguirá brevemente para Paris,
onde íará um estágio no Ministério da Agri-
cultura da Franca e tomará parte em semi-
náric- sobre métodos de análise geográfica
regional e planificação inter-reglonal da
agrí-ultura. O estágio terá a duração de
seis meses.

O Gilson Amado e Jaci Campos mostra-
ram ontem, na TV Continental, os três
melhores filmes sonoros do Festival JB-
Mesbla: Escravos de Jó, Infância e Um
Homem e a Fome, entrevistando os res-
pectivos diretores.
9 O Sr. Joáo Gonçalves de Sousa, Supe-
.intendente ca SUDENE, será entrevistado
amanhã, às 23h 30m, no programa Con-
traponto, da Rádio Nacional.
9 O Brasil participará da Feira do Le-
vante, a segunda em importância na Europa.
O stand brasileiro, projetado pelo arquiteto
Jorge Jabour, apresentará a nova linha de
móveis Comu, mais uma emprêsa brasileira
em busca do mercado internacional. -

9 O jornalista uruguaio Eugênio Baroffio,
diretor dos Jornais EI Diário e La Mariana,
de Montevidéu, foi homenageado ontem com
um almoço no restaurante da Mesbla. Pre-
sentes represen tentes dos principais jornais
do Pais, os Embaixadores Azeredo da Sil-
veira e Arnaldo Vasconcelos, a equipe de
informações do Itamarati e o Presidente
da Academia Brasileira de Letras, Austregé-
silo de At-icc.

9 O fotógrafo José Carlos Vieira, de
O Croielro, foi especialmente, convidado &
disputar o Concurso Internacional de Foto-
grafias Francisco de Assis, na Itália. Os
temas do concurso: A Beleza da CrUçio e
Alegria na Pobreia e Adversidade. Entre os
Jurados estio Fúlvio Róiter. Enrico Pul-
chignoni, Jean Folon. Hans Finssler e
Edouard Boubat.

9 Vera Lúcia Couto dos Santos acaba de
gravar o seu primeiro disco, um compacto
em que canta músicas de Joáo Roberto
Kelly.

9 O Sr. Geraldo Carneiro recebeu ontem
a Medalha do Mérito Desportivo, concedida
pelo CND em reconhecimento aos esforços
do agraciado, durante o Governo Kubllschck.
para a participação do Brasil na Copa do
Mundo de 1958.
9 O Juiz da 5.* Zona Eleitoral, em Co-
pacabana, pediu emprestado o sal&o de fes-
ias do Copacabana Palace Hotel para fazer
um ensaio geral com mesários e funciona-
rios da Justiça Eleitoral, eom vistas ,à, pró-slma eleição. Agora, o que resta saber é
se a escola sal mesmo.

9 O jornalista Mauro Sales Já se afastou
definitivamente da TV Globo. Agora segue
para. S&o Paulo, onde montará a sua agência
de publicidade.

9 A revista O Cruzeiro será- agora dirigida
por uma equipe integrada pelo Deputado
Joáo Calmon e pelos Srs. Edmundo Mon-
teiro, Manuel Lopes de Oliveira, Davi Nasser
e Leáo Gondim de Oliveira. Ainda da área
dos Associados: parece que a Schering será
mesmo vendida, e por 3 bilhões de cruzeiros.

9 O Sr. Luis Cario* de Oliveira, Chefe co
Gabinete do Ministro Cordeiro de Farias,
será agraciado com a Medalha do Mérito
Militar, durante as comemorações da Se-
mana do Exército.

9 Milor Fernandes, humorista, desenhista
e homem de teatro, seguiu ontem para a
Itália. Vai participar da II Bienal te To-
lentlna. concorrendo com cinco desenhos,
todos êies sérios e tendendo mesmo para o
dramático. Visitará também Portugal • a
Grécia.
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A Sonda 30 iletrnbriu petróleo em Rarreirinhas

Queirós volta do Maranhão
dizendo que são bons os
índices do seu petróleo

O Presidente da P-trobrás. Marechal Ademar de Quei-
ros. que ontem regressou tíe BarrsSrinhas. no Maranhão,
or.de foi inspecionar os trabalhos de perfuração qne a em-
presa vem realizando naquela região, disse que sáo exce-
lentes os índices de óleo e gás revelados pelos testes fritos
nos poços de São João e de Barreirlnhas, n.° 2.

Informou o Marechal que os bons Índices de óleo e
gás revelados pelos testes de formação 'serão estudados o
avaliados pela técnica Já do domínio dos brasileiros, como
brasileira foi e continuará a ser tida a exploração de pe-
tróleo em Barrclrinhas e no Brasil".
PIONEmiSMO

Explicando detalhes da via-
gem que empreendeu em com-
panhia do Diretor da Petrobrás,
engenheiro Geoniíio Barro», o
Presidente r.a emprí*a decla,-
rou 'que "a. oportunidade tíe
visitar a Bacia, de Barreirlnhas,
na cosia do Esi.ido cio Marc-
niüo. para apreciar os traba-
lhos que IA s_ dsae-avoiif-m,
pi>nnitíu-n.e avaliar o pionei-
rismo O que se revestem as
pesquisa* d. petróleo naquela
Bseia, onde a nalureta «lo-
cou dunas em conjunto tom
laçoAs e rica, criando proble-
mas de traruperies que n&o
podem ser resolvii.es peles mé-
todas Ji rotineiras dos deter-
tos e nem o sáo tampouco' por
aqueles qua se apücani aos
alagados e sos mangues."

— A emiip* de téânteai da
Petrobrás. entretanto, em pra-o
curto, desde o primeiro poço
na ilha de Santana até o déci-
mo terceiro em fase de perfu-
raçüo — dlssa — coavíirulu
fiwer levantamento» geoíisjcos,
gravimetria» e sísmicos de're-
fração, além de volumoso de-
talhe sismlco ce rcflexê*. O
nieu desejo seria pocí^r. dtóde
já. confirmar tod«i os prós-
nústicot conhecidos tío povo

brasileiro através da tapren-
ss. A prudência e as exigén-
clss de ordem técnicas acon-
stlham. er.lretanto. moderação.
Mas por outro lad», garantim
um otimismo realista, tudo in-
dií&ndo que se tornará um»
nrorípcla petrolífera a Bacia
de Barreirinhas.'

Mackendrick
vem ao Rio
por festival

O cineasta inglês Aiexander
Mackendrick — diretor tle O
Quinteto da Morte — confir-
mou ontem à, Comissão Exe-
cuiiva do Festival Internacio-
nal do Filme a suu participa-
çíio no Jüri dos filmes de i_n-
ga-metragem, do qual será o
nono membro.

"S^ Vlncent Mlnelli, Frita Lang.
yacques Demy, Nornwn Macia-
ren, Nelson Pereira dos 8au-
tos, Manuel de Oliveira, Paulo
Carneiro, Ademar Gonzaga e
Leopoldo Torre-NUsson, os de-
mais membros do Jtiri, Já con-
firmaram a sua presença ante-
riormente, o mesmo fazendo,
para o Júri de curta metragem
Agnés Varda e Ingrid Berg-
mann.

MACKENDRICK

O diretor Aiexander Macken-
drick deverá chegar ao Rio no
próximo dia 14. No Brasil, sfto
conhecidos os seus seguintes
filmes: O Quinteto da Morte,
O Homem do Terno Branco e
Uísque a Granel. Êle pertence
ao moderno cinema de humor
britânico e sc o seu último ÍU-
me. Hi_rh Wiml ln Januica, en-
trar como dlsputante no Festi-
vai, o cineasta britftnico deverá
ser substituído no júri pelo nor-
ic-amerleano Stanley Kramer,
realizador dc Deu a Louca uo
Mundo.

O Secretário de Turismo. Sr.
Enaldo Cravo Peixoto, visitou
ontem de manhft, as obras de
remodelação que estão sendo
executadas no cinema Rian, em
Copacabana, que será transfor-
mado no Palácio do Festival
Internacional do Filme, para
receber cêrca de 150 eelebrida-
des do cinema. O assessor do
Sr. Ltiíí Severiano Ribeiro,
proprietário do Rian. assegu-
roa que ss obras de remodela-
çío ficarfio prontas até o dia
10 de setembro.

A REFORMA

O cinema Rinn — qne foi
fundado em 1942 — está sendo
totalmente remodelado, cem a
colocação de tapeies novos c a
pintura geral da sala dc espe-
tá.uSos. A tela panorâmica *
própria para filme* de 35 mm.
e no paico seráo dispostos re-
fletores e uma escada de aces-
ío. A lotaç.lo do cinema, loca-
lizado na Rua Raul Pompéia.
no Posto 5, é de 1 ioo togues e
numa loja ao lado dele ív.n-
ríansrá durante os dias do Fes-
tiva! ,m sc'or especialirado em
informações para es partici-
pontes da mostra cinematográ-
fica-

O Secretário de Turismo, que
se íès acompanhar pelo Dire-
tor da Comlsstto Executiva, do
Festiva!, Sr Monin Viana, per-
correu tddss as dependência* do
«ineros. revelando mal* tarde

- Almejamos — prosj-gulu - «*» sattsfaçÃo pelo bom anda-
— e a Petrobria. para Uso, menio das obras
vem envidando o máximo d»
sem ««forços, qae Barreinr.hss
venha a contribuir com unia
parcela apreciável de produçSo
que, com m de aturas bacias.
nos permita alcançar o que
tanto objeti vamos e int_r«-.(a
ao tiesenroi-imenta econômico
do Pais, que ê a auto-suficiín-
cia em matéria de petróleo.

A COMITIVA

São i.oi» t Corresponden te>— O Presidenta da Petrobrás.
Marechal Ademar d. Queirós,
qae «tditt. o Maranhão dursr.-
te alguns tias, regressou ao
Rio d* Janeiro, em companhia
das Srs. Oeonisio Barroso. Di.
retor de Operações da Petro-
bnfcs; Prftnklinf Andrade Go-
mes, Chefe do Depísrumemo
d* Opfrsçôt.-?: Carlos Válter
Martniso, Superintendente, •
Hélio Pereira.

Bubônica
e pólio
na Bahia

Salvxdor fCorrespondente)
— Enquanto a Secretaria de
Saúde remetia medicamento
para Caculé. a fim de comb*-
ter uni surto de bubônica, in-
formsvs-se de Jacobina que
duas crianças foram mortss
pela paralisia infantil. O Ee-
cretário de Saúde, pedirá ao
Ministro da Saúde a urgente
remessa de vacinas contra a
pollomíeiite.

HOMENAGEM AQ QUE PARTE
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CLUBE DE ENGENHARIA
ASSEMBLÉIA GERAL •

1.* e -_.• Convocações de Assembléia Ordinária
1.* e 2* Convocações de Assembléia Solene

RENOVAÇÃO DO TERÇO DO CONSELHO DIRETOR
Em conformidade com os termos do artigo 32, parágrafo 3.°,

item II do Estatuto, convoco os Srs. Sócios para a Assembléia
Geral a sc realizar no próximo dia 30, segunda-feira, ès 12
horas, em primeira convocação, no 24." nndar do Edifício Edison
Passos, para a eleição do terço do Conselho Diretor no triênio
1965/1968.

Não se registrando a presença de 100 sócios efetivos, no
mínimo, de acordo com o que dispõe o Art. 36 do Estatuto, a As-
sembléia retrair-Sé-á as 13 horas, em segunda convocaçíio, com
a presença de qualquer número de sócios, no mesmo local e
para o mesmo íiin.

A votação encerar-se-ft as 18 hora?, quando terá inicio a
contagem dos voíos recebidos dos sócios residentes fola da
Cidade do Rio de Janeiro.

POSSE DOS MEMBROS ELEITOS
Tenho o prazer de convocar os senhores sócios para a As-

sembléia Geral Solene de posse dos Conselheiros que forem
eleitos para o período 1965/1968, a se. realizar no dia 6 de se-
tembro de 1965, no 20.° andar do Edlficlo Edison Passos, às
17 horas e 30 minutos, em 1. convocação, ou às 18 horas em
2. convocaçSo.

Rio de Janeiro, 20 de agosto de 1965.
a.) F. SATURNINO DE BRITO FILHO

P r « s i d t,_ % <p

O jornalista Lionel Wulsh, cor-
Ttspondehlo da. Agência Reu-
(ers no Brasil, e senhora foram
homenageados, ontem, pelo Clu-
be dos Correspondetites Estran.
geiros por motivo do seu pró.
.rimo regresso à Inglaterra. Sme.
dou o homenageado o Presiden.
le em exercício do Clube, jor*
nalista Kurt Klinger, d. DPA.
Tnmbêm /fiou na reunião o Sr.
Felix Faria, representando o
Itamarati, O Sr. JPalsh agrade-
reu expressando o seu reconhe-
cimento j.pfa acolhida que tev*
no Brasil, nâo sõ da parte da
imprensa, mns. tnmhém do Co-
remo brasileiro, especial mente
•lo Ministério das Relações _«-

teriore*.

Ouça a
RADIO
JORNAL
DO BRASIL

Prêmio Moinho Santista
de 1965 conferido a Lúcio
Costa e Camargo Guaraieri

São Paulo (sucursal) — O Prêmio Moinho Santista dode 1065 foi conferido, ontem, por uma comissão formada
de reitores de universidades, presidentes de entidades
culturais e seis membros especializados, ao arquiteto Lú-
cio Costa, no setor das Artes em Geral, e ao compositor
Camargo Guarnièri, no setor da Música,

Os prêmios — uma medalha de ouro, um diploma porserviços relevantes prestados à cultura e à educação e a
quantia de dois milhões de cruzeiros para cada um — se-rão entregues durante solenidade a ser realizada em SãoPaulo, no próximo dia 30 de set-mbn3.
LÜCIO COSTA música. Detentor de vârioa

r. „._...? . » % , „ _. prêmios em concursos musicais,O arquiteto Lúcio Costa nas- suas obras musicais mais co-
5Sü.no dl^,J27Jde íeverelro de nhecldas sfto a Abertura Con-1902, na Cidade de Toulon, na certante Encantamento; osFrança, fêz seus primeiros es- Sinfonias N°s. 1, 2, 3 e 4* atudos na Inglaterra e na Suiça Brasiliana; a Suite IV Cente-e se diplomou em Arquitetura nftrlo; a Suite Vila Rica. Parapela Escola de Belas-Artes do orquestra de câmara, escreveuRio de Janeiro. .entre outras a Toada à Moda*

Tendo realizado um trabalho Paulista; Flor do Trememb-
de repereufisfio mundial no etc--
campo da arquitetura e do ur-
banlsrno. Lúcio Costa recebeu CONCESSÃO
os tituios de Doutor Honoris
Causa da Universidade de Har- O Júri que conferiu os pré-ward, nos Estado» Unidos, e de mi°s íoi Presidido pelo Presi-
Professor Honoris Causas da dente do Tribunal de Justiça
Universidade da Bahia. <ie Sfto Paulo, Desembargador

P-afael de Barros Monteiro. O
CAMARGO GUARNIÈRI Relator do Setor de Artes em

Geral foi o arquiteto Rino Le-
O compositor Mozart Camar- _'1, f?ue aíIrm°ú «er Lúcio Cos-

go Guarnièri é considerado í? .uma íigllra de -"«da in-
uma das maiores expressões da "«encia n° movimento da re-
cultura musical brasileira de noTa?ao arquitetônica no Pais,
todos os tempos, sendo conside- nmna epoca em «ue a arte m°-
rado o criador de uma nova d.frna na° ^ acelta P° B«"a-
escola de músico, de carecteris- "'• ° que ° brigou a Iptar
ticas nitidamente brasileiras contra preconceitos e. tabus".

Nasceu em Tietê, Estado dc . ™>5?tor do Setor de Mú- .
Sfio Paulo, em 1907, filho dc *!ca' Pl'?í«s*>r José Cândido
uma italiana da Sicília e de um de Andrade Muricl, disse quemembro de uma familia pau- Camargo Guarnièri "é filho es-
&?%_%]$££!!£, p,rfaI d*MAr!o de *"d-d*
quando éle era ainda criança, e nSo tem Pual1uer relação com
incumbiu um modesto profes- Villa-Lõbos, pois já é uma pro-sor da cidade de iniciá-lo na jeçâo mais atualizada".

Mais uma vez a Europa se
curva ante o Brasil para
louvar Bossa, diz Vinícius

— O êxito de Garófa de Ipanema, nos Estados Unidos,
refletiu profundamente na Europa, fazendo com que, em
Paris, os proprietários de boates não considerem mais- a
bossa, nova apenas uma música de moda. e sim algo mais
consistente — disse ontem ao JB o poeta Vinícius de
Morais,

Recém-chegado dos EUA e da Europa, Vinícius de Mo-
rais acrescentou que já na próxima semana deverá iniciar,
cm Itaipu. as filmagens de Les Amants de La Mer, uma
versáo de Tristão e Isolda, com a participação de Grande
Otelo. Jardel Filho, CécU Thiré e do ator francês Pierre
Barouh.
BOA QUALIDADE iminente, « nâo «penas ec_no

Durante sua viagem, Vinícius *Ao_.
apresentou-se diversas vê ses Sobre Les Amants de ta Mer,'com Antônio Carlos Jobim uma versão de Tristão e IsoldaDorival Caimi. Disse que os que será filmada sob a dln_-Soamericanos estão tocando bem do francês Antoine D'Orm'es-melhor que os europeus a nos- aon. disse que ainda falta pre-so música, e que o único pro- encher certos papéis, mas queblema ainda é a quest&o do rit- as filmagens deverão ser lnl-mo, que eles ainda nâo conse- ciadas já na próxima semana,
guiram apreender. O sucesso em Itaipu, no litoral íhmilnen-tle Garota âe Ipanema, princi- se. Disse ainda que a Televisão
palmente cantado por Astrud Record. de Sâo Paulo, ofere-Gilberto, nos Estados Unidos, ceu-Iho um contrato, mas quor e p e r c utiu enormemente na está em dúvida se aceita ouEuropa, "valendo como um nâo, pois o filme vai lhe tomar
atestado de boa qualidade", e. todo o tempo disponível. Tam-
em Paris, algumas boates, como bém nSo pretende realizar
a Chez Castel. estão tocando q u a i s q uer apresentações em
bossa nova jâ em caráter per- boates tio Rjo.
«_»BH.»...ra.H_.H.M»„»„„B„„a.%
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Arte c investimento que mais lhe di prazer

GOELDI
GRAVURAS E DESENHOS INÉDITOS

NO MÊS DE AGOSTO
Av. Copacabana, 1133 — Av. Atlântica, S 381

Loja 12 — Tel.: 47-3283

petite galerie
Abraão Palatnik

expondo.
No acervo, obras de: Dacosta.
Di. Djanira. Cenaro. Guignard.
Crâssmann. Portinari. Vclpi e

Tarsila.

Pr aço General Otário, 53 . 27-5206
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AMOR A ITALIANA (Stran-
»r BedMlmvM, de MeHla
ririmk, Comòdla americana.,
com cobortura oomerctal lt»-
liana, vla Oitia Lollobrigida.
Outras atores: Olg Voung,
Jloolt Hudaou, Terry Thoma».
Odeon. 1411. ISh, 18h, 301i.
23b, (14 aaoaV
O BARCO UO DESESPitnO
(Ensina Pulver), de Jonliua
Legou. O diretor, àa vòsea
bem sucedido (Férias dt
Amor), mas em geral decep-
clonanto (Ao Sul do Paclíl-
eo etc). leva para o clne-
ma o romance de uma co-
mSdla bélica, gênero atual-
mente em voga noa estúdios
americanos. Com Robert
Walwr Jr„ Burl lves. Wal-
ter Matthau. Mlllle Perkln».
Capitólio, Rlvlcra, Madri —
Hh., 16h, 181», 201», 231). (II-
vre), u
CRIMG A BORDO (Murdn
Alioj-), de George Polloc».
Comédia policial com a J6.
lamosa Miss Msrple deâven-
dando um misterioso aísas-
«Inato. Inglês com Margsrft
Rutherford. — PA THfi —
.•METROS e clrouito. — 14 h
—- 16 h — 18 h —¦ 20 ll —
22 horas. 114 anos).
os pihmeihos ffõãTifNR
XA LUA (First Min in lhe
Muon), de Nat«.n Jurai». Co-
média tclence-fictlon basw-
da em H. G. Wells. Edward
,Iudd depõe numa ccaiit*5to
de Inquérito da OXÜ, po.-
tar afirmado que Já esteve
na Lua: os Inquisidores la-
Tem * reconítítulçio tío «i-
me, • provam que o réu
mentiu. Com liartba Hyer.
Llonel Jelfrles. Plaaa. Olli»
da, Roxy, Mascote. 14h, 16b.
:3h. 20h, 22h. (10 au<a).
O MAIOR OD10 DE VM HO-
MEM (Lurh.intrd Islandl. dt
Allan Dir oll. Xs5.reg.inlw
«.meiicano» «em oas nilo*
d» canibais do Paclílco. En-
¦--a o* ódios da ci<a e do
niçador, oscila, a. DavtYi, úo
•consagrado Hermau Melvol-
te. Con» Dona Andrexi. Ja-
ne Powel, Ted de Cor&la. Ojn
Dubbins, Artbur 8l»le!da. Ca-
ruso, Kellj, Brunl noUtoeo.
Brunl S. Pífia, Bruni Gta-
jaú. Brunl Piedade, Alfa.
BOAS EM QUATRO RODA»
(I Motcrtoatü, de Ctniil»
Maítroclnq-,»e. Xio ae trai»
d* unia turma de misses Tlr
altanüo a rer.».:i braslielr».
mas da maiâ üíiih coméú'.*
do InquaüíioAvc: Maatrocm-
que, no gênero moturiiada,
rertamtnte Inspí.-ad* no ex-
traordinirlo II Surpaüo d»
Dino Rííl. Coai Walter Cllln-
ri. Jítoò Mfcnfredi. Cro Tcg-
nirzi. K-a.aca. Va".«i, Lulgl
í-areae. Art Palácio CÓpàt»-
bana. An Paliclu llíne-n,
Att Palácio .Mrler. :*:» 16b,
185», 205», 221». (14 anos).

cÕntínüações"
O SK.lSl.l i ls ¦ i;i .<|. .ll'. íi
Inemar Bersir.an. Aa wd*e
*«n sentido de dns.» írail»
'amam as Isma do vasÊo.
da. pura retíiç&o •èxtutli stox
nualquer outra onentac*^.
Cosn Ingrid Tbuiin e G-.in-
nal Llndon — ícala. Brunl
Copicabin.i, (lrllinii (11
ano,'..
azaJuoE. coNFJusoés i>i
CSIA LADRA (Marnie), d«
Alfred. Hitciicoclc O tBtftte*
ruseaut* fa*. de am* pífia
história romtotl«o-íi3»c»naU-
rie* reais tsaj filme dt no-
táveli atrativos, mu eítua-
nina eampulsi© lera HUrnie
(Tlppl Hedren) a roub*j
Tantajida desvendar o raisté-
$10 ~_ que tiaíróoa «'a *

— o marido (Sean Cannery)
encobre **-.» con^jortimento
«rtmlacfòo. Dl^ne BaSe? fs-
ch» o triângulo «aion»
Tô-cnScoior, — Império, Kían
* Eakje TÍJuca. Hl», iõlUOm.
:sh, 21li3am, (14 àneà).
W)t CONTRA-GÕEblãVGUi
(Goldílntef), tíe Ouy HaaiU-
ton. O mito n.° I d» hoj»
numa «naottaçio de lttxo.
rharme e imaslnaçto í;d«-
mxiosrálica, que sm«í» »'J-
twrar o» dois primeiros fll-
mes da série. Com Se-ac Con-
nerr. Oert Froeíx e Koaor
Blaclman - Bnioi-rianrn-
üo — (13 an:a.i-  
ML'NOO CAO X.« Z (Mcndã
Cane n.» 2), de Mano Uai-
Te- « Jorge C^chini. Ôe ar*
possível '.ousar as inlfnçôrs
e o resultado de Mundo Cto
nio bi nada tíe louvAvel em
Industrializar as í c.tiras de
nosso planeta, hole a pre-
lensáo ev.deoís do documen-
tsrlsta Qoaltlero J-aoopettl.

_ Venexa, Miramar, America,
.- Hh. UU». 30h • 22h (18
anos).
Á NOVIÇA REBELDE (Thi
Si.niid of Aliihlr), de Robert
IVlse. Refllniagem da hlstó-
ria da família Trapp, feita
por um diretor que demons-
trou grande sensibilidade pn-
ru o musical, como em Amor,
Sublltn* Amor. Com J u 1» •
Andrews. Chrlatopher Plum-
mer. Eleanor Parlter. — Pa-
láclo. 151», 18h « '.nh. (Censu-
ra llTTe).
âlY FAIR LADY7 de' Oeorg"«
Cukor. A verséo cinemato-
gráfica, premiada com Oscar,
da revista norte-americana,
baseada em riemallilo. ds
Bornard Sl»aw,. oom Audre>
Hepburn e Rex Harrlson. --
Vitória. 101». 18h e 2!h.- (Cen-
aura livre),
CIDADÃO KANI, (Cltlcn K..-
nc), de Orson Welles, História
de um imníTUAta , do jor nu-,
lismo. Produzido, dirigido e
Interpretado por Orson Wel-
lea. ao Indo de Asnes Moore-
ne.d e Jaseph Cirtten. Co-
ral. (10 anos).
Õ~ÕTARÍO (The Patsy). dê
Jerry Levrls. Comédia ame-
ricana em efires que mostra
a transformação de \im ra-
pat envolvido com esperta-
lhôes que aca,t« tssnsformu-
do em ídolo "famoso. Com
Jerry Levrts, Everett dlosii,
- - llío. Ópera. Paris Palace.
Festival. Resênria, Brtini
MfUr, Rio Palace. ILltW."ÕTÃ^MZÍS 

IÍÕ~(IV Pa drêci -
to), tíe Miguel M. Delgado.
Cantlnlltus veste batina par»
ía»r casidiide em pequenos
povoados. Mexicano com Má-
rio Moreno, Rosa Maria Vis-
quez. —¦ Sio Luís. — Uh,
ISh.TOm. lPh 21h30. — (Ll-
vre);  '

REPRISES
NENHUMA ÜIULUKR "VALE
TANTO {The Iron Mistress),
de Gordon Douglas. Um Jo-•em perde-í< pelos encantos
de uma mulher casada. De-
pois descobre que. Virgínia
Ma.vo náo valia tantos eafor-
cos. Completam o elenco:
Alan Ladd. Jowp!» Caleis,
PliUIls Kir!;. -— Rex, Leblon.
Copacabana, Carioca. — V2h
.IOm, 151»3(>m. nh4í>m. iVhSOm,

CDPISO R MOLKQOE TRl"
MOSO (The Anfnl Truth),
tie Leo MoCarey, Antiga co-
média tío diretor McOartlT,
que é multo saudado )»r al-
gunA critloos irtr.ctst*. O»-
rantem oê ros'*» v**ihe*« q\i«
a fita é de p:im*!r» iínna.
Com Car? Grant .e Irena
D.tnne - AlTorada.' VLivteS.
CARAVANA MALDITA (tVKi-
«ard th* Worara), fle V,"i\-
liam A. Welman, SUma ó.a
tempo em que a pxjcur» do
ouro r.o oe*ií# êv(X ep&ptíx
par* o doem» americano
Cam Robert Taylor. Denise
Darc!. Hopa Emeifcoá. Jolsn
MaclnUi*. *1*t'.",s'u ErslUne.
— Prwldente. lpanen»»- Tl-
jaca. — U&2em. líhDOm,
ni>4Caa, iWiJOm, 2Uh. -(14;

TERRÃT DOS" AMÍíKKS,' 
" 

n«-
<-,onai d» terceira categoria «
RAINHA DA NOITE. »tri)i-
te**e, cí>mp6*m o dvipio pro-
irrAina d- PAISSANIIU — Os
dois ílltnes substituem a ter-
«ir» pane do Guerra e Jtn-
manidade. --- SI 1» lt t, — íl'íiorAai I iS *uc*íi
ClBCERE SHT GVXSW —
Ciite-Cluli» d» E*.?ola Sarifi.-
oal d* IÜ3jt*n)iarl3...— MAM
.... Ro)e, a» Eli f.Om..

TEATRO
EM CARTAZ
5 AirXO"ÒO GUERREIRO —
Slmpitlct » a«*pr»5ao»tt»a
«amédi» de Clánúi» Perrelra.
h5«*da no bumt>a-roeu-bGi.
eápetAcuio bem. adequado
para o tíat.-mho-bar onde
*sls «.endo etíbldo. «ireíisi
do autor; com Grande Otelt-,
Huco Mayer, Usei* WrtttU»-
de» t outroi. — Arena Cin-
be de Arte. P.ua Barata RI-
beiro, 850 (te-.e!ü.-ie 54-15T1>.
4s 31 lionw, saldado e domla-

. go» também àajahSOm.
LIBERDAIÍE, LIBKRbADE —
Ootatxnlcativo < intermianie
show municado. a historia d»
luta do homem pela 

' l",b«r-
dade. mostrada através dt
tesíca de eòcritore» fainosos.
selecionado» » comentada»
por F.árlo Raaset e Mllor
Fernandes. Dlreçáo de KAvSo
a a n K e l. — Com Napoíeio
Monte Freire, Odet* Lara,
Oduvaldo Viana Filho e Lul-
aa Maranhio -- Atena de
sio Paulo — Rua Siqueira
Campeã n. 14S «6-M57); 2»i
30m; »áiif.do. 20U e 23H15afi:
vesp.: «fulnta-feira, 13 ht-
r»ji • dOixÜBííO, IB Itor** —
ultima* semsna».

A GARCONNICR1Í DO JOIO
,M\](1I>0 — Engraçada e. ln-
toreí.»am* farsa grotesca da
Silveira Bampalo. — Quinze
anos da ain» crlaç&o, a peca
conaerva toda a sua fftrça
,-dinlca • o estilo do autor,
mesmo «em a au» presençano palco, é »nconín»»dlv«l. —
A encenaçio é satlaZatórla.
Dlroçdo d» Aurlmar Rochu,
con» Aurlmar Rocha, Marllu
Bueno, Delorgea Oamliiha s
outros. Bolso, Rua Jsngs-
delros n.° 28 (37-3122.1: 22 ho-
rua; sábado 301» • 22h.i(im;
vesp.: quinta, 16h Íim, do-
mlnuo. 17 h li m. — ttltl-
mas semanaa. •
T^lTsvoa^fMircÃni-
GADAi — Nelson Rodrigues
maia exacerbado do que nun-
ca. Obseaa6es emtli obses-
aOes, mlsturodaa com humor
negro. — Espetáculo bastante
superior no texto, Dlreçáo de
ZlemblnaUl. Com CUlde lá-
coni*, Luls Linhares, Nelson
Xavier « outros. Serrador —
Rua Senador Dantas (telef.:
.12-8531): 21 horas; «áb. 201i
e 22h 15m; VSsp. quinta e do-
u-.in.iv) 16 horas.
6 CllAO DOS PENITENTES

Drama hiatdnco-polémlco
de Francisco Perelsa da 811-
va, tendo por tema o n-.lto
criado tm tdrno da Hguta
de padre Cícero. Dlreclo d»
Cléber Santos. Com Odvaldo
Lousada, Vanda U,--.',: .
Paulo Padilha e gsande elín-
co. ii>>rm Prala de Botafo-
SO, J22 (tel. 48-316*). 2!h.10m:
aáb.-.do, 20h e 22!i2Cm: vesp.
quinto, 16h -Mim e doimnso,
*« 17 horas.
SÍ.MrtlÜÉRO — Comédia me-
.'odramátlca de Alfonso P*áC.
á maneira de (mas «em *
poesia de) Nossa Cidade, de
Thorton Wllder — Espetáculo
rotineiro. Dlreçio de Kotli»-
no F»!a»a:. Com Deise Lü-
rldi. Eslénto Oarcla. Andr»
VilJon e outros. Mesbla. Rua
do Pâtóelo, 41,56 fte! 
42-48801 — Jlhum: aib. 20 t
32h; vtap. quinta ? dom . ie
horas.
AS INOCENTRS DO 1 UM ON

Três m6ç*s mais ou me-
nos Inocentes num apart*-
mento do Inrblcn. Comédlm
inconseqüente de Barrllet r
Crèdy, adaptada * ,.. yc.
por Sérgio Viotti. Cem Lei-
na Krespl, Teresa Amavo.
Paulo Serrado e outioi. Ca-.
rioca. Ru* 6en Vergueiro,
238 (46-2124). 12 horta: «a.
bailo 20hl3m t 321» iOns:
veip.: 'qulBi*. 

1* iier.í e dn-
mingo, 17 hora», Funciona às
«egiiBdw-feir*», folia »ems-¦nal fe quariaa,
AMORtSQUE — -EB»ãiõ*T!-
»--j>n!»o adhie o amor triale-
alio" dt Marra? Sct»i5«*J.
Tjsío curioío # íimpitifi'-.
«.•>r«5tni«do numa Snh» . In-
rcas}.-fíaíf£Tel a.ietkt, d»
l*o Júri. com Minam Meii-
ler. Oscarlto » Lííj.'íí«'Oai-
r*o. Santa ntf,a. Rua Vi»-
«onde'd» Ptryi. 22 t*r-8S4li.
.''ii :30tn: aibado "0 .-.,'.¦:«¦
• 12b 3031; .ve?pj. quinta •
aÁtwío* t<6h CKlrrt, » dom. ix
horas.

do Catete n.» 136 MJ-M51);
21. horas-, sábados, 20.» 22 h;
vesp.t quinta « sábado, lf
noraa e domingo, 16 horaa.
NA PONTA DA CORDA —
Comédia policial de Alfonso
Paso. Cadáveres brotam dt
todos os lados. Peça • «ape-
iticulo rotineiros, para oa
• praatadores do gênero. Dire-
çáo de José Maria Monteiro.
com Renata Tronei, Iracema
d» Alencal- • outros. Dulcl-
na — Rua Alcindo Outnítba-
ra, 17(21 (33-ÍÍ17) — 21 h
ti n». iítoilo. 30 h 15 Hi s
22 li 13 m; vesp. quinta • do-
mingo, 18 '•: li m.
FLOR DE CACTOS — Come-
dia de Barlllet t Orédy. mui-
to bam acolhida pelo públi-
co e pela critica d* Paus. —
Produçío de Oecar Ornsteln,
Dlreçio de Geraldo Queiras.
Com Natálla Tlmbarg, Bér-
sio Brito e outros — Copa-
...bana — Avenida Copa-
Teatro). — 31 h 30 m: üábt -
ao. 20 h e 23 h 15 m. vtap.
quinta e domingo. 1* horas

MUSICAIS
ARCO-ÍRIS — Musical de
Brande montagem, de Oeral-
do Ca.-* • Silva Ferreira —
Produção dt Abraão Medin..
cam vr.ma Veracn. Ríph-
blica — Av Oorced Freire.
^-4.A — 32-0271 — JI hora».
Ve*p. qu:ntii. «abado t do-
m'.r-si, i' '• heras-
ROSA""DÍr ÕVOCÕ"— Repti«
rio bjm sucSlldo «apetáculo
de múilca popular. reaJlva-
tio « dirigido por lleíminio
Helo de Carvalho. Can-Araci
Curtes e Clemtnllna dt Je-
ttxs. .íorem. Praia d* Bo-
•afogo n.» in (44-3166) — So
ás ,,-i n....-.-f:-j.-, -:.i io.x.
e a» aibado», 17 lu«**.

A DAMA DO MAXIM* —
K:-.c-*'o:nd» danç* dt qui-
proquds. cômico» no me-
Dior itülln da FeTdsau. Ea-
petáculo Miirmçsdíanüno, d:-
námloo t d* gnuuS* b»'..".i
jüistíci. Dheçío e e.<már%t
dt Glaani Ratlo. Cün Tido;»
Ci.-,-«ro. Pav.io Atsteáa *
SETftri^f ^lMA,rv í»r
Franre, AT. Pn-s Aaiítllo
Owrtolí s» lit-i*i«i. llh Um:
*ib. ISh sota a 22A 30ni; re,y.
qusn«k • dammjOt T* liora.*.

O SíiVK Õ 
'"—' 

Ctíinédu" 
'ta

Jlül,» Pen», apreMntaad»
deníro da» K,mHtyottçbaa~ ão-
U0e «liveísárS» do autor.

¦ FalíM Víx-açôts reü»ic*«*far-
Jadas j*tíâ í:c$»iç», BapettólZa
diveniilo t visütítnent* boni-
lo. D.r^tto da.Ihjíclna. Ctens
DulC.tii, Séígio Vlotv^ R«n-
to Mawiisdo • oàtros. Nae-l».
»»I d» ty-midií. Av. Jtlo
Brenoo, 17* (.23-63*71: »5 ls:

Xs nsmcimu* 6Ê"«Ãí3t>j
- - Belo e poderoso drama dt
Arthur Ml!l«, através do
i^ual o autor provt&iAX-K, <-m
19J4, eontrpi mae-carthi»m<><
paKSdna,. presentes e tutn-
st». O e*peiiculo. íptiiir ii»
um elenco desigual, transai-¦i a tüsíncia do texio. Di-
rtçáo dt Joto RetOiencouri.

Com Osvaldo Loursüo,
Inibe! Riljtiro. Ev» Vütca t
outrtH, Ator* lta Cliii^tie».
Avenicis Graça Aranha. !I7
\42-432t): 21 h 13 m. slib»-
fio, ÍO horas < 11 n 13 is
»«sp,,- quinta « "tonilngp, !(
ho-as.
MUltÜ. tío' aím-lteríô" —
P.Aplda tetuporidi popular
d« comédia de Luls I-jlésts*
* Mirio Brib-ia! qut íé.» lor.-
tt» carreira no Teatro Serr»-
«lor. Dlreçio dt Màrlo Bi-ani-
nl. Com Eva Tudor. Mirio
Braslnl e outros • - Ris, Rua

REVISTAS
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ÍHOJE, AB 1»:30 b 2'J:30 H8

PARACRIANÇAS
CIRCO K.AT.4FLAN. de P<-
dro Vel?a. dkeçio do au-.cr.
Tratto Pnnena l>al>el. Ar.
Prlnct.ía Dabrl «,• 1*8 (tei .
S7-3S17). SAÍsado t donjlwio.
a« 18 hera.».

O BRl-XO E A RAINHA —
Peça de Feá?o St:s. Tudo
Santa Tertslaha (:â-4409i —
Müjülo, i« hotia. dom'.o t^,
IS J» t 18 h 36 m.
PÃLXiNHÕ" È"'0 ANÃO OI-
O AN TB — De Valdeaiür Awt

Ai«na da Guanabara (t»-„
«ü-jaoi; ííbádo t tfsrél&to',
a* 18 hara»
Í>"p"ffÍNllo"rElO — 

"Peça" 
í»

-jíb*- P.',a*lío Femano*»,
c*>«í (UrK**> «ío **J?-ot. Are-
na de fclo Paele — Opinião
-— Í38-349T». sihsdo t demia-
w» ** ".Sh "alm,

RLVÕLl/CiÓ" XÕrPAf« 
~DÃ*

FADAS — De ShsSfc Mars>-
ai». * Dlteçi* d* Ral ran Fei-
B»ndsj — Caric*a I4Í-81S4).

Sibada, 1* hem. t do-
tnlojo. ii hosaa.

o PFIXINHO DOOHADO —
D» A-irlxtr Rocha Diracie
ao »uwr — BM<» (Í7-MÍH.
-- BéMtíc 16 h*f»«' • zéeim
mlnjo. li b 50 s

!*A TRIBO DOS CHUPAS-
tiOf — Teatro dt r*n!oeheí
rtiai Fernando Mo rase •
Trair» Palhannh», R.. tíij,-
«mento Silva o.» 81 íi»'e-
ido» Íl-*&i2t. domin»», «I
is as 17 ham.

A FOKMir.tlXllA 91T. FOI
i LCA — Peç» *e Bttleú
Meie. Senado*. B-j* Senartvr
Oa&tM fW-*iM). í5*-o*dai.
a* lt horaa t domías» 16 b'AO ns.
O ÍCÚruM PO* . FAKTAJIMl:
VOAS — iavtn — Praia tt
Botafogo R-* M2 iW-31«..
lUbado t aomíc*o._l$ k0??
BOAS EM CiQllDACAO —
Reruia dt Lttis Felipt «•
Maraihit*. Com 6Anl» Ma-
»nede. Ampasllo. LUi dei
Fliejo fie. — Rival — RSa
Aívar» -Uvün. Mír? (M-I7111:'39 a 22 hoiax tm; 1 «din-a.
»í.»ad3 t datolnto, 1* h«-as.

t outros — B»Is« — ístréla
tal de setembro.

MÚSICA
CARMEM DE BÍZEÍ""*— com
Maria d'Aparecida e a ópera
de Paris. — Municipal, amn-
11I18, àa 16 horas.
ORQ~íiR5fifÃ'"ins cXmara
DE MUNIQUE — ABC Pró-
Art» — Municipal, segunda-
feira ls 21 hora». 

'.''-.

CÕRÃL-DA UlífVllRBIDADk
OA BAHIA — ENJl, segunda-
felis, 1» 21 horaa.
BEATRIZ CARNBIRO -? ,Rtí
eltal d» cahto — CBM, tê«-
ça-felra. ks W^or**^
iíusicÂ çontemforXneaFulestraa de H. J. Koell-
reutter — Instlltite Brasil-
Alemanha, quarta a sexta-
íejra. _Maria sVlviã" 

"p*Rrro""—
Cauções folclóricas — CB.M.
SezU-feira, *-'¦ 17h30m.-
DIALOGO" DA"» CARMEM -
TAS, dt Poulenc -- Opera de
Paris — Municipal, sexta-
feira, is 21 horas, e, dia U,
àa 16 horas.
pérSão"""—""Tãcovino"" —
Concerto OSB — Beethoven,
Ohauason, Frank — MM»!-
• Ipal — Hole, Aa 16h 30m.
CARMEN~V1TIS ADJíEf" —
recital Vila-Lôbos, Bers, De-
buSsy, Chopin —. Municipal,
~ Amanhã, às 21 hota».
BEATRIZ - CARNEIRO — re-
cila! de canto — Conserva-
tõrlo Brasileito de itálica,
térçi-ftira. ka 18 horas.
paíSSíò »E_«ífõ'"''5íÂT8'i;s",
da Bach — RtK- Pratía. >o-
1'js:*s Pennafon, Wolf, Minta
Ditter, Thlbault. B r a c t„
TrícS. Barra e Amorim-.:¦,': '.;>.: dia 38, a* 31 ho-
ras.
ÕSN — Concerto 

"Corííl —
ftinfftnlco para t.s FOrcas Ar-
V...U ¦."• — Mirjr-ju ¦-inliif —

RADIO 0B — Pro«ram» PRI-
viriR» CLASSE. ho)e. «s
221» Oõm — Cltlo de tiperaa
par* OrqueatMt .Madam*
BBiieríljr. rfp Puctíni; Tníei-
io«,t."» em oò rosior opus 115.

r.trt«ca mcldental par.» -Ito-
-...-i ii..!» de SclJUbetT,

MCSICA. DIVINA MCSICA
— Msalcü de Hodíierí a
Hanuaeraísin 0'cr« a fatno*
família Tsn5p, D:,-icçío d»
Htrr? Wooiever. Ptoduçio de
<H&it Osrsstrin — com. Te-
tesa Cris-iían. Cario* Albetm.
,Díer.»ne Machado t oatrera.
—- Catlot Ge»-í; — Sairéia
Kn attembíu

M0RTO5 «131 SEPULTURA
¦-- tfr».-=> dt Je»Tt-Pa:iI Ba.--

i et, tracsiKdO por J o r _ t
Araade. Kreçào dl Paulo
xrorvso GríasolÜ Cos» Ttit-
n Medina. Roberto d» Cisto,
Aldo dt Mato e outros Ken-
¦;,-> Teaírce «t Htjwnórto no
Teatro Arraa da (inanakara.

- Ktfír*;» «a ttttn3ttO<'inüQtrntr~í'KK'ViDb'B 
oi

DOI« AMOS — CütníliU aa
Car» Ooldoci. Díreçia dt
Marta Cise» Machado, c«m *
fieneo do TabUda — Tabu-
d» — Ruréi» tm sítéatUrc
O PAOÃDÕÍTlE PRO.MES-
KAS — Rrprifr do •.-'>:¦
leito de Ou» Oom-s Dire-
ré» tíe Jfs»* RéHala.- — Swd

I*é3*rd*r Tllsr. Ufa Niü*.
Teie»» Raq-.iti t efjtí'0*. •¦-
Prí»te« bakti BMnBt qiiia-

MUSF.O DB CAÇA B PESCA
— Reúne enlnwi» típicos da
fauna bnaoltelra. Praça 15
ds Novembro, Edificlo Pesca,

.4» andai* (tel.: 31-3845). Ho-
ràrlo: de 11 4s 17 h 30 m, es-
oeto aos atlhados t domínios,
Entrada franco,.
museu dbTJrõgrakía —
Esitns us paisagens tísicas t
lr.tiimn.is d^s s:: mdes reglóss
Keogréticiu do Brasil — Ave-
nida Caldgcras n." 6-B (tíl.l
52-498S). Horário: de 11 às
17 li 30, in, exceto sos s&bti-
dos e domingos. — Entrada
franca, '

lMSÉtr"DÍf~ãTOÍÕ'ÕfÀ. E
.MINKRALOGIA — Compr»-
ende seçOes d» M!ne«ilogla,
Geolc^ia e Paleontologia. —
Avenida Paateur, 404 (tel.:
20-0306). HoWLrio: de 12 às
17 h 30 n», exceto aos tóba-
dos e domingo». — Entrada
franca.

MUSEU HISTÓRICO — Obja- '

tçj • dviíutnenlos l!g«doe à
nu.ua História :u.< períodos
dr Brasli-Colònia e Brasil-
Império. Ricas coleç&es dt
Arte Sacra t Num!.«nAllca —
l"f*c4 Mareei»*! Ancora (ttó.:
4Í-3387). HoriKo: dt 12 h M
17 h: IS m. de terça a sexta-' 
ltlra- Di 14 li 30 in à» 17 h
43 rr.. *..-.< íliwj-j . domin- '
¦;:¦¦* Feriado às teg-.mdas-
feíriut. Entrada (rança.

MUSEU DO tNDIO -- Uten-
»{'H,S dt caça e pesca, atle-
«analo, - misõiras rituaii,
tlén» d« ísrt* documenta-
çí:> íotcjráílca das vinas
tribos existentes no Pa:» — „
Kua MMa Ma.-liado n." 117.
it«'_: 2S-M09). Horário: dt 1!
ls 17 horas, exceto aos riba-
do» s domingos. — Entrada
franca.

MUSEU NACIONAL DE BE-
LAS-ARTES —. R:eo acervo
du «íç.V.ss européias, confe-
rtüciax ni fcxpotiíçòe* itín«-
riates. . Avenida Rio Brani o
r.» 169 fta-.- 42-43341 — Rá-
Tirlo: de 12;*» 21 horas, ex-
Cita Ijs «í^Jidaj-f^Ta*, Kc-'"
t.-Ada f:-*UMi ,

MUSEU NACIONAL — Com
stçóà» d» BótÁntca, Któogra-
fls, .Ant.-cpolcjfia. Geo'.cgia t
Minersiiésla, O-.tir.u da Boa

. Vljtsi fíalí': ;S-70tfli. Hvairio:
dis 15 às 16 J» 30 n: exceto
** *í.l":ndi.'-íe!ti». Kníradi
f.-at»c*.

MUSEU DA CIDADE — Reli-

dn» ríí*rt.Rl« t fundaçáo da- Cidade da Rio d« Jaaeir», ~ '
Pííijve da Cíídi-ie (tel.; ....
47-W381. Horlrlo: de 11 h 30m
às 17 hotas. eao»to is sejliiE-
rtitiWtelt»». Estrada franca.

MUSEU DOS- IXATROS BO
HIO DB lANXIRO — Ce-

fereotes á vida «rliaMco-**»-
Ixal da Cldaá*. Avenida ft:o
Snaor» tSa.áo Assírio), »--
ietuati 'SJ-Jies. Hc.-4i.íJo:' dt

aibíadod t toixlBto*.

TELEVISÃO
O PROGRAMA
DE HOJE
Aí lai» 36a». «a TV Globo.
m*ls nm f?tiQr<UK.a da sttjjç
(Vs ..M-.r. ¦•,,, ,. uma paiitni.'-
*oa íllaií» d* iioma-

BONAKZA (») ii 20h 3Jm —
Filme da Wtttern. Campeio
de .audiência nos listados
Unidos. 
CIDADE NUA (2) is 21h l"rim
-- Filme policial.
(TrÊÜELDÍ (13) à"s~2Íh"30ni
—- Filme.

SHOW

:
:

¦¦

Teatro
nTYiwW Maison de Francecr- ^ p4

mm
HIO DE 400 JANEIROS —
Hlstórlco-muslcal dos 4 »«-
«ulos dó Rio. Figurinos de
Gtsels, Machado. Arranjos
musicais de Mala. — Com
lAily Hilda, Valdir Msla, Bal-
lot IV Centenário • mais so.
figuras, no Gotden Room do
Oopacabana Palace- (Av. N.
8r> de Copacabana). HorA-
rio: acs 30 minutos. Aue sá-
bados à zero hora: matinês
domingos, às 18 horas. Pre-
ço: dias utels: Cr*' 15 mU
(.12 de couvert e 3 de consu-'

. inaçlo): sábados, domingos •-.-ésptrae de ftriádòs.- Ctl 20
rnlL ¦

Í.EJf> GÍRÍ,S""—'¦ Ãirgíimèiito de
Mi rio Meira Gulmerles. Es-
peticulo de travestis. — Boa-
f» Slcp ,Av. N. Sr.» de Co~
pacabana). Horário: 1 hora.
dlàrlsmente. rtwçoa: Cr$ 

'«-'
mil ds rouvert t Ort 4 mil
de eonstimaçlo.
.VARA. ÊDU.. TAMBA;-.« VI- ,
i i-LúROS — Kara Leio, Bdu
Lobo, Trio Tamba e Quinte-
tò Vila-Lôbos', Prõtluçào e
dlreçáo de Aluisio de Olivei-
;a. /mi/uni (Barata Ribeiro,
903) — Diàilanisníe à 1 hora.
Couvert: Crt 10 mll. — 6o-

.mentt até domingo.
IIE1.ENA, ELISETE E SILV1-
NHA — Em dl«s alternados,
no Cangaceira. — Rua Fer-
ü ando Mendes, Helena de Li-
ma. Kiie-.t ctrdoeo t Sllvl-
nha Teles. Rorârio: 1 hora.
Preço: Crí » mll por pe.woa

de

,.i 4-ccnttnirfo* r-eyocflu
$ÍX» RIO *e J«V»0

m
«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦4aaw' ', i

SumiMMiiiniii»iuniuiiiiHUii|pu|^^^ ABRAHAM IMEDINA *
APRESENTA

O FABULOSO MUSICAI,
..... j

V"IRGOilI
3 

meses de sucesso, mais de 100 representações
-Diariamente, nç 21 horfis, vesp. quintas, sábs. c doins.

ICO t
s. à| 15

horas,' no núvo é luxuoso ¦
TEATRO REPÚBLICA
Av. Gomes prelre, 474-A — Tei. 33-0271

^¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦MMIIli
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦«¦«r.
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TEATRO RECREIO
De 3.8 a dora.. às 20 e 22 hs —

Vesp. 5as., sábs. e. doms., às 16 íis
a revista sacundini

TEM PIRIRI NO PORORÓ]
(de José Sampaio e Álvaro Marzullo)

Com BXOINA, n Te<let« seiy-onal
NICK. NICOLA — CARVALIÜNHO

Atração Internacional:
"THE ROLLERS STARS*'

(bailarinos ««-rolai»»)
P.ESEnVAS: Tel. 2Z-Í16Í

I
i

»?•

MUSEUS

TS»I PIRIIU *0 PORORO —
.ItttfiXta Se J«* Sampaio t
AlTOK» Merauilo. Com Hei-••.«, — Rtrteio — Rus Dsua
pmio, I tü-SlM): »t7!h:
• -Mp : quinta, aíbída t ún-
nitaMQ, lí fteíií»

EM ENSAIOS
CIIICO UO PA8M.IDO —
Comédia muiticida d* A'jii-
jnar Rocha e P.enaiu tíergíú.
rom mütita» de Mi:iy Blan-
¦va. ;.i: -.». dt Ai.irlT.ar Ro-
rjaa. Com !.>:.<• .- -- Cirninh»..
'.'¦.:., ii..'..- \y, „,.- Rocha

CASA DB RUI BIKBOSA —
N própea e.M» « M relíquia*
iscadas à vida do grande ivo-
mem púbilea. «iAra de «ua
hiibütoeéca d» etie* dt 43 siri!

- Rua SAj OtétaeBte o.» im
«ÚL! AS"»*! e J*-53«). —
Rorirto; a« U a-, 16 h 16' «i.
<-ieeto- 4» «egiinúM-íelri.», —
Entrada tranca..
MÚSBD- DK ARTB itÒDBB^
NA — Cuntce a «ioí*réncií.«.
«.tpoaiíAo p*rm*ji*ntt. Ate-
n.tdi Icía.n'.» Dom Reurüia»
<ts*„: 41-iKíl. Hcctòo: d*,,
.11 às lí hor*», tíe aagmá*-*
teira a aàbads» De 14 àj 1»
hora» »« dooJngas ¦'» ¦; f*rt«-
dos.. Entrada papa.

XlCfXC DO BANCO DOBRA-
.stl, -- Hi»oqCb< « 9S,p0* do-
ítumeaiaj t obiet-o» de vaior
feündrico ligados ao êslabele-
i-imenlo — Avenida B'.o
Branco «.* 85. 10," andar

ft*:.- 4S-iS"3i. Hotirle; d»
13 i» l.> hoTM. tí* MaCUiidá *
tej-.a-ielr*. P«h»do aos wi-
b.idos a dtanri6(|6*i. Kntradi
franca.

SUGESTÕES
POPtrvs tíí à« 11 hara» --
nesenho vam o iamoso ma-
riabetro-

(ÍATO tti iv. in n. t i ; s í
CIA. H) ka I! hors» -~ D>-
núbiü*- ¦

ATUAUDADBS rsPORTÍVAS-

ii t ' i lul:.. i4t »s I3B »»m
TeiejoTnaíísíno.

PllÚll' GORDON (»>" â» 1»
40m — Seriwíe eaíreiAdo po-
Bugie: CteJble.
rtMABA INÍilSCRETAféi às
13 Boca» — A tíd» das eu-
-.ros p».!o Barurvi d* t»fh»,-
dura
PÍÍR DKVTRíl DA IO(iAÍl.»
• 4i às I3$i XCmi — Fi»porti!

TtÍxfURF""i"ôr íi ijiViím
Trarjíia..|!«*t.,i!lrft» d» Oa-

T'tÍ,Ktiíõ*uVr * "íi. "ka íin -
T<glt|oto8^lms0s
I ORN.U." d"Â™CÍDÍDÊ""(I) 

* ãa
I«h Him — TikJornalUmo.
êRPÜRTHB rBS^O (6) às 30
horta ~- TelejbrnUlamo,

D VIOUANTE ^nRA^•»A —
Cctn Derc! Gonçalvfj. Maria
Pomptu. Lourdes -,t.-,-r •
g.-ande elenco — Teatro, da
Meia-Nolte. Ko Fjed's ,na
Avenida Aüànile». Horlrlo:
74 llOTi». Convtrl: Ci»7 mll.

VKBV. VERV S£XV — bhotr
de tiaveítU*. Direção de Hh-
to ce Freitaí. No Top Clnb,
* l S;o:í Cwuvfrt Crt 8 mi!;
âOftsüin&ç&o; C:5 * mfl.
JFÁ.V,' NINO 

'.t 
PKNIIA" —

Shew no Lt Ctndeiabtt. cont

Horiri©: 1 'a SO m. Con-
tert: CrS 3 mlt.

¦ sW""TKãBÃCK 
"—" "Êswãdã ¦¦

das Cenoa» — Cotireit tie
Ci» 3 CJd • «ho»f »s Luís.
Bandelii. Wígnsr Tiaco t¦".'trC-ntira. Feeha à» sejnn-

NOVO MÉXICO - 0 mais
tradicional reduto da bcé-
mia carioca. Shiwi a ln e
3h da manhã com vedetes.
bailarinas e cantores. Aber-
fa das 23h às 4h da manha.
Direção dt Tomás e Cam.io.
Av. Mem de Sa n.8 34. lei.
42-2281.
RE^UFiANJES
TOKlO — O uaica roítA'.:- '
rint*^ ttptxu Uh»*» «* Ce»- ¦
t^3._ú* CèJAíi*- At*K.uí'.Ii*U'V
r.as me.-tM ?er íftciciwa t
S»ati» ttiüseit. — Coíinh» d*
jirlaieíea «idem. Serríças li* ri»
haaqtiei». AÍ>»ítiJ d-ta Uai
íl hora». — AmIMeate as--*-
<Hstl • arolbedcr. Kn» Pri-
mtl.-j d* MJ1W. SS 1-* «usar

Tel. 31-1137.
MAJORÍÒA (Uto. 

"Petíigciis 
a

fh-lttiir»at — -, A rliuírfiea-
tt» ío St f,'mt»o t->om straV

^««it t>»m nam asc-oleat» d«
miisicas ieieclottids* Bio:
Rüa Ser.ídp? Verigtifltfl. 15:
pitídaolii1: At. 15 d» Nítresr.-
Vj MS: Pn!»iir<jo- Pt»e« Oe-
túHo V£ÍJM- M' -•
DLviSBÍO A2WC 

'r~:''t*Ót£ta-
üáidft* ai.-mla e «rtaüelrís.
«á> naifa » etlelent* direcío.
Am^>líOlei sfleílcnsda. como
aüta »»* w«à rem «neio Sá-
culo de t.-idlclo. o melhor
¦íKoís* da OuitisVara. AVsrio
»:* Ia * hon» tía mídrv.f»-
d». Ar Mem dt Sí.-.S—..Te-
itjoae aa-iw... ..,- __
tiio ísao — SHUMwiwSw.ti-
pico hrsMlelro -- 1 shows 3."
IMJitS. A PONTE SECOU-
UhBS4t»t0 t DW>.-if, VOLTA
AO MOXDO, Laos Bltten-
i*Utt r elfiico — fiàhs e
Mat: Peljoid* 1 ?iX> - At.
Vieira Souto, IU •- T<rü.:
31-043Í e VI-ÜWI.

.'«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦nm

.IIIIHIIIIIHHUHIIIIIIIIIIHHIIIlMim ,.-.--
¦ TEATRO DE BOLSO — Reservai: 27-31£2Í

AURIMAR ROCHA
úi/mios

DIAS

'A Garçonnière de Meu Marídõ
Balira rie Silveira Süinpaiu — cen.: canos Veiry — l'ígs.: •
Jesíie Sampaio. Com Auriiiisr Rocha, Delorges CamiAíla, ¦

Marílu Bueno, WnndR CritUisayft e Osmar Ft«zSo J »
HOJE. ÀS ?J e 22:30 HS g

HOJE. m IU horas -- "O Pebtinhu Doui-atlo" $ 9
D:a 3 cie setembro, eitreía de "Chico da Pa^niisdo"" *

¦
H _, ^'.¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦•«¦¦•¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦«¦•¦¦•¦¦¦¦¦JIMVk,

^¦¦¦¦¦¦¦¦«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ifiaHe'
S FÁBIO SABAG "0 *««»• <»» " pessoas m

entrelaçados entre rart»- *
aprp.sent» lhadas e MJSFpense"

TEATRC
DULCIN A

«¦¦ *

HOJK. AS 20:1» e 20:30 HS
U m fa bu loso

PONTA 
E'"":

CORPR
comedia policiai

de Alfon*o P»ft

ml
pri
o

Oir.: J. M. Monteiro
l'oII». a partin

Cr$ 500/
-! ileservuit j33-3811 '

^¦•¦¦¦¦«¦¦¦¦¦¦«¦¦¦¦¦¦¦•¦¦•¦¦¦¦¦¦¦«¦lUMÉilnK.

«•¦¦¦¦¦¦¦«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦•¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦^«•w'
l TEATRO NACIONAL DE COMÉDIA *

. HOJE, AS.21.HOKAS
¦ o mmm

de Martin.- Penna — Dlteçso: DtfLCINA
S Ce».; ¦ Fernando Fiuaplona — Fi?.i Arlindo Rodrigues

Av. Rio Branco, 179 — Telefone: 22-0367
^¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦«¦¦¦¦¦¦¦¦É««
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E V A .•ontinuando' o ssu

TEATRO
grande sucecesso no

DO RIO
apresentará, em temporada popular,"UM MENINO BEM"

r-Flav-Buy" — üe Luís Igltííus)
Com MARIO BRASim. Ürlco FWltaí, Paulo
Navarro, Densli- ALichado r Marieta Severo,

GSTRÊXA DIA 27

n
n
f>nm
1

st*

H ¦ 1...

POE FALTA DC MOTIVO
E'OUf NINGUÉM
DEIXARA' DE RIS?'
K/1 U ITO.'

JERRY
LEWIS

ma

__JVM _______ M**MlâV!Jms\a\_MlM m ÉfeSM''1'•mW-___mm__________m mm^^.-rJÚSrU •

H0JI **?Í5 ^fmiíurtii jnswàjó bit-*.)»i 119 n fc'í»": MARGARET;
RUTHERFORD

mÈ
CRIM

fnéti»
tli M

flBU«Q0
tint (Mtl' atuuêl!¦¦¦¦¦!

O OTARiO
l*»TVT«t UM FILMt 0> PtWtMOUNT 8 1/tRCA Oti, tSI Bgt AS H»m«

Y.F/JK/Fü > ¦¦ii"ii. WL**^*»«*1>1V  
^TlT.SüLsiJ
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nnuncie nos
CLASSIFICADOS

JORNAL
OOBRASIL
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I VAMOS AO TEATRO j
¦

JiBBBBBBBBBaBiaaBBBaBBBBBBB»»""»"""»"""""""*^
¦ K1.EB1'.R SANTOS apr«Sfnla de Frimdwo 1'erelia ilu SH»* ¦

i 0 CUM DOS 1mmmm

MtM»m««TTW1 ¦¦ li mi "¦' ¦'

__W___.<m I \l\Va.iM a JAMES BOHD

^BUBaaaaaaaaaaNaaaaaaaaaaaaaaaaMaMHtaml

MfamaaBBaaaBBaMaaaaaaaaaaBaBaBaaaaaaafiÉK«^" Aluisio Leite Garcia t Jõfte Rodrlfue» spresctitãBJ*

NO TEATRO
SERRADOR

'.'y—Ha •

WM nmnt

TOõee** ,1 Pb
(WftBUCfiMilSiaS; | ?
sshyíTíS "JíJSfSSB 

|*ft»«.i.i ¦*
¦BB—BB l> I IBIIlH'

SÍÀNiWaikKr
•007 CONTRA
GOLDPINGER
¦haaaaaBAiiuAaaBalll
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TOOANÜDE
SERÁ CASTIGADA!

o, NELSON RODRIGUES

^¦¦aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaiMaaaaaaaaBarTEATRO CARIOCA »
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HOJE AS
20 c 22:30 HS

Reservas: 4S-316S
PRAIA DK

BOTAFOGO. S22

Jovem UKfcNOV»
MCHnUOAD.
ÍNTtWI»0

.fvntwiutis

a
a

Itiu Seiudor VefSUtltu. 131 — Tíl, 45-1134 (SOlllllWJ
Otiarúa Móveln Galo Pr«o>- ,

ANTÔNIO DE CABO apresenta

INOCENTES
do LE

!!

Coin:
2 Clevtie Yacotila, Twu Linhares, Eüa 0«)íeí * Nelson Xavier i

Qüeçâo: Zietnui&skl
HOJE. às ^ü e '.!'J:30 horas — Reservass 32-8531

jaaaaaBaaaáaBaaaaBaaaaaaaaBBaaaaaaaaBaaíiaal

SBaBBBBaaBBBBaaBBBBBaBBBBBaBBBBaaaBBBaaaaBK.
S RUBENS CORRÊA ft IVAN DE ALBUQUERQUE f

no

"..'. umj 8*m-verfo«hIfí limpa"
(Vítor cle Carvalho — O GLOBO)

HOJE, AS 20:15 e 22:30 HS

a
aa
:
a

TEATRO ALIANÇA FRANCESA
em Sâo Paulo, com

DIÁRIO DE UM LOUCO

faaaaBBaaaaaaaaaBaaaaaaBaBaaBaaaaaaaaaaaBBk.'
«jBBBaaBaBaaBBaBaaBaaaaaaBaaBBaBBaaaaaaaaai

¦
¦ TEATRO SANTA ROSA — R. \ i*o. Pirajá, 22 1

aa
B
a

niíjin
hivivSESOliE

a ' 'ViiniIo risonho tôbr* e amor trlstonho", de Schisgal
Trad.: Pedro Bloch

cnm: OSCARITO — MÍRIAM MEHLER —

LHOJE, 
às 20 ¦ 33:30 hanws
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ÜBBBBBBBBBBBaaBBBBBBBBBaBBBBBBBBBBBBBBBBBBS

IBBBaBBBaBBBBaBBBBBBaBaBBBBBBBBBBBBBBBBBaaç,
GOMES LEAL - Ultimo? dias 5

a
i Todo o estoque renovado»-- Soma Mamed, Amparito e as B
B ATRAÇÕES: Luz; Del Fuego e os tíSvesti? premiado» no aCarnaval, Jacqtieline e Fabette na rívista, 5
a //'BOAS EM LIQUIDAÇÃO"

3 Depois, spresentnrCò está P*ça e:n Campinas, Santos, i
B Sorocaba. Rlb. Preto. Araçatuba, Franca. Bauru, Gçrça,
S Araraquara, Sio Carlos, Florianópolis, Blumenau," Jolnyile,
¦ Brusque, Curitiba, P. Alegre, Pelotas. B. Horizonte, Ouro ja Preto. Brasilia. Goiânia. Manaus. Reciía • Balvaxjor

I
•JIBBBBBBBBBBBBBBBBaBBBBBBBaBaBBBaBBBaaBBBBB^

["LIBERDADE túlA
ILIBIÍRDADE" Sk°"4«»Í
B
B
B

n» s,*
de LUIZ FELIPE DE MAGALHÃES *

dom., às ÍO t 2i horas — Vesp. S.*s, s»b«. * doms., 5
¦¦"¦ 16 horas *

Teatro RIVAL —Tel. 22-2721 ;
t>i*i»iiiMini|liiip|ii|i|ii|l8!!l!!!«l!«**V

Dc Flávio Rangel e Mlllôr Fernandes
COM LUIZA MARANHÃO, ODtrTE LARA* NA-
POLEAO MUNIZ FREIRE e
ODUVALDO VIANNA FILHO

GRUPO OPINIÃO — Teatro de ARENA de S. Paulo
Super Shoppinp Center de Copacabana

¦HOJE, às 20 e 22:18 horas - Reservas: 36-349T
a J

M>»

^%Kyfe.-K^''-;:.;...:.jrv;.'.''ur:,;HaMnl'...; .' - ;..' .



13 á-T" CVi'd., -ornál rio Brasi!,' ftá^adó.^St^.-flff •

Cegos pedem
oportunidade
de trabalho

Q ditsfe do Selôi* ijí Cò.ócii-
çáo do Trabalhador Ct_o, rio
Ministério tio Trabalho. Sr.

,' 'Jorge Ljnorda, em visita «o
JDf chamou a aieuçüo dasáu-
toítdadés i>arn a nèõeisldáde
ce. providencia., no sentido de
auxiliar os deiicientss tie vi-
_5o a- cotistsiiirêiü empregos
eni atirvidadM que He* possam
exer-ec.

Acliou esvvaiüio ijueü. deyu-
tados -e senadores, ".(io lute-
reasados em problema* aocioi*.
esqueçam-se tios cegos, que *o
terminarem os cursos técnico»!
tém dificuldades em encontrar
lugar fias Jr.üú. irias * aáo obr:-
gatias.-:-' fi-éijüèntenicnte, a _* .
tornar- uiendigcs".

| ATIVIDADES PRoWUAS'¦•'

St^rundoo dr Jorge Lacer--
da. os cegos podem exercer
com sucesso-as. seguintes «íivi-
-dades:" agricultura, comércio,
programador, autor, jornalis-
ta. câftòr, sacerdote, professor,
acivog-.ido. eonipoíitor. orgur.U-
ta; pianista, cantor proíesio?
de música, rebente musical, dt-
retor rie banda, ator, bíbliote-
eário, massagista, de-elsmador.
negociante a varejo, aus:",iar
tíe «acrltõi.o. serviço doméstico
•pessoal, oottpscõe.s em Xábri-

• cas.
Òs -acficieiiVes de visáo pas-

ssrfto a usar-, d» agora em
diante, brsoadeira. no brsço

.esquerdo, com 8* palsvrss "Dé
um trabalho ao. cega«".

Bausch íará
experiências
no Brasil

A _.au_ch A; Lomb Introrpo-
ratetl >tii ireaiitax uma «crie ue
investimentos no Brasil, com o
objeüsfd de desenvolver expe-
riência no" campo ótico -' pro-
durtir óculos e aparelhos dt ie-

1 gurança pari trabalhadores na
indústria, revelou o Vitre-Pie-'sidente 

Executivo tía empr.«u,
| Sr. Alton Maíster, que n eu-

contra no Riu de Janeiro.
Parar o Sr. Aitan Marster, o

Brasil-é o Pais mais importan-
re para o desenvolvimento» ln-
dustrial da América Latina e,
pcir isso. e.srã iniciando uma vi-
sita ao Rio que se prolongará
por uma viagem de observa-
«ões que deverá Incluir a Ar-
cer.ür.a, Vénesüélá « Porto Ri-
ro,

PÉSQOÍSAS

Di_$_ amüa o Pre-iden'*
da Bausch & Loinb que, com
bate nas pesquisas feitas: peio
Tbe Better Vision Institute e
por outras instituições qu* _•
dedicam ao estudo da vi-So hu-
mana. resolveu a companhia
que dirige desenvolver no Bra-
sil a produção de óculos e eqtií-
pamenfo_ de proteção par* rru-
balhatiores na industria, que se
constituem, neguudo os técni-
cos. no grupamento onde maior
número de l«iô. s tííu.vji 0*0
«aiinaljuia-.

Nova íesta
da cerveja
é np dia 4

O Çaíeâónla MonUnhs Clu-
be 0J_rjan!2a, jiara o dia 4 d'
setembro, a ITI Festa Inter-
nacional ca Cerveja, dedicada
so IV Centenário da Cidade e
qse vai servir chope de Muni-
q&e, por cortesia da I-UítSian-
aa. Haverá duas orquestra.»¦fienense* (Zillertal e Steve
Bcrnaíxl) e eortr.h* nacional
alemíu

VElWíDÂDE DA AMÉRICA

do Açúcar e
>

xldilcool

a; v i s o
] Pára eonh. clmí-nío das
interessado, fct* instituto
ionmmica que foi publicado
no Diário Oficial do Falado
ida CSuauabara. de 19 do

Jmtek. te més, Parte I, pá-
^lrta* 16T7B/9, Edital de
ÉCoiTÁrréncia Admiui-irali-
pra pára aquisição de duas

|náqúii_is impressora., nio-
iid-lo -OPPSE1".
1-0,
í A- Comissão Julgadora es-
ItaxéJreunida ás 15 hora- do
ltíia~3l do corrente mfe, na
íSecfftarla da Divisão Ad-
fmlnistrativa, sita na Rua
Ipriirmiro de Março n.* S —
tS.* *jidar ~ sala 9. Estado
ida Guanabara, paia recebi-
£meptp « exame ria. propôs-
ft__2?__ demnL« documentos
jexjgkto? na quele Edital.

¦ 5 .Xa.) Joaquim Ribei-
~"ro de Souza

t ¦ «¦" Diretor da Divisão
Aõminisrr.Tiva

fF
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tíÔLSAS E MERCADOS

O Embaixodw Lincotn Gordon di$sé qtit ¦ ciioçÃ* tia AlUmça ppr* o í*rti$r.Mto joi "ttma çmnti* futura pnra o UemfatférvilP

Brasil recebe Cr $ 42 bilhões
da Aliança para o Progresso

O Gov-ruo .brasileiro * t
Aliança para o Progresso, come
parte rias coménibraçôès ;. tío
quarto aiiiveríãtio de fllnriaçâo
desta instituição, . assinaram
ontem um si-órtlo pari.'a.con-
(.¦*!__!o ao Bra?!! de .'Un. . ei"-
prestimo ue Cr. 42 JOO.iitílbôei.
provenlsnt<ts oa vendi de dô-
lares feP*; diretãmèote » iti<-
portadores bra-íleiroá. -

Estiveram presente* á neri-
niônia os Mini .tros du Piânc- ¦
Jamenvo, Br, Roberto C«nqx>í,
d» Pa'_ehda. Sr. Oouvria de
BuHtões, e da Agricultura. St.
Hugo Leme, o Diretor da AID.
Sr. Vgn Dyite, o Vkrí-Goverti»-
dor da Aliança, Sr. Dsvid B:o-
itiieini, ós Pifiidtr.te* tío Bsuco
oo Brasil. Bancu Central ?
BKDi: t ditetíiie* das £p_tlftii-
ções a qu» t« dertlca o em-
prtVnuiO.

A DISTRIBUIÇÃO /<*

O empréstimo ontem iibera-
do e parte de um acordo no Vr-
lor total de TIS. 130 mühtks.
íirmsdo em dejrembro fie 1PC>*,
por oca.í-üo dí> visita so Bra^r.
Ua Sr. David B*H, adníin_*f-_-
dor da USAID D.*!irii-w *
»?L« insítluiçôes

Ir C?í$ S btlhiw-í para o YI-

Dentro da* comemorações
co IV Aniversário cia Carta d*
Punta Dc! Este, o Embaixador
tánoola Gordon entregou ao-
Ministro Juarfií Távora, on-
íem. um clieque de Crí < Ui-
lhôes, proveniente tío Fundo do
Trigo e destinado ao Daparu-
manto Xacioni! de Obras d.
Saneamento (obras do Ptado
Macional de Empriotimo* para
ScrviçcB de Aguai.

ao riw^ber o cheque-d» p<r-
!e do Gofémo norif->m*rií-x-

Os cotivenioB reiertmes %p
empréstimo de USi S66 mil,
pelo p r o j e í o MEC-CAPES-
BID, destinados k aquUiçáo d*
equipamentos técnicos e cien-
tificos para ai in-tííulçÔM de
pe-qulsji-. cri-dos pelss Uni-
versidsdw do B.-a.<:l * Catôl.-
c» do Rio, ioram aA=ir.ido* on-
t-em. um eérlmônla reili?adrt
na Uulvrr.rídade tío Brúr>3.

E-sr, quantia t parts do etn-
prestimo giobBl de OS» 4 ml-

NAME (Psmdo Nacional para a
Aquisição üt Máquinas, e Equi-
psmentos lndttôlriai»^. que íâ
iitthi reeíbido dn Aüinçs ou-
itoã emurêstimos, no total rie
Crt ia bilhões-.

21 Crt « bílitiV para o PUS-
Dece i Fundo Jr Deitiõcròtiía-
ç£_, dç Capital de Empresas).
í-r-tada no suo pissídíi pari ior-
íikc« Cípiut de giro a emprê-
tm industriai^! attrwb. de em-
presumes a pr«íj.,s qne variam
entre ueis e 36 meses;

Ti Cx$ 10 bithô?.. p«rj o
creaI. qu* financia pique-
«as t metitís IcdlVslrias. Jl rr,-
cebera d* Aliança Cr* 60 bi-
Utá^S r

D Crt 10 balifr". par*.a
CNCR iííoorüenaçáo Nacional
da Crédito Rural',

Si Crt 3 J00 milhas pai» o
Banco Nacional do Des»nrol-
vimento Econômico:

S» Crt 3 tólhôes iMta o Ban-
<a Nacional da Habitáeio, «jj*
Presidínle. Brt* Simlra Ca-
V-lcàntí. náo ionii)wrí\-rii.
A .SOI RS-IDVDÊ '

A «a1.enid*i>e d» ¦¦ a*»ai*ittm ¦
do aíôrâo. reaüíaâa no Min!*-
trrk». í5a PaSKUiiÉ»;' :> <50i«eçtat'
wsti uma hora de atraso, par-
que o Si-, -Okaivría the Bt.t!hô_s

tíve ce cotupRre.-.er. siHCS. co
PrIí-íJo ti*j» LarfenJeííaSri-.aôa-
<í- íoi châinaâo. - :iue*i)3tãdi-
menle. pelo Presidente 0>st*»
Jo.Bnnfo..

Abriu a serie d. disíitV-OS o

que. 
* vi?tViKit» o Prtóitlente

.Túhrfson, vlâ-ssiíiíou <*<>. mo"iiaiá gísiirie ventur* iisra ó
Heteisíèri?'* _ criação da
ÀÍiíin^a. .pa,rji o Prcg.rtf.Mi>.

- Aeresjrentort. que. "depois, «ie
uma '.guerra pelo e-qrtllibrio da
economia e ehegado. o nw-
mento ce a. imasínaçàt- trria-
<tóra 6o$ brasileiros voU«r-*e
par* o fortalecimento das ias-
titalçfe. eírijEldájt per • uma

. eçtmoréi» mstíerna,*'..
O Ministro da FVuwada'

«^radeoeU; <*m tscrtie ao Go-
rtaio.; í»?a*0*jn>. «írneando-
«5W s-rAlãinç'» para o Pr^gn»-
so -foi':Oí.yjw3pjwua^<ke.-'«Jwd*,.r.
iia_.neeir_ mala. ¦ impottente
que44 seíirmoa, em todót «s-
tehtijos;! .Referindo-«. so etn-
presumo. « Ur. G<i«Yfía <ic
BitihAí* stltcn-íott o fato ú* ser
concedido, eom càríacta rie
ám une» t a ta. s ti* iam» vo-
fcr8áa.. taftpáísr- à dos.ltoani

. ckntnitcy jii eiwt-wdí.dos, pe&
própria^ Aüanesv *o Brasil, !

O Ministro Roberto Campes
«jaatait a çóníca^ão tía- iníla-
çâo como fator tjue líis, iròu
canfisr.-M • .e " rejanlieiSmítito
tío poro e tio Govímo norte-
a'33£w&%t>c_&- p?Ss "itií-fíno koú-
»ra _ vtmtaác- de destrjhtís, a
e_íab!U_ac3o tíe nossa mt»_d»
* li. J« palpável". Agradeceu i
««síisnça. not.í-sn:erírau3 uo"?r,a e ai fia ce attíõ-ejtK!» cío
Governo revoluiionário".

— E Uto far. com que a cen-
fiança js-ara o Pros?ir«A}«j -.'te
tiadürsa nesie e ea\ novos em-
pfféstírotM, que serão encami-
tthadcs «o nossa Pais. s*siai
que aprtwíitàrmo» o* planos.'.|S-:.:.BÍn ía..e, de conírltuSo em
diverte* setores do Oovírno —•
concluiu o Sr. Roberto Cam-
pos.

O MJ-tàéSrè Van Djite üiíor-
mou 

'que. 
multo breve, estarêo

cânciuidot .os. estudo- para a
coaoessto, d« jievt» emprési! -
t»í>« tia Aiísmça- para o Pra-
grés.v_. Serão contempla àoa,

. então, os Ministérios tía A^rí-
.caílura".e'dá Viaçáo. com ü-"' 
nrnciaq .entoa para compra d*
equlimaieaso.- roáavtârtóí. yeo-
daçSói:rie íerflbafintea: e 'ít»pe-

t»tlvan ogricoíB*. *

IViiicolu éjürèga clieuiit{lie p:ara DNOS
no o .Minlfetro d» Viação áümc

..que . **è_t* * o primeiro fruto
«oüsído co oosvínio entre t»
Brasil ? » USAID. destinado a
incrementar as obras que pre»-
ixi-íionar.o umn sioluçto to
proiaiema de áyja nti Branil.'*
CONGRATULAÇÕES

O Ministro acrescentou ata-
da q\ie est* cerimônia fleverâ
*ér » primeira de ums «ene.
Cíji>gratu'_-n<-0-ae com a DNOS
— "uma orianiraçâo eficiente

criada c»m utna eq;«p. prufl*-
Aioual e sólido rfgmie ris trâ-
baUto" - o Sr. LSncoín Oorau:,
»«r,tuoii a impo'".teci* do•'trabalho qa* »tende a urn da«
nvai. -érios problemas ca s»í-
ti* pública do BrasiS — a ae
fornecer Agua psíAvcL «í< 1970,
a "0 por cento da população
urbana,"

— O fundo baselft-se em
prtcelpios de auta-ajuda e so-
lld_z'financeira. As taxas »dé-
quiuisa e justai _ôbre o forne-

eimírnía de igtja pennitlrio a.«
mua idpalldades res?a izr seus
empréstimos tomadea ao Pttn-
do. £ss« pagamentos, pás sua
vest, pírmltirio que m façam
ttoVta emprif-Umns. . E, tíiu*
modo, o Pundo circulará, crea-
ceíi e ganhará.experWticia —
afirmou

Concluindo, salientou que as
necessidades sSo muito grande»
e o Fundo ainda esta na ti-
fineis e precisa de pi. nó apoto,
cos anos futuros.

BID dá eftijbjréstiínrtò para pesquisais
Ua reftíirtacSo do:repasse ban-
i-srio.

Ao aW tle ansinaiui» rio* d<>-
íumentCí compiarectrain o Bel-
ior Pedro Calmon, da Univer-
.idade do Braíll: o Reitor pa-
tire táírélçi tíe Moura, da Pot:-
ilíioi» Oniveriridade Católica:
o Direior do Etnlito Superior
Uu Ministério da EdllcaçSo.
Profèssür Mou:.. tíe Aragão a
DJvetora-E-üeÜttV- da CAPES,
sr.» 8u«ana Gonçitves; » se-

io Brasil atTavín de um »-or-
do íirmado enlre o BID t o
Mlniaf^río da Edu,ac_o. Em
face- da legiílaçío fíoanieira
bríL^ieita, o Banco Nat-iorsal tíe
Ueãenvolvimenu> Econômico
íoi • Intervfnient* ,>ra efeito

via
riu ii« CAi-r.n'.' »r." an-
Reií ae Haulú; pro-

sil firinou nove, assini distri-
buiitei:

Instituto tle Blcjiísica. ÜS$
103 mil: Instituto d. Química,us* ioo mll: litsririií.. dè Ml-

rroKoloMa, ;D&. 50 mil: Escola
Nacional de Georoaía. USS 40
mli; lnalütito tle FÍric... USS 40
mil: EKola Narional tir» Qui-
inkja -• Dijiiirlainemo ri. Bio-
quiatlfa - trSÍ 25 mll;. E-cola
Nanonsl dp.Qutm cn -- Dsrj:»! -
tri mento firi"- •Qulnttei. —- Uirs..

leí.íüre.'* das dita? universidades
t riíreiM(« do* ih.ttltutóí 1» do1»
aetofí* que reíreueram ias ver-
a*»,

Dus u convhiiaí a.s. íiijiitf.»
wnuui, . Universidade do Bra-

10 mll;'Instituto de Míteméti'
est, ÜSS 15,mll; Faculdade Na-
jrianài de. Filosofia ,-~ Depat-
tainanto <le Ziw)ii>{;ia • • USS
It» 500. O rlotai d<? refutiwii úps<
tíliatíü. a* eritidatle.» rie (*«qui-

sas da Universidade do Era.«il
«tinge USS 398 SOO.

Dos convênios, três foram
flrmaío,. com o Pontifícia-Uni-
versidade Católica do Rio num
total tie ua* no mil, di..tribtii-
da. da seguinte maneirar

instituto d- Ftóca, US* 120
mll; Centro de Processamento
de Djrfas USí 3o mll; e Hflatí'

• ¦¦ .1 tíe Teíitologtft, us* 20
mll
'fêrif-í—ftí—-tli*'**.1'-"'»* _''e
vibrem a integrar-se no siste-
mn tíe convênios MEC-CAPES-
BID romprariio os equipam eu-
tos de que necessitam oara in-
t-iieiítear .seu."' orosratuas d*
irabnüio na. Estados Unidos t
in» BrasU

Aliauva eiilalizá prohlciua .social
-óord<rii_Qii--Adjui»io norir-an^rirano da Aliatiça puta

o Progresso. Sr, David. Bornheim. atirinoii au JB que çs
problema* de ordem, jioíinl e humanos, da Alu-rioa intuía
receberüo maior énlaiíe entre as jiirl».- piopo. Ia. para a nova
e segunda fase do programa, que e»tu iíèmána comemora-o
s--ii quarto a iiiver>árib.'

E5lg t a sêtrtna.ve- que o 8r; Bornheim vi»m ao Brasil
Depoifi tíe um dia no Rio, participar.do da? cerimonias de
'•ntrega de vários iiintiôs destinados às obtas de ftgua, ao »i.*-
t-ma de crédito pará inditsfriaí< pequenas e ouito?. viaion
pai» o Nordeste pata "poder aentir quais o» passos futiiros
necessários"ao incremento ria ptodurivídade «grícola".

MRTA DO MODO DK VIDA

— Aprendeiiu* muito nestes- quatro anos — ilihíe ainda
o Sr. Bornheim - e,.cóth .. expeilència t tttn maior tiúinero
de iwissoas dedicadas, tanto nos Estado-, Unidos como nos•virios pai.rP.s membros do Acordo ór- Punta dei Este. chpea-
mos a conclusão de que o desenvolvimento eionómico é uma
meta importante, mas não ê o objetivo único, É necessário
melhorai" o rnivel de vida — nii<s tatnbõm é necessário ai-
lançai- um cerlo modo rie vida e éste modo engloba insti-
tuições democráticas fortes, a Justiça .social, a eàucaçáo.

O Sr. Bornheim salientou que. com n grande acelera-
mento verificado em várias campos econômicos nos paise*
tui-americanos nos últimos quatro anc.s. agora chegou a vez
de elevar os valores humanos — proporcionar aos povos não
«o as oportunidades econômicas eomõ também as sociais.

CASO DOS NEGROS -

— Considere-se. por exemplo, os Estados Unidos r embora
•stejam economicamente dasenvolvidbs. na realidade estão
»m fase rie desenvolvimento aocial Estamos lutando eehtra
a injustiça social co caso doa negros. Também temos os ts»-

tios uíoiinnados econòmiiíiinente — e inicii
ra contra a pobreia" ~ comem ou êle.

- Dentro dn fjlosolia da Aliança — que o Presidente
Kennedy havia definido como "chEmamento a todos os povos
do Heinisfírin, em um enorme esforço de cooperação sem
paralelo em sua magnitude e na nobreza de seus propósitos,
a fim de satisfazer as necessidades fundamentais dos povos
das Américas, as necessidades fundamentais de teto, tia-
balho e, terra, saúde e escolas" — erião a» nossas metas
básicas — acrescentou;

. ORTALKCIM ENTO .

O fortalt-cimento dos paises da America Latina, tanto
no plano .social como no econômico, representa uma meta
da oual dependerá o fortalecimento da filosofia politica do
mundo ocidental. A Aliunça. criada durante a crise cubana.
. um esforço para proporcionai1 vida melhor a todos os ha-
bltantes do Continente dentro de inna concepç_o democrática.

•— Os recursos financeuos. embora sejam instrumentos
iniporlantcs. têm apcirns uma íttticão caíalitli-a. O essencial
entretanto ê fáster uso dela dentro de um esforço global e
multinacional: í: construir estradas através dn Continente.
Escolas, hospitais. Reforçar "ãs instituições — mobilizando
capital para fundos rotativos, créditos industriais, agrícolas.

Ressaltou ainda que uma-das reformulações imuartantes
no setor credliicio seria o da popularização do credito. Am-
ciando. riSo apenas àqueles que tèm um nome conhecido, ou
aqueles quo já estão estabelecidos, mas -todos, nas peque-
nas cidades _ áreas rurais, que tenham tuna amblc.o e um
objetivo concreto".

Ainda dentro dos objetivos da Aliança estão as re-
íormas —- a agrícola, a de distribuição de terras, a dos
impostos — no intuito de formar uma estrutura básica a
•fetiva, valorizando o potencial dos recursos naturais e hu-
manos — concluiu.

DÓLAR
Compra 1850
Venda ,1860
LIBRA
Compa í' 5 150
Vencia 5 210

uvntc
O mertído de oimblo Uvr»

sbriu onle-m em eon(iiçô«a cal-
uiw. c£_i a Binco tio Bri-sl! ven-
<ienrio o dóiar *. C($ 1 £30 * n

, lilir* a Or» 5 HO.SO e oomprundo
t Crt 1 -25 e a. Crt 5 651,70. Os
bancos ptrtlcuiares vendlaat o
dólar a Ci-» 1 S10 e a libra a Cr*
S 140 « ctrnpravam a Crt 1 S_0
e a Crt 5 093. Fechou lnalte-
rurto.

MANUAL
Na abírtura do mercado de

i<Am',-lo mnniul o d-!*!'-]»»pp! re-

ToUl de titulei nes_ct».do_ no
mercado prlr.sip.il 1 «3 89". —
Volume em Crt 1 V0 281 C08. —
Totft: <!e titulos vendido» nn
mercado secundário 302 *43. —
Volume em Crt *» í» 810. O
Ir.ritce BV. 1:1 cotado «m 118,
cem alta te í pentes. Foram
ter.dtdrs UírJ» de cimbio n»
na imt:er:_ccu de Crt 
605 75,. ISO.

MOEDAS
tulou para compra a Crt 1 SM
e a libra a Crt 5 1S0 e jara vent
rta a Crt 1 869 e a Crt 5 210. —
Fechou Inalterado.

O Binco do Brasil forneceu »»
eesulnte» t4XMÍ

Venda: Compra:

DOIar 
Franco 
Coroa aueca .
Libra Ieiand.
í".orlm 
Franco suiço
Fi-a.-.oa bela*
Ccroa Norueg.
X,tbr» 
LL-a 
Goros dlntm.
Peéeta 
ShUUns ......
Píeo argentino
Marco 
Pfao uruguaio

n'. ,.t_
.178.50
153,50
016.-40
515.20
429,10

37,40
230 dO
170*)
070
254,30

31,70
72,70

7,30
4<!2,20

37.00

825 Cd
372.40
333,60
«37.S0
507,20
422,30

36,70
235,10
091,70
020
249,70

?O,20
70,70
6,30

435
27.30

RíClKlO  84,80 (12,0.
.Dólar cínad 1 718,70 I 893,60

CONVÊNIOS ¦ '

Dilar  1 850,00 1 MS,C0

Rü*«la, RT>A. Portugal. Rom».
nta e Orícla.

OUTROS CONVÊNIOS

MERCADO MANUAL

Compra: Venda:

Libra ........ S 130,CO 5 510 00
Ddkr  1 850.CO 1 860,00
Franco franc. 375,00 ' 380,00
Franco suiço 427,00 433,00
Bscudo  63.CO 65,30
Pesetri  30,30 31,3<j
Piso uruguaio 30,00 32 20
Lira ......... 3,95 a|0O
Marco  460.00 465,00
PSío argentino 6,70 , 6,90

v

TÍTULOS
MERCADO

Em condiçies bastAnte ativai
íuncioncu ontsin, o merc£tio d»
tttuiea, regl3tr_ndo-.ie nagoclo..
desenvolvido- nos papíts em mo-
viTi-.entc. Acusaram alta a_ ações
da* ecnap&nhià* Arno, BriflilÉir*
Se T.oupu Brasileira U_lna Me-
ÍAlúr^icá, Br«L*.imít c:íiín«rÍ8Ã e
prítrrtiiciPls, Dqcafl d* 'Sè.ntcè,

D. Itabel, Ferro Braallelro, Amé-
no- Fibrll, Sousa Cruz, Nora
América. Beigo Mineira, Slde-
rúrgica Nacional. Hlm«. Klbon,
Lojas Americanas. Brinquedos
BstrèU. Mo.nho Santista. 6a-
mltrl, Meíbli. Sâo Pauio Alpar-
ça.t<_ « cutraa companhias nio
mencionadas no Índice. As ações
n.t Banco co B:->.M1 cotaram-<e
cm ligeira bíixa.

1 *
¦ t-v,

'¦

CCRSO DOS TlTtLOS DO t.B.V. EM: r>o-S-lS«.\

Dita Valor d» Cota
Ct>

llt. Dlil. Valor dr, Vtindi
Cr»

fundo a» Kscntco 
CONDOMÍNIO DELTEO ....
FVNDO ATLAÍtTICO 
PCKDO OSCtCA 
VVSDO HAI.LES 
FUNDO VCBA CRUZ.
fVXDO BRAâU, .;
FCí<DO S. B. 
ÍCNDO KO-tTEC 

UKBCLVDO PB-NO-PAL
obrlt» Reejn<t3<ieti

3790. OUt(«3., KC'iJ t4-:«>
160 Idem !4Tt8
itlUtin Hís«
««liem 14*00

Apétttet e Obrii!

irts. Re*p. Sc«n, ijíi .. ii*
n» a«. mm: ,,,  ta

l„r'.i_U4li

3,!*1 Lei .ittt '' *<»
1 Ttt. Rend» lVotr««.

t. O,  33ÍÍM

tfr-í
19-.'._-»
:.-3
ÍJ-8
19-*
ti-8
U-_
13-«

->J.0»
^63.00
-47.0-
307.00
Tií.lO

J 49l.t«
193,00
133,00
¦,»r M

10 00 Junho
500 jüoho

9.00 juaho
3.00 Julho

31,00 lunho '
*t M junho

UO julho
3,00 junbo

13.00 maio

IM 843
300 137
834 7S5
'i% 318
Sl* 4Í3
133 393
rc» 300
83 333
4S 699

í Idem 
t idtm 

13 Id*a> 
5WI ;.I-n_j Oerait

Cntform.

Companhia*

ÍC0 Anuo ,.,.....
ttOO tdem ....
3M Idem- 
,>M Idem

3S30 Idem 
1300 Idem
um Iriem 
1900 Idem 

«W Ittem ,,.._,.
360 Idem 

331ÍI0»
2311000

26321 Idem Dlr.
.3637 Idem ...
44473 Idem

nsoo Idem ....
30CO Idem ...,

Bancas

3000 400 BrasU 
2«30 IÍ36 Idem
305» 37i»o Idem 
SO»,
-IOO Companhia»
Slltt
3120 1,160 Bras. Roupa*
2130 10CO Idem 
I140 1C0 Idem 
3130 13600 Idem 

300
330
330
340
230

Í500
3330
3300

noa
1130
11*0
1130

wKRCWin «KttvriAnio

 __________ Iamos-uma 'guer- r. I

l.« Turno 2.' Turno !.« Turno
 i Totil dt . ..

r » 1 n h ( » AçSes
Quant. Preç» Quant. j Preço Quant. j Preço negociadas |

»._- "liara*  « 7*0 '* 3 300 3 «80 j 2 430 . I 100 j 1 430 10 500 j-..
n. , ¥_.", Bit". ... !_0 ! 3 3C0 l 200 . I 3CO ; 3 33* 3 330 | 3 604

B-w Pe't"!?'ranea-Ord.. ! «* i »«0 1 000 j »«0 - IOS | -30 ! 3 533

Wía-Pfef. .. - 430 !,m ', 439

ame-to Araiu 1,300; 1MB 3 300 1 JM , 3 100 1370 7 603 j

Cimento Portland Paraiso 30» 330 í 1 «;o \ m 3.30

cred. rmanc. tío Com. .. 300 : 1 410 300 ; 1 440 B40 j 1 «60 • l-Stó ,
DjritfI 3 000 ! l 900 100 ' 1900 3 100

Est. de Pair. M. Slo J»-' ,.,¦!)
rOatmo '« 130 - ; -• - \f . ,

Pibio B»4to_ - Pref- Nom. 273 1 000 »» , I
Idem — Port S3 » 1 OCO — , 61
Fab. Art. Tei. Artes .... l ^ í ' ,M ' '' !

Piai I-Ji — rref. Port. 300 l 4W - . -oo

r t Lv?. m Oaral» .... » «oi 2 aoo 390 t 00a '¦ 330 -390
Re Lua do Paranã ..,..! 1 000 2 300 360 

' J 200 200 | 2 2C0 1400
Ch-ve. , _, 200 1000 - I 200 , j
tnterose do Br-aU 10 1 «o ;- i 10

Mi., Piratlnlr.*» 250 | 2 SOO s 000 . .3 100 100; 2 toO a 930 1 ,
Molubo i.umlnen-* 5 967 j t 030 3 130 1 050 300 \ l 080 S «1»
OrganiiiaçOé* lnd. Jorga! "° ) '
CTií-ma  150 r 100 -

Paullãt* de P « Lut .... 4 000 i 1 0J0 2 000 1 010 7 .M>0 l 010 « a00 I
Pro_ tua. do Brasil .... J .«5 ; «50 I «10 ; 900 700 930 3 sas
R.-Í de Pet. Valia  «» 1 600 440
íjí-inenr-t-s RaçÓ^a * Prod, ' i

:_ ir .Químtcoa' Nom .... 100 1 ooo —. -...„. . roo
i S1U Mii-.!».e.iinirn'ir~ro?ãrJ-' =_—_-_-____ L_-_-_**L__-_ ín1 4M •

Idem - Pi ef 3 334 «00 l 000 
' 

943 1 «ou í-«0« +-«4 1—t
Soe. Bnil. dr 8id 230 IOO' 

'j 330

1 TeeIde* dam. 300 ; 100 ,011
V»!» R Doce - Pf - CD 29 . t 300 17! , « *C0 300 f: 4C.1 400 j

| White UartitUi - Old. Port': 2 324 1 100 500 1 130 S 024
vntlya — Ord. 6 913 ; i;« I i 1(1 900 1 000 000 14 07* j j
Banco K. auankhar» .. I 450 ' 400 -„ __ — ' —

'  j i

CAÍ* -- RIO

Funcionou ontem o mercado
de café disponível calmo e Inai-
terado. cora o tipo 7. êaíra
1964/(13, contribuição de 23,30
dólares mantido ao preço ante-

; rior de Crt 4 OCO por 10 qulloa.
: Nâo houve vendas «Obre o dis-

ponivel. Foram despach&dsa pa-
: ra embarque/* 41 765 sacas de

; caí*. Fechou Inalterado.

t oiait '*¦> por 10 quilos:

Saíra 1934-6.4 — Contrlbulçío
de 22.50 dólares:

Tipo 3 Crt 5 000
Tipo 3 Cr$ 4 800
Tipo 4 Cr» 4 600
Tipo 3 Cr$ 4 400
TipO 6 Or| 4 200
Tipo 7 Crj 4 Md
Tipo 8 Crt 3 800

PAUTA

Caf * comum, «sfra 64/65 400

Uberaç-O em 1» d« agóíto:
Nto houve.
Embarques em lg de agO-to:

América do Norte .... 3 OCO
Europa 300

Total: ..... 2 A»
3«0 544

MERCADORIAS
C.« - NOVA lORQUlt

Os futuros d» caíé. Contra-
to B. assinalaram baixa de 9
pontos e 40 de alta, stndo ven-
didos 10 contratos. O Santos
tipo 4, para entrega imediata,
foi cotado a 43.75 centavos de
dólar a ltbra-pâso. Entre os tt-
pos que incluem custo e frete,
o Santos Bourbon número 3 íoi
cocado a 43 e 44 centavos da
dólar.

CACAU — NOVA IORQUS

Os futuros de cacau fecha-
ram com baixa de 33 a 47 pon-
tos. Foram negociados 703 con-
tratos. O Acra, para entrega
Imediata, foi cotado, a IS t/S
centavos de dótur a llbra-péso.

AÇÚCAR •• RIO

O mercado de açúcar Mtéve
tirme e Inalterado. Entradas
3 350 aaces do Estado do Rio.
Ssidas 5 000. Existência 124 400
ÍÍ.CC-.

Cotaçóei por iat quilos:
F.esoluçio de março de 1965.

Srsnco cristal - - PVU 121Í0

AÇÚCAR — SOVA IORQUE

O íuturoí H*>" itçúcAr mun-

dial. Contrato numero 8. apre-
sentou balsa da t a 4 pontos,
tendo aldo negociados 364 con-
tratos. Os futuro» doméMicoü,
Contrato número 7, fecharam
sem câmbio, com a venda de
35 contratos. O disponível, para
entrega Imediata, íoi cotado a
6.73 centavos de dólar a libra-
pfeeo.

ALGODÃO RIO

O mercado da algodio em ra-
ma funcionou firma • lnaltera-
do. Entradas 26S fardos d* Sio
Paulo. 8aldas 360. Existência
3 313 fardos.

Cotações por 15 quilo*:

Entrega em 120 dias.

Hbr» longa: Crí Cr*

Scrlció ítpo 3 .. 19 300 19 500
Seridó tipo 4 .. 19 000 19 "00

Fibra média:
Sertões tipo R .. 17 300 17300
Sertões tipo 4 .. 17 000 17 200
Ceará npo 3 16 SOO 17 000
Ceará tipo * .... 16 500 16 700

Fibra curta:

Matas tipos .3/4 nominal nominal

PauUst» tipo 3. 17 OOO 17201)

ft

I ; . *
Companhias , Qn-.nt. v_lc.r Cot. ; Cel. Cct. (Vai.). 1 '

Açõn <m C»$ .Mai. | Min. ..léd. («1 I

__ yx j_ j_ \- j 
!..¦¦!.. ».!.- -.•."¦.-.¦• Xl ,.

Araa ..  11 300 \ 23 703 000 -| 2 130 2 COO 2 098.' -'-13,4
Banco do Brajtl  | J !3« . 13 163 600 3 600 3 500 3 530 — 1,8 ;
-LritUelra da Eoupas  lí 250 , 20 &J4 C .0 1 150 ! 1 100 1 1*3 ,. 8.2 >
C.B.C.M  !4 903 ; 22 174 000 1530 : -M» I 438 -_ 2'..6 f',
Braíltca (ord.)  14 430 _ «3 513 COO 4 400 4 330 4 396 21 t ~
Brahma (?rif.)  33*00 133 409 KSO 4 700 4 600 ( «ii ' .-_ 2,6 -vi-v-
D-xas de Santo*  !3Í 630 , 132 164 000 l 100 930 

t 
033 .. 2,3 

'¦{'...'

Dom Uabe!  17 60O r 23 033 0SO 1330 1300 1 312 .:. 4,1 }"¦'*
Vj::7 U.>-:::cro , 9 0M J t« 344 000 1900 1650 1874 ._ '3.8 "

Amir.caFab.il  31 PCO ; 72 133 000 t 300 1330 t 391 .- 33 j-
Si.::,a. C___  12 W» j 45 631 OJO 3 350 3 3C0 3 335 -í. 2,0 1 *
Nova Aaiè.-ica  13 000 . '-'3 733 OOO t 703 i 400 1 5_3 _ 18.0
B.Tíj ütastra  134 7C0 * Í97 423 000 l 300 1 t f30 1 276 — 7,0 -
S',_, Ksclonal  Í5 OJ3 . 25 443 750 1730 I000J t «SS '¦ - J- 8.7
KlBt«  í! eCO -.' 56 90E> 300 1 830 , I l 780 1 sai .-. 4.6 ¦
Klbss  27 930 > 3'. J7S 000 1170 1 100 l 132 _ 1,5-
t.6Jas Amenean»*  14 40O j 51530 000 3 CÍO 3 350 3 53 -. 0,4 | 

*

BttnqtiíOví _tit.-è:a , Vi 900 I 33 303 000 2*50 2 550 3 374 -i- 7,4 •¦"< 't

-CSâfttttt*  15 300 23 7è3 OCO 2 103 ! 2 000 3 089 — 3.4 I >
Pétrobíii   9 000 i J 500 00r. 960 940 931 — 0.8 f
Samitri  it +30 ; 56 143 000 t JCJ ! 4S0 : 462 _ 2,; ¦ -
3faat>:a  100 400 j 183 381 000 ! 930 1720 I 843j -:. 6 8 í -
Sta PjBlO A".p«í.v._s  j _Í3 100 j 117 14» 000 430 400 4t5 | . — 4.S.

Mt-DIA S K DO? TÍTVI.OS PARTICVLARKS DA BOLSA DO RIO DL JANEIRO • j
10-S-O3 IS-Í-ÍS 11-5-65 6-«-ú5 Ajósto ãe 1934 : .

4330 4191 37_í 3393 , , 2223
íE4bèr*ía pelo Sartljo fiaiísnal ds I_.vc_timíntos Ltda.,

HJNDOS 
MUTVOS DE INVESTIMENTOS

¦

. -. ,
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Jornal dr BraMl. Sábado, 21-8-65, Io Cad. — 13 *j

O/C acaba debates sem fixar quotas de café Tendências

Formação Liberação de dotações será
de mais
técnicos condicionada à programação

Três contratos áe financia-
mento. no valor global de
Cr$ 180 milhões, destinados a
impulsionar importantes .pro-
gramas educacionais de alto
nível a cargo da Universidade
do Brasil, foram assinados no
Banco Nacional de Desenvol-
vimento Econômico.

Os recursos desses financia-
mentos provêm do Fiíhdo de
Desenvolvimento Téentco-Cí-
«ntiflco, criado no BNDE cõm
o objetivo de acelerar progra-
mas universitários de pesquisa
* cursos de aperfeiçoamento
põs-universitário, voltados pa-
ra. o desenvolvimento eeonôml-
co do País.

APLICAÇÕES

At* agora, o FUNTEC Ji
concedeu financiamentos »
rinco entidades distintas, no
-ralor global de CrS 860 ml-
lhôes. estando programada a
aplicação de mais 400 milhões
para a pesquisa e 212 para o
ensino superior ainda êste ano.

O Presidente do BNDE. Sr. ,
Garrido Torres, ao assinar,
juntamente com o Reitor Pe-
dro" Calmon. os trts contrato»
pôs em relevo o esforço que o
Governo Castelo Branco vem
desenvolvendo no sentido do
aprimoramento do ensino de
nível superior e sua influência
no avanço íuturo da Tecnolo-
Ria em nosso Pais.

ENSINO MÉDIO

Afirmou que o FUNTEC tem
como uma de suas meta- a
formação profissional para
operar nos escalões industriais
de nivel médio, os chamados
"engenheiros de operação", de
que o Brasil tem mais carèn-
cia do que mesmo de profissio-
nais habilitados no nivel «ni-
perior.

Lembrou aínd_» a nece___.id-i-
de tíe estender a ação daquele
Fundo do BNDE ao campo dan
dências sociais, parti formar
administradores aptos t condu-
sir os empreendimento!» tndis-
pensáveis ao prorjreíM) tio Pai*,
peja r.a irea. privada. *<¦¦)•» no
A«or público.

O Reitor Pedro Calmou de-
clarou qu* » Universidade do
Brasil • cogitará imediatamente
de organizar « estrutura nr-
rressária nos. dois setores «ia-
dos, e.'referiu que o melhor in-
vestimenta que o BNDE pode
fazer para promover o prepa-
ro tecnológico do homem bra-
süeíro é incentivar a* pesqui-
s=_jj_ básicas, pois e_tí a«guro

,¦ d» qu» "tais investimentos re-
tomarão eo BNDE. ua forma
rie lucro pura o Pais, * rss»ão
rie mll p--ir 'tm".

ENGENHARIA __ PETRÔl^EO

O primeiro cone/rato assina-
áo, no valor de 63 mflhôea e
300 mil cruzeiros, beneficia e.
Divisío de Quimic* Tecr.ológi-
ca do Instituto tíe Química, da
OB, e se destina a financiar
tim progT-una conjunto de pen-
quita com o Centro de Pe_>qui-
sas t Aperfeiçoamento da Pe*
trobrás, para desenvolver »
tecnologia de equipamento pa-
ra refinaria» brasileiras.

O segundo contrato, com a
Divisão de Engenharia Quimi-
ra do mesmo Instituto, prevê «
aplicação de 58 milhões <p õ9S
mi! cruzeiros do FUNTEC r.a
cobertura de despesas com pes-
íoal e aquisição de material.

A programação financeira
dos Ministérios, órgãos direta-
mente subordinados à Presi-
dência da República e das en-
tidades autárquicas ou para-
estatais terá. por base o Orça-
mento-Programa e será regi-
da por Decreto a ser assinado
na próxima semana pelo Pre-
sidente Castelo Branco.

O ato estabelece que as dota-
çôes orçamentárias para 1960
que não forem objeto de apli-
cação especifica em projetos
definidos até 31 de outubro
próximo serão destinadas auto-
miticamente à constituição do
Fundo de Reserva, passível dc
liberação «penas no segundo
semestre.

O projeto do Decreto Rerá
apresentado ao Presidente Cas-
telo Branco acompanhado de
exposição üe motivos assinada
pelos Ministros da Fazenda e
do Planejamento, Srs. Otávio
Gouveia de Bulhões e Roberto
Campos, onde afirmam que "a
fim de que o Orçamento-Pro-
grama possa ser Implementado
no primeiro ano de sua execu-
ção, torna-se necessária sua
maior discriminação, com a
descrição dos projetos e o res-
pectivo esquema de desembôl-
so, a fim de que possa integra-
lo na Programação de Caixa do
Tesouro Nacional".

O Decreto ora submetido a
consideração dc Vossa Excclèn-
cia — continua a exposição —

Banco Central fecha Banco
cle Crédito Castelo para
defender os seus credores

O Banco Ceptral da República determinou p efetivou,
ontem, o fechamento do Banco de Credito. Castelo — So-
ciedade Cooperativa de Responsabilidade Limitada, cuja
Intervenção havia decretado através de Portaria baixada
no dia 18.

O fechamento das portas daquela empresa, estabeleci-
da na Avenida Rio Branco. 185, loja 3. íoi justificado pelo
Banco Central como sendo medida indispensável para que

pudessem ser resguardados os interesses dos credores, bem
como criadas as condições indlspensáveii para que sejam
feitos os levantamentos necessários à determinação das
condições de liquide--, do estabelecimento.

INTERVENÇÃO
O Banco de Credito Çâstftio

é associado ã empresa Kaflia
imóveis e Aplicações de Capi-
tais S. A. — Kiac, a qual. se-
gundo constataram inspetores
do Banco CentraL alem de n5o
estar registrada, rlnh. prats-
canao agiotagem e pondo pv.
pratica um» ampla campanha
publicitária visando atrair ca-
pitais, com promessa., tíe ju-
rof muito rlevadiv.

Indústria dè
Minas quer
80 bilhões

Belo Hmixtintit fSürtaríSÍI
- O Banco de Desenvolvimen-
to de Mina* Gorais msclará.
depois de amanh-, gestões
junto ao» órgãos nacionais *
internacionais de financiamen-
to. no *miido de ateer renir-
km num total de Cri B0 bi-
lhôes para o rteq.üpamento «
modemií*ção das 103 jndiV-
tria* de tecidos existentes no
Eatado, c.tja maioria ainda
funciona com' método* e téchl-
cas adotada* no início do
*M_k>.

O proscrarnü de moderoto-
ção da indústria têxtil minei-
ra t baseado num levanta-
mento feito pela Economia ei
Planejamento -- ECOPLAN ,

:— 
qae constatou esiarem as;

103 industrias localizadas em I
Ah cidades mftieira*. ocupao-l
do 30 000 empregados.

Iniorraou. ontítn, o Interven-
tor do Banco Central no Ban-
ca de Credito C&str-o. Sr.
Franciíco Estéves Lima, que.
apesar ílo fechamento desta

empresa, prasscguc.n. mui inier-
rupcão. os recebimentos de cre-
dito* da sociedade «mtra let-
retrós, "esperando-** què, em
pnvra razoável, possam vir »
wr asendick» os leyiTinwií de-

po&ttanterrs".

Créditos
paia energia
cm Magoas

_ A Companhia tíe Eetrici-
dade de Alagoas - - CEAL —
através de snu Diretor. Sr.
Osvaldo Braga, firmou on-
tem dois convênios com a
Comissão do Vale do Sâo
Francisco, no valor tota! de
Cr$ HO milhões, para tas-

plantar Unhas de trarumis-
são entre os Municípios áe
Penedo e Igreja Nova e de.
Pmdorama at* Corurlpe.

institucionaliza o método 'de
programação a ser utilizado em
1966, integrando o Programa
de. Caixa do Governo com seus
projetos de investimentos, sig-;
nificando mais um; passo no .
sentido do estabelecimento de
um sistema de programação
integrado para os dispêndios
do Governo federal.

O projeto do Decreto anexo
estabelece também instruções
para. que os órgãos da admi-
nistração 'descentralizada, in-
clusive as empresas de econo- .
mia mista, forneçam os ele-
mentos para a elaboração do
Orçamento Consolidado do Se-
tor Público Federal, peça básl-
ca do Programa de Governo
para 1966.

Aumento
na venda de
gasolina

As vendas de gasolina pelai
principal» empresas distribui-
cforas que operam no Pais apre-
sentaram um aumento de
10,3<"r durante o mês de julho.
en-, comparação cora. o movi-
mento de Junho, num total de
41 753 000 litros, segundo re-
velação feita ontem pelo Pre-
sidente do Conselho Nacional
co Petróleo, Marechal Emílio
Maurell Filho.

Adiantou que da mesmi ma-
neira. as vendas de querosene
aumentaram em 3 974 000 h-
tros, 9,7r<- mais: a» de óleo
diesel. 8 S18 000 litros, ou seja.
3-3'.V, e as de fuel-oil eleva-
ram-se a 11 618 OOO Urres, aue
representam 42ri mais que o
consumo de junho. Ao todo
foram v c u d i d o s eai julho
65 863 000 litros dèssias quatro
produtos a mais que em junho.

O Marechal Maurell F;_h.i

preswu essas informação apo>
ler recebido coastmicaçlo do
Sindicai* do Comércio Ataca-
dista de Mun«io» e Combusti-
ve» Minerais, na qual * mo.<-
trada a pc-scâo de venda de
eaíl* um* dan empresa* di*-
tnbuídora» oo* dwlradc* da

petróleo em toà.i o território
r.*e tonai.

Eaelareeeii o Pr__s;áer.t» f.o
CNP qua »* íon»iant«_i «lava-
çOe» rejatratías nas rendia doa
CetiTado» do petróleo cara*',-
íuesn ttn «níom* pas:t:ro á*.
r.?*.uper*çio ào or^*ni_«mo e«i!-
nàtniiía <Ja PatL

Ouir* informsçAo do Pre»;-
dent* ao CNP fot * óe que, esn
coaMqUèlK&l do n&ro t.-.r:.:--v.._
d» «bdíteelBienso posto «m
pratica pelo Conselho co Pe-
ííóíeo para atender a dUtari-
buiçio de comb-ostíveis no Nor-
fe do Paraná, ''ca preço» da
paíoiS-i* naquela, rejiâo aofre-
ram «enatveis tealxa-j".

AÇOS VILLARES S. A.
ENTREGA DE

CAUTELAS DE AÇÕES
Convidamos os Senhores Acionistas * «"««m as cau-

telas das açóes bonificadas correspondentes ao aumento de.

capital aprovado pela Assembléia Geral Extraordinária oe U

rie outubro de 1964, as quais serão entregues ««diante a de-

volução dos respectivos comprovantes áe direito s bonl-

ficação devidamente «usinados
Tãmoenrse-encontram k disposição dos senhores acio-

nista» as cautelas das ações subscritas, correspondentes ao

aumento de capital aprovado pela Assembléia Geral Extra-

ordinária de 29/10/63.

Os Senhores Acionistas aeráo atendidos na Av. Bra-

si) ri.' 31*3. «esta Capital, dentro do horário normal de
trubalho.

Rio d» Janeiro. 19 de agosto de 1965.

INSTITUTO DOS
INDUSTRIÁMOS

Delegacia no Estado da Guanabara

Ivlf I I i.% _L
Os candidatos abaixo relacionados estio convidados a com- r

parecer na Seção de Expediente e Registros do Serviço de Pes-;
soai. na Avenida Marechal Câmara. 370, 8 • andar, sala S03, até'
as datas Indicadas, «ob pen» de perderem o direito de cla&si-
licnção era concurso:

PT-345 61 DASP Atendeme até o dl» 24-S-_l_i

t.l LUIZ DUMONT VUjLARES
(Diretor-Presidente)

fP

AO COMÉRCIO E A
INDÚSTRIA

Face - total Interrupção do tráfego na BR-2, na divisa en- ,
n-e os Estodos de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. pela i

destruiçio das pontes sôbre o Rio Pelotas, motivada pelas lortes |
ohuvas que vèm caindo nobre o Sul do Pais, e mais agravado
nela impossibilidade material de ser adotada qualquer alterna-
tiva provisória e imediata, seja desviando o tráfego por -Mar-

celino Ramos", também à margem do Rio Pelotas, ou utillzan-
do a BR-59.. que se encontra intransitável em vários trechos j
do Estado de Santa Catarina, as empresas de transportes rodo-
viário de carga SUSPENDERAM TOTALMENTE E POR PE A-
ZO INDETERMINADO AS OPERAÇÕES DE COLETAS. EN- I
TREGAS E TRANSPORTES PARA TODAS AS CIDADES DO
RIO GRANDE DO SUL; até que se ofereçam condições mini- j
mas de trânsito capazes de permitir o restabelecimento opera- j
cional rodoviário. Entretanto, as signatárias e demais entida-
des da classe estáo envidando todos os esforços junto às auto- !
ridades e órgãos competentes para que kc encontre uma solu- j
çáo urgente.

Rio de Janeiro, 19 de agosto de 1965.

ORLANDO MONTEIRO - Presidente da ASSOCIAÇÃO '.

NACIONAL DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES RODOVIA-
RIOS DE CARGA.

1RTHLR MATTOS — Presidente do SINDICATO DAS EM- .
PRESAS DE TRANSPORTES DE CARGA DO ESTADO DA }
GUANABARA. (P í

~ 
LUZTA-TíiOHÍANe-
1IEL1ANA MARIA ARAÜJO DE ALEMANY
MARIA UE LOURDES TAVARES
LÍDIA PEREIRA DA SILVA
JOSÉ AUGUSTO BATISTA LUSTOSA
MARÍLIA TALLAR1CO DE SOUZA
MARLENE MOREIRA MARSICANO
EUNICE DO NASCD/.IENTO
HOSILDA SACRAMENTO GONÇALVES
JUDJTH DOS SANTOS BOROES

PT-347'61 — DASP -~ Servente até o dia 2S-R-M

JOSÉ ALVES DOS SANTOS FILHO
LUIZA LEAL
MARIA DE ABREU
NAIR DE OLIVEIRA
ZENITH DE SANTA ANNA
ZULMIRA DE OLIVEIRA
SEBASTIÃO DA SILVA

PT-125-63 — DASP — Escrevente Dactilógrafo até o dl» 23-Í-65

MARIA HELENA MEN.EZES FEITAL
ADILSON MORAES DE SOUZA
ELAZIR DA SILVA ASSUflPÇAO
SEBASTIÃO FERREIRA DE SOUZA
MARIA POMPEU TAVARES

- % '
PT-125/63 — DASP — Escrevente Datilografo até o dia 1-9-6S

¦ MARIANA DE AZEVEDO TRIGO
MARIA EUZILA DOS SANTOS
MARIA ALICE DE FREITAS
MARIA SALETE DA COSTA DE AZEVEDO

PT-337 61 — DASP — Farmacêutico até o dia 1-9-6A

ALBERTO ALVARES DE SOUZA

PT-419 61 — DASP — Escríturário até o dia 53-8-6S

DJACYR BRANDÃO LYRIO
SEBASTIANA LIMA GUEDES

EVANGELOÍA BARBOSA DE MORAES
Chefe da Seçio de Expediente e Registros

do Serviço d* Pessoal (F,

Londres (AP-UPl-FP-JBl —
O Conselho da Organização In-
ternacional do Café encerrou
ontem seus trabalhos, sem oon-
seguir fixar as quotas básicas
para a exportação mundial, o
que deverá ser feito por uin
Grupo de Trabalho constitui-
do por 12 nações, chefiado pe-
lo Sr. João de Oliveira Santos,
i que deverá se reunir nova-
mente a 13 de setembro.

Após três semanas de dis-
cussões sobre a quota global de
exportação, o Conselho da OIC,
não tevê tempo de ocupar-se
ria estrutura fundamental dês-
te Grupo de Trabalho. Embo-
ra as quotas básicas estivessem
na agenda, assim como os ob-
jetlvos da produção, êste# fica-
ram adiados para março dn
próximo ano e as quotas para
dezembro do corrente.

GRUPO DE TRABALHO

O Grupo de Trabalho desig-
nado pela OIC para fixar as
quotas de exportação está
constituído pelas seguintes na-
ções: Brasil, Colômbia, e fndia
três países da Federação Ame-
ricana de Cafeicultores (Mé-
xico, Guatemala e Salvador!,
três produtores africanos, Ni-
geria, um representante das
nações africanas de Ungiu
francesa tUgandai. e repre-
sentando os consumidores, es-
tio os Estados Unidos. Ingla-
terra e Holanda.

O Grupo destina-se «gora a
Iniciar um estudo a fundo do
mercado mundial do café, no
lugar de limitar-se a declara-
çôes de princípios, como ocor-
reu nas recentes aeãsôex da
OIC. Devido ao temor de que
a discussão destes temas po-
deria provocar maiores com-
plicações nas negociações leva-
das a efeito, eles foram tetira-
dos do temário.

Observadores atribuem esta
falha a várias causas e. entre
elas. assinalara como mais im-
portantes: a int««a rivalida-
d* entre os grandes e peque-
nos produtores latlno-america-
nos d» café: a rtraüdade po-
litica entre os territórios ain-
canos de ünjrua inglesa e fran-
cesa: a divergência de inter*..-
ses entre cs produtores «mers-
canos e africano*.

FALA BÚRIO

O Cheie di Delegação br*-
sileira na CIC, Sr. LeótóSas
BÃrio. ao íosTienur os resulta-
dos das reuuíôeí, disse que 'o
nôro sií*ema d» quotas Iara
com q."e or. mercados respon-
d#ro * necessidade de e<rtab:-
kzAr os jwevos de caie" ass:-
n_Uar.óo que -também ae So-
crou protejtcr o* interesses do* ,
consumidores, o que e t_m
grande pasào para * mtMu*
rompreensão'.

Afirmou ainda o Presidente
co !--..•'.;•.:-.-, V-ix. ',>::.-, do Caíê
qnt também o* consumidores
compreenderam » nectrsedade
rie controlar a líkifr.-.s de
café. •¦•:¦:••.".--_'.* o pitisers que
r.âo s*o tnrmbro» do Acordo
Internacional. Manifestou atn-
da qu* o Br»,íll, em princípio,
nio se opõe à adoçío de nsn
sistema «eletiTo no mecaníi-
mo de reajuaíe aemi-autoroíti-
ro de <j'j»us.

Teremos que estudír de-
i.i_fflti'.!« xs propú6_a__. Se
manipulado adequadamente, o
suteai* seletivo poderia íun-
clonsr bcm e o Brasil conti-
niMirà exercendo uma influéc-
cia «atidável. E adu_uu:

Houí« rniu.o prosreíiio
até as maças de ¦yxyxsyx.
Ajtor», o Banco Mundial. *
FAO e ca Eiiadcj Unidos
apótam o projeto de dlversüí-
cação da lavoura. Esta medi-
da é a ÜnU-a qua pode garantir
o futuro do Convênio !w<*m*-
«otial do Café.

NOVO PRESIDENTE

Encerraram-** na madruga-
da de ontem as deliberações,
do Conselho da OIC com a
eieíçáo de seu novo Presiden-
te, que é Roger Joseph Muka-
sa, Chefe d* Delegação de
Uganda.

O Presidente qu* deixou o
posto, Bengt Odm-al. dos Ei-
tados unidos, dedarou que *o

Conselho teve uma aérie de
reuniões que resultaram n*
obtenção d* um raioável grau
de eswbilidade para os preços
do caíé". ressaltando que "a

ação comum entre consumido-
res e produtores, na OIC. de-
ram origem a uma impor-
tante obra de cooperação ln-
ternacional".

A próxima reunião do Co-
nvltê Executivo da OIC e_.t*" 'Txãaa-para 

il _e aeiembro, em
Londres, com a duração áe~
uma «emana. Aléfti do nôvo
Presidente, loram designados
três vices: l.0-Vlce-Presidcntc.

Alexandre Del Comen, da Ni-
caragua; i,°-Vlce, o norte-ame-
ricano Harrwon; e como' 3.°-
V.ce. A. de Blumc, da Holanda

ANALISE DO MERCADO

Em artigo publicado ¦ ontem,
o Finonctal TUnes. de Lou-
dres, ao analisar o mercado
mundial de café,-ressalta que
os países produtores poderão
.perder multo mais dc US$ 600
milliões, se não forem manti-
das as atuais quotas dé ex-
portação e obedecido um ri-
goroso controle da produção,
assinalando que, se mantidos
os presentes níveis de preços,
as exportações poderão ascen-
der a USS 2.5 bilhões, comf»-
rativamenté a ÜS$ IS bilhões
em 1962/63. , 

'
¦Deítaca.o 

jornal ingléis à. fiOr.
siçio defendida .pelo Brasil ,ha
reunião da Organização Inter-
nacional do Café,: que "yení
sustentando aclrradamente . a
única fórmula plausível de «e!
obter melhor remuneração para
o caíé, ou seja, o ajuste'de
oíer:a à'demanda real. aliitia •
k diversificação ca lavoura, a
lim de minlmtrar a preásSo. de'
auperprodççiüo- nos nível»' -de:'
preços. .r:'-"'-:

FUNDO
ATLÂNTICO

Av. Rio Branco, 50 - *.•
Tel. 23-2737
Edif. Av. Central >/l|. 31S
Tel. 32-3989

Av. 13 d» Miio. 23 - Gr. 336 i
It! 42-6740 I

R. Gal. Roca. 835 - B • Tijuca|
R. Visconde de Pirajá, 111
(Esq. Pça. G*l. Osório)

RENDA MENSAL MÉDIA
DE 1960 A 1965

6,23 %
RES3ATE IMEDIATO

Valor da Cota
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Conversa de
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SUPERPRODUÇÃO
Assinala o ma-utino londrino

riue na próxima safra 'nrevé-se
uma produção mundial de T.í
milliões de sacas, das quais pe-
lo menos 60 milhões pretende-
se exportar, o que eqüivale a
quase o dobro das necessidades
do mercado mundial, cuja de-
manda está prevista em 43,T
milhões de sacas.

Observa ainda que se o mer-
cado mundial fôr inundado por
tio grande quantidade de caíé.
os preços déàse produto ficarão
tio aviltados que a sua produ-
çáo tomar-se-á antieconômi-
ca, perspectiva que se concretl-
rada ocasionar* problemas in-
superiveís para os países pro-
duiores. Lembra o artigo do
financiai Times que a princi-
pai dificuldade quanto & ma-
rrutençío dos níveis de preços
e ao cor.trôle da oxpor.açâo,
»:;t_a-se junto aos paises afrl-
canos que vim pressionando,
através tia colocação de quotas
es:ras de exportação, resssl-
tando. contudo, que è cada vez
maior o nt>m»ra de pnxtutores
que se aproximam do1, pon.es-
(!e-tista do Brasil.

Argumenta o jornal ín?lés
qu«, com a medida adoiada pe-
lo Conselho da Organlzaçí.o
Internacional do Café, em lí!6í,
reduzindo a quota nrondlal de
exponação úe 473 milhões d»
sacas para 43.7 milhões, e a
decisão de nâo se a-imentar .tr*
quotas de exportação, embora
cem granáe oposição por par-
15 de alRi.::is exportadores, os
preço* subiram considerável-
mente e mantiveram-»* es*»-
veis

Veste aconííffimen-.b — co-
menta o matutino de Londres
— uma fórmula compromisso
tos «í9S_or*_»' se os Jndií*»
dlirtoí j_xride.-t.Tn a 42-5 eents
* libra peso por volt» «« qulh-
tf dias cos-J«euí:vos. no pn-
metro trimesre do ano. a qt:o-
tx inicial seri aumentada dt
U mllhfto de sacas *, da fflèt-
rna forma, se isto ocorrer no
«earuntiov terceiro, ou quarto
trimrstre. então a qt-ow a »;r
aumentada seri corresponden-
temente menor. A OIC con-
cordou sindi cf.ie a media pa-
ra a redução ou auraemo de
quotas se situasse entre 3S e
4-» cenis a libra piso-

Finalmente, acha o Fina«c:c!
Times que embora íste tnecri-
r.isir.o de ajuste automitico de
quotas »eja «teiotte, não res-
pondíri por longo praío ãs
pressões que c* excedentes
mundiais do caíé exerceria nos
níveis <íe preços, eobelulndo
qoe a ume* medida adequada
*eri a adoção de um plano'da
diversificação da lavoura café-
rira, como propugna o Brasil.

MANIPESTO
5do Poülo (Sucursal) — As

Cooperativas de caíeicuUorts
ti» Sâo Paulo. Paraná. Espirí-
to Santo- Estado do Rio e Mi-
ou Oerais, deverão lançar um
msnifíSto A Nação "definindo
responsabilidades dtante da
conjuntura cafeeira. que é con-
siderada extremamente delica-
da".

Os cafeicultores d* Sfto Pau-
lo e do Paraná reuniram-se
ontem, es'.udaram o esquema
pam a comerciaUíaçào da sa-
ira üe 1M5-06 e concluíram que
as últimas medidas governa-
mentais sfto extremamente des-
favoráveis ao escoamento do
café brasileiro para os merca-
des externos. Nova reur-iáo es-
;i marcada para a próxima se-

Tnsns. quand.o_»eri examinado
o esboço do mãnitêsro -tpse-u
çnrpo de Sáo Paulo e do Pa-
raná está redigindo. . . , .

Abs chega
amanhã e
fica 9 dias

O banqueiro alemão Herman
J. Abs. principal responsável
pelo Deutsche Bank — o
maior banco particular: da
Alemanha — e presidente do
Conselho Administrativo da
Alercedes-Ben.; do Brasil e da
Lufthansa, deverá chegar ao
Rio amanhã, a convite do Go-
vômo brasileiro, para uma per-
manência de nove dias,

O Sr. Herman 3. Abs. que
manterá contatos com os Mi-
nistms das Relações Exterlo-
res, da Fazenda e do Planeja-
mento, além dos Governado-
res Carlos Lacerda e Ademar
de Barros. deverá avistar-se
também com o Presidente da
República e visitar as inrtala-
çôes da Volkswagen e da Bra-
silian Traction Light & Power,
de cuja diretoria participa.

Djrante sua estaia no Bra-
sil. o Sr. Abs ceníerenciará
com banqueiros e industriais
brasileiros, estando prevista
uma entrevista coletiva à im-
pransa. dias antc\« de »*u re-
gTesso. 
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... O recente dLsourso do Proslrlente Lyndon John-
ion de, apoio à idéia de um mercado comum lati-'^'1.''
no-amerleano faz lembrar que tanto a Aliança P*;,í? trf
ra o Pjogresso como as primeiras sugestões concre^,^,

-tas.para'a Integração econômica hemisférica par--., L,
tiram desugestões brasileiras. »;:i>pK

: A-Aliança é filha da Operaçào-Pan-Amer_cana._ ifl»
Originada no Governo Kubitschek; as primeiras» p-
prqpostas da criação do mercado comum latino-";í*
americano .aparecem num documento assinado pelo fc»nj
Sr. José Garrido Tpifes. e preparado em 1956 a pe-' cüdó 

"da, 
Comi_isS:o Bconfimica para a América La-

tina das Nações Unidas,- CEP AL,
A Aliança pára. o Progresso, porém, sõ ganhou

.realidade qu^tüdo òs Estados "Unidos compreende-
,ram .que'as frustrações (lo Subdesenvolvimento dos'i 
latino-americanos poderiam explodir em novos re-
güpes semelhantes-~|to-.dé Fidel Castro. Se para os
]átlrios-ámeriç^_-S.;jú''AÍJança passou a representar'as. 

esperanças.ÍÔefuitt^toSiis rápido desenvolvimento
.econômico, para 05; nérté-amerlcanos foi a1 defini-"^^

.ijjó. de uma política'"dò inais alto interesse nacio-; t"*
:'rial;.uína.política dé préijervação' da segurança na-"^^

cional americana. ,' r't-qfe
A defesa que agora, {az o Presidente Johnson da Ju»

integração ecoiiômica' latino-americana expressa.,-,^»
Objetivos'semelhantes aos da Aliança. •,- Lr*

MATURIDADE DE WASHINGTON WMn
E ÍNFANTILISMO LATINO-AMERICANO ^

O que distingue os paises politicamente madu-v^T^
ros daqueles ainda na infância é a objetividade naois^x
defesa dos. interesses nacionais. Na América Lati- • w-
na ainda não aprendemos a premissa básica das -.«J
relações internacionais, a de que eiasse inspiram úni-->íWfl*.
ca e- exclusivamente na conciliação de interesses. E-fa^n
que sò os paises que sabem definir seus Interesses-¦¦"'
cam a maior clareza, e defendê-los com a maior'
dureza, é que conquistam o respeito dos demais.

Na América Latina ainda aguardamos a lide-^ n
rança norte-americana para adotarmos quaisquer}Q,
atitudes ou medidas de reflexos internacionais. Não J
temos a coragem de atravessar a rua sem sentir %í#Jc_g
mão íorte do "papai grande" que em outras regiõeí *rf ¦

è conhecido por Tio Sam. Êsse comportamento lati-
no-americano é mais tibio do que tímido. Oljt

Até hoje nâo soubemos íazer da Aliança um s
programa latino-americano, criando, com isto. 04 ^
mais sérios problemas para o seu principal patrocl-.._]...
nador. os Estados Unidos. De Washington é que de~.,j,r
vem partir todas as idéias e dólares. No entanto. Òsustjdfo
problemas são-nossos. e nós è que deveríamos estar _
descobrindo meios e formas dc resolvê-los.

O caso mais recente do mercado comum é tipi-
co dc tal deformação das classes politicas regionais.

O CASO EM FAVOR DA INTEGRAÇÃO

Por conhecidas circunstâncias históricas a Amé-
rica Latina dividiu-se em compartimentos estan-
quês chamados paises. E nem mesmo o milagre da
unidade brasileira se completou num mercado na-
cional Intearado.

Nos velhos tempos, com as velhas técnicas, era
«conòmlco produzir-se em pequenas quantidades,
hoje. só a economia de escala traduz o progresso
real Ê preciso produzir para grandes mercados pa-
ra se poder produzir cm termos econômicos, isto é
a custos baixos. Em 1956. quando Garrido Torres
encaminhou as primeiras propostas para a criação

' de um Mercado Comum Latino-Americano, o Mer
cado Comum d3 Europa já se prenunciava um su-'
cesso.' Capazes de atingir franceses, escandinavos, -r|£

beiças, ou alemães, indiferentemente, como consu- Vf
midores. a indústria européia recuperou-se da guer-;„..vh

. ra e se tornou altamente produtiva. £%£
O.s ingleses, por rarões várias, Inclusive pela,\, ^^

suas, relações especiais com os paises da Comunida-, M K
de, inventaram a Zona de Livre Comércio da Euro----r_jx.
pa, que passou a ser conhecida pelos Sete dc Fora.«íÚ*
As zonas de livre comércio visam, especial e espe-'- "•"

cificamente, « redução das tarifas mútuas e se cons-"
tituem, por i.«o mesmo, numa operação comercial.';
A idéia do mercado comum implica redução ta-"

1 rifaria e coordenação das politicas econômicas
nacionais e. num cstàaio mais avançado, na inte-
sração politica. -v
O Mercado Comum, apesar de todas as dificul-

dades que enfrenta no processo de integração d^ L
poiitica agrária, levou a Europa dos Seis, ou de den— * »¦¦
tro. a uma prosperidade sem precedentes. A Zona i

! Livre de Comércio tem representado multo ppuc^j, ti.»
! uo progresso dos seus integrantes. Mas. a América

Latina, num primário estágio dc desenvolvimento J
econômico e político, também optou pela solução da. y
Area Livre de Comércio, ou ALALC, cujos objetivos^—
principais são o de promover, através da redução d^;^,-.
tarifas, o comércio zonal e, mais remotamente. a<- «*
integração. *? *%$

Numa expressão de nacionalismo primitivo, os ,»_g
latino-americanos, da mesma forma que preferem
ignorar as suas realidades sociais, optam por igno-
rar as realidades econômicas. E pensam como crian-
ças de tenra idade que dizem que "se Joãozinho tem
uma bola. quero uma igual". Cada pais latino-ame»—
ricano quer a sua própria Indústria siderúrgica, a
sua própria indústria automobilística, e assim por
diante, para os seus próprios pequenos mercados in-
ternos. Dai. então, as frustrações no desenvolvimen-
to dessas e outras indústrias, os seus custos eleva-,
dos, os seus quase inacessíveis preços ao consunü-vy
dor. Sem o surgimento de economias de escala, day
produção em massa e cm série, nunca haverá sig-"'
nlflcailva elevação de nível de renda per capita
regional. A situação só poderá ser corrigida pela
soma dos mercados num só.

j''*

AS TESES DE GARRIDO i
Em recente reunião da CEPAL. no México, re-

presentando o Brasil, Garrido deixou claro que a
ALALC, rapidamente esvaziava as suas possibilida

des de contribuir para a integração e o desenvolvi-
mento latino-americano. Á ALALC, inclusive^Mleni__T__
brou èle multo bem,-não conseguiu sequer superar
a etapa do principio da reciprocidade bilateral nas
reduções tarifários para entrar na fase das redu-
ções lineares, aplicáveis a todos os produtos. Indi-'
ciou, então, a conveniência da reforma do Tratada
de Montevidéu para que se transforme num orga-,.
nísmo a serviço da integração econômica latlnq» ^
americana.

Lembrou Garrido Torres que o processo de in
tegração poderia ter início setorialmente, isto é, te-*-»^ !
riamos o mercado comum do aço, das indústrias au-
tomobilistlca, naval, aeronáutica, de química pesa-,.,.-.
da etc. A coordenação da implantação e da expan-
são destas e outras indústrias se faria ao nivel de
Governo e em operações nacionais ou multlnacio-'-"-
nais. Através de um fundo de compensação, ou>i*i
clearing house, seria facilitado o comércio interzo-
nal. E um outro fundo seria constituído para íi-'
nanciar o intercâmbio de equipamentos e bens d«is.j
capital produzidos regionalmente. Em etapas poste-r>!
riores, com a maior experiência ganha, e confiança &{J
adquirida, marchar-se-ia para uma integração glo-" \
bal. "'""li

Os fundos iniciais, tanto para a assistência têc-*?-.1!
nica como financeira, poderiam ser providos pela
Aliança para o Progresso. g

Estas as idéias de Garrido Torres, que coinci-
dem com aquelas anunciadas, posteriormente, pelo
Presidente norte-americano. Para os Estados Unidos' **
o Mercado Comum Latino-Americano pode repra*.»*
sentar a diferença entre o sucesso ou fracasso da
Aliança e. além do mais, um mercado mais pode-^ ,
roso para os seus próprios produtores e para os seus'
investimentos; para a América Latina seria a opor-
tunidade de aprender como se constrói uma canoa
que não seja furada.
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;--jl'lZ — Hoje, cias U a;'- ií horas, em ... gabinete, no Foro Criml-
nal. estará de plantio, pmvn conhecer pedido» urjentet de habeu-
corpuj. o Ju!r d* 5.» Varu Criminal.

NAVIOS — Devem cliegnr boje no Porto do Rio o Brasil Star, ln-
lílt-e. do I-ondrfc. Madeira, L?.s Palmas, Tenerlfe. Salvador, para
Samoa, Montevidéu e Buenos Aires, t Andréa C. Italiano, de Buo-
nos Aires. Montevidéu e Santos, para Canes i» Oínova: cargueiros
Cap Salinas, Boniard e Ttiay.

VEIRA — Encerra-se amanli*, aa 23 horas, a Feira de Liquidações
«ie Copacabana, a terceira de uma aérie « que JA. reoebeu a visita
de cerca de 330 mil peescws » realizou -renda* num mostaate da
ROO mllhOes de cruzeiros, em 19 dlas de funcionamento. A próxima
serA na TIJuca. _

ROIJOVIAS — Condlçõen de trinatto na_* principais rodovlaa le-
. dovla« federais: BR-2 — Rlo—Sio Paulo—Ccrltlba, Porto Alegre—

J.-vRuarâo: pista pavimentada. Prosseguem as obras de dupücaçlo
da plata no trecho Rlo—Sío Paulo. Trinalto regular até o Km 128,
em melhoramentos. Trinalto em mela pista no trecho Rlo Salto—
SP, ora lace das obras de dupllcaçéo de pltla: até o Km S2S; da
334 a 337; de 339 ao 341; de 343 a 343. De 6io Paulo a Curitiba,
pista única. TrdnMto normal. Chuvas excepcionais no Bul do Pais.
ocasionaram acldentrs na ponte «Obre o Rlo Pelotas, no eixo da
BR-3, (BR-116'i, 42 km de Vacarla^-RS, entre »sta Cidade e Lajes
—SC. Motivou o acidento que culminou com a destrulç&o da ponte
de côrca de 300 metres, o colapso de outra obra antiga, «ltuada a
montante da obra nova, aob a violonta ação da* chuvas torrenciala,
Todas as providências estilo sendo tomadas coordenadaraente pelo
J e Exército e o DNER, para. lançamento de ponte provisória e para
solução definitiva do problema. ;;;*BR-3 — Rlo-Belo Horlonte:
pista pavimentada. Trtaílto normal em toda eitens&o. Wash-
Uiíton Lute: trecho Rio—Meriti—Petrópolis, em reparos e obras d»
rteupertu-ío. Nevoeiro denío. Trânsito regular. ;': BR-* — Rlo—
B.vhla (via Areai}: pista pavimentada em toda extensio. Transita
r.orraal até PoçOes (Km LHO), na Bahia. De Poções « Milagres
'Km 1 "34\ trânsito regular* com bur»cos e <le.:rjz&e*. Trecho
Milagres—Paraguaçu (l 380). trânsito normal: trecho P&ragusçu—
Feira de Santana (Km 1 44!». trânsito regular. Rio—Teresópolis,
pista •navlmcntad.i em toda extensio; condições normaa de irAr.st-
to. j)í BR-5 — Rlo—Campoir—Vitória—Feira de Santana: pista pa-
vlmentada até Vitória, exceto nm trecho no Estado do Rio. A tr*-
-re-isia do Sio Macaeu (Km 41) e_>rá sendo telta em meia pista, com
passagem para um eó veiculo. Trânsito normal entre Campes e D.-
visa RJ'ES. No Esiado do Espirito Santo, de Vitória «. Bio Nôvo,
T.ormal. Refr.il»r de Rlo Noto a Safra, em íace das obras de melho-
lamentos. De Saíra i Divisa ES'RJ. normal: no trecho Norte. ._
Vitória ao Km 29, trânsito rejiulir, com puta compactada. « nor-
ma! no trecho asfaltado; d,* 39 a 33. Em p»V.ment»;io, do Xm _S
s Tlrnbnl. e regular dai at* Morro Dantas. Interrompido e tretho
3ihU. no entroncamento entre .BR-28—Porto. Seguro, rom buracoa
_ depressões. ;!_; BR-S — Rio—S*ntos fpelo litoral): em conjtrjçl:.
trecho Barra di TIJuca—Santa Crui (Km 40). delegada ao DER/GB,
í-oaciuídos os 64 fem Iniciados. Trecho Santa Crur—Itaguai—Jac-je-
-anga (70 kml. eerêo twTlmentadas as «itradas estad-jaU «üter.-
'es. Trecho Jacuecanga—Angra dos Bels (11 lan). a cargo do DNER,
'aa terraplenagem. Trecho Mtngaratlba—Jacuecang», ainda virgem.
Trecho Angra dc* Reis—Parati («0 km>. delegado ao DER/RJ.
y. BR-7 — Belo Horí-Eont»—Brasília: trânsito normal em toda ex-
-'ensío. Pista pavimentada.

CONCERTOS — Dia 34, no Mancanijlnho. is 31 horas, haverá oon-
-érto com a Orquestra. Sinfônica Nacional da Ridlo Ministério d*
raueaçio « Cultura • com o Coral da PRA-I. em homenagem às
Torças Armadas, pela passagem da Semana do Exército. Ccnvl-o»
'ratultas na Secretaria da RAdlo MEC. ;je Dia 29. no Te»tro M-_-
.tetp-', será apr»íer.?«do o oratório de Johann Sebastlsn Baeh.
\ Paltio Secundo SSo Matei», pela primeira rez em português, no
3ratll.

CONFERÊNCIAS — Foi transferida, para data «. Mr marcada i con-
•réncla do Ministro Nelson Hünjrla «Obre O Voto CAdigi» Eleitoral,
us entrou em vigor. ;}; Amanhi, as 10 heraj. no Templo da 71::-
aanidade. Rua Benjamim Con.-tar.t, 74. coníerf-cj» do Sr. Alfreo»
í Morais Filho sóbre n»gtme Poslilvo; Teoria do Sactrdócln e d»

• lovcrno. ;'; Hoje. is .-_ !0m. r.a Academia de Aalr.s Toga Vayua-
,'auul», palestra da Professora Cortíéla Alvarenga de Figueiredo tó-'rt. A Doutrina Srerrta no Orirntf.

EMINAIUO — O Instituto de Edueaçio do -Excepcional promote
-a Seminário sóbre Edm-açio do Excepcional, d* 33 * it. da» 14 «_»

.' horis. no Museu Nacional de 3e'ai-Artee.

6STA — O Carioca Esporte Clube promove em *ua t*4r., na Rtia.
, ^irtllm Botinioo. 530b, co dia 4 de setembro próximo, tima Noiif «n

I.B.C, das 22 i* 3 horís. com o «onjueto «e J.Batista

Testemunhas sabem apenas Abelhas africanas atacam Cadetes da Turma Humaita
por ouvir dizer cjue Pais perto de Cqinpos e mandam recebem espadins com o
utilizou poder econômico seis vítimas ao hospital General Ongania presente

Belo Horizonte <Sucursall — Durante duas lioras, as
testemunhas arroladas pela UDN no processo de argüieão
de inelegibilidades do Sr. Sebastião Pais de Almeida, Srs.
Caio Dlran Pordeus e Ivon Caetano, depuseram ontem no
Tribunal Regional Eleitoral, afirmando saber "por ouvir
dizer" que o candidato do PSD se utilizou de seu poderio
econômico para se eleger deputado federal eni 1062.

Ambas as testemunhas frisaram que não sabem se o
Sr. Sebastião Pais de Almeida comprava votos ou dava di-
nhelro para cabos eleitorais ou fazia doações a pessoas
físicas. Disseram apenas oue era voz corrente que o can-
didato do PSD estava empenhando fundos para se eleger
deputado em 1962.

IAR£S — Hoje: preiunar — 13ü.t>.f.jn « 73b «ro-o,:n__;
Sh 15m'0.4m < ISh 30n_.yD.Sm.

fA — Fase* d* Lua. n« d« a«fiof.o

b*!ií-m4.-

O CatSC.i^LcKfiaJlIlQ. MWCfjat HOVAi lajf(ro :> •
SMPO — Brasília: tempo Instíi-e:. Temperatura «os declínio. >en-
s do quadrante sul, íracoj. fülbilidade moderada. — Mixlma:

'.*. Mtnlma: 13.?. — Recife: tempo bom, com nebuloaídade va-
ivel. Temp. estivei. Vento* de rucus * «ste. fracos. Vlslb. bo».
>.lvador: tempo bom. Temp. «m ligeira elev».-ao. Vet-to* de e«-a
nordeste, fracos. Vlslb. boa. Belo Horiíonte: tempo tnitÍTei,
:ap. ern declínio. Ventos do quad-rantt sul. fracos. Vlalfc. »>
-rada Sio Panlo e Curitiba: tempo Inativel. com chuvas. Temp.
^ declínio. Vento» de «udoeat* _ sul. fraeat a moderados, vutb.
Merada.

-JT.VDOS — Maranhio, Piaui. ÇtJ-ri, Rio Gruidt do .Voru • Pa-
.iba: tempo bom, com nebulosidade Tar.avf!. Temp. esiAve*,. Ven-
s d» este e sueste. fracos. Visib. boa Pernambuco, Alajoai •
rglpe: tempo bom, com nebuicsldade tarihrel. Temp. eatâvel.
sntos tíe este e áue«?e, truccA. Vlslb. bo*. Bahia: limpo bom, om
;bulosldade variável, Temp. em ligeira elev»çio. Ventcí de es-.»
nordeste, fracos. Visib. boa. Minas Gerai-;, Golis e Mato Grows>:
mpo Instável. Temp. em declínio,-Vento* do quadrante «ul, ir»-
*. VUíb. moderadA. K>pirlto Sacio: tempo bom, oom jsebuldíl-
_*le. Temp. em elevaçéo, Ventas de «íte r. norte, fracct a mode-
.âo3. Visib. boa. Rio de Janeiro e Guanabara: tempo instarei;
.uva no periodo. Temp. em declínio. Vento» de oeste e íUdoeste.
-.cos a moderados. Vistb. moderada, sío Psulo, Fara-ni. e laabi

i. tan na; tempo Instai el, com cfcura*. Temp. em dccJíni*, Veaícs
.• sudoeste * sul, fracos a moderados. Vlslb. moderada. Rio Gran-
¦ do Sul: tempo instável, ainda sujeito a chuva*. Temp. em deci:-
o. Vento* de «ul e auesie, fracci a moderador. Vlatb. moderada
boa.

'.XÂUSE SIXOT1CA DO .MAPA — IVente fria n> irea ds. Guanaba-
-. estendendo-ee aôbre o mar até a latitude de -t," Sul. e dal como
ente cclu&a até o Blo Grande do Sul, com chuva» entre a Guana-'.ara « Rio Grande do Sul, tendo nu» r.ai partes mau elevada» do»
-tados do Parana e Santa Catarina deveri ter precipitação de neve.

. parte cate da frente etta enfraquecida entre Mlnaa e Stil fio Pa.-»
a, parte norte atingindo o Estado do Amazona» com chuva» fra-

i e queda dt temperatura.

VISO ESPECIAL — Preeipltac*o de neve na part» »lt» doj K»ta-
04 do Paraná e Santi Catarina.

jgião Sallneira Fluminense — Tempo nublado, com nebulosidade
¦ j-rlàvel, aumsntando na.1 próximas 43 hor»e, e aob eíeltca frontais,
í-iBeari a instável, com chuvas.

.rsttío Sallneira Nordestina — Tempo bom. com nebulosidade va-
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Niterói (SÚcuísal) — Seis pessoas, entre elas os me-
nores Edmllson e Enllson Campos da Silva, de um e seis
anos, respectivamente, foram atacadas ontem no interior
da Usina de Açúcar Ururai, que fica a IO minutos da sede
do Município de Campos, por abelhas africanas, sendo me-
dicadas no SAMDU, onde chegaram vomitando multo. No
Centro da Cidade 50 colegiais também foram picados.

A informação foi dada por telefone pelo Deputado An-
tônio Alexandre, do PDC. que também ganhou uma pica-
da das abelhas, e disse ter sentido fortes dores no braço
atingido, embora o Inseto seja pequeno — bem menor do
que a abelha comum, do tipo europeu. Foi êle quem le-
vou os feridos para serem medicados no SAMDU local.

OS DEPOIMENTOS

Perante o Desembargador
João Martins de Oliveira, re-
lator do processo, comparece-
ram as testemunhas sendo ln-
terrogadas pelos advogados
Nelson Hungria do PSD. e GU-
berto DolabelR, da UDN.

A primeira testemunha ouvi-
da. Sr. Iron Caetano de OU-
veira. Prefeito de Campina
Verde iUDN—PTB—PP.) dis«e"que o Sr. Sebastlflo País de
Aimeida íiz doações de fios pa-
ra instalação telefônica nos
distritos dc Honorópolis e São
íYancisco de Sales. à.s vesp»-
rss da.s eleições. Os fios teriam
sido entregues ao Diretório Re-
gioual do PSD".

Apesar da Insistência dos ad-
vogados Nelson HungTia c Gil-
berto Dolabela e do Desembar-
gador Martins Oliveira, o Sr.
Iron Caetano n5o revelou quem
teria recebido os fios. frlsan-
do apenas, "que foi o Diretório
do PSD", ficando expostos na
cidade, onde se encontram a-.é
hoje. porque nSo foram utili-
rados.

Disse que os fios 1& estão,
mas nSo sabe com quem. A
uma pergunta do advogado
Nelson Hungria. respondeu
que. se os fios fossem doado»
à Prefeitura, "aceitaria de bom
grado". Afirmou ainda que foi
eleito pela coligaçfto TJDN—
PTB—PR — e que nas eleições
de 1961. trabalhou ativamente
em íavor da candidatura do
Sr. Rondon Fachcco

DOM JOAQUIM

A outra testemonh*. o «dro-
gado Caio Dlran Pordeus dls-
te que o Sr. Sebajtíio Pais de
Almeida teve 300 votos em Doai
Joaquim, cidade próxima de
Belo Horizonte, pos- ter pro-
metido construir o prédio d»
Prefeitura Municipal e doado
ua vidras par» a Santa Casa
de Misericórdia local. Disse
que _ promessa lm tumpr.da
r.o dia da pofse do Prefeito-
»!e:!o d* cidade, Sr. Wone?
Tam«j Teixeira., "horattn de
largo prestígio no município.
que apoiou o Sr. Pais de Almei-
di para Deputado federal".

Dtee ainda o Sr. Caio Dlran
Pordeus que ouviu, num prs-
crama de Uleriaio. o candi-
cato do PSD, Sr. Pai» tíe Al-
meida. afirmar que aplicava o
a\i dinheiro onde qtttWMiSe, pma
quem poderia reclamar era *ua
fishâ eou *ua esposa.

— Era Tor. corrente — dí»*s
— que o Sr. País de Almeida
fitava uülizindo dinheiro na
campanha. Ma* nSn pos*o aíír-
mar se éie comprava, votos, fa-
to de que nlo tenho conheci-
mento. nem por ourtr dlna-.
Na verdade, o Sr. Pais de Al-
meida er» deíconftc-cido em Ml-
r.as e obteve grande votação,
em detrimento de nome.» tradl-
cU>ntò d» política mineira.".

A outra testemunha arrola-
da pel» UDN, Sr. Wilson Velo-
so de Ara gua ri. n£o rompa re-
ceu

O JULGAMENTO

O Julgamento da, arguiv&o ce
'..«legibilidade do Sr. Pais de
Almeida poderá se dar na pró-
i-i:na terça-feira, jú. que ama-
nhc. termlna.-A o praro de di-
laç&a probatória, ser.do conta-
das dois dí.ts para aí alegações
finais das partes, quando o Sr.
Faria Tarares espera Juntar ao
processo no%-as provas, er.quan-
to que o PSD juntou ontem Ií
documentos compraba tório» de
doações do Sr. Pais de Almeida
*. entidade carltallvas em todo
o Pais.

MAGALHÃES ESPERA
ESTÁDIO

— SOmente depou da tnsu-
sruraçio do Estádio Minas Ge-
rais * que o Sr. Magclh&es Pin-
to ae licenciará do Governo, a
íim de participar da campa-
nha eleitoral do Sr. P.oberío
Resende, segundo informou o
líder do Governo na Aasem-
bléia Legiflatlva, Deputado Hé-
lio Garcia.

Disse o Sr. Hélio C-arcia que
o Governador tio Eswtío vem
examinando a possibilidade de
se licencia r provavelmente a
partir do dia 10 de .setembro
próximo, participando assim
ativamente da campanhla elsi-
toral durante 13 dias, através
de vültas a todas as grartde.s
cidades mineiras em compa-
nhia do Sr. Roberto Resende.

PARTICIPAÇÃO

O Deputado Hélio Garcia re-
vela que n&o foi objetivo dc es-
tudos e análise a licença tam-

bérn do Sr. Clóvis Salgado,
mas considera o vice-Governa-
dor do Estado, "é um grande
homem público, com capaclda-
de suficiente para ocupar a go-
vernança do Estado, durante a
licença do Sr. Magalhães Pln-
to."

Tanto o Sr. Clóvis Salgado
como o Presidente da Assem-
bléia Legislativa. Deputado Jor-
ge Vargas, desconhecem a 11-
ceaca do Sr. Masçalháes Pinto
e revelam que o assunto jamais
íoi objeto de conversa entre
eles. Não pretendem, por outro
lado. procurar o Sr. Miigft!háe3
Pinto para conversar a respeito.

NAO VAI A CASTELO

O Sr. Magalhães Pinto via-
iarà hojs para Ubírlándia. de-
vendo visitar a Cidade de Ca-
chocara co Campo no domin-
go. nia tendo qualquer encon-
tra marcac'3 com o Presidente
Castelo Branco para as pró-
ximos dias, segando revelou
ontem a auxiliares.

A preocuptçào atual do Sr.
Magalhães Pinta segundo as
seus auxiliares. sáo as eleições
de outubro próximo « as inau-
gurações de obras pelo interír-r
do Estado. Naturalmente que,
te chamado pelo Presidente da
República para. uma conversa
no Rlo ou em Brasilia, estu-
dará o ecmvite com os cuida-
óos necevArto» t náo terá por
que recusá-lo.

Quanto * reforma do rer-n".*,
o Sr. Magalhleá Pinto tem p-v
«'.çáo firmada, irwis náo ts-J.
preocupado com ès:« problema,
embora _se!a favorávsl à. ma-
r.utençéo Cx_ eiilçóe* diretas
em 1956, admitindo, entíretáa--,
to. a dlííufsâo de qua^raer me-
dida que vsrJw a foríaltcer a
revóhirio.

CAMILO CONTRA MCTON

O ¦Df.ptstaía Jo»o Nararr»
afiunelcu «ita» q$t o Bcnwtcr
Cütaílo NaífUíír* <S* Gama
passou a c-s.aípifRr abestamets-
te contra a eandídAtur» áo Sr,_ .
Müton.Ríis *a Oovftreo C»
B____r>. aasdo qu* a teóUtltii
de «xclusio do* p*rtí<làrio* dei-
ta c*r.3.t-óaítir* é cai* demor.s-
traçio d* que o Prtaíóentí ósy
PTB mineiro vem tsnsaado ta-
lapA-'.a.

Q_iar.;o ks p«naltd*í.ea qu*
o Sr Ko_rtx)_r*> da GiLm* »nxm-
eta conira ík, áls.<t o Depu-
tado Joio Navarro que, **rw3o
membro da Diretório ntrional
do PTB. r.*d* tem a temer.

— Mas — pro***8Tiiu — ape-
r-sis corno medida de %e__-sTt_.-
ç», T*rr.a«s recorrer ao Dtreíó-
rlo nsctortal *. íoclusivf. ««
neetiwárK», pedir que #«}* felt*
uns* sindicância aqui para rs-
rífioar o qu* «ati realmeni*
aconieceedo.

Alheio i erisí itu* íl^tíía ao
__.\a o seu Paríiáo, o Sr. M:l-
ton Rris rm,*&rá hoje pirik *"J*
serra __t3\. V-cruo Alegre, on^ls
preieade :::icíir sua t»mp«-
nha eleitoral. BCasbom os tra-
bsihütas afirmem qu* o Sr.
Milton R«is etóá lume .-no j»-
r*o, circularam ©atem t_xa la-
aisténel* comentárto segundo.
o* quais * wartkulaçio <S* ter»
celra força, qu* vea sendo ten-
tada pela PSP, p->dí.rà ** eon-
crcUraáa redundar ca retirada
dreu* candidatara, em tôrea
d* outra, que uniílqus. cova-
mente, os" quatro PsxUtui» ta-
tcirra.it*s da extinta "ur;eira
íórça". O DOene focsllxsio fos
o do Sr. Daríl B«S»ne que, en-
tretanto, r.&o consígue reagiu-
tsnar tod« as partidária áx
candidatura Cííío Atít-edo.

PRP LANÇARA PAIS

O Partida de Represenuçio
Popular realijarA amanha con-
vençáo resíor.a! para homolo-
gar aa candldsturts dos Sr*.
Pais de Almeida a Governa-
dor e Pio Cenedo a Vtct-Gò-
vernador. c.:ve:ido estar prf-
sentes cs Srs. Plínio Salsaúo
e Guldo Mondinv

OTIMISMO UDN—PSD

ExiísenijOtSmUmo tanto en-
tre ot partidários da candi-
ri.Uura do Sr. Pais d« AlmsiJa
quanto er..re cs partidários da
câátUdatüra Rcòíno Reíende
com relaçúo ás receptividadí^
do? candidatos no interior do
Estado.

O candidato a Vícs-Gover-
nadar na chàpá do Sr. Rober-
to Resende, Deputado Lúcio
Sousa Cruz. revelava ontem
que "a receptividade que esta-
mos tendo no interior supera
a todas as expectativas", fri-
sando que "exlsre um delírio
coletivo impressionante. Acho,
sinceramente, que dificilmente
perderemos «tu parada".

A CONTUSÃO

O Sr. An tomo Alexandre
dltse ao JB «cr esta a primeira
vez que as abelhas africanas
atacam gente em Campes ende
foram vistas pela primeira vez
há cerca de um mês, na Zona
Rural, onde mataram <f í:rrca-
das gaios de briga e porcos. Na.
side do município elas provo-
carím ontem uma verdadeira
confusão, pcis atacam cm ?m-
pos de mais de mil. deícencio
*6bre a vitima eiccl.iida como
¦'uiiii e-tquadrilha de aviões _
Jato".

Além díí duas crlflnças e do
Deputado pedeciíta, as abelhas
negris picaram, em várias par-
tú cio corpo, rs ieguinU'* pe^-
íosí: Elei Campas da Sílv.i.
Silvio da Silva Leite e Lttis
Duarte. Os dois ütíimcs cem
67 anos de idade. estSo interna-
dos no Hcfpít.il á_ Santa Casa,
em eítzdo grave.
CAMPOS APELA

As autoridades ce Campe*,
tendo à frente o Deputado An-

tônio Alexandre, estilo fazendo
um apelo ao Ministério da
Agricultura, no «entido de
mandar uma equipe á_ teem-
cos ao município, a fim de de«-
cobrir um meio prático de se
acabar com as abelhas africa-
nas. Já tentaram tôias as subs-
táncias químicas conhecidas e
todes cs tlpoá de Inseticidas,
ms« elas reslítem a tudo.

A Usina de Açúcar Ururaí
íoi abandonada pelos colonos.
apis o ataque das abelhas. Os
proprietários da usina queima-
ram multas quilos de enxofre.
mns as abelhas resistiram bem
a fumaça e se esoonderam no
forro da casa grande, onde es-
tâo os escritórios da usina.

Enquanto isso, o Secretário
dt Agricultura, Sr. Freire de
Morais, informou que está fa-
rsndo experiências no Pôsto
Zoatécnico de Cordeiro com as
abelhas africanas e nSó as
considera táo açres-ç'.vas assim.
Afirmou que próximo ao lo:al
onde elas catão sendo criadas
existe um P&sto de Remonta «
nenhum anima! foi atacado.

Duzentos novos cadetes, componentes da Turma Hu-
malta, receberam o cspadlm de Caxias, ontem, na Aca-
demla Multar das Agulhas Negras, em solenidade qua
.atraiu o Comandantc-em-Cliefe do Exército Argentino, Te-
nente-General Juan Carlos Ongania c cujo ponto alto foi
a entrega do cspadlm ao melhor aluno da turma, pelo Ml-
¦nistro da Guerra, General Costa e SUva.

Milhares de convidados, entre civis e militares, assis-
tiram à entrada do Ministro dá Guerra e do Comandan-
te, General-de-Brigada, João Francisco Moreira Couto —•

em passos iguais e ao som de uma marcha militar — no

pátio Interno da Academia, dando inicio à solenidade, com

uma inovação: os alunos cantaram, pela primeira vez,

após o Juramento, a Canção da Academia.

COMO POI

Tráfego para Porto Alegre
a partir de Curitiba está
inteiramente interditado

Esti inteiramente interditado o tráfego para Porto
Aicire. a partir de Curitiba, em conseqüência das fortes
chuvas que vèm caindo ali, ao que Informou o Departa-
mento Nacional de Estradas de Rodagem, sò se esperando
giguma melhoria dentro de mais 12 horns. Até Curitiba,
porém o tráfego é normal pela BR-115. antiga BR-2, to-
talments asfaltada

Da Curitiba aíé Porto Alegre o trãlego que vinha sen-
do feito pelo litoral, ir.trs.ves da BR-10Í (antiga BR-39>,
já nâo é possitel circulação de veicules, rom aí rodovias
rompletsmente ditniíieadas peias chuva.?, enchentes e que-
da áe pontes.

Com os três andares qu* clr-
cundam o pátio Tenente Mou-
ra tomados pelos convidados, a
solenidade começou com a en-
trada do Ministro Costa e Sil-
va e do Comandante da Esco-
la. General-de-Brigada Jofio
Francisco Moreira Couto. Com
passos ritmados por Mar-
cha Militar, foram do portão
central até o palanque onde
estavam altas autoridades, ln-
clusive o Tcnente-Gencral On-
gania.

Os 230 novos cadetes entra-
ram. em seguida- com a Ban-
da da Escola executando mar-
chás e hines. e. depois de al-
gumas evoluções, pararam em
frente ao palanque para o ato
de apresentaçáo ás autòrida-
des. Tr§s guardas de honra,
conduzindo o sabre de Caxias.
M bandeiras históricas e a
Bandeira do Brasil, depois dc
marcharem destacadas dos ca-
detes, ocuparam o espaço exis-
tente entre Mes e o palanque
das autoridades.

O Comandante João Fran-
cisco Moreira Couto convidou,
ato continuo, o aluno Marco
Antônio Longo, o melhor cias-
slíícado da turma, para que ss
adiantasse para receber, da
mais alta autoridade presente,
no caso o Ministro da Guerra,
Oeneral Costa e Silva, o espa-
dim. em cerimônia tradicional
e ccnsiáerada o ponto alto ds
íclenidade.

O General Moreira. Couto.
convocou as n-.sdr!nh:-.s e os
padrinhos pára que entregas-
tem cs «ípadías aos demais
cadetes. Enquanto a B.vnda da
Academia cotitlnuni-s exe-

cutando marchas, hinos e do-
brados, as madrinhas, na maior
parte namoradas ou noivas dos
cadetes, se emocionavam.

ORDEM DO DIA

Após a entrega dos espadins
foi lida a Ordem do Dia tm
que o Comandante da Acade-
mia depois tle lembrar que "c
Exercito é uma família, cuja
nobreza è a aristrocracia dc
dever, da perseverança, da ab-
uegaçáo", disse:

— Acolhemos, nesta cerimô-
nia, em ansiosa expectativa, o
descendente jovem que arma-
mos com desvelo para prosse-
guir em nossa cruzada. O Exér-
cito exulta, vendo penetrar em
seus umbrais a seiva vivifican-
te. veiculo futuro de sua gran-
deza e de sua renovação. C
Exército vos acolhe, confiante
no limiar da escalada para a
chefia.

A Turma Humaltá . com-
posta de três companhias, to-
talízando nove pelotões. Ante?
da entrega dos espadins. houv«
culto em Açáo de Graças, es-
tando marcado para hoje. ás 22
horas, no Clubp Monte Líbano

baile comemorativo-
Entro as autoridades presen-

tes, estavam, também, o Gene-
ral Décio Palmelro Escobar
Chefe do Estado-Maior dc
Exército, o General Otaeü.c
Terra Ururaí. Comandante ór,

Exército, o Prefeito dc Re-
sende. o General-de-Brigatla
Werner Válter. Chefe da Mis-
süo Americana e o Gcncral-dc-
Brigada Artur Duarte Candai
Fonieca, Comandante do Co-
légio Militar do Rio de Janeiro.

EMKRGENCIA

Ainda ent conseqüência dÁs
chavií, a ponta sóbre o Rio
Pelai** e que lig» Santa Cais-
rina ao Rio Grande do Sul, t:-
cou inteiramente tít^troçoida.
Iaíorin» o DNER qua uma pon-
r* de emergência «Ü wndo
construída p*',o BtiaDÜQ Ro-
dovlário de Lajes, cujos trab*-
ihes «ítSo tendo coordenado*
ptío III Exército e pt-te) DNER
A pont* &er4 flutuante, cem
cz-bot, presos ás marsenâ do
rio. Aos cabos «trio pre-r»
tambores sobre os quais seráo
eftmdida.» Ubmu» Por UM
ponte só podfrào trategsr vei-
eulc* de até 3-5 tonelada*.

As rodovias para o resto do ,
p«ti_s t_f.l« em co«tí',çí&M nor-
mais de trafego. Pura S»!o Pau-
lo o tráfego está sendo feito em ;
meia-ptsta no lem 138. devido";
t* obras de duplicação da pie- .
ia. Río-Belo Horiionts trinsi-1
to normal. A Rodovia Wss- ,
hmgten Lato; no trecho Rio— .
Meriti—PctrtSpolís, está en» re- !
paraçSo, havendo tainjuím der,-]
ío nevoeiro, sem prejudicar o
trânsito. Os qoa for«n para a |
Bahia, vi* Are*!, ter&o um [
trinstto normal. A travessia do '.
Bto Macacu. tfctn 41» no Esta- jdo do Pio. está sertão feita em j
meia pista .com pn.'.A^trr, pa- jr_ um tò vefaruiO. Par» o tspi- i
rito Santo. Bratíli», o trirsite !
é norma? em todo o trecho.

4GRAPEÇMENTG
A família de MARIO VIEIRA ASP. vem. de publico, agra-

decw, sensibilizada, ss demonstrações de conforto e carinho ma-
nifestadas pelos amigos e companheires de trabalho de MÁRIO
VIEIRA AHP, quando dc seu falecimento, ocorrido no dia tí>
dc corrente, r.esta Capital, sendo (ie ressaltar os cuidados e ater-
çôes dtspetaadcs pela MVRTA S.A. Indústria e Comercie^
seu antigo servidor, atenções e desvelo* é-síes que enobreci."'.' '"
o caráter dos Senhores Dtretores daquela Organização, sensib-.-
líraram a tamDia do morto e a quantas tiveram conhecimento
de tâo elevado gesto de solidariedade humana.

Arigó volta à cadeia como
um santo e deputado acha
que é caso para a OM ver

Reio Horiionte iSoeursai) — Com a calma tíe quem
so deve prestar contas ft Deus. o médium José Pedro de
Freitas — Zé Arijô — voltou ontem à sua cela, ntt cadeia
de Conselheiro Lafaiete. enquanto o Deputado paulista Eu-
rlpedes de Castro prometia uma campanha nacional em
favor do réu e um pedido à OKU, a fim de que proteja Zé
Arigó. através da Det-Saracio Universal dos Direitos do Ho-
mem.

Zé Arigá voltou à cadeia para cumprir o restante de
sua pena, em face da decisão do Tribunal de Alçada, con-
firmando, íor unanimidade, a sentença de 16 meses, lm-
posta pelo Juis de Congonhas do Campo. A acusação eon-
tinua a ãer a mesma: eurandeirlsmo.

"Sr

HISTÓRICO

O médium, apesar 6i ter «ido
condenado pelo Julr. Márcio
Arlsteu Monteiro de Barros. a ¦
13 meses de de.ençào. íol co- |
locado em liberdade depois de jcumprir tete meses da pena,'
por íôrça de um habeaí-corous .
do Supremo Tnb tnal Federal, |
baseado na te?e de que a de- ,
mora no Julgamento da ape-
lítçáo, inte^SWta pelo advoia-
<io Jair Lecnaróo Lopes, o es-
ta-a prejudicando.

Ficou âólto circa tíe <0 dias
e on;.*:!i reeebra a notícia de
que teria que voltar à cadela
tíe Conselheiro Lafaiete. com
ecias palavriut:

— Deus sabe o que faz e ea-
tou pronto pnra apresen Ui*
me _ Policia,

©-.-em lhe deu a noticia foi
o seu irmfto. o Sr. Juarez Tá-

vora de Freitas iadvo;a(ioi,
através de um telelonema ln-
terurbano.

V S\0 JUDAS
TADEU

(MISSA DE 7.1 DIA)
Carmcn Guimarães Gil, Gualtcr Gil. Suely
Gil, Vera Viana, na impossibilidade de diri-
gir-se pessoalmente a todos, desejam ma-
nifestar seu profundo reconhecimento à di-

reção e aos funcionários do Teatro Santa Rosa,, áa
TV Globo a "O Globo" e demais empresas joma-
listicas, de rádio e televisão, c aos seus inúmeros
amigos e parentes, que lhes prestaram apoio, ami-
zade-, conforto e assistência, no decorrer do triste e
inesperado falecimento do seu inesquecível GLAU-
CIO. Outrossim, convidam para a missa de 7.° dia

que mandarão rezar ria Igreja Santa Monica, aa
esquina das Ruas José Linhares e Ataulfo de Paiva,
no Lt-bion, hoje, às 9,30. A familia solicita não

(P

f | f 0 I 1 è
Apradeço

alcançada.
PACI.

_ çrar.de graça
- RACHEL LAUS

A Milagrosa Nossa ;
Senhora da Sagrada

Correia
Agradeço a graça alcançada.

- JENNY.

Santa Marta
Graça alcançada —\ j

AVISOS 
'"RELIGIOSOS - ™™* Sandy, I

serem apresentados pêsames após a cerimonia

GLAUCI_"
(MISSA DE 7.° DTA)

B O Teatro Santa Uo.«a agradece as ma*

eSb uifcstáçõés de pesar recebidas por
ocasião do falecimento do saudoso

homem de teatro Glaucio Gil e convida para
a missa de 7." dia que por intenção tle sua

alma será celebrada na igreja de Santa Mo*

nica. à Rua Ataulfo de Paiva, esquina de

José Linhares, no Leblon. hoje. às 9,30.

Adolfo denuncia crimes
do Governo no Maranhão

aD uça cí iàr ia mente
RÁDIO

¦ORNAL DO BRASIL

D-sputatío Adolfo de Oliveira,
líder da UDN, denunciou, on-
tem, no plenário da Câmara a
"arbitrariedade e vio I è n c i a"
com que o governador do Ma-
ranhão, Sr. Newton Belo, con-
cuz a campanha eleitoral na-
quele Estado e íèz um apelo
ao Governo federal para que
sejam tomadas providenciai
urgentes.

Relatou que há poucos dias
o candidato uâenista à. Prefci-
tura de Buriti foi vitima de
¦uma emboscada politica. sendo
alvejado a tiros e, em estado
gravíssimo, foi transportado
para outra cidace. a fim de
receber os tratamentos medi-
o» que «e impunham.

Novena Poderosa
ao Miraculoso Meni*

no Jesus de Praga
Oh! Jesus que difsestes: Pede

e receberá, procura e achara,
bata e a porta se abrirá! Por
intermédio de Maria, Vossa f-«-
grada Mãe, eu bato, procuro e

No Município -de Altamira —, vos rogo que minha prece seja
atendida: (meuclona-sc o pe-
dldo).te gera! dè preseão e de íerro-;

rismo desesperado em face da I
derrota do Sr. Newton Belo,!
não foi poísivel, até hoje, ins-
telar o Diretório de noüas
íórças políticas coligadas de
apoio _ candidatura José
Sarnei.

E concluiu afirmando estar
certo de que "em tudo aquilo
quanto íimbolira recuperação,
moralização, novas perspecti-
vas para o futuro a revolução
vai chejar ao Maranhão, com
a vitória de José Sarnei nas
eleiç&es do próiimo dia. 3 de
outubro".

Oh! Jesus que dissestes: Tudo
oue periires ao Pai em Meu
Nome, Ele atenderá: Por Inter-
médio de Maria. Vossa Sagrada
Mãe. eu humildemente rogo ao
Vos-so Pai em Vosso nome que
minha oração seja ouvida:
(menciona-se o pedido».

Oh! Jesus que dissestes: O
Céu e a Terra passarão, mas a
Minha palavra não passará:
Por intermédio de Maria. Vos-,
sa Sagrada Mãe, eu confio que
minha oração seja ouvida:
(menciona-se o pedido).

Rezar 1 Padre Nosso, 3 Ave-
Marias, 1 Safcre Rainha e 3
Glória.

Por várias graça* alcançadas.
— ANTÔNIO CÉSAR.

GENERAL

LEÔNIDAS CARDOSO
^ra

(FALECIMENTO)

Nayde Silva Cardoso, Fernando Henrique Cardoso, senho-

ra e filhos, Antônio Geraldo Cardoso, senhora e filhos.

Roberto Cardoso de Oliveira, senhora e filhos. Família

Marechal Joaquim Ignacio Baptista Cardoso e Leopoldo Loureiro

e Familia comunicam o falecimento de seu inesquecível e querido

esposo, pai, sogro, avô, irmão, tio e cunhado LEÔNIDAS CAR-

DOSO e convidam parentes e amigos para o sepultamento a rea-

lizar-se hoje. sábado, dia 21. às 10 horas, saindo o féretro da

Capela Real Grandeza, para o Cemitério de São João Batista. (P
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Titulo do original inglês: Caslno Royale, Copyright 1054 by
Glidrose Próductions Ltd. Tradução dc Thothaz Souto Corrêa, cc-
dida pela Editora Civilização Brasileira S.A., que publica a mesma
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A chave da porta da frente virou na fechadura.
Le Chiífre estava na «oleira da porta de um quarto, no lado

direito. Chamou Bond com um dedo, numa ordem silenciosa como
a de uma aranha,

Vésper estava sendo levada por uma passagem que dava para
os fundos da, casa. Repentinamente, Bond tomou uma decisão,

Com um violento pontapé para trás, que acertou a canela do
homem magro, dele tirando um gritó de dor, atirou-se pela passa-
gem atrás da moça. Tendo só os pés como armas, seu ünico piano
era causar o maior dano possível aos dols pistoleiros, a fim de
trocar rapidamente algumas palavras com a moça. Nenhum outro
plano era possível. Só queria dizer a ela para nâo fraquejai.

Quando o Corso se virou para trás com o barulho. Bond atirou-
se contra èle, tentando acertá-lo na virilha com o sapato direito.

. Como um relâmpago o Corsé jo$3U~se contra a parede e, quando
o pé de Bond passou de raspão por seu quadril, com um gesto rápido,
mas ao mesmo tempo quase delicado, avançou a'mão esquerda, pegou
o pé de Bond pelo arco e torceu-o violentamente-

Completamente sem equilíbrio, o outro pé de Bond saiu do chio.
Seu corpo inteiro girou no ar e. com o Impulso dfrsse movimento,
bateu de encontro à parede, caindo depois no chão

Sem fôlego, Bond íicou um instante caido. Depois o homem
magro levantou-o pelo colarinho, encostando-o na parede. Tinha
uma arma na máo. Olhou Bond fixamente nos olhos. Depois, sem
pressa, abaixou-se e bateu com o cano da arma nas canelas de
Bond. que gemeu e caiu de joelhos."Se isto se repetir, será nos dentes", disse o homem magro, em
mau francês. ¦

Ouviu-se uma porta bater. Vésper e o Cono Unham desaparecido.
Bond virou a cabeça para a direita. Le Chifíre avançara um pouco
em direção a Bond. Chamou-o novamente com o dedo. E falou, pela
primeira vez."Venha, meu caro amigo. Estamos perdendo tempo."

Falava inglês sem o menor sotaque, num tom de voz baixo, sua-
ve. sem pressa. Não demonstrava nenhuma emoção. Parecia um
médico chamando um paciente numa sala de espera, ura paciente
histérico que discutira durante longo tempo com a enfermeira,
Inutilmente.

Bond sentiu-se fraco e impotente de nóvo. Só um profissional
ds jiu-jitsu poderia ter dado conta dele com a calma e o silêncio
demonstrados por o Corso. A precisão fria com que o homem magro,
pagara a agressão de Bond com a mesma moeda fora igualmente
calma, até um tanto artística.

Quase documente. Bond voltou pela passagem. Nâo poderia
mostrar mais nada a esta gente, além de algumas novas machuca-
duras provocadas por seu gesto desajeitado.

Enquanto seguia o homem magro, atravessando a soleira da
porta, sabia oue estava completamente cm poder deles todos. t

17 — "MEU CARO RAPAiVK

ERA UMA SALA grande e quase vazia, com alguns móveis em
estilo art nouveau, mas do mais barato possivel. Era difícil dizer
se a intenção fora fazer uma sala de jantar ou uma sala de estar,
pois um console de aspecto precário, com um espelho, uma fruteira 58
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O homem magro auscultou o coração de Bond e lhe deu uns
tapas fortemente, Bond gemeu e moveu uma mfio. O homem magro
esbofeteou-o novamente."Chega", disse Le Chlffrc. "Aliiarre os braços dele e coloque-o
no carro. Tome." Atirou um rolo de corda para o homem. "Esvazie
os bolsos dele primeiro e dê-me-,sua arma. Talvez ele tenha outra
escondida, mas nós procuraremos mais tarde."

Pegou os objetos que o homem magro lhe entregara e guardou-
os junto com a Berettá de Bond dentro dos bolsos largos sem exa-
miná-los. Voltou então para o carro: Se» rosto não demonstrava pra-
zer riem excltação. .

Foi a dor aguda do arame flexível amarrando seus pulsos que
féz com que Bond voltasse a sl. Estava todo dolorido, como se tlves-
se levado pauladas no corpo Inteiro. Mas. quando o colocaram de pé
e o empurraram na direção da estreita .'estrada transversal, onde o
motor do Citroen já funcionava mansamente, descobriu que não
quebrara nenhum osso. Não estava cont vontade de íazer gestos
desesperados: deixou que o arrastassem para o banco de trás do
carro som resistir. -

Estava deprimido. Sentia uma grande fraqueza, tanto fisica
quanto espiritual. Agüentara muita coisa nas últimait 24 horas e
este último golpe do inimigo parecia ser quase o fim de tudo. Desta
vez não aconteceria um milagre. Ninguém sabia onde èle estava e
ninguém sentiria sua falta até que fosse muito tarde, na manhã
seguinte. Os destroços do carro seriam descobertos, mas multas
horas se passariam até que descobrissem que o dono era èle.

E Vésper? Olhou para a direita, sóbre o homem magro, que
estava recostado no assento do carro com os olhos fechados. Sua
primeira reação foi de desprezo. Que menina idiota, enrolada como
uma galinha, a saía amarrada em cima da cabeça, como se tudo
não passasse de uma,curra de brincadeira. Mns logo cin seguida
sentiu pena dela. Aquelas pernas nuas pareciam tão Infantis e
Indefesas!"Vésper", chamou baixinho.

Nào veio resposta do embrulho encostado a um canto do carro
e Bond senttu repentinamente um calafrio; mas então ela se mexeu
levemente.

No mesmo instante, o homem magro acertou uma pancada com
as costas da máo sóbre o coração'de Bond.•'Cala a boca."

Bond curvou-se com a dor e para proteger-se de outro golpe,
mas recebeu um soco na nuca que o fèz arquear-se novamente para
trás. enquanto o ar que escapava entre seus dentes assobiava
baixinho.

O homem magro atingira Bond com um golpe bastante profis-
sionai. dado fortemente com a quina da mão. Havia aígo de sinistro
na eficiência e no pequeno esforço que" fizera para bater em Bond.
Depois de fazê-lo. recoslou-se novamente no banco, com os oihos
fechados. Era um tipo capaz dc meter medo, um homem mau. Bond
desejou ter uma oportunidade dc malá-lo.

A tampa do poxta-maia abriu-se c ouviu-se um ruido meta-
líco. Bond imaginou que o terccsYo homem deveria estar recolhendo
o tapete de correntes com os pregos. Imaginou também que deveria
ser uma adaptação daquelas invenções Iodas cheias de pregos que a
Resistência francesa usava contra os transportes alemães. 56

.f»"**. .''^ir-'.

de louça cór de laranja e dols castiçais d* madeira pintada em
cima. tomavam quase toda a parede ops«a à porta, em contradí-
ção com o sofá roa» desbotado que estava encostado do outro lado
da saia.-

Não havia mesa alguma no centro, sob o lustre de síabastro.
mas havia ura. tapeie quadrado, todo manchado, com desenhas
futuristas em dois ton.» de marrom Perto d* }ane!a. uma cadeira
incrível, com um sur de trono de ç»rva!8b ioão .esculpida, um as-
sento de veiado vermelho, uma mem balsa rom uma «arraia vaaía
tíe água e dota copos. « uma cadeira leve. de braços, com um ía-
sento redondo de Jimeo, «m *.mofada, As venezianas melo fe.-ha-
das rlio mostravam a vuta que se tinha da .Janela. mas em com-
pensaçio atiravam faixa* do sol da manhã sobre as poucas peças
do mobiliário e sóbre urim parte dó papei dc parede, de cór bem
viva,'e do ««malho manchado.

Le Chifíre -apontou para * cadeira de juneo. »;"Esta servirá bem", dl«e éle ao homem magro, *"Prepare-o ri-
pidamente. Se éle resistir, machuque-o um pouquinho só."

Voltou-se para Bond. Seu rosto largo não demonstrava ne-
nhuma emoção, seu» olhos redondos demonstravam desinteresse."Tire a roupa. A cada esforço que você Üser para resistir. Basi!
quebrará um de seus dedo*. Somo* gente seria, e sua satide não
nos Interessa, fie você vai morrer, ou continuar vivo, tudo depende
da xonver&a que teremos daqui a pouco."

Fêz um gesto para o hqmem magro e deixou a «la,
O primeiro gesto do homem magro foi multo curioso Tirou

do bolso a faca que tuara na capota, do carro de Bond. abríu-a,
pegou a cadelrinha de braços c. agindo rapidamente, cortou fora
o assento de juuco.

Em seguida, voltou atê onde estava Bond, enfiando a faca
ainda aberta no bolso de cima do palito, como uma caneta num
üntelro. Virou Bond para a luz e desamarrou o arame de seus
pulsos. Pulou depressa para o lado de Bond. já com a faca da
nóvo na mão direita.

"Depressa."
Bond ievaniou-se massageando os pulsos Inchados e pergun-

tando a si mesmo se pouparia muito tempo, casa resistisse. Não
teve mais que um minuto para pensar. Com um passo rápido e um
gesto igualmente veiou de sua mão direita, o homem magro segu-
rou a gola do dt.mer-;acfcef de Bond. püxando-o para baixo e
prendendo os braços de Bond. Êste tentou aplicar o contragolpe
tradicional para este velho golpe de policia, caindo sobre um Joelho.
Mas quando caiu. o homem magro caiu junto, com ,a faca na
mão. Ouviu-se o som de faca aliada cortando tecido e os braços
de Bond ficaram subitamente livres, quando as duas metades de
seu paletó caíram para a frente.

Bond praguejou e levantou-se. O homem magro voltara à po-
sição anterior, a faca novamente pronta para qualquer coisa em
suas mãos tranqüilas. Bond jogou no chão as duas metades de
seu paletó.

"Allez", disse o homem magro, com uni ligeiro sinal de im-
paciência.

Bond olhou-o nos olhos e bem devagar começou a tirar a
camisa.

•«,r-«.

Maíí uma vez voltou a pensar sóbre a eficiência dessa gente e"*
sóbre a engenhosídnde do equipamento que usavam. Será que Mi,
subestimara os recursos do inimigo? Teve vontade de'pôr a culpa»»--
em Londres. Mas sabia que deveria ter tomado mais cuidado depois»*
de tódás as experiências por qüe passara, e ter tomado um núniérqilj,
infinitamente maior de precauções. Torceu-se de raiva ao pensar'
que, enquanto se banhava em .champanha no Rol Galant, o inlmigòiJí
preparava o contragolpe. Amaldiçoou a pretensão que o fizérà tão.''*;?
certo de,que a batalha estava g%nhu'.;e,o Inimigo em retirada'... •,..,£

Durante todo -êste tempo", Le- Chlffre- ficou- em- silêncio, ^ssim-»
qiié o porta-ma4a foi fechado, o terceiro-homem, qye Bond reconhe-í»
ceu imediatamente,,subiu no carro e Le' Chiífre entrou novamente;^
pela estrada principal, a toda vèlociducíe:, Depois du mudar violentar,'^
mente" a marcha, estabilizou a .velocidade.-.do carro em 70 pela és-ts
trada afora. --.-_¦¦ ¦¦-• :—'- Amanhecia'-'.deveriam ser iiniíis cíncó horas, pensou Sond —.';*

;«; Irriaglhou que 
*âindMaltavam_iiínás,duas luiibíts.até-a entrada para^-

ã: vila de Lé Chiífre. Antes, não-imaglnára que êles levariam Vesper*f
..para. lá./Más agora; chegara à concliiião de que cia havia-sido a"*
isca para pegar ó"peixe grande è tudo1 ficpii mais claro.

O quadro éra--extremamente- desagradável. Eela primeira vez,-_^
desde que fora apanhado, o medo tomou conta de Bond, subindó-.S

, por sua espinha; • '"[!":'
Dez minutos depois, o Cítroén virou para a esquerda, subindo"^,

por.uma estradlnha transversal parcialmente coberta de mato, átê.Ví
atravessar dois pilares de alvenaria dilapidados e chegar a um pátio v;
mal cuidado, cei-cado de muros altos. Parou diante de uma porta 

*
• branca descascada. Sóbre a campainha enferrujada na soleira- da"_]'r
porta, pequenas letras de zinco pregadas na madeira diziam "Les :<
Noctambules". E, mais abaixo. "Sonnez S.V.P,"

Pelo que Bond conseguia ver da fachada, tralava-se de uma "^
vüa construída no estilo típico do litoral tía França. Era fácil ima-.l-
ginar as garrafas vazias de vinho atiradas apressadamente pela,*,
janela'no começo da estação de verão, e os quartos abafados ligeira-' .
mente arejados pela empregada do agente da administradora dc;^
Royale. De cinco em cinco anos. uma camada de cal alegrava os...',
quartos e o madeiramento externo, e durante algumas semanas. a-V-
vila mostraria sua face sorridente para o mundo exterior. Depols.-f-
as chuvas de inverno fariam seu trabalho junto com as moscas que'*"
ficassem presas dentro da vila, e ela, rapidamente retomaria seu ar^J
de abandono. *.

Mas. pensou Bond, serviria admiràvelmente bem para os pro-Y-.i\
põsitos- de Le Chifíre. caso acertasse quais seriam eles. Não haviam ,„
passado por nenhuma casa desde o loca! da Captura e. pelo reconhe-^
cimento -que fizera no dia anterior, sabin que sò havia uma fazenda?..
a maltas milhas ao sul. - ;*"

Enquanto o homem' magro ó punha para íora do carro_'eorH*"[
um golpe seco de Cotovelo nas costelas,, chegou à conclusão de .que f j
Le Chifíre leria êle e a moça k sua inteira disposição durante muitasf-r
horas, sem ser perturbado. Sentiu um nòvo calafrio.

Le Chiífre abriu a porta e desapareceu no interior da casit,.'^'
Vésper, que parecia incrivelmente indecente às primeiras horas dóis_",
dia. foi empurrada atrás dele com uma torrente dc palavras fran- c
cesas de baixo calão, proferidas pelo homem a quem Bond chamava J
para si mesmo de o Corso. Bond continuou a andar, sem dar ao",
homem magro a oportunidade de cmpurrà-lo. .57
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Le Chifíre voltou silenciosamente para a saia. Trazia, um.,
buie cheirando a café. Colocou-o n.i meslnha perto da janela,
Na'mesma meslnha. colocou também dois outros objetos: um ba-"
tedor de upéte. festo de lunco torcido, rom menos de um metro
óe comprimento, e uma faca de entalhar.

Ajeitou-se tonfortàveimenie na cadeira eim Toíma de trono
e despejou um pouco de café num dos copos. Còm Um pé puxou
para r frente a, cadetrtnhà de bnují/;., cuio assento era agora uma
moldura vazia de madeira, alé qüe' ela ficasse exatamente na
írente dele.

Bond estava de pl no meio da «ala. completamente nu, mos-
trando as marcas arrobadas dos ferimentos e-m seu corpo brané$*j"
o rosto cober io por 

'uma máscara cinzenta de exaustão, sabendo^,
perfeitamente o que, o. esperava. .,''Sènte-se 

ai." Le ChMire apontou a cadeira à sua frente. ..
Bcnd deu alguns passos e -sentou-se. ;
O homem magro trouxe 

'arame 
flexível. Amarrou os pulsosf,

de Bond nos braços tía cadeira, e os tornozelos nas pernas da .
frenie. Pa&sou um fio duplo pelo peito de Bond. sob as axilas,
«marrando-o nas costa? da cadeira, Ao toer os nos. não cometeu _
o menor engano nem deixou a menor folga. Todos os nós etiter-j .
ravam-se fundo na carne de Bond, As pernas da cadeira ficavam 5
bem distantes uma da outra, de modo que Bond não poderia,;,
lentar balançá-la.

Estava completamente aprteioniido. nu e indefeso.
Suas nádegas e outras partes debaixo de seu corpo saiam»

pelo acento da cadeira.
Le Chlffre féz um sina! ao homem magro, que silenciosamente;

deixou a sala, fechando a porta atrás de si.
Sóbre a mesa havia também um maço de cigarros Oauloises e

um isqueiro. Le Chlffre acendeu'um cigarro e tomou um grande*-
gole de café. Em seguida, apanhou o batedor de tapete e, repou-;
sando c.onfortávelmenle o cabo em seu joelho, fêz com que a base -
larga descansasse no chão, bem debaixo da cadeira de Bond.

Olhou atentamente para Bond. quase como se o acariciasse^,
com os olhos. Então., num gesto repentino, seu pulso movimentou- :
se como uma mola. para cima do Joelho. *n>

O resultado foi assustador. ¦;,
O corpo Inteiro de Bond arqueou-se num espasmo invohw-v

tário de dor. Seu rosto contraiu-se num grito mudo, e seus lábios;
afastaram-se dos dentes. Ao mesmo tempo, sua cabeça voou para •
trás com um tranco, mostrando os tentiões rep.uxados do pescoço,^
Em todo o corpo de Bond. nós apareceram ao longo dos músculos,.;.
e seus dedos dos pés e da.s mão.s contruiram-se até ficar brancos."
Depois, seu corpo pendeu para á frente, e suor começou a brotitrsf"
em tòdas as parles de seu corpo. Bond soltou um gçmido profundo^1,"

Le Chlffre esperou que seus olhos se abrissem.
"Viu,- meu curo rapaz?" Mostrava uni sorriso macio e gordo.r

"Sua situação está bem clara agora?"
Uma gota de suor caiu do queixo de Bond em seu peito nu. -- -
"Agora vamos ao que interessa e vejamos em quanto tempo .'

poderemos acabar com esta complicação em que você se inctçu."
Alegremente deu uma tragada no cigarro c uma tiatldinhá d»
advertência no chão, debaixo da cadeira de Bond, com aquele
estranho e horrível instrumento. 60
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Edição teve teus preparalivot encerrados pa manhã de ontem, com ioda equipe comandada por _V«o, muito atenta

1 José Correia não exigiu
Edição no floreio de 52''

| realizado ontem no prado
! A tordílha Edição percorreu 800 metros em 52", na

manhã de ontem, evidenciando perfeita forma técnica, na
direção do Jóquei José Correia, ficando pronta para defen-
der o favoritismo no Grande Prêmio Duque de Caxias, na
tarde de amanhã, na Gávea.

Enld partiu dos 800'metros, mareando o tempo de 49".
â pouco mais do centro, mais parecendo um carreirão do
que propriamente uma partida. No caso de um fracasso
das mais visadas. Farroupilha do Sul pode surpreender,
pela íorma que atravessa, no momento.

Montarias oficiais, treinadores

e últimas performances para hoje

ELORA

Elora iS. Mà___ta.laí o_ 800
em 54", muito a vontade .
sempre peio centro da pista.
Pine Champagne .A. Ramos)
os 700 em 45", com sobras. Kil-
toy (fl. It«ls) baixou pnra 43"
2 5, de galope lareo. Entunn
CA. Santos) vindo de mais lon-
ge, finalizou a reta em 37" 2 5,
deixando boa impressão. Ln
Première (J. Fagundes) a rs-
ta. em 38". um pouco solicitado
no íinal.

Kiiroy demonstrou, na parti-
dn, grandes melhoras, mas terá
em Elora e Entmna fortíssima*
concorrente».

CAMAFEU

Camafeu im. Silvai os 8v*0
em 50" 2,5, com grande facili-
dade. Rangpur (A. Reis' Ss
700 em 43", com poucas reser-
vas. Saint Germain íJ, Poi-
iilho) aumentou para 45", e
vinha tSo contrariado que mal»
parecia que estava ía-zendo o
eanter. El Entrevero (J. Ma-
chadoi os S00 em 51". partindo
algo contido, para somente dar
uma carga violentíssima de 300
metros, correspondendo. Episó-
dio tF. Mais) os 700 em 46"
4/5, não agradou.

Camafeu da forma como se
exercitou dificilmente deixará
fugir esta oportunidade, porém,
terá em Saint Germain e El
Entrevero competidores de re*.-
peito.

MASTER-ÊU

Masteréu (M. Silvai os «<W
em 52", com alguma facilidade
e também pelo miolo da rala.
Di {J. Sousa; chegou agarrado
com Tomirys (J. Tinoco;, em
44" 2/5, os 700. Fotochar <J.
Portilho) aumentou para 46",
multo a vontade. Snovvklng (A.
Reis) baixou pnra 45", um pou-
co ajustado. Rei David (F. Pe-
reira Filho) vindo de mais lon-
ge completou a reta em 37"
1/5, deixando magnífica im-
pressão. Don Branco (F. Este-
ves) trouxe Igual marca e qua-
se da mesma foram e Honev
Fool fC.R. Carvalho» os 800
e 51" 2/5, com ação apenas re-
guiar.

Entre Masteréu e Rei David
será dicidldo esta prova, mas
em raia normal muito cuidado
com Dl que pode perfeita men-
te surpreender.

ESDRÚXULA

Esdrúxula «J. Sousa) os 700
em 43", à moda da casa, e Ethel
(J. Machado) trouxe igual
marca e da mesma fornía. Fi-
llpica (J. Fagundes) subindo
a reta até a altura dos oito-
centos para em seguidji virar
e trazer 43", com sobras vlsi-
veis e pelo centro da cantflw.
Sweetness (C. R. Carvalho) a
reta em 39", multo à vontade,
e Araúna (P. Pereira F.) a re-
ta em 38", sobrando ao lado
de uma outra.

A parelha Esdrúxula-Ethel
venderá multo caro a sua der-
rota, a náo ser que Joelle re-
solva correr aquilo que sabe.
ficando Garota de Tróia na
expectativa.

FIGURÃO

Maíadroit (F. Pereira F.) os
100 em 44", cora algumas re-
servas. Figurão (J. Portilho)
náo se empregou nesta partida
de 48" os 700. Red Eyes íA. M.
Caminha) demonstrou alguns
progressos ao registrar 44"35
os 700, com muito boa ação.
Mechant (M. Silva) os 700 em
46", agradando multo- Bandl-
do (C. R. Carvalho) apron-
tou bem melhor do que flpreou.
trazendo para os cronômetros
a marca de 43" os 700. com
sobras visíveis. Prlnter íJ.
Fagundes) aumentou para 44",
com sobras ao lado de um
companheiro.

Figurão parece ter cxcelen-
te oportunidade, respeitando a
presença de Azulão, Printer e

Mechant. que correrão com
chance.

RAWICR

Ha».clc íP. Maia) desceu a
reta na 38". com grande faci-
lidade. Segredo «O. Cardoso»,
quase da mesma forma. regi«-
trou 45" os "00, «a ser exigi-
do em paríe alguma, Redomas
(J. Correia) aumentou para
45"2 5, oom sobra* Lady Cor-
ruira (J. Portilho) a reta eni
40", de galope largc. Fusco <C.
R. Carvalho) na reta oposta,
reststrou 45" ou 700. ajradan-
do qualquer coisa. Greinado
ij. Santo») igualou a marca,
porém do lado de cA e deixou
muito boa Impressão, Homel
íA. Machado) peio mesmo ca-
minbo trouxe itual marca.
c__m grande facilidade e pelo
miolo d» raia. Heten Dear ÍA.
RamoRi a rei a em 38" eoui
reservas, . Andrômaea 'D Mo-
reno) a reta em 41". à* que-
daa.

Hawick, querendo correr, ae»
rá ura candidato de muito res»
peito, agora, não se interes-
sando, terá em Redomáo. ín-
dio Jari e Greinado adversí-
rios de Rrande valor. Muito
cuidado com Segredo que «gr»-
dou muito na sua partida.

TAWNY

Docket ili Vasconcelos» vln-
do de mai« longe tieícçu a, w-
ta em 39"2;5. de galopínho
Izonzo (O Cardoso» vindo de
maior distância. coa_|.>tou o«
360 em 22'. corrahio multo.
Resgate iM Andrade) pro-
curando a cerca externa e com
sobrai: Visíveis, trouxe 45" os
700. Pianista ÍA, Machado) a
rela em 37"4 5. agradando mu'-
to. Araranguâ <J Portilho)
deu uma partida curta A. 200
em 13" pura em seguida dor
uma o-.itra de 23"25 os 360, e
tanto mima como na outra foi
muito apurada. Tawny <A,
Santos» os 700 em 42", agra-
dando demais.

Tavrnr (A. Santos) da foi-
ma como aprontou terão de cor-
rer niulio para vencer, fican-
do Re»gate, Pianista e Ararmi-
gil.'. disputando a* colocações
Imediatas.

MISS C.UAYCURU

Salainandra iJ. Maohadqi
desceu a reta em 3fl"2'5, muito
contida. Urtézía <D. P Silva»
us 80t) cm 54", agradando em
parte. Pinha <A Santos» che-
gou coiTcndo um pouquinho
mai-s tío que na distância e trou-
xe 3B" para a reta Araünda
iF. Maiu) checou ugaiTBda
com um companheiro cm 39"
n reta. Miss Guayctiru <M. 811-
vo» a reia cm 37"25, com rara
facilidade.

Miss Guaycuru tem tudo pu-
rn vencer na turma, a nfto ser
que .seja uma grande matunga,
Salamnndra e Bela Sicllia são
as suas mais fortes competi-
doras'

ENID

Enld <3. Machado) partiu-
do dos 800, assinalou 49". a
iwuco mais do centro da pista
e mats parecia um carreirão
do que uma partida. Queraja-
na (A. Ricardo) não se pre-
ocupou e trouxe 55"2:5 os 800.
Happy Widow íJ. Negrelo) me-
lhorou para 52", com sobras.
Farroupilha do Snl <J. Reis)
deu vantagem a um companhel-
ro e o dominou com grande fn-
cilidade, muito embora, no fi-
nal tenha manheirado um pou-
co, registrando para o quilo-
metro a marca de ft4". Edição
íJ. Correia) os 800 em 52", de
golopinho e pelo miolo da raia
e Ln Françalse (F. Pereira F.°)
vindo de mais longe desceu a
reta em 40", de carreirão.

Enid de_.ta vez correrá mui-
to mais e pode perfeitamente
levar a melhor sobre Edição.
Más se cuidem de Farroupilha
do Sul que deverá correr mui-
to.
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1 500
1 200
1 300
1 300
1 300
1 600
1 000
1 400
1 300

AM
NL
AU
NL
AP
At
Ãt
AM
AM
NP
NL
AU
NL

10.V3.3
a3"4/s
aa-

103"3 3
97"3 s
75"4,'5
84"
78"l/3
77"l/S

103"3/5
IOS'3/I

8B"
a2'-43

«.' PAREO — AS 17 II 55 M —- 13M METROS — CR$ 600 000 — RECORDE: 78"2/5
NEl.l-I — (BETTING)

FARI-

1—1 Flamante, A. Hodecker .... 54
2 Tarnntus, O. F. Silva .... 5«

2—3 Coal Boy. A. Ramos 38
4 Noaualo, L. Roberto 38

3—5 Mluter Gringo. E. Furqulm 58
6 Anáplo. J. Portilho 54

4—7 Lord Rico. D. Moreira .... 58
Aventureiro. F. Pereira F.o 58
James Bond, L. Correia .... 52

J. R. SepulT.
Z. P. Coutinho
R. Carraplto
F. Abreu
T. Coutas
N. Sousa
J. 6. Sousa
F. Pereira
J. M. Dias

S.o Jua de Bola
a.o Jus de Bolas
4.o Ocar-Way
l.o Obvio

10.o Quantilo
ll.o pat.o
8.o Ramadan

10.o Jus de Bola
14.o Mar Cruel

1 500
1 300
l 300
1 00
1 SOO
1 300
1 200
1 500
1 300

AU
AU
NP

NP
NL
AU
At
AU
NL

05"3,'3
»3"3/5
84"
7a"

103"2'5
84"4<S
75"3,5
95"3 5
82"3/3

».• PAREO AS 18 II 10 M — 1 200 METROS
BINE — (BETTING)

CR$ 800 000 — RECORDE: — 72"4/5 — CA-

1—1 Cheltan. M. Silva 57
2 Lagedo, C. R. CarvaUio .... 57

2—3 Carapállda, O. Cardoso .... 57
Escaleno, J. B. Paulielo .... 37
Lincoln, O. F. .Silva ...... 57

3—6 Urbino. L. Roberto 37"Ural, M. Andrade 57
7 Until. P. Fontoura 37

4—3 Ocelado. J. Faeuudes 57
9 Cabuçu. J. Portilho 37

10 Edôníos. F Meneses 37

A. P. Silva 2.o Elmar 1 300 AM 81 "4 5
S. DAmore Estreante  
F, P. Lavor 3.» Havaí 1 300 AU 82"3 5
E. Pereira F.o U.° Elmer l 300 AM 8l"4 5
G. Moraado ! 10.o Elmer 1 300 AM 81"4 3
W. G. Oliveira ] 10.o S. Germain 1 400 OL 8S"l/3
Idem 7.o tinneu (SP) 1 400 GM 88"
A. Nahld ! U.o Tio Sam 1 200 AU 7«"3/3
A. Morale.» 4.» Havai 1 300 AU 82"3,3
P. Morgado U.o 8. Germein 1 400 GL 85"l-3
O. Ullôa 12.o s. Germain 1 400 GL 85"1.5

Tentation que ]& correu
duas vozes — dois segundos
lugares — agora surge co-
nio taça destacada do páreo
destinado às potrancas ar-
gentlnas, mesmo com Cura
Leufu e Lábios Rojos apon-
tatlas como competidoras de
respeito, depois dos lmpres-
slonantes exercícios da se-
mana.

A conduzida de José Por-
tillio mostrou progressos da
sua última apresentação pa-
ra cá, e, mesmo visível-
mente poupada pelo treina-
dor, mostrou categoria para
exigir multa luta no ílnal.
Cura Leufu aprontou 360
metros em 21" correndo
multo, enquanto Lábios Ro-
Jos vem trabalhando há
multo tempo para brilhar.

NA VELOCIDADE '

Dedica é a mais veloz do
lote podendo desta manei-
ra largar e acabar. Na últi-
ma oportunidade 'estava
ainda muito gorda, daí ter
parado bastante nos metros
finais. Truly nn areia sobe
bastante de produçáo, sen-
do por isso a maior adver-
sárla da pilotada de M. SU-
va. Desasa e Dendrla são as
que podem atrapalhar a
fórmula Inicial.

SEGUE TININDO

Confúcio depois da sua
última vitória manteve a
íorma. podendo marcar
mais um ponto nesta opor-
tunidade. A pista pesada
lhe dá, ainda, mais um
handicap. Miraqueta voltou
a trabalhar bem, e apron-
tou 600 metros em 37" cor-
rendo com multa ação nos
metros finais. Carducci é
outro nome perigoso, prin-
clpalmcnte tendo um per-
curso favorável.

VARIAS CHANCES

Querlon. Jeune-Prince.
Fiel e Impacto reúnem as
maiores chances do quarto
páreo, tevando ligeira van-
tagem Querlon. que voltou
a pegar um páreo dentro da
sun distância Perigosos nas
suas atropeladas são ainda:
Jcune-Prlnce e Impacto.

PARELHA DOMINA

A parelha Sultão Araby,
Forrobodó é aparentemen-
te a que domina esta pro-
va. principalmente agora
que Forrobodó vai experi-
mentor um jóquei de freio,
tentando seu treinador as-
sim. reabilitá-lo completa-
mente dos últimos insuces-
sos. Monteolirnpo dos ad-
versários è aquele que apre-
senta maior chatice de der-
rutar a parelha, principal-
mente pelos progressos que
vem colhendo nas últimas

'.apresentações. Jocker sur-
preencleu com um apronto
dos melhores, e sendo assim
não pode ser totalmente
desprezado na hora das
apostas, podendo vencer
pela categoria.

MAIS AGUERRIDA

Sheet na sua estréia per-
deu um páreo por ter lar-
gado completamente íora
de corrida, e mesmo a.-<;in,
mostrou qualidade arrema-
tando perto no quarto pôs-
to. Flexa de Ouro ô uma
estreante de Ernanl de Frei-
tas que mostrou velocidade
nos trabaihbs. e aprontou
a reta em 38" sem ser apu-
rada em parte alguma pelo
bridão F. Mala. Data Vé-
nia é outra que melhora de
corrida para corrida, e aqui
náo pode ser totalmente es-
quecida. Sandeji com J. Ma-
chado tem chance, princi-
palmente sc o páreo passar
para a areia.

CONTINUA FALADO

Grotão descansou bastan-
te, o que lhe beneficiou ln-
tegralmente, podendo desta
maneira correr mais que nas
últimas oportunidades. J.l,
é outro, que, mesmo subin-
do de turma, vai aparecer
bem no final, prlnclpalmen-
te se correr perto para uniu
atropelada forte nos metros
finais.

REABILITAÇÃO

Flamante, na última cor-
rida esteve irreconhecível,
pois, nem. velocidade teve
para seguir os da frente.
Na reta entrou longe, tendo
corrida para corrida, e ago-
ra, deve produzir mais e as-
sim íazer as pazes com o
vencedor.

Coal Boy é um cavalo
manhoso que largando bem
deve dar trabalho, enquan-
to Lord Rico e Mister Grin-
go são os melhores placês
da competição.

ANDA TININDO

Cheltan atravessa a nie-
lhor íase de sua campanha
nas pistas, e dificilmente
deixará escapar o triunfo
agora. Carapállda, Urbinoe
Ocelado são os adversários
mais perigosos, podendo
qualquer um deles derrotar
no final o conduzido de M.
Silva. Carapállda, principal-
mente, vem melhorando de
corrida para corrida, e ago-
ra aprontou a reta em me-
nos de 38" sobrando visível-
mente nos metros finais.

A. Morales espera que Júlio
corra bem Farroupilha e
acha Fiel a melhor corrida

O treinador Alcides Moralcs informou que Farroupilha
do Sul será montada domingo pela primeira vez na Gávea
pelo freio Júlio Reis. porque íoi, em Porto Alegre, que o
piloto a levou à vitória nas suas quatro melhores apresen-
tações, além de afirmar que a castanha sob a sua dire-
ção não se atira para a cerca interna.

Embora considere Farroupilha do Sul uma égua tão
boa quanto as suas adversárias e somente nunca tendo
em seu favor uma carreira de peripécias favoráveis e onde
não surjam suas baldas em se atirar para os paus, espera
que em percurso normal, a castanha tenha alta chance
não tão grande quanto a de Fiel, que está tinindo.

prova se realize na grama,
como se trata do um teste*
torna-se difícil fazer Um prog-
nóstlco sóbre Printer.
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EXERCÍCIOS ÓTIMOS

Com relaçSo a Fiel, disse o
conhecido Parrudo que seu ca-
valo pode ser colocado, entre"todas 

as demais provas da co-
cheira, como a de maior chan-
ce. o que surpreenderá s. mui-
tos, mas seu trabalho na volta
fechada em 140". à vontade e
o seu apronto de 66", a puro
galope, reixarnm claro que o
seu pupilo, cm dlsíAncia do seu

, atrrndo e pela bca forma que
atravessa, somente terá a te-
mer Querlon, Já que «e trata
de um cavalo que tem atuado
em turmas bastante superlo-
res. ..

PLACÊ

Ainda a respeito da reunlfto
de hoje. A. Moralcs esclareceu
que Ocelado. sua segunda Ins-
ta-lçáo. é bem Indicado para
um placé, mas ganhar, por
exemplo de Cheltan. acha real-
mente difícil, especialmente
depois que este adversário per-
deu para Elmer, em 81 e fra-
ção. demonstrando que parece
sobrar mesmo na companhia.
Mas até o terceiro posto. Par-
rudo admire francamente que
«eu pupilo possa terminar,
FORFAIT

Acerca da reunião de ama-
nhS. o treinador esclareceu que
Printer. caso haja mudança
de pista motivada pelas chu-
ras. nSo será apresentado, em-
bora gastasse que o páreo se
rcaliia&se na relva. pois assim
í,iria um» boa experiência com
u:n cavalo aparentemente só
ligeiro, e que trabalhou bem
a distância, em 9". e poderia
em percurso um pouco mais
elevado, tomar a ponta com
maior facilidade, livrar algu-
ma vantagem e numa partidaseca. na reta final, conquistar
a vitória. Mas, mesmo que a

.fl.

FIL1PICA

A respeito de Filiplca, disse
Alcides Morales que sua pupila
melhora na grama, mas na raia
pesada sofre decréscimo de
produçáo, embora sua presen-
ça seja certa em qualquer pis-
ta. Acha que a decisão do pá-
reo vai se dar entre a sua pu-
pila e a parelha um, embora
abra um parêntels para Garô-
ta de Tróia, que desconhece
completamente. Depois de afir-
mar que Filiplca aprontou os
100 em 43", suavemente, o que
Novamás o aprontou, quinta-
feira passando a mesma dis-
tâncla em 46", ainda mais à
vontade, explicou que o casta-
nho vai encontrar uma parada
multo dura em Camafeu, qua
parece sobrar na companhia.

3. REIS

Após comentar que Monte-
flore terá uma carreira de
muita chance pela frente, em-
bora multo se comente de Ara-
ranguá. que afirmam correr
muito mais do que na estréia,
quando nâo obteve boa coloca-
çâo. Parrudo voltou a falar de
Farroupilha do Sul. dizendo
que as esperanças estáo espe-
cialmente depositadas nas pa-
lavras de Júlio Reis. E salien-
tou. Parrudo, com sua maneira
muito própria de falar:

— Farroupilha do Sul sem-
pre sc atirou para a cerca in-
terna, e Júlio Reis diz que des-
ta vez isso náo vai acontecer
pois conhece a égua melhor do
que ninguém. Dessa íorma,
acho que é o caso de ter ainda
maior esperança em Júlio do
que mesmo em Farroupilha do
Sul.
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"Jóquei nascido em Campos I
quer vencer mais um páreo i
com a pequena égua Edição

José Correia mats uma vez conduzirá a craque Edição
numa prova clássica e não se mostra assustado com a pro-vável ameaça que possam constituir-se Enld e Querajana.éguas de boa campanha no Hipódromo carioca e bem pre-
paradas para esta oportunidade.

— Sei bem que Edição não encontra páreo fraco pelafrente — explicou J. Correia — mas também sei das suas
possibilidades e, desta maneira, espero mais uma vez ga-nhar com a filha de Qulproquó. O trabalho fácil na volta
fechada em 134" diz bem da sua forma atual.
ESPERA PESADA

J. Correia afirma qe Ediçáo
corre bem em qualquer raia,
mas acredita que em pisui de
grama pesada exista realmen-
te uma maior confiança na
égua, poi-s, as outras parecem
render menos neste terreno.

— Ê sempre,bom existir um
handicap a nosso favor. Co-
mo vfto quase tôdaa peso a pé-
so, resta, acreditar que Edlçáo
po.s»a mostrar mais urna vez
sua superioridade na turma.

BEM PREPARADA

Além do trabalho na volta
fechada que nâo poderia ser
melhor. J. Correia lembra que
Edlçáo vem mostrando uma dis-
posiçáo invulgar nos floreias, e
tem Ido a raia parecendo mais
uma potranca no seu Inicio de
campanha.

EdiçSo anda tinindo. »
creio que ninguém neste páreo
terá coragem de segui-la no
percurso. Ê puro suicídio para
quem tentar.

CARREIRA DURA

A outra montaria do bridfio
para domingo é Redomáo, ani-
mal que fracassou na última,
oportunidade írente a J. I.
Canoro quando entrou décimo-
primeiro em atuação realmen-
te bastante apagada.

Acredito que Redomáo
possa melhorar bastante a sua
produçáo. mesmo assim, é real-
mente difícil derrotar Hawlck
e Fusco que são bons corredo»
res (iti qualquer pista. 60 qul-
los parecem ser uma carga ele-
vada para Redomáo, e dat ti-
rar-lhe bastante a possibilidade
de um triunfo cômodo.

Binóculo
O hipólogo uruguaio Milton Diaz já selecionou as 10

potrancas nacionais que deverão desjtlar nos intervalou
tia corrida de hoje, em Cidade Jardim, quando será jciia
a escolha das 5 melhores do ano.

As potrancas selecionadas, joram as seguintes: Asses-
sora (Aram e Assíria), Ancilia (Pharas e Papyrosai, Merci
CJazâo e Ferrarei, Water Lilly tNoceur e Herodiade),
Constant ina (Coaraze e Bumole Beei, Aiuca (Garbo*
leta)' e Gatixal, Gaiapa (Quiproguó c Snelyl, Genética
(Alberigo e Xinga), Landra (Pewtel Platter e Malandra)
e Tula (Pete^s Choice e Harmoniosa).

Soberano dá churrasco
A vitória de Lord Soberano na reunião de quinta-íeira,

à noite, vai ser comemorada com um churrasco de 300 ta-
lheres. o/erecido pelo proprietário Ivo José Coutinho, ho*
mem forte no tur/e, e, segundo muitos, o mais bem in*
lormado sobre corridas.

A pifória de Lord Soberano convenceu a fodos, menos
ao treinador Iolando Penha. Sô èle sabe porque.

G. P. Imprensa

No próximo domingo, dia 29, será realizado o Grande
Prêmio Imprensa, no percurso de 1500 metros, com a do-
tação de Cr$ 3 milhões ao «eiicedcr, reunindo animais
nacionais dc 3 anos, Jilhos de pai nacional.

Montarias para Magé

Foram assinados os compromissos de montarias para
a corrida do dia 25, quarta-feira, em Magé, no Jóquei
Club Ipiranga, com muitos jóqueis conhecidos, cotno C. R.
Carvalho. A. liamos. J. Fagundes, P. Alves, M. Andrade,
J B. Paulielo. A. M. Caminha, F. Maia. A. Santos, Dario
Moreira e Oraci Curdoso. garantindo suas presenças. O
programa tem seis páreos, cheios, muito equilibrados.

Oraci ficou mal
A vitória de Reine na corrida noturna de quinta-feira,

deixou muito mal o jóquei Oraci Cardoso. Pela dispo-
sição com que o animal venceu, a impressão que ficou
é que o profissional gaúcl_o vai ter muito o que explicar.
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Carioca cie Remo tem quarta -
regata amanha com Flamengúl

\ ainda ocupando a liderança
Nos páreos dc estreantes, principiantes, novíssimos, \

iuniores e sêniores, marcados para as 0 horns de amanhã, |
na Lagoa Rodrigo de Freitas, o Flamengo defenderá a lide- í
rança do Camp-sonato Carioca de Remo. que ocupa com 27 f
pontos de vantagem sobre o Botafogo, na contagem gorai, \
assim como o primeiro lugar em três das cinco classes do i
programa.

A regata — quarta da temporada — compreenderá oito
páreos e contará com a participação de barcos do Flamengo,
Botaíogo, Guanabara, São Cristóvão. Icarai, Vasco e Gra-
goatá. Se aumentar ou mesmo mantiver sua vantagem de
pontos, o Flamengo estará ein boa posição para conquistar
o titulo, já que. depois, faltarão apenas três regatas.

CARIOCA TAMBÉM

FLA E BOTAFOGO

A classificação geral do
Campeonato Carioca dc Remo
é esta:

Plamengo. com 220 pontos;
Botafogo. 193; Vasco. 64; l.a-
rai, õ7; SSo Crlstóváo. 36;
Guanabara, 21 e Gragoatá. 5
pontos.

A diferença de pontos entre
Vasco e Botaíogo mostra que
èste é o único que pode amea-

, çar & posição do Flamengo,
atê o final da temporada, in-
clusive com grandes possibili-
dades de sagrar-se campeão.
O Botafogo, das classes pro-
gramadas para amanhã, é líder
de juniores (33 pontos contra
20 do Flamengo) e de estrean-
tes 147 pontos contra 31 tam-
bem do Flamengo), residindo
nesses páreos as suas maiores
esperanças.

O Flamengo, por sua vez,
ocupa o primeiro lugar entre
os principiantes (85 pontos
contra 55 do Botafogo), os
sêniores (23 pontos contra 14
também do Botafogo) e os no-
vissimos (51 pontos contra 38
ainda do Botaíogo). Como se

vê, os dois vão á írente de tô-
das as classes.
OITO PAREÔS

Os páreos de amanhã e oo
clubes inscritos são os seguin-
tes:

l.° — Skiíf simples, novissi-
mos — Flamengo. Vasco, Ica-
rai. Botafogo e Gragoatá.

2." — Dois com out-rít.ffer,
novíssimos — Icarai. Gragoa-
tá. Flamengo e Botafogo.

3° — Quatro com. out-rijf-
per, principiantes — São Cris-
tôvào, Botafogo. Icarai. Gua-
nabara c Flamengo.

4." — Oito. estreantes — Bo»
tafogo. Flamengo. São Cristc*
vão e Vasco.

5." — Quatro com. ouf rig-
ger. juniores — Flamengo, Gua-
nabara. Icarai e Botafogo.
6.° — Dois com, oit-riggcrt
principiantes — Gragoatá. Bo-
tafogo, Vasco. São Cristóvão,
Icarai e Flamengo.

.." — Sklff, sêniores — Vas»
co. Gragoatá. São Cristóvfo,
Botafogo e Flamengo.

8.° — Quatro com, out-rigger
principiantes — São Cristóvão
Botafogo. Flamengo. Icarai
Guanabara.

Mineiros ficam satisfeitos
porque não haverá cortes
mas reclamam por diversão

Belo Horizonte (Sucursal) — Satisfeitos com a bca.
-epercussão do primeiro coletivo e com a decisão do téc-
nlco Gérson dos Santos cm não dispensar nenhum dos 30
convocados, os jogadores da seleção mineira passaram o
dia de ontem preocupados apenas com a íaila dc diversão
na Colônia de Férias do SESC. uma vez que o zagueiro
William ainda não conseguiu os filmes que prometeu ar-
ranjar para passar na concentração. (

Décio, Toninho. Sougieaux e Noventa, que ainda con-
rinuam sob a observação do médico Murilo Barbosa, deverão
participar do individual que será realizado, hoje de manhã,
t caso nada sintam de suas contusões serão liberados pelo
departamento médico, podendo Gérson dos Santos apro-
veitá-los no treino de conjunto qne será feito amanhã.

CONJUNTO AMANHA

No treino de amanhã que
será o segundo de conjunto, o
técnico Gérson dos Santos pre-
tendo íazer várias experiências
ns equipe que treinou como
titular na vej passada, defi-
nindo a escalação do time que
jogará contra o River Plate no
dia 5 de setembro, na inaugu-
ração do Estádio Minas Gerais.

Dos jogadores que treinaram
i-omo titular no conjunto de
quinta-feira, apenas o goleiro
Fábio, o zagueiro central Wil-
liam, o volante Dirceu Lopes e.
o ponta-esquerda Tião tèin
seus lugares garantidos na sc-
Seção mineira para o Jogo do
riia 5- Nas outras posições o
técnico Gérson dos Santas
sinda tem dúvida cobre quem
escalar devendo resolver todos
os problemas no treino de
amanhã.

Os laterais-direítos Canindè
e Luisinho, os quartes caguei-
ros Grapeie e Rui. os laterais-

FUGÀP
entrega mais
4 carros

A FUGAP vai entregar, para
servir de táxi, mais quatro car-
ros a ex-jogadores, segunda-
feira, às 20 horas, no campo
do Fluminense, sntes de uma
partida de futebol que váo fa-
zer os funcionários da ADEG
e radialistas. Os beneficiados
são: Lima, ex-integrante do
Madureira e Portuguesa; Agne-
lo, que jogou no Madureira e
no América; Haroldo, na Por-
tuguêsa, e Miguel, no Flumi-
nense e no Bangu.

esquerdos Décio t Davson. o.
volantes Edson e Bogleaux. os
pontas-dlreltas Wilson Almeids
e Toninho e o» pontas-de-lan-
çs Jair Bala. Tostáo. Silvestre
e Noventa se revezarão no trei-
no de amanhã na equip» titu-
lar, quando Gérson do» Santos
pretenda definir quais os que
licarão como titular.

Gérson pretende também fa-
zer experiência com Tostão t

. Noventa como volantes, uma
ves que teses dois Jogadores
jogam tanto na ponta-de-lan-
ça como na armação. Gérson
tios Santos declarou ontem que
pretende dirigir os próximo»
treinos coletivos no Estádio
Independência ou mesmo no
Minas Gerais, se conseguir
autorização para iíto. porque
seu trabalho tem sido pertur-
bado na Colônia de Férias do
SESC. onde o estado do cam-
po nno c bem e já provocou
duas contusões, além de pre-
judícar tecnicamente, pois o
campo é pequeno.

Chuva pára
atletismo
em Lavras

Lavras (especial para o JB)
— Inaugurando a pista de atle-
lismo do Instituto Gammon,
em Lavras, sob fortes chuvas e
baixa temperatura, Nelson
Aguirre, do Flamengo, arremes-
sou o peso a 14,23 metros •
venceu Guaraci Mendes, tam-
bém do Flamengo, que não pas-
sou dos 13.80 metros, além de
outros concorrentes. Maurício
Magalhães, do Atlético Minei-
ro, venceu a prova dos 800 me-
tros. sendo a competição sus-
pensa devido ao péssimo estado
da pista,
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Oj ioIcj «ío classe Carioca tío prestigiar, com os Aa Guanabara,'a regata marcada para hoje, em disputa <ln Tnxa Xaréu

Iates das classes Carioca
e Guanabara disputam hoje
nova regata da Taça Xaréu

Cerca de trinta lates das classes Carioca e Guanabara
participarão da regata marcada para as 10 horas de hoje,
com saida e chegada nas imediações do Morro da Viúva,
em disputa da Taça Xaréu, competição que vem sendo con-
tinuamente prestigiada pelos iatistas cariocas.

Dependendo do tempo, a regata pode apresentar um
bom indice técnico, sobretudo por suas características, pelo
percurso de ida e volta ao farolete do Xaréu e pela cate-
goria dos participantes, como Anibal Petersen, Paulo Bracy.
Gilberto Ramos, aspirante Ermel e outros.
DUAS FACES

Começando pel» manhã, o
percurso de ida e volta ao Xa-
réu geralmente apresenta duas
condições inteiramente dife-
rentes sos competidores, cum-
pnndo-ss a primeira etapa cm
geral com ventos incertos de
nordeste e leste, que proporcio-
nam rumos diretos ã marca. »
» etapa finai com ventos de
proa que obrigam os veleiros s
bordejar sté « linha de chesa-
da, nas imeriisi-ô-* <fo -««^™.
da Viúva.

Com a entrada ria frente fris
na Guanabara e os cüssí....
tes ventos de sudoeste. m»u
ainda se scentuarlo aquelas
características do percurso de-
vendo os iates, caio perdurem
estas condições, ter um» rápl-
da empopsds par» o Xarfta e

um dlfidi contravento dc vol-
ta.
OS BONS

Dentro do que. tim «presen-
tudo nas últimas regatas, os ti-
monciros Gilberto Ramc». do
Marinjã. Paulo Bracy, do Scôr-
pio, e Ambai Peiínwn. do Ba-
Ur», são cs nomes que pod?;n
destacar-se de form* positiva
na classe Carioca, enquanto na
classe Guanabara o Aspirante
Ermel, da Escola Naval, e Luís
Labsrte tío LaU-bo). »pre_*n-
tam-se como os m_ts cotados
paia lima vstori» no percurso.

Caso nâo haja, modificações
ou anulações por motivos do
mau tempo, a Taça Xaréu cc-
mfçará por vo!t_ dss 10 horss
dí amsnhâ. devendi cs primei-
ros coiocadC- estar sruísndo I
linha de chegada no fim ds
Urde.

Bascpietebol feminino fará
exibições hoje e amanhã na
localidade de Santanésia

O selecionado brasileiro, dentro dos preparativos para
intervir no X Campeonato Sul-Amerlcano de Basquetebol
Feminino, seguirá, hoje, para a localidade de Santanésia.
próxima a Barra do Plrai, onde realizará duas exibições
— a primeira, sinda na noite de hoje e. a segunda, ama-
nhã pela manhã.

Estas exibições servirão para que o técnico Ari Ventura
Vidal faça novas obíervaçócs sobre o comportamento das
H atletas convocadas e fique habilitado a realizar as duas
ultimas dispensas, que poderão ocorrer até a próxima
quarta-feira, conforme é!c mesmo informou, ontem, antes
do treino contra a equipe Juvenil masculina do América.

Carioca de Golfe lera hoje
classificação para rodada
inicial marcada para amanhã

A cla-silícaçao para o Campeonato Carioca de Oó!,c
será disputada, hoje. no campo do Itanhangá, na modalí-
dade técnica meáal-pla;/, 18 buracos, cabendo aos 16 JogA-
dores mais bem colocados — após a distribuição de «eus
.íomes em chaves — cumprirem amanhã, nos mesmos fair-' u-ays, a primeira rodada da competição, desta vez cm
ítiofcft-ploy.

Pelas suas qualidades técnicas comprovadas, Bob Fal-
kenburg é considerado o Savoríto do torneio, tendo, entre-
;anto, em Mário González Filho e Douglas Mac Farlane —
o atual campeão carioca -— adversários com suiicienie
categoria para enfrentá-io de igual para iguat, além de
alguns outros que na modalidade, match-play costumam
atuar muito ben:
BOB FAVORITO

Bob Falkenburg t o jogador
que tem o menor handicap no
Rio, estando no momento eom
um. Mário Goraáles Filho tem
três e Douglas Mac Farlane
tem cinco de handicap. Isto
demonstra as habilidades dés-
*es Jogadores, considerados co-
mo os melhores da Cidade na
primeira categoria,

O favoritismo de Fal_enburg
decorre de suas boas atuações
no Gávea há duas semanas,
embora nSo tenha jogado têo
bem assim por ocasi&o do
Aberto de Teresópolis. «píarfr
de vencê-lo. Somando isso 64
qualidades de melhor jogador
amador do Brasil — título
conquistado por várias vezes
— Compreende-se sua situaçSo
em relação aos outros.

O aíu.il campeio caríoe* de
gôlíe. Douglas Mac Fsrlane.
conquistou seu tiiulo nuin*
psrtiaa memorável com Mário
Gonzàlei Filho, no Gáves,
derrotsndo-o num match-plai/
de 38 buracos. Màriodnho Jo-
gou muito bem m»s Douglas
e-tava num dia felii. embo-
cando ate de íora dos greens.
No campo do Itanhangá, Dou-
glas nlnda rende mais, sendo,
inclusive, o seu rccordís.a.

Mário Gonzáles Filho é ou-
tro excelente jogador. Só náo
foi campeão carioca até agora
por puro asar. Há dois anai
éle chega a final e perde. Em
1363. depois de derrotar Bob
Fallícnburg, acabou vencido
por Válter Pato. No ano pas-
sado a coisa se repetiu com
Douglas. Êste ano, entretanto,
éle pensa em ganhá-lo, f.nal-
mente.
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DELEGAÇÃO

A Confederação de Bajquc-
teboi compôs da «rjuinle ma-
nenra a delegação que via íará
hoje par» Santar.éj!_- Chefia •
Valdir Meta e. Antenor Hcrts;
iulses — Manuel Tavares. Mil-
ton Vtans de Carvalho e A.--
mando Ccsís: massagista —
Jo;é Melo: merdemo — Chico.
técnico — Ari Ventura Vidal;
aflitas — Amelír.ha. Marli.
Deici, Marlene, Angelina, Nor-
minha e Neuci — ds Gaar.a-
bari; Helenioha. Maria Kelí-
n», Lais Helena. Luísins. Nil-
«, Nadtr e R'.*.;nh» — de Slò
Psuto,

A deS.gaçi» deixará o He-
tsl P .•'. ¦-.-¦:-. iu. em conduçáo es-
peitai, is 1* horas, tiersodo
chesar a Santanésia p:r vo!-
ta das 1" hor»*.

Vários Jornalistas farso par-
te da comitiva, a convite ds
CBB. O recresso está previsto
piri a tarde de domingo, dt-
poli das exibições que as jo-
gatiora* r.alixsráo entre si. a
convite do Orémio R?ereauvo
Santanésia. pertencente à íá-
bríc* de tecidos daquela loca-
lidade fluminense.

NAS PAINEIRAS

No regres» de Santanési..
ís joaadorss runuráo cir.t?-
mente psrs o Hotel das Painel-
rat. nóvo local determinado
pira a concentração, em subi-
tituiçáo ao Hotel Patsiancfu.
que vinha sendo utilizado dei-
tíe o dia S do corrente, qusn-
do houve „ ipreüintsçáo-

Art Vidal declarou qu» a
mudança trará grandes bene-
iíelos para as atletas, que po-
deráo goxar dc maior tranqüi-
iiüAde. seb um clima smeno
e ftlimentaçáo saudável. O Ho-
tei das Paineires foi rtcom.n-
c"ado pelo médico ca deltçs-
Cão. Dr, Milton Pauieto. que
í* terá melhores condições pn-
ra promover a rerupcrsçáo ?r-
ral do eiínco, até o dia 3 de
«tembro. quando começará o
campeonato.

O técnico confirmou prtien-
dir efetivar apenas uni treino
diário, d«qui par* a frente,
a fim dc evitar a estufa. Na
«emitia er.tr.xnt_. prtjramarà
trís coíetivoi, de preferência
contra equipes ;uvrnis mascu-
Haas como vem acont-çendo.
Todas as práticas tjría por
local o gináíio do Tijuca TC
entre 15 e 17 horas.

t psnssmfnto de Ari Vidal
fstír as duas dispensts finais
sté a próxima quaria-lelra dia
S5 ficando então com uma se-
mana inteira sníes do irJcío do
Sul-Americano para ativar os
preparativos da equipe defini-
tiva. O técnico confirmou tam-
bém que Marlene. Maria Hele-
na. Nilia, Ncrmmha, Angelina.
HeUnlnha. Detci e Maril já
tém Sujam íarantidos na se-
leçáo e ió serio dispensadas'
por questões ftnieas ou disci-
plinares.

Sábado próximo o seleciona-
tío brasileiro voltará a excur-
siensr f&sendo uma e:;".bíçâo
n* cida»-:? flumlninse tícMeí-
quita stcndtndo convitt'tio
Tênis Clube local,

Inglaterra promove à éi>oca
da Copa regata mais difícil
do mundo em torno da Ilha

_o..drej fBNS-JBi — Uma regata internacional intel-
ramente nova, e que promete tornar-se a mais difícil do
mundo, tanto para homens como para barcos, será dispu-
tada em tomo das costas da Grã-Bretanha e da Irlanda
em 1966, na mesma época em que será jogada em Londres
a Copa do Mundo de lutebol.

Iatistas experientes classificaram essa prova como equi-
valente à rcsa';i transatlântica dc homens sós, com a diic-
finca de que ne'.a haverá um tripulante a mais, para aju-
dar na difícil navegação costeira,

po que teste homens c iates
ao máximo.

Os competidora-, provável-
mente, cobrirão mais dc 3 200
quilômetros durante a recata,
partindo de Plymouth, no Sul
da Inglaterra, em direção a
Oeste, depoh seguindo para o
Norte, em tòrno da Irlanda e
Eicócia. dali parn o Sul, ao
lonpo da costa L;.?te ria Grã-
Bretanha, e de novo para Oes-
te. através do Canal cia Man-
cha, até chegarem de volta a
Plymouth.

A viagem será dividida em
certo número dc etapas, cntla
uma d1? mais de 480 quilôme-
trai. Os competidores terão de
passar, pelo menos, 48 heras
em cada porto cm que terml-
narem uma etapa.

Douglas conhece bem o campo do Itanhangá o qu* lhe ajuda na tentativa dt ganhar o Campeonato Carioca outra tes

PERIGOS

A navegação talvez venha a
ser, de fato, a chave do êxito
ou do fracasso nessa regata.
A linha da costa a ser segui-
da é, na maior parte, rochosa
í acidentada. Um erro minimo
no estabelecimento da rota po-
dera resultar ou em perda cie
tempo ou em nauíráclo.

ps competidores seguirão
curso para a tireita, em torno
da cesta. O Inverso do curso
tomado em 1588 pelos rema-
nascentes da Armada do Rei
Felipe II da Espanha, cfeoois
da sua mal sucedida tentativa
de invadir a Inglaterra. Mns
os modernos iatistas, dois em
cada pequeno barco a vela, te-
rão de enfrentar psrlgos seme-
lhantes, nas habitualmente
procélosas águas do Oeste e do
Norte da Grã-Bretanha.

A regata, a ser disputaria
em julho de 108S. será aberta
para barcos de cruzeiro ou de
corrida de qualquer nacionali-
dade ou tipo, desde que te-
nham, no minimo, 7,32 metros
de comprimento.

Barcos não ortodoxas poce-
rão competir. Mas o Royal
Western Yacht Club da In-
glaterra e o consultor técnico
que supervlsará a prova terão
o direito de excluir qualquer
barco que considerem sem con-
dições de navegabilidade.

MAU TEMPO

Em torno dos grupos ds ilhas
Hébriáas e Orkney, so largo
da costa da Escócia, os compe-
tldores poderão encontrar tem-

Air grande área
Armando Nogueira

COMANDANTES
HABn_ITADOS

Os comandantes tarâo de ser
habilitados, inclusive em nave-
gação costeira e navegação pe-
las estréias, e seus acompa-
nhantes cm, pelo menos, nave-
gação costeira.

Não será permitido uso ce
motor, mas o regulamento diz
que a tripulação poderá cm-
pregar força muscular para
ajudar a propulsão do iate
quando o desejar.

Espera-se que surjam pedi-
cios de inscrição de muitos pai-
sas. As recompensas seráo mo-.
destas: mil libras esterlinas e
um troféu ao vencedor — isto
c. o iate com o melhor t.mpo
corrigido —, uma placa para
cada competidor que comple-
tar a prova centro de 45 dias
e lembranças para todos ns
participantes da regata.
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Termo-Elétrlca x Ponte Nova F, C, é um
jogo de vida ou morte nos arredores da Ci-
dade fluminense de Campos: a paixão do lu-
garejo costuma pegar fogo ao atrito dessas
duas temíveis forças que o futebol reúne,.cada
domingo, no estádio do Fundão.

• Imaginem o estádio do Fundão numa re-
cente tarde de domingo. Pouco antes de sur-
girem no campo os dois times, uma pequena
multidão agita-se ao. longo da-linha lateral; !
uns quantos espectadores ocupam os degraus
de uma privilegiada arquibancada de madei-
ra ao abrigo do sol — um sol de torrar ca- .
beca.

Lá vem pela pista um sujeito carregando
doi.i alto-falantes; atrás dele, dois rapazolas:
um arrasta pelas pontas dois fios enormes, o
outro traz ao ombro um rádio de bom ta-
manho.

O público bate palmas carinhosas à
diligência com que a turma da eletrônica en-
tra logo em ação: puxa fio daqui, emenda fio
dali. a. quatro mãos, deitam um alto-falante
atrás de cada gol, voltados ambos na direção
do público. Chega um rapaz, o mais vistoso
de todos, empunha um microfone e cumpri-
menta os seus ouvintes que, no caso, são tam-
bém seus espectadores; e, numa prova im-
pressionante do poder de comunicação ins-
tantánea do rádio, ouve-se a multidão res-
ponder, em cima da bucha:

— Boooa taaaarde!

O procedimento do speaker corresponde
rigorosamente ao dos nossos famosos locuto-
res do Maracanã: a mesma encenação, a mes-
ma impostação de voz, a mesma linguagem:"Senhores ouvintes, aqui estamos para lhes
apresentar, com todas as cores, as incidências
do sensacional clássico reunindo as equipes do
Ponte Nova e o do Termo-Elétrica!"

Os alto-falantes ressoam na acústica do
descampado, anunciando a chegada a campo
das duas equipes que, sem perda de tempo,
tomam posição para o jogo: Nuja passa a Ga-
briel, a bola bate na zaga. sai vitorioso no lan-
ce o goleiro Nélson-boi, neutralizando a pri-
meira pontada do Ponte Nova.

O entusiasmo do locutor não permite aos
desavisados desconfiar ao menos de que a sua
vibrante trasmissão não vai além das fron-
teiras do estádio do Fundão; qualquer um
seria capaz de jurar que a voz dele, nesse glo-
rioso momento, retumba pelos quatro cantos j 

iiM?
do mundo. -Mk

Mas. manda a verdade que se diga: o i»
jogo está sendo irradiado, apenas, para o mo- NL*?
desto raio de ação daqueles dois velhos alto- «v
falantes deitados sobre a grama, atrás das lf*ftlinhas de fundo. Mas, e dai? O público sabe
muito bem disso, e, longe de amofinar-se,
até orgulha-se daquele vozeirão que. estron-
dando em volta do campo, aumenta a emo-
ção de cada jogada. Os clubes, por seus car-
tolas, também rendem essa homenagem á
irradiação, reconhecendo que os jogadores fi-
cam também contagiados pelo entusiasmo
com que o locutor vai descrevendo o jogo.

Termo-Elétrica x Ponte Nova, antes da
era do rádio, já fazia faíscas; hoje, então, só
indo ver como pega fogo cada disputa de bola,
cada risco dc gol ressaltados pela voz drama-
tica e autoritária daqueles dois alto-falantes
deitados atrás de cada gol.

Bom, mas voltemos ao jogo que está 2 a 2
e terminará daqui a quinze minutos. A pres-
são, do Ponte Nova, continua: "bola viajando
pela intermediária, levanta para Lamparina,
a bola é boa... mas corta Colo, mandando o
couro às nuvens', nuvens que, por sinal, come-
çam a esconder o sol tropical, tornando a tem-
peratura mais propriada à prática do velho e
violento esporte bretão !"

O jogo está cada vez mais corrido, o
locutor, agora, mal tem tempo de respirar,
escravizado à velocidade da bola. No Maraca-
nã, o speaker pode se dar ao luxo de recriar o
lance irradiando o jogo com atraso de alguns
segundos; no Fundão, porém, não há clima
para truques: a realidade está ali, em carne
c osso, vigiando a imaginação do locutor.

"... a bola chega aos pés de Gabriel...
Gabriel avança driblando em velocidade, en-
tra na área, defronta-se com Xuxu. Xuxu' ten-
ta desarmá-lo... PÊNALTI! PÊNALTI! PENAL-
TI! claro, de Xuxu em Gabriel."

O berro dos alto-falantes é tão estron-
doso, tão incisivo, tão condenatórlo que o ár-
bitro, hesitante no primeiro instante, acaba
como um autômato, correndo na direção da
área para apontar a marca do pênalti.

Foi, então, que Nélson-boi chamou o juiz
de maria-vai-com-as-outras, perdeu a espor-
tiva: avançou contra o locutor, deu-lhe um
tremendo pontapé, arrebentou o rádio com
nóvo pontapé, o resto do time cercou o spea-
ker, a torcida invadiu o campo e começou
a chutar os dois alto-falantes, os alto-falan-
tes, num minuto, ficaram em frangalhes, Nél-
son-bof atirou o microfone lá no matagal,
rasgou a bola com um canivete e o jogo não
acabou.

* 5

r
imztH

_»i«i
•:M«S*
^íWtS-.r

_><$!*'
-líitU

• a*

tina

AèM

$ mn-
¦:*- 

.*

j *«r,"JltQOi
?."*-
;í«v -
;!Uín

!{j _>¦>
V_-n> n

JS-,1
j)ij«tq

•> rMt
•W-•-í3 %•«uu»

At»
. .1»
:- -ti-

_ftÒ3
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Vasco e Flu abrem à tarde o turno final da Taça
Conversa de Tim com Amoroso
confirmou escalação do-ponta,
para o jogo contra o Vasco

Uma conversa franca de Tim com Amoroso, com o
técnico dizendo ao jogador que ou èle,se submetia à dis-
ciplina tática da equipe dentro de campo ou tratava de
formar time próprio no Engenho da Rainha, bairro onde
mora, para Jogar como bem entendesse, decidiu a escala-
ção do extrema direita na partida de hoje contra o Vasco,
pois o técnico achou que. êle •mostrou acatamento e bor
receptividade às suas palavras;. - s.'i

Tim explicou depois que o temperamento de Amoroso
è assim mesmo, um pouco Iníensoa treinamentos t: tá.ti-
ças, mas disse que não podia deixar passar a oportunidade
sèm chamar á "atenção do jogador, pois do contrário êle
piorava cada vez mais.' '

prro DE MAE
" Amoroso a teve suprésa de

receber ontem de manhfi, no
Departamento Médico do, Flu-
minense. uni telefonema de ipa
mãe, qúe se diria jkreacvpad'"
oom o noticiário dos jornais c
queria chamar a aícn-so ti
filho e dar-lhe concelho':', pã"
nêo desobedecer mais o té:ri!cc

Vejam só o que yorrés tr'
arranjam — comentou Amor-
ío. para os repórteres

E depois, falando ao trieíc
ne:
5«fj Pode deixar, mamas, que

o' caso Já passou Já conversei
cora "seu Tim e nâo estou bri-
gado com êle. -
CONSELHO

Osvaldinho, amigo particular
de Tim. e que no Fluminense,
i' praticamente como um di-
rigente nSo oficial serve de
intermediário entre o técnico,
a diretoria e os jogadores, teve
ontem uma conversa particular
com Gonçalo. quando acabou o
treino recreativo dirigido peloauxiliar técnico Jcâo Carlos.Olhe, Gonçalo. o Tim es-
tá multo bem impressionado
com seu desempenho nes irei- .
nas e, no tíomir.ço passado; no
Jogo oonirr. o Bangu. fò; para
o Maracanã mais ceia. para
ver você na preliminar /con-
tece que nio pôdd ver você jo-
gar, porque quando chegou você
Unha sido expulso de campo.
Vê se capricha agora contra o
Vasco. Com a bola nos pés vo-
oè é o fino. mas precisa dar
mais combate ao adversário,
que é apenas isto que te íalta.
VOLEIBOL
-Enquanto Tim e Samarone

chutavam bolas para treinar

os goleiros Edson, Vitorio 2
Márcio, no campo, o auxiliar
técnico João Carlos levou- os
outros jogadores para uma pe-.
lada de voleibol no ginásio.
Havia pouca ginte. pois todos
que Jogaram anteontem à tarar
contra o time misto do Bota-
íeso íoram dispensados, alé:,
áe Luis Henrique è Eliseii, po;--ado do treino por motivos c
ordem médica. Luis Hcnriqu
esteve ontem no Fluminensr
parapcdlr licença de lima se-
mana. a fim de ir para un:
estação de águas e acabar c
se recuperar da estomatlte qu
teve e que lhe tirou 5 quilo..
Eliseu, por sua vez. íol a San-
tos visitar sua familia e esta-
rá de volta na têrça-felra par,-começar o treinamento depoi
da operação de amidalas quféz.

Joáo Carlos teve qUe intr
grar uma das equipes, pa:cnmpletá-la. e os dois times en
tio Jogaram assim: João Car
los. Amoroso. Valder, Denilson
Ismael e Oberdft, de um lade,
e Altair, Gilson Nunes, Antu-
nes, Brandão, íris e Bauer. De-
pois de estar perdendo de " a r
o time de João Carlos acabou
ganhando o Jogo por 14 a 11.

Dari. com distensão na riri-
Sia, Lntirieio. Valmir e Baía-
no. cem cinturões diversas,
íímbea sofridas na partida dc
anteontem, foram dispensa&cs
do jogo de aspirantes de hoje
contra o Vasca Os titulares
concentrados passaram tóda a
tarde e noite de ontem na con-
contração, descansando. Depois
do jantar assistiram ao íUme
Mornentoi de Aflição, passado
pelo cincgraflsta Altair — mo-
mentos que esperam não ter de
enfrentar hoje contra o Vasco.

Coríntians diz que não teve
proposta do Botafogo por
Flávio e que nâo o venderia

São Paulo (Sucursal) — O Presidente do Coríntians,Sr. Wadí Helu, desmentiu ontem que o seu clube tivessesido procurado por alguém do Botafogo Interessado nacompra do atacante Flávio, acrescentando que o Jogadoré mesmo inegociável e não adianta Inventar notícias emtorno de sua transferência.
A única novidade para o Jogo dê amanhã contra oAmerica, de Rio Preto, é o reaparecimento do ponta-dl-reita Marcos, passando Geraldo para o meio, no lugar deManuelzinho. A delegação segue hoje à tarde de avião eo time está escalado com Heitor, Galhardo, Eduardo. Cló-vis e Edson; Dino e Rlvclino; Marcos, Flávio, Geraldo eGilson Porto.

VOLTA DE ADEMAR

.O atacante Ademar pediu ao
técnico Filpo Nufies j>ara ser
Incluído r.o time de aspirante
amanhã contra a Portuguesa
santista, no Parque Antártica,
e o atendimento do seu pedido
só está dependendo do parecer
favorável do médico João Ze-
lllo.

Para amanha, o Palmeiras
escalou o mesmo time que ven-
ceu a Ferroviária, isto é. Vai-
dir, Djalma Santos, DJalma
Dias, Procópio e Ferrari: Dudu
e Ademir da Gula; Gildo, Ser-
yflio, Tupãzinho e Germano.
SANTOS ESCALADO

O Santos treinou ontem à
tarde em Vila Belmiro sem os
cariocas Carlos Alberto e Abel,
mas ambos têm presença certa

no jogo do amanhã contra a
Portuguesa de Desportos.

O time está escalado, inclu-
sive com Peié, devendo jogarcom Gilmar, Carlos Alberto.
Mauro, Orlando e Geraldino;
Zito e Lima; Dorval, Coutinho,
Peié e Abel.

SAO PAULO SEM DOIS

O São Paulo não contará
com Dias e Paraná no Jogo
de amanhã contra o Noroes-
te, em Bauru, mas apresentará
algumas novidades como a vol-
U de Renato à lateral esquer-
da e o, lançamento do garoto
Ademir na mela-direita.

O quadro está escalado com
Suli, Osvaldo Cunha, Belini,
Jurandir e Renato; Nené e
Válter; Marco Antônio, Ade-

mlr, Piado e Agenor.

Desencontro de Gentil com
Presidente adia despedida
e deixa Bangu sem treinar

Um desencontro entre Gentil Cardoso e o Presidente
fcusébio Andrade e Silva — o primeiro levando uma carta
.com p pedido de demissão e o último chegando atrasado
ao clube — acabou deixando o Bangu sem treino de con-
junto.; ontem, pois Gentil não quis esperar o dirigente e
íste xão o encontrou mais, embora perdesse um bom tem-
pó a procurá-lo. - -

Depois, enquanto alguns dirigentes 'e associados fala-
.vam _do provável futuro técnico do Bangu, o Presidente
jnantinha.-se firme no propósito de contratar Alfredo Gon-
íález. No entanto, até ontem não chegou resposta do em-
presário Francisco Meireles sôbre o assunto, assim como
a respeito de uma excursão, que os bangüenses querem fa-
?er ao Norte."
JiANGtf SEM ANJO . ¦ ¦ .
;« O Presidente Eusébio Andra-
de e Silva, acompanhado do
seu filho, o Diretor Castor An-

•drade e Silva, disse ontem opas-GentíL Cardoso receberá, além
do seu ordenado Integral do
mês de agosto, uma Importân-
cia adlcioftal, coisa a. que o
Bangu não estava obrigado, já
que o compromisso entre clube
e o técnico íol apenas de pa-
lavra.
.' — Quero que Gentil saiba
que nada temos contra êle —
explicou.

Para o dirigente, AKredo
González é mesmo o nome ln-
dicado para dirigir a equipe,
nfio apenas por,ser çompeten-
te, mas também por contar com
boa estréia: "tem-se saído bem
em todos os clubes onde traba-
lha e é, atualmente, quase um

idolo da torcida do Santa
Cruz".

— Gentil, por exemplo, é um
bom técnico, mas. não basta
isso para trabalhar no Bangu.
Aqül,' é preciso ter um bom
anjo da guarda.

O dirigente lembrou que, nas
últimas partidas, o Bangu não
teye muita sorte, citando os
exemplos das contusões de Ja:-
me e Mário Tito.

. Os jogadores firam libera-
dos. ontem, após a saída dc
Gentil. Araras, Aldo e Paulá-j
continuam em São Paulo, Fi-
délls (e Luís Alberto voltaram
a íazer tratamento no Depar-
tamento Médico, enquanto Má-
rio Tito e Ublrajara ainda náò.
voltaram ao clube, o primeiro
repousando em sua casa, o úl-
timo aborrecido, desde domin-
go, com o Presidente do clube.

PARADA DURA
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Liiisinho, comei todo o ataque do Vasco, tece dijiculdadei pata pa\.utr pela <i¦-•••>. re«rra

Mário foi
multado em
CrS 25 mil

O atacante Mário, do Vas-
co. foi multado em 25 mil cru-
rciros, na reunião de ontem K
noite do Tribunal de Justiça
Desportlv» da Pederçáo Cario-
ca de Futebol, surpreendendo a
todos, qu» esperavam a sua
suspensão, e ganhando assim,o
direito de ser escalado para a
partida desta tarde, contra o
Fluminense, na abertura do se-
rariâo turno da Taça Guana-
barn.

Da mulU de Mário, Cr* 20
mi! foram aplicados por olcn-
tns morais ao árbitro e Cr* 8
mü por tentativa de agresssàa
«o mesmo árbitro Armando
Marques, no Jogo Botafoffo x
Vasco, de quarta-feira da se-
mana passada, quando o Vas-
eo perdeu de 3 a 0. Apesar de
nfto ter sequer treinado ontem,
Mário Jogará hoje. segundo otécnico Zezé Moreira.

Brasileiro
de boxe
acaba hoje

Termina esta noite, tendo
p:l« primeira vea como local
o auditório da TV-Excelsior,
em Ipanema, o Campeonato
Brasileiro de Boxe Amador, queem suas rodadas iniciais foidiíputado no Pavilhão de SãoCristóvão onde se realizam asExposições Internacionais, uma
vez que desenvolv?u-se todo«ob o patrocínio da Supcrin-
tendência do IV Centenário doRio de Janeiro.

Os paulistas, que nas primei-ris rodadas em que se dispu-
taram lutas decisivas Já ti-nham vencido em quatro ca-tegorias. são os favoritos ab-solutos. para o titulo, uma vei
que seus pugilistas têm de»
monstrado condições de mau-ter com o Estado de Sfio Pau-io a hegemonia do boxe bra-
Eilelro, através de atuações quedemonstram boa superioridade.
QUATRO EM QUATRO

Nos quatro primeiros titulos
decididos, todos os quatro cam-
peões foram paulistas, cujos rc-
presentantes praticamente nS-i
perderam lutas neste XXV
Campeonato Brasileiro de Bo-
Jte Amador.

Foram os seguintes os luta-dores a conseguir estes pri-melros títulos: José:Inácio, quese tornou campeão brasileiro
dos médios; Santiago Fernan-
des, entre os meio-médios; Nél-
son Gomes, entre os médios-
ligeiros, e, finalmente, LuisFaustino Pires, campefio na ca-
tegoria dos pesados.Gaios — Raimundo Roberto
(Pará) x Vitorio Patrício
(Pernambuco). iAérson Silva
(carioca) x Arlindo Borges (S.
Pa-jlo).

Penas — Válter Soares (Per-
nambuco) x Carlos Alberto As-
sis (Brasília). Manuel" Cabral
(carioca) x Antônio Carlos
Santos (gaúcho).JovinoRoár-
mes (SSo Paulo) x Carlos Ál-'.icrto Santos (Bahia».

iWeto-mídfos-írfijcíros — Zs-
carias Santos (carioca) x Ail-
ton Oliveira (Pernambuco!.
-Siico Sousa (Estado do Rol x
Expedito Alencar (Sfic Pe-úIoj.

Meio-pesados — José Barre-
:o Melo (Estado do Ríol X
Vasco Faustino (São Paulo».

A primeira luta está mar-
cada para as 22 horas e nem
todas serão televisionadas, o
que ocorrerá, ms^is ou menes.
só com a última metade do
espetáculo.

Vasco fèz treino ruim que
Zézé dirigiu aos gritos
para ver se time acertava

O Vasco realizou ontem um péssimo apronto para a
partida de hoje. deixando o técnico Zezé Moreira muito
insatisfeito, gritando sem parar com os jogadores, embora
tivesse dito no final que seu modo é assim mesmo: "den-
tro do campo sou um homem irritado e se falo alio demais
ou gesticulo muito é para obrigar meu Ume & fazer aquilo
que quero". -

Gainete. apesar de náo ter treinado durante tôda a
semana c submetendo-se a regime de superaltmentaçâo
para se recuperar de um principio de desidratação, foi
aprovado no teste de ontem e jogará e Zezé Moreira, pre-vendo que Mário seria suspenso na reunião à noite do
TJD, resolveu poupá-lo do coletivo e o substituiu por Saul-
ilnho.

REGIME FORÇADO
O Dr. José Marcocd, que não

saiu do lado do gol de Oai-
nete cbíervandD-o atentajnen-
te-, ficou alé !iií_'..ii> surpreso
com sua atuação no treino de
ontem. Gainete defendeu o gít
dos reservas e íol multo em-
penhada, náo danda * menor
impressão tte que perdera um
pouco a forma por não ter
treinado durante a semana.

Acho que foi asé bom ter
acontecido tsto — disse o mé-
dico. Gainete preciso mesmo
fazer um regime e a Intoxlca-
ç5o alimentar deixou-o bera
mais magro.

Quanto a Mário, o atacante
também foi poupada porque
náo está em boas cwdiçocs
físicas. E Zezé explicou: ..Mario está st cansando
com muita facilfda.de. Por Isso
ficou de. fora descansando e,
além disso, cu precisava tam-
bém testar Sauisínho.
RESERVAS VENCERAM

Os reservas, cem um bonito
gol de Bené, derrotaram os u-

tulares por 1 a 0 no total de 40
minutos. O treino estava pro-
gramado par» apenas 30 ml-
nutos, mas Zcaé resolveu pror-rogá-lo porque o time estava
multo d«sentrosado e ontem
não íês nem calor nem sol em
São Januário.

O» titulares treinaram eom
Mtltâo, Joel, Brito. Fontana, e
Oldair; Maranhão e 1-orlco;
Luislnho, Célia. Saulzinho e
Zèzinho.

íío sesrundo tempo, também
de duraçáo de 40 minutos, os
rcjc.-vos dcmtaram os aspí-
rantes por 2 a 1, gols de Bené
e Araquém. marcando Aluísio
para os perdedores.

O time de aspirantes que
treinou, e que jogará hoje na
preliminar contra o Fluminen-
ae, foi Peáro Paulo, Htpõlíto.
Sérgio. J:rge Andrade e Zago;
Zé Carlos e Bonin: Jorge Lau-
rindo, Acsiino, Aluisio e Wil-
sm Almeida. Apôs o treino, os
jogadores voltaram para a can-
centraçAj e n&o tiveram mais
permissão de Zeaé para sair.

Vasco e Fluminense abrem T • • 1 r t
às 15hl5m de hoje, no Maraca- lairZinhO tftl HOU Tia Hr» T_(\ná, o turno final da Taça Oua- J «¦« ^«"IU J-Ul JJUUUdUU HO ;_>r' - Vasco è . , i,p^:sS tremo mas medico garante

que êle pode jogar amanhã

nabara, da qual o Vasco ê
vice-líder, com três
dldos, estando um
do Botafogo, enquanto o Pln
minense divide com o Fiamen-'
go o terceiro lugar, com cinco
pontos, posição que náo lhe
permite sofrer, nova derrota, ee
ainda quiser aspirar ao titulo.

A preliminar, pelo Torneio
Lamaftlne Babo. começa ás 13h
I5m, uma arquibancada custa
Crt 600 e as equipes são as
seguinte: Vasco — Gainete;
Joel, Brito, Fontana e Oldair;
Maranhão e Lorico; Luislnho,
Mário, Célio e Zèzinho; Flu-
minense — Edson, Ismael, Vai-,
dea, Altair e Bauer; Oberdã e
Denilson; Amoroso, Samarone
Antunes' e Gilson Nunes. ,
O VICE-LÍDER

Até a última rodada do tur-
no de classificação, o Vasco
ocupava, sem derrota, a lide-
rança da Taça Guanabara. En-
tão, se tivesse derrotado o Bo-
tafogo, conseguiria distanciar-
se e ficar numa posição excep-
cional para a conquista do ti-
tulo. Uma excelente atuação do
Botafogo, porém, numa noite
cm que Garrincha reapareceu'
cm grande forma, mudou o pa-
norama do torneio e impôs no
Vasco a sua primeira derrora
(3 a 0) até agora.

Fora essa partida, o Vasco
foi. realmente, a melhor equl-
pe do turno. Estreou goleando
o Fluminense .5 a 0), venceu
também ao América (1 a 0).
perdendo para o Flamengo o
seu primeiro ponto (1 a 1).
numa par. ida em que seus Jo-
gadores não souberam vencer
um adversário desfalcado e de-
ícnsivo durante todo o segun-
do tempo.
UM TERCEIRO

Já que Bangu e América es-
t&o de fora, o Fluminense
ocupa, ao lado do Flamengo, a
pior posição em relação ao ti-
tulo: um terceiro lucrar que,
pela soma de pontos, náo dei-
xa margem a multo otimismo
nesse tumo final. Além disso-
a equipe tricolor ainda não se
reencontrou, continua mudan-
rio úe jogo para Jogo, buscan-
do uma fórmula que o prõprio
técnico T!m admite ser difícil
encontrar durante a disputa da
Taía Guanabara.

O Fluminense, em todo o pri
meiro turno, sò consegutu ven-
rer o América (1 a 0>, isso de-
pos Saqueia çolcada para o
Vasco. Seus outros resultados
foram empates com o Botafo-
go ti a 1). Flamengo (0 a 0» e
Bangu <"3 a 2). Nessas partidas,
o Fluminense esteve perto di
vencer o Botafogo, perto tíe
perder par* o Bangu e sempre
igual ao FUmenito.

Com ísses resul-ados. o Flu-
minense. perdendo logo mala.
ficará a cinco pontos do Bota-
foco e estará praticamente
afastado do título.

Olimpíada
universitária
começou

Budapeste (UPI—JB) —Com
prolongada queima de fogos de
artificio e uma revoada de cln-
co mll pombos diante de 50
mil espectadores, foram abertos
ontem na Estádio Municipal
desta cidade os V Jogos Uni-
rersltérios Mundiais, do qual
participam mais de 800 atle-
tas de vários Países de iodes
os Continentes.

Táo logo terminou a queima
dos fogos, mais de 800 atletas
estudantes dc ambos os sexos,
entraram no estádio para íor-
mar o emblema dos jogos, uma
imensa letra U. Depois das ce-
riniônlas de abertura iniciou-se
a revoada de cinco mil pombos,
que foram soltos de diversos
pontos do estádio de Budopei-
tc.

Mais tarde foram realizada*
as primeiras partidas de bas-
queie. quando a equipe de Cuba
venceu o Japão por 74 a 57.
depcí» de um primeiro tempo
em 33 a 28. O resultado das ou-
trás partidas de basquete fo-
ram os seguintes: Estados Uni-• dos 89 x Tcheco-Eslováquiii 52.
Bulgária 74 x Turquia 65, Hun-
gria 6i> x Israel 57. Holanda
58 x Bélgica 54 e Itália 55 X
Alemanha Ocidental 53.

Sem Jairzinho, que foi poupado do treino de conjuntode ontem por causa da contusão no joelho, mas deverá jo-gar amanhã contra o Flamengo, o Botafogo movimentou-se durante 40 minutos, em General Severlano, verificando-se a contagem de 3 á 0 para os titulares, gols de Bianchi-nl e Sicupira (2).
Jairzinho não treinou porque ainda sehte dores nóJoelho.contundido na partida contra o Vasco. Embora te-nha marcado um teste para hoje de manhã, o médico Li-dlo Toledo acha que éle estará em condições de Jogar. Bl-anchlni foi o ¦ seu substituto, enquanto Garrincha, mos-trando novamente que está em grande forma, foi a me-lhor figura em campo.

JÔGO DIFÍCIL

O técnico Daniel Pinto, em-,
bera reconheça qus os jogado-
res do Botafogo estão em. ótl-
1110 estado técnico e, atlético,
acha que o Jogo de amanhã
contra o Flamengo é multo dl-
fícil. Contudo, lembra que o
Botafogo tem a seu favor o rp-
sultado de -hoje, pois tanto a
vitória do Fluminense como a
do Vasco lhe interessam, já quea.classificação do turno con-
tlnua valendo para o titulo da
Taça Guanabara.

— Se o Vasco perder — diz
D-miel — o Bctafcgo entra no
Jogo cem o Flamengo cora três

pontos à frente do segundo co-
locado, o que é muito bom paranós. No caso der derrota dò
Fluminense, êste ficará cem
sete pontos perdidos e será me-
nos um candidato ao titulo. "~

Após o treino de conjunto)
Daniel confirmou a escalação
do time com Manga, Joel, Zé
Carlos, Paulistinha e Rildo;
Aírton e Gérson; Garrincha,
Jairzinho, Sicupira e Roberto,
esclarecendo que escalará
Bianchini fe Jairzinho nSo pu-íc|ír jegar. Os jogadores foram'
dispensados com erdem de
apresentação às 19 horas paran início do regime de cencen-
tração na Avenida Nicmayer.

Titulares do Fia fizeram '
3 gols em 30 minutos sob o
comando de Renganeschi

O Flamengo realizou ontem à tarde, na Gávea, umbom treino de conjunto — o primeiro dirigido por Arman-do Renganeschi — fazendo três gols em 30 minutos e pró*icurando seguir a orientação do nôvo técnico segundo 4
qual "atacante não devia ter numeração na camisa por-que não tem lugar certo dentro do campo".

Terminado o treino, Renganeschi disse que a equipeamanhã formará com Marco Aurélio. Murilo, Jaime, Ditão:p Paulo Henrique: Jarbas e Fefeu: Amauri. Evaristo. SiU:va e Paulo Choco, acrescentando que desistiu de pedir acessão do ponta-esquerda Rodrigues porque o quadro ju-venil tem um difícil jogo hoje contra o Banem, em MocaBonita.
CARACTER 1STICAS

Os quadros treinaram assim:
Titulares —- Marco Aurélio,
Muril». Ditão, Jaime e Paulo
Henrique: Jarbas e Fefeu;
Amauri, Evaristo, Silva e Pau-
lo Choco, Reservas — Valdo-
miro. Mário Braga. Paulo Lu-
mumba, Luís Carlos e Leon:
Válter e Nelsinho; Fio. Sa-
muel. Almir e Belmiro. Antes
do treino, o técnico Armando
Renganeschi reuniu os Jogado-res titulares no meio do cam-
po e, sentado na grama com
élís. procurou saber quaiseram suas características.

Perguntou a Ditão se éle era
lim beque que sal da área
atrás dos atacantes e a Fefeu
por qual lado êle gosta de ata-
car. se pelo esquerdo ou pelodireito, finalmente. dLise a
Fefeu que quer que êle avance
mais. pois acha que o meia-
armador deve aeompauhar os
ataques de perto. Pediu a to-
dos que soltassem a bola de
primeira, sem fazer íirulas.
com menos passes e mulia ob-
Jetividade. Finalmente, ins-
truiu a Jarbas e Fefeu no sen-
tido de que. durante as invés-
tidas ao gol. fossem sempre
atrás dos pontas para abrirem,
com Isso, a defesa adversária.

TRÊS GOLS EM 30 MINUTOS

A equipe titular desenvolveu
uma velocidade impressionan-
te no primeiro tempo do trei-
ho, que durou 30 minutos, fa-
tendo exatamente o que o téc-
nico pediu: velocidade e mui-
ta objetividade. Disto Tesultou
que Silva marcou o primeiro
gol, logo após Evaristo aumen-
tou para 2 a 0 e Já ao final
do primeiro tempo o mesmo
Evaristo íêz o último gol. Ren-
ganeschi. ao contrário de Flá-
vio Costa, que assistia aos trei-
nos parado na lateral do cam-
po. dirigiu o treino entre as
Jogadores, fazendo observação
a todo o momento.

O técnico mandou que Jar-
bas avançasse mais, mas ad-

vertiu que deviam íicar sem-
pre dois homens na delesá,
para evitar o perigo nos con*
tra-ataques adversários. Num
momento em que Amauri cen-
trou rasteiro, Renganeschi gri-tou paTa que o jogador bates-
se mais embaixo da bola. Man-
dou também que Paulo Choco
repetisse a cobrança, de um
comer e nos momentos da
indecisão dos Jogadores, grita-
va o nome daquele que estava
desmarcado para receber o
passe.

RECUO NO FINAL

No Intervalo entre o primei-
ro e o segundo tempo, Ren-
ganeschi voltou a conversar
com oa Jogadores, quando pe-
diu a Jnrbas para manter-se
sempre no melo do campo.
•Entretanto, devido ao ritmo
adotado no primeiro tempo, os
titulares demonstraram aan-
saco, do que se aproveitou o
quadro reserva para atacar
mais. Para o técnico, segundo
disse depois, foi proveitoso o
recuo, porque assim pôde tes-
tar os elementos da defesa.

Quando terminou o treino de
conjunto — que agradou ab
grande número de torcedores
que foi á Gávea — Armando
Renganesclil féz os atacantes
treinarem chutes a gol e exer-
citou os goleiros com bolas
lançadas eom a m&o. No xno-
mento que treinava os ata-
cantes. Renganeschi demons-
trou excelente controle dc bo-
la ao fazer tabelinhas com
eles.

O técnico levou para a con-
tfcncraçáo, cm Sáo Conrado-;
os jogadores Marco Aurélio,
Murilo, Ditão, Jaime. Paulo
Henrique, Jarbas, Fefeu. Sil-
va, Amauri. Evaristo, Paulo
Choco, Valdomiro, Válter, Luís
Carlos, Paulo Lumumba e Sa-
muel. Hoje, pela manhfi, ha-
verá treino recreativo e & tar-
de Rengnnesahi assistirá A
partida entre o Vasco • o
Fluminense.
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CADERNO DEautomóveis
JORNAL DO BRASIL -- Rio de Janeiro- Sábado, 21 de agosto de 1965
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es vai mostrar
os novos modelos no
oalao cie Francforte ** , . íS
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A Mercedes-Benz vai lançar, em Francforte, os novos modelos tle seu* automóveis para êj-te ano. em

que se destacam algumas modificações que, a par de conferir maior categoria à aparência dos carros,

envolveram igualmente a sua eficiência e o conforto que os passageiros merecem. Tòdu a linha de au-

tomóveis da Mercedes-Benz — 14 modelos médios e superiores — sofreu lá as suas modificações,

mns o Grande Mercedes 600 continua como tem sido até aqui, na aparência e no motor. (Pág. 3)
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Também ó interior sojreu alterações no ÜSOSB

BOX MODULADO
AUTODROMO INTERNACIONAL DO RIO
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Boxes do autódromo serão
modernos e funcionais ¦" 
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Esta é a planta modulada dos boxes que serão
construídos no Autódromo da Guanabara para abri-
gar as equipes e máquinas das escuderias que partici-
parem das corridas que ali se realizarão. Os boxes
obedecerão a uma medida padrão sempre múltipla
de 21 m2 e o seu preço vai depender das característi-
cas que cada escuderia lhes queira dai\, Haverá no
autódromo cem boxes. O desenho do projeto prevê
(conforme a ilustração acima) armários embutidos,
camas escamoteáveis. em número de três. um banhei-
ro compieto e uma pequena cozinha. A escuderia que

só quiser colocar armários e camas e íazer o boxe
sem banheiro e sem cozinha, utilizando essas depen-
dências do próprio autódromo, também poderá íazê-
io. Ná próxima semana será iniciada a construção
do boxe que servirá de modelo para ser apresenta-
do às escuderias. Ao lado de cada boxe estará sem-
pre situada a garagem para as máquinas. Cada
equipe poderá reservar quantos boxes e quantas ga-
ragens quiser. Os boxes serão bem modernos seift
esquecer a funcionalidade que deverão apresentar-
para o fim a que se destinam..
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MARCHA DAS FABRICAS

0 Por que não há carros?

Vemag vem firme

e Mini Cooper está na pauta

Hoje tem furo

• CARRp SÓ COM ÁGIO

Êste colunista confirmou os
boatos de que os revendedores au-
torizados de veículos estão agindo
novamente como especuladores.
Tentamos uma operação normal
em vários revendedores autoriza-
dos, e ninguém tinha carro. Fo-
mos ao chamado mercado picareta
e imediatamente o carro apare-
ceu, com um pequeno ágio. So
aue o carro nao era trazido ae
outra cidade, ou pertencia a par-
ticular. Tratava-se de um carro
da mesma cidade, de um revende-
dor autorizado, que entregava a

¦ terceiros para ganhar um pouco
mais.- Tentamos depois, nos rc-
vendedores autorizados, reservar

*iim carro para setembro, ja que
'nara agosto estão todos vendidos
tfêste fato aconteceu no dia 12 de
agosto), íoi-nos dito que para re-
servar era preciso um sinal como
garantia, senão nada poderia ser
feito.-

Será, que as fábricas tém co-
: nhecimento destes fatos? É pos-
; sível esgotar o mercado, faltando' 19 dias para terminar o mes? Será
que as fábricas não poderiam au-

•mentar a produção para atender
á esta necessidade de consumo?
É de estarrecer o comportamento
desta gente, mormente depois da
crise por que passaram ha pouco
tempo atras.

A última pergunta: será que o
Governo não toma nenhuma pro-
vidência?

AERO COM DOIS RÁDIOS

Dois rádios, um para o banco
da frente e outro para o traseiro,
é um dos detalhes do Itamarati.
modelo de luxo do Aero Willys
2 600.

BRONCO Ê NOVIDADE

A Ford Motor do Brasil regis-
trou na categoria de veículos mo;
torizados o nome Bronco. Será
que vem por aí um trator, um
nôvo caminhão ou utilitário?!

Eduardo Jardim

• BELCAR POPULAR
VEM Al

A Vemag deverá entregar até
o fim do mês os primeiros Belcar,
tipo popular, aos seus revendedo-
res para venda como taxi. A cai-
xa Econômica está vendo com
simpatia o financiamento destes
carros a motoristas profissionais.

UMA BOA NOTICIA

Parece que a situação do mer-
cado automobilistico na América
Latina caminha para uma solu-
ção definitiva. A quebra de bar-
reiras alfandegárias para os países
componentes da ALALC foi uma
das sugestões aprovadas.

'MINI COOPER A VISTA

Um grupo de brasileiros e uru-
guaios estão associados para a
construção de uma fabrica cie
Morris Mini Cooper no Uruguai.
O terreno já foi comprado. En-
tre os uruguaios, está o volante
Victor Paullier.

ESTA É FURO MESMO

A Willys deverá produzir, em
1967, um 

"carro de motor de três
litros.

UM MILHÃO PARA
ACIDENTES

Muito importante a noticia,
vinda dos Estados Unidos, de que
a General Motors vai aplicar atra-
vés do Instituto dc Tecnologia de
Massachusctts um milhão de do-
lares em pesquisas sôbrc acicen-
tes automobilísticos.

ARGENTINA VAI LONGE

A Argentina deverá superar,
pela primeira vez. e ao que tuao
indica, a nossa produção de auto-
vpícuIos, este ano. Trata-se de
um fato importante e que deve
ser bem pensado. A Argentina
começou a fabricar automóveis em
1960.
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A maior parta dos dias Cristiano passava trabalhando no seu GT.

Carro que Cristiano não pôde íazer
vai surgir agora como DKW-Piquet
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O carro DKW-Piquet, um
grà-turismo de carroçaria
de plástico que 

'Cristlano

projetou mas nâo pôde ter-
minar, será construído por
seu pai e um grupo dc ami-
gos.

O carro c simples e utiliza
uma carroçaria oe uma só
peça em fíber-glass, que
funciona como cabina e a
qual fâo ftxsdas todas as
partes móveis.

QUEM ERA CRISTI INO
Cristlano Píquet Carneiro

era, acima de tudo. um dos
maiores entusiastas do _n-
tomobllismo da nova gera-
çâo.

Desde a mais tenra idade.
Cristiano revelava através de
seus r a b i sc o s infantis, a
grande queda que tinha pa-
ra projetar automóveis.

fosse gosto pelas coisas do
auto móvel de^envolveu-se
com taa ímpeto que aos 23
anos de idade, Cristiano
pertencia, sem favor slzum,
ao primeiro time dos proje-
tistas de automóveis no Pais.

C a 1 o u ro de Arquitetura

em 1981. cm cujo exame ves-
tibular íôra o 13." colocado,
abandonou a Faculdade ès-
te ano para sc dedicar de
corpo c alma á carreira que
realmente o atraia. Ingres-
sou. então, na Escola Supe-
rior de Desenho Industrial,
almejando um dia conseguir
üentár-se á prancheta da
moderna carroçaria Interna-
cional.

PRIMEIRA COLABORAÇÃO

Em 1983. Cristiano prestou
sua primeira coiabor.icão no
projeto de um carro. Fazia-o
Sérgio Bernardes e Cristi?.-
no entrou com a sua parce-
la. sugerindo soluções para
determinados ângulos da
construção do carro popular
que seria apresentado nesse
mesmo ano na Bienal de S.
Paulo.

Os bancos desse carro, que
mereceram a atenção não
sô do público, mns tambc.n.
e principalmente, dos enten-
d'dos, íoi criação de Cristia-
no.

£í..>es bancos tinham as

costas vasadas, o que signl-
íicava menor gasto de ma-
terial e maior comodidade
para o motorista no que diz
respeltoà ventilação das,
costas.
O DKW-PIQUET

Quando sentiu que jã ti-
nha condições para cons-
truir o seu carro, quando
sichou que os conhecimentos
que adquirira já davam pa-
ra concretizar o seu sonho,
Cristiano lançou-se ao tra-
bc.lho para construir o pro-
tótipo do seu grã-turtsmo.

O carro apresenta estèti-
camente uma linha íiuida e
agradável, de extrema íun-
ciona lidade.

O chassi é DKW encurta-
do.

A cabina e o porta-malas
sâo de grandes dimensões.

Os acessos são fáceis tan-
ta ks, partes mecânicas co-
mo à cabina, onde estariam
colocados os assentos de .11-
nhas anatômica? perfeitas.

Em Unhas gerais o carro
apreifnta excelentes condi-
çóes de utilização.

O estágio que havia atin-
gido já era bem avançado.

Pouco faltava para que o
sonho de Cristiano se tor-
nasse realidade.

UM ACIDENTE

Numa terça-feira dêste
mès de agosto, tudo foi por
terra.

Um acidente automobllis-
tico roubou a vida de um
dos mais promissores proje-
tistas de automóveis que co-
mecava a despontar.

Não pôde Cristiano doml-
nar a fúria da máquina que
conduzia. Uma máquina um
pouco diferente daquela que
èle dominara inteiramente
para construir seu grrã-tu-
rísmo mas que desenvolvia o
mesmo trabalho, e cujos se-
gredos èle conhecia como
poucos.

E tudo acabeu naqtiela
madrugada.

Acabou para Cristlano,
mas para seu pai e seus ami-
gos, naquele momento ini-
clava-se um nôvo capitulo
na h 1 s t ó r l a de um carro

grã-turlsmo que um jovem
brasileiro construía nos fun-
dos de um quintal.

E já com um nome que é
uma homenagem a Cristia-
no -—DKW-Piquet — o carro
vat ser construído e muito
breve estará sendo mostrado
para orgulho daqueles que
ainda acreditam nessa ge-
ração de Cristiano.

UM CONVITE

Datada do dia 19 de ju-
lho, mas que só chegou às
mãos do Editor do Caderno
dc Automóveis do JORNAL
DO BRASIL no dia Imediato
ao do acidente, uma carta
procedente de Milão trazia
um convite qua completaria
a realização do sonho do Jo-
vem Cristlano: os famoso»
carrozlcrc italianos, Irmãos
Fissore, convidavam o pro-
jetista brasileiro para nm
estágio em sua conhecida
fábrica de carroçaria, como
pirèmio pela dedicação « pe»
lo gosto com que Cristlan»
othava as coisas do automó-
vel.

Carros novos, melhor notícia para americanos
Departamento de Pesquisa do JB

Primeiro Pracinha já foi
entregue ao 1- da fila

• Em solenidade levada a
efeito defronte à Bienal, no
Parque Iblrapuera-, a Caixa
Econômica Federal de São
Paulo iniciou a entrega de
carros populares aos com-
pradores, tendo o Presiden-
te desse órgão, Sr. Hélio
Mateus, afirmado que a
partir daquele momento de-
zenas de veiculos serão en-
tregues diariamente, nos
revendedores das empresas
produtoras.

O primeiro veiculo entre-
gue íoi um Pracinha, cor-
respondente ao n.° 1 da fi-
la do Iblrapuera, Sr. Dante
Massiero, que passou 3 dias
na guarda do seu lugar. O
Presidente da CEF reiterou,
ao entregar-lhe as chaves
do Pracinha, que a Caixa
Econômica Federal de São
Paulo obedecerá rigorosa-
mente a ordem cronológica

de inscrições. Isto é, a fila
do Iblrapuera, para proce-
der às entregas. O segundo,
o terceiro e o quarto colo-
no Revendedor-Vemag e po-
cados dessa fila, que tam-
bém tinham encomendado
Pracinha, receberam a se-
guir seus veiculos. São os
Srs. Danilo Caminha Bessa,
José Mendes Tavares e
Francisco Assis.

cação tlos demais produto.--
Vemag, ou sejam, Belcar c
Vemaguet Rio e o Fissore.

A garantia é de 10 000 km
ou seis meses. Os compra-
dores retirarão os veiculos
derão usufruir da garantia
em qualquer ponto do Pais,
nos 250 Revendedores e Ofi-
clnas Autorizadas da Em-
presa, bem como efetuar
gratuitamente três revisões
(aos '500, 1 500 e 3 000 km).

GARANTIA DE FABRICA 327 ATÉ O FIM DO MÊS

Coube ao Sr. Valdemar
Geoffroy. Diretor de Ven-
das da Vemag, entregar as
chaves do Pracinha ao Sr.
José Mendes Tavares, o ter-
ceiro inscrito na relação de
compradores. Nessa oportu-
nidade, assinalou o Sr. Vai-
d em ar Geoffroy que os
veiculos Pracinha têm a
mesma garantia dc fabri-

EVITE ACIDENTES...
TESTANDO OS FREIOS OO
SEU CARRO NAS OFICINAS
EQUIPADAS COM

homologado c recomendado pela
INDÚSTRIA AUTOMOBILÍSTICA NACIONAL

Üpl

Dc acordo com informa-
cão da CEF, deverão ser en-
tregues pela Caixa Econò-
mica Federal de São Paulo,
até o fim dêste mès, 327
carros populares, conforme
a ordem de inscrição. Os
inscritos serão chamados
por carta a comparecer à
Carteira de Negócios Gerais

 Seção de Automóveis,
que está funcionando no
andar térreo da matriz da
CEF (Praça da Sé. 111), on-
de receberão contrato, to-
dos os documentos do veicu-
lo e autorização para reti-
rada do carro. Nessa auto-
rizacão já constará o Rc-
vendedor, com respectivo
endereço, que passará o
veiculo às mãos do compra-
dor.

Nos Estados Unida*, hâ pou-
cas semanas, um» nc;icia con-
/seguiu ser tio importante
quanto aa enviadas pelos cor-
respondentes na guerra dc
Vietname. í que a lm*M» e
barulhenta fábrica de Wlcom.
da Ford. situada a Otíte tíe
Dctroít, anunciou que J* *»-
Uo prontos o» novos modelos
para 1966, e *:m* * um a«sun-
to que intereM» a todo ame-
ricano que se preta.

Mm náo apenas * Por d
atrai as atenções noa Esados
Unido*, pois ft« demais íibri-
cas também anunciaram que a
partir de setembro exibirio
nos salões de automóveis «s
suas linhas 66. faicndo com
que o» entendidos no assunto
garantam um sucesso atnda
maior da indústria automobl-
listlca. cujo crescimento au-
menta de ano para ano, trans-
tormando-se. realmente, na
maia Importante do país.

Ai perspectivas, segundo cs
relatórios das indústrias apre-
sentados hi alguns dlas, não
poderiam ser melhores. Eles
mcv-lrarani que a venda de au-
tomóvels cm julho aumentou
18",. — recorde. Mesmo em
asóâto. quando as vendas cos-
tumam cair bastante, espera-
ss que a produção tenha atin-
sido o limite previsto, ou seja,
SS*. a mais do que no ano
passado. Para 1966 os fabri-
cantes de automóveis esperam
construir 9 100 000 veiculos e
liso significa 18% a mais do
que no «no passado e 65ri a
mais que em 1961.

Por outro lado, as estatísticas
informam que o mercado ds
automóveis, em seu conjunto,
continua a mudar: a pircenta-
«em de famílias que possuem
mais de um carro cresceu de
18.8% em 1961 para 23% em
1965. e a tendência é crescer
mais ainda. Os jovens entre
16 e 24 nnos que compram au-
tomóvels usados e novos subiu
de 22 mllhóes em 1960 para 27
milhões em 1965. Cada vez
mais pessoas estão inclinadas a
trocar seu carros usados
por novos, pois os preços co-
brados pelos cemitérios sobem
com freqüência. As vendas de
veículos velhos subiram para
3% em junho último, e èss. foi
o único aumento verificado em
10 anos, o que mostra estar o
povo norte-americano interes-
sado mais num produto nôvo,
embora pagando um preço

da cs f3brlcü3;«.i. afirmando
que a prc;ura de carres iraroà,
no» próximos meses, será bem
maior, embora as indústrias
nâo se tenham esforçado para
atrair compradores, reaüíando
inovações nos seus automóveis.
o que * tío do a?rado do ccn-
sumldcr. O fato é que os pia-
nos dc D:;roit não Incluem
muitas mudança.', com rs
preocupações voltadas, como
sempre, para u produções lu-
súcias. Oi carro* apresenta-
ráo uma engenharia mais po-
derosa. a carroçaria ma'.* alon-
cada e partes menca crema-
das.

Uma das msicrej transi»-
mações i a do Tcrd Falcon,
calcadas nas Unhas do fsmo-
so Mus-.ang. Todc* cs fabri-
cantes aumentarão seus mode-
la* intermediários, faiendo-os
menos compactos e com o ta-
manho mala estandardirado.
Oa modeles compactos tem
tendência a sair do mercado,
pois suas vendas eít&o caindo
progressivamente. No tocante
ks mudanças feitas nos novos
modeles, o Chevrolet e o Pon-
tlac, da Oeneral Motors, o
Dodge da Chrysler e outros
Mandards apresentarão algu-
mas diferenças na grade e no

equipamento. Por falar eni
grades, a do Uncoln Conü-
ncntal, da Ford. promete Xaxer
um sucesso enorme, com suas
Unhas modernas.

Sobre vendas, os fabricantes
têm uma boa noticia: os três
grandes de Detroit garantem
que até o f!m do ano todas
cs recordes tenham sido bati-
das. O Chevrolet, da GM, 11-
dera a corrida pela sexta vez
consecutiva, com mais de dois
milhões dc carros vendidos atê
31 de Julho passado. A Ford
aumentou 25% — vendeu ....
1 760 000. dos quais 445.000
Mustang. Atrás vem a Ply-

mouth, da Chrysler, cujas ven-
das aumentaram dc um tftrço
em relação ao ano passado —
528 OOO — e passando de 6,2
para T,5%,

A firma mais lenta foi a
American Motors, pois suas
vendas caíram, em 1965, de
341 000 carros para 314 000.
Seus novas modelos para 1966,
apresentadas recentemente em
Chicago, têm nomes sugestivos
— Rogue e Rebel — e apçõea
estilosas. como tacòmetros e
painéis de carvalho, mas se pa-
rocem com os do ano passado,
b a pequena distAncia entre oa
eixos é seu maior deleito.

BOLSA DE AUTOMÓVEIS JB

mar.
mar.

DAUPHINE
GORDINI
R-1093
AEP.O — 4
AERO — 3
INTÍ1RLAGOS
PUnAL
jee:-
PICK-UP

CHAMBORD
PRESIDENCE
RALLYE
RALLYE ESP.
JANGADA
ALVORADA

FISSORE
BELCAR 

'

VEMAGUET
CAICAKA
CANDANGO

SEDAN
KARMAN G.
KOMBI LUX
KOMBI STAN.

PICK-UP
PERUA

PICK-UP
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000
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7 000
6 000
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6 000
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4 550
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3 000
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2 100
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500
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4 100
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SIMCA
3 800 3 250
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3 500 —
3 900 —

DKW-VEMAG
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19 6 0
500

350
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1700
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2 600

19 5 9
1400

2 000
1600

2 400
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PESQUISAS

O Centro dt Pesquisas
Universidade de Michigan se
encarrega de animar mats ain-

6 350
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6 350
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NOTA
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3 450
3 350
2 850
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3 300
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4 200
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2 850
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G E
750
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2 500

2 900

N
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3 850 2 800

F N M
7 150 6 350

2 450
2 400

1 500

2 550

2 500
2 400

2 400

2 450

5 500

2 200
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1 350

2 350

2 250
2 000

2 000
1950

1300

2 300

1900

: 'Z I'I

11-

'-', i

l
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Os preços acima são dados em milhares de cruzeiros, variando

de acordo com a conservação do veiculo. Os dados mmm
a negócios feites à vista, em lojas revendedores de Sao Paulo.
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_ AMACTANDO - Waldyr Figunircdo

Pelo Correio só respostas compridas
Aos amigos que escrevem pedindo

resposta pelo Correio quero informar
ser isso quase impossível, pois ttfio me
sobraria tempo para desincumbir*me
das outras missões.

Dentro do possível procurarei aten-
der a todos. Somente as respostas que
exigirem uma explicação mais porme-
norizada-. serão enviadas pelo Correio.

JOSÉ ANTÔNIO PÁDUA -- Sabão
especial para limpar estofamento de

plástico creio que não existe. Utilize o
sabão de coco com uma escava dura que
o efeito será bom. Há à venda um li-
quido que limpa o plástico mas não 6
bem um sabão.

MARIA ADELAIDE COTRIM — ln-
felizmente não podemos atender o seu
pedido. O Caderno de Automóveis nâo
tem plásticos para distribuir.

MURILO TRAMPONF. ¦- Náo v>â
atrás dessa história. Uma vez já rece-
bemos uma pergunta igutilzinha à sua
e aconselhamos a não faser. Antes de
pensar em jogar bolas de naftalína no
tanque faça a. seguinte experiência:
pegue uma pequena lata — uma tampa
de lata de graxa — encha de gasolina
e coloque apenas uma bolinha de naf-
tallna bem triturada. Deixe que a ga-
solina se evapore totalmente — o que
levará uns dois dias — e veja depois a
camada que ficou em. toda a volta da
lata. imagine o que acontecerá dentro
do motor do seu cano.

ROBERTO VDARTE MIRANDA —
Náo há necessidade de contratar des-
pachante. mesmo porque êle não pode-
rá entrar no Departamento para traiar
dos seus papéis. Só você poderá jaié-lo.
F. náo ae. impressione que a coisa agora
é muito fácil. Pode passar quando qui-.
ter que lhe daremos essas informações
pessoalmente.

PAVl.A TON IA MATOS -- Eu lhe
aconselho a levar o seu carro numa ofi-
rina autorizada. Essa è obrigada a lhe
dor garantia de 10000 quilômetros ou
seis meses para qualquer conserto que
executar no sen automóvel. Essa ga-

rantia 6 dada pela fábrica. Nas ofict-
nas particulares não existe nenhuma
garantia. Tome cuidado. Há boas ofl-
cinas mas, também, há algumas onde
se é enganado só dc passar na porta.

MÁRCIO CAVALCANTI — Não
pense nisso não meu cara. Foi apenas
Uma brincadeira que fizeram com o Er-
nàni, Chefe do Almoxarifado da Ofici-
na Delsul. Não é verdade que a Delsul
esteja procurando mecânicos que sai-
bani jogar bem futebol de salão.

ONDINA MARIA MURTA — Nos
Estados Unidos existem êsses pneus
com banda de còr; aqui nó Brasil eu não
conheço. Quanto à transformação dos
vidros comuns dos automóveis em vi-
dros ray-ban, já existe uma firma que
está preparando para breve o lança-
mento d.e um produto que faz essa al-
teração.

OLÍVIA DE CASTRO HEYDER —
Não vai ser possível atendê-la pois to-
dos os números eiii que publicamos as
perguntas e respostas estão esgotados.
Há nas livrarias nm pequeno livreto de
capa azul-claro que traz impresso: Au*
torizado pelo Departamento de Transi-
lo do Estado da Guanabara, que já está
sendo vendido a 200 cruzeiros.

INGRID ME1SSNER - - Não aceite
de modo algum. No Departamento de.
Trânsito há todas as e.tplicaçôes de
como tirar a carteira. Vá tá sem susto,
mesmo setn acompanhante, Você vai
gastar menos de cinco mil cruzeiros. As'
Escolas de Motoristas estão cobrando
por uma hora. de treina. 4 500 cruzeiros.
Só por esses informações você pode ve-
rificar que pedir 150 mil cruzeiros por
uma carteira de motorista já. não ê
mais nem absurdo: é roubo no duro.

OTELO ESTÊVÃO AGUIAR f- Náo
vá atrás de conselhos de curiosos. Uff
apenas o tipo de veia indicada para o
seu carro. Nós lhe podemos dar essa in-
dicaçâo, mus o senhor esqueceu de men-
cionar na carta qual a -marca e o ano
do seu carro. Escreva novamente. Tere-
mos prazer em atendê-lo.
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Besouro da Yolks é quase
o mesmo de há treze anos

Departamento de Pesquisa do .IB

Para os que desejam sa-
ber por que o Sedan da Vol-
kswagen mudou tão pouco,
de 1943 para ca, a fábrica
tem uma só resposta:

— O que é bom náo deve
mudar nunca.

.Nada mais certo, mas o
besouro (como é chamado
carinhosamente pelos cro-
nistas de automóvel) produ-
zldo pela Volkswagen da
Alemanha mudou, e muito,
mas por dentro, pois a sua
earapaca continua a mesma.

MUDOU, MELHOROU

O modelo para 1985 teve a
sua designação mudada de
1200 para 1300 e elevada a
capacidade do motor de 36
para 40 H.P o que aumen-
tou a sua velocidade a um
máximo de 160 quilômetros
pór hora Além desses, fo-
ram introduzidos mais 22
melhoramentos, a começar

¦ pelos Interiores — agora
mais espaçosos —. novas ca-
lotas, novos eixos.

¦ Ainda ê._tc ano. a fábrica
lançará o modelo antigo, Se-
dan 1500. que foi colocado
no mercado durante apenas
quatro anos. na Alemanha
Ocidental. Ele voltará com
uma so modificação, nos
freios, e deverá tentar, pela
primeira vez o mercado dos
Estados Unidos, onde será
vendido a USS 1 672.

Também no decorrer de
65. a Volkswagen da Alemã-
nha alcançará um recorde
importante na sua história:
a produção de 10 milhóes de
carros, ameaçando o recor-
de do modelo T da Ford. O
besouro aumentou para 67%
as vendas da companhia,
que não desvia nunca a sua
atenção dos riscos que cor-
re por vender o mesmo mo-
dêlo há vários anos. Por e.s-
sa razão, ela construiu, des-
de 1948, um minimo de 12
modelos diferentes, nos quais

¦ os interiores foram sempre
mantidas.

Motor Diesel com rendimento

quase igual ao de gasolina
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O sóbrio modelo 2.00 ou 200D, do quatro cilindro»

Mercedes
em todos

Benz

Quando os vendas da Vol-
kiwagen começaram a cair,
por causa da concorrência
do Opel da General Motors,
e do Taumis, da Ford, os
seus engenheiros ílierara
algumas modificações na
carroçaria. Mas não multas,
nem com pressa. Este ano.
durante o primeiro semes-
tre, as vendas subiram 27%.

Há algum tempo, a Volks-
wagen é a quarta f Abrlca de
automóveis do mundo, deool»
da Oeneral Motors, Ford e
Chrysler, e exporta mais do
que todas elas. Na verdade,
vende "inais no estrangeiro
do que na própria Alemã-
nha. Em 1964, ela vendeu
944 424 sedans e 461 686 ou-
tros modelos.

Nos Estados Unidos, talvez
o seu maior mercado, a sua
propaganda sc baseia numa
frase que a maioria dos ame-
ricanos sabe de cor. e acha
simpática:

— Nós nunra matarpmos
o besouro.

vem com alterações
os modelos menos no 600 f

A Daimler-Benz AG
apresenta este ano o
mais extenso programa
de automóveis de turis-
mo de toda a sua longa
história, dividido em
duas partes, com motie-
los da categoria média e
da categoria média su-
perior.

A nova categoria mé-
dia compõe-se dos mode-
los 200, 200 D, 230 e
230 S. nos quais foi con-
servada a forma da car-
roçaria dos veículos an-
teriores, mas alguns
acessórios íoram modifi-
cados para melhor.

TÉCNICA

Ho aspecto técnico, os
automóveis da categoria
média tém novos moto-
res mais potentes, com
tlínamo trifásico, o qual
gera corrente já na
marcha lenta, o que é
importantíssimo no trá-
íego urbano atual. O
piso foi rebaixado cerca
de 20 milímetros e a sus-
pensão foi novamente
calculada e ajustada.

Os novos 200 e 200 D
sáo os sucessores do*
modelos 190 * lí/0 D. O
200 tem um motor de
quatro cilindros, de doi*
litros e 105 CV.SAE de
potência. A velocidade
de 100 quilômetros é al-
cançada em 15 segundos
e a sua velocidade má-
xima é de 160 qullôme-
tros por hora.

No 200 D náo íoi mg-_
dificado o motor, que
chega á velocidade má-
xima dc 130 quilòme-
tros. Mas. merece espe-
ciai atenção o modelo
230. de nova concepção.
Reúne as compactas me-
didas exteriores dos mo-
delos de quatro ciiin-
dros. com um potente
motor de seis cilindros
O 5eu motor foi desen-

volvido partindo do 220.
Tem 2,3 litros de cilin-
drada e 113 CV/SAE de
potência, o que o faz al-
cançar uma velocidade
máxima de 170 quilômc-
tros por hora.

O novo 230 S foi de-
senvolvido partindo do
220 S e corresponde am-
piamente a este env seu
aspecto exterior. O mo-
tor de 2,3 litros foi do-
tado de dois carburatlo-
res e rende 135 CV/SAE,
que proporcionam uma
velocidade máxima dc
175 quilômetros.
MÉDIA SUPERIOR

Os novos modelos da
categoria média superior
sáo o 250 S, 250 RK,
300 SE e 300 SEL e com.-
tituem, pela sua aparén-
cia externa, conforto e
componentes mecânicos,
uma linha realmente su-
perior de automóveis.

Os novos modelos pos-
suem uma carroçaria de
silhueta baixa e mais
larga. As janelas são
mais amplas e o pára-
brisa é íl% maior. Sua
altura é uns 60 milíme-
tros mais baixa.

Nos modelos 250 e
250 SE o motor de 2.2
litros foi ampliado para
2.5 litros de cilindrada.
A sua velocidade chega
a 180 quilômetros hora-
nos. Os novos modelo-;
300 SE e 300 SEL são di-
íerentes dos antigos mo-
delos. O primeiro é ago-
ra praticamente o 25!)
SE. mas está equipaio
com um motor de 3 li-
tros de cilindrada. O 300
SEL é praticamente o
300 SE, mas está equipa-
do com cinco marchas
para a írente.

O Grande Mercedes
600 não tem qualquer
modificação para este
ano.

í,rte interior í comum aos modelos 200 — 200D — 2M ',

1
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.íi (!(fá o potente motor <io moãêlo 230S

,! Afirmam os fabricantes de
nm nôvo motor Diesel de
1.76 litros que este propor-
ciona um rendimento quase
idêntico ao de um motor a
gasolina — com um consu-
mo 40 por cento menor em
termos de esforço para o
motor."O 

nôvo motor foi concebi-
«ío especificamente para fa-
zer face às crescentes neces-
sldades dos modernos vel-
calos comerciais ligeiros, es-
pecialmente, os táxis.

Uma série de motorci

montados em veiculos de 2,4
toneladas de peso bruto foi
-recentemente submetido a
experiências, no decurso das
quais funcionou por mais de
80 mll quilômetro?. Entre as
experiências realizadas in-
cluem-se percursos diários
de 96 quilômetros, em estra-
das, à velocidade de perlo
de 96 km/hora. Os veiculos
equipados com estes moto-
res registraram uma econo-
mia de mais de 60 por cen-
to em relação a veiculas
idênticos equipados com mo-

tores a gasolina funcionando
nas mesmas condições.

O motor de 1,76 litros de-
senvolve 52 cavalos a 4 000
rotações por minuto. Este
motor pesa, juntamente com
os acessórios, apenas 204
quilos.

Na sua fabricação deu-se
particular atenção ãs passa-
gens de água a fim de se
garantir um arrefecimento
adequado durante longos pe-
riodos de funcionamento a.
grande velocidade. (BNS)

Ford unifica cursos

e explica como

vender mais veículos

Como resultado da unificação dos cursos pro-
movidos por vário* de seus departamentos, a Ford
Iniciou em princípios deste mêa em S&o Paulo uma
série de cursos de Marketing destinados a seus re-
vendedores, onde sâo explicados desde os proces-
sos de fabrlcaç&o dos caminhões até a psicologia
de vendas.

Esses cursos denominados Cursos Ford de Mar-
keting, com a duração dt cinco dias, estão sendo
ministrados por técnicos da empresa, com auxílio
de recursos audiovisuais que exigiram um investi-
mento da ordem de 30 milhões de cruzeiros. Depois

de São Paulo, os cursos seráo administrados em Ri-
beirão Preto. Londrina. Curitiba. Porto Alegre, Re-
ciíe, Belo Horizonte, Araçatuba e novamente Sâo
Paulo.

Segundo o Sr. Paulo Carvalhosa. da Ford, &

unificação doa cursos é o primeiro passo para a

execução de um programa amplo de treinamento,
semelhante ao que vem sendo usado pela compa-
nhia em todo o mundo. Para isso o Sr. Carvalho-
aa está seguindo para os EUA. onde fará quatro
cursos de aperfeiçoamento, em Dallas e Detroit,
sobre administração de revenda, administração de
serviços, merchandisingr de carros usados e curso»

adiantado de varejo de automóveis.
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NOTICIAS DA WILLYS
O incremento da demanda

de veículos levou a Will}'-- a
aumentar sua produçfio era cn-
ráter efetivo. Nesse sentido,
foram adotadas diversas pro-
vidènclas, entre as quais a
execuçáo de programa — que
inclui horas extraordinárias de
serviço, como também a ad-
mteáo de novos trabalhadores.

Misiíão Comercial da Venc-
mela, consUtuida de- indus-
trlais e importadores, devera
visitar o Brasil em setembro
próximo, tendo sua chegada
prevista para o dia 12 dessa
mês. A iniciativa dessa vlst-
ta partiu da ANEPI (Associa-
çáo Nacional dos Exportado-
res de Produtos Industriais) o
da VARIG que constituíram
unia comissão organizador»,
integrada por industriais pau-
listas. Dois dos integrantes
dessa comissão encontram-so
presentemente em Caracas, tra-
tando dos convites aos- seus
colegas venezuelanos, que vi-
títarfto o parque industrial
paulista. Nos escritórios da
ANEPI (Rua 24 de Maio, '250,
8.° andar» estão f.endo pres-
tadas mais informações sóbre
a iniciativa que visa incre-

mentar o comercio Venezuela-
no-braslleiro. * * *

O Projeto 600 da Kalser
deverá ser concluído por volta
üo 1970. Trata-se da expansSo
c modernizaçSo da Armco
Stccl Corporation, com invés-
timentos da ordem de 000 ml-
lhões j_é dólares. Por outro la-
do. mais de 119 milhões de dó-
lares estão sendo investidas
na Kalser Stccl Corporation,
em programa de expansão ln-
dustrial.

• ? *

Uma Rural Willys recente-
mente adquirida pela União
Norte Brasileira da Igreja Ad-
ventista do Sétimo Dia acaba
de fazer pela BR-14 o trajeto
S. Paulo—Belém em 60 horas,
num total de 3 266 km. En-
írentando mais de 1800 km
de estrada não pavimentada o
veiculo não apresentou ne-
nhum problema de ordem me-
cànica. A viagem foi iniciada
em São Paulo em 29 de junho
e terminou em Belém no dia
2 rie julho. Observa-se que"de
São Paulo a Anápolis a estra-
da é totalmente pavimentada.
Em Anf-polis começa o trecho
neva asfalto que se estende até
Ouamá. Nessa cidade ínlcta-sé
nova faixa ce asfalto que se

prolonga até Belém, em rasia
de 145 quilômetros,

O presidente da União Nor-
te daquela Igreja está ultlnion-
do preparativos para empre-
ender em novembro próximo
uma viagqm ao Sul do pais no
mesmo veículo.

O mc r e mento tie vendas,
quei sc verificou desde os Ulti-
mos diaa do més de junho do
corrente ano — tendo como um
c.os fatores positivos a redução
do Imposto de Consumo, em
beneficio do público compra-
dor — parece consolidar-se no
més que se inicia. A posição
conquistada pelo Aero Willys
2600 é seguida por outros vei-
eulos, de acordo com a prefe-
rêncla ou as necessidades de
utilização dos usuários, pots
nas regiões agropastoris a pre»
domlnâncla dos utilitários
.Jeep, Rural Willys, Pick-Up)

é justificada por sua versatl-
lidade « natureza do trabalho;" 
i que .a»-destinam. De Janei-"-'
fo s julho do corrente ano. as
vendas do Willys representa-.
ram. 32,3% do movimento ws-"
tal" da indústria automobilis-;
tica brasslfira ho reforido pé-:
ríodo.
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MUNDO SOBRE RODAS
. Helcio Eracrich

VW madein üSÀf

Clark corre dè caminhão

Freio a tambor chega ao fim

R-8 não vai bem

VOLKSWAGEN NOS
ESTADOS UNIDOS

A nova fábrica da Volkswagen no Mé-
xico, em fase de instalação na Cidade de
Puebla, irá empregar 5 000 pessoas para
montar inicialmente apenas o sedan 1 200
com cerca de 30% dos componentes ainda
importados da Alemanha. Atualmente o
Volkswagen é vendido em 130 países e
produzido ou montado na Austrália, Bél-
gica, Brasil, Irlanda, Nova Zelândia, Fili-
pinas, Portugal, Africa do Sul, Turquia,
Uruguai e Venezuela, sem contar a Alemã-
nha. A última grande novidade sóbre a
expansão da fábrica prende-se aos boatos
de que a VW estaria adquirindo as velhas
Instalações da Studebaker, nos Estados
Unidos... * * *

RENAULT NAS PISTAS

Comenta-se na Europa que a Rígie
Renault vem sofrendo pressão do Governo
francês para íazer alguma coisa no senti-
do de participar das provas de Fórmula
Um no próximo ano. já que a industria
automobilística francesa está sofrendo os
reflexos do prestígio das máquinas ingle-
sas e italianas. O Engenheiro-Cheíe da
Renault, François Picard. estaria desen-
volvendo um projeto revolucionário para
construir um monoposto com motor Wan-
kei, que daria à França condições de com-

Íetir 
com sucesso nas pistas do Velho

lundo.
¦¦¦*¦-•¦.•¦ 
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CLARK TOPA TUDO

A versatilidade do campeão mundial
Jim Clark acaba de ser posta à prova mais
uma vez, quando a Ford britânica convi-
dou o consagrado piloto para dar umas
voltas na pista de Brands Hatch dirigindo
um caminhão Ford D-300 (pesando tres to-
neladas e carregado com mais uma tone-
lada de blocos de concreto). O escocês
voador não se perturbou e após ter se fa-
miliarizado durante várias horas com o gi-
gantcsco veículo, partiu para a contagem
de tempo: 1 minuto, 29 segundos e 8 dé-
cimos na volta mais rápida, ou seja uma
diferença de apenas 28 segundos e 2 déci-
mos abaixo do recorde dos carros de cor-
ridas de 3 litros...

NÔVO FIAT COUPÊ

A Fiat italiana já esta produzindo seu
nôvo coupé 1 500, além de duas versões
pspeciais conversíveis (uma do próprio
1 500 e outra do 1 600-S). No coupe,
apenas alguns pequenos detalhes são di-
ferentes do modelo original: a Fiat usou
o motor de 1 481 cc. para obter mais 83
cavalos de íôrça e trocou a caixa de càm-
bio de quatro para cinco marchas sincroni-
zadas. No interior, o volante é menos in-
clinado para permitir melhor visibilidade e
mais facilidade de acesso ao motorista. A
carroçaria foi desenhada por Farina.

O ANO DO DISCO

Embora não tenha chegado ainda ao
BrasU, os freios a disco tomaram conta da
indústria automobilística mundial. Na Eu-
ropa, mesmo os pequenos modelos de tu-
rismo já saem de fabrica com o nôvo sis-
tema, cujas maiores vantagens residem
na resistência ao jade, impermeabilidade
(água, poeira, óleo) e eficiência normal
durante as mudanças bruscas de tempera.-
tura. Nos Estados Unidos, uma das úl-
timas marcas a adotar o melhoramento
foi a. divisão Chrvsler-Plymouth. Os Va-
liants e Barracudas vêm agora equipados
com freios a disco nas rodas dianteiras.

MORTE SOBRE RODAS

Náo é sem alguma surpresa que o
público vem tomando conhecimento dos
inquéritos promovidos pelo Senado ámerl-
cano sóbre as causas aos acidentes auto-
mobilísticos naquele Pais (estima-se que
25 mil pessoas perderão a vida nas ruas e
estradas americanas até o fim do corren-
te ano). De fato, poucos imaginavam que
as autoridades dos Estados Unidos pudes-
sem colocar contra a parede os dirigentes
das grandes fábricas automobilísticas, exi-
gindo maior segurança nos carros de sé-
rie. E todo mundo fica perguntando
quando é que investigações semelhantes
serão iniciadas no Brasil, onde quase to-
dos os acidentes são atribuídos às más
condições de tráfego ou de conservação
das estradas, fórmula simplista gue escon-
de inúmeras falhas de construção dos au-
tomóveis nacionais.

REI MORTO, REI POSTO

Lançado como autêntico carro-chefe
da linha de modelos pequenos da Renault,
o R-8 Major não chegou nunca a ser um
sucesso de vendas na França e nos demais
países da Europa. O carro apresentou
alguns problemas de construção e o pú-
blico preferiu dividir sua admiração entre
a Peugeot 204, o Simca 1 000 ou mesmo
entre os BMC 1 100, Vauxhall Epic e ou-
tros modelos importados. A alta direção
da Renault não teve dúvidas: substituirá
o Major pelo R-10. atualmente em iase de
testes na fábrica de Flins. O nôvo carro
terá carroçaria mais comprida (cerca de
20 ems.) e motor de maior cilindrada
íl 108 cc. contra 956 cc do R-8).
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Um carro para Jim Clark

88$

Jim. Clark, o campeão ameaçado de aposentadoria

Por W. R. Paulson, croni
-Via BNS, exclusivo para

Um jovem no auge da ía-
ma, ganhando mais dlnhel-
ro do que jamais sonhou, e
quase sem rival no seu cam-
po de atividades; pensa em
aposentar-se.

Nessa estranha posição
encontra-se Jim Clark, o es-
coces criador de ovelhas, de
29 anos de Idade, que aca-
ba de levantar em. memo-
rável corrida em Nurbur-
gring, Alemanha, o Campeo-
nato Mundial de Grande
Prêmio em que tomou par-
te ho corrente ano.

QUASE PERDE

No dia 10 de Julho último,
104000 espectadores viram
Clark levantar o Grande
Prêmio britânico, liderando
a prova de ponta a ponta,
embora quase derrotado por
um motor manhoso nos es-
tágios finais.

_ta do The Evening /Vetos,
o JORNAL DO BRASIL

O seu Lotus estava equl-
pado com o cabeçote de 32
válvulas dos motores Coven-
try-CHmax — quatro válvu-
las por cilindro para acele-
rar os movimentos de absor-
ção e expulsão da mistura.
gasollna-ar e por algum mo-
tivo ainda não bem esclare-
cidç. êsse envenenamento
resultou em consumo extra
de óleo.

A fim da evitar que o blo-
co fundisse em melo à cor-
rida, Clark foi forçado a de--
ligar o motor na maioria das
curvas, quando o movlmen-
to fa-ía o óleo escoar tíe um
dos bancos de cilindros, pa-
ra o outro. mas. a despeito
de tudo isW, conseguiu fa-
zer a volta a mais de 180
quilômetros hora rios. cru-
rando a Unha de chegada
com alguns corpos de vanta-
gem sobre o segundo coloca-
do. o britânico Graham Hill,
ao volante de uma B.R.M.

Refutava Clark, cabal-
mente, dessa forma, a criti-
ca daqueles que diziam que
ele era o homem mais ve-
lo_ do mundo apenas por-
que dirigia ós carros mais
velozes.

E provou também que, ao
estabelecer uma vantagem
de 34 segundos, èle havia de-
marcado a margem exata
para enfrentar uma contln-
gência desse. tipo.

O grande. Juan Fangio.
pentacampeão mundial de
automobilismo, pre sente à
prova, dcscreveu-a como"coiTída magnífica por um
P.rr.nde corredor". Q próprio
Farreio, üe modo semelhan-
te. havia-se mantido à fren-
te de Hawthorne e Collins
nos seus dias de fastiglo.
Stlrling Moss ganhou tam-
bém o circuito de Nurbur-
grlng em um carro mais len-
to. lançando-o deliberada-
mente sobre manchas de
óleo na pista a fim de redu-
zlr o desgaste dos pneumá-
ticos de chuva que usava —
contra os conselhos do fa-

na
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ESTRADypii^—-m PISTA

SIMCAnafRENTE
.:. :C:?X::'

u
VENCEDOR ABSOLUTO

I GRANDE PRÊMIO
RODOVIA 00 CAFÉ

Curitiba-Apucarana-Curitiba - 710 km

CLASSIFICAÇÃO GERAL

5 PROTÓTIPO SIMCA TUFÃO
n.° 62 - com Cyro CayresIS 

SIMCA ABARTH n.°26 O
com Jayme Silva lm

CLASSIFICAÇÃO PROTÓTIPOS CATEGORIA FEMININA CLASSIFICAÇÃOTURISMO

Io 
PROT. SIMCB TUFÃO 4o SIMCA TUFÃO ¦_• 64
n. 62 COm CyrO CayreS 1 cj Marise Cayres Clemente

FORQA LIVRE
\* Ford-Edelbroock n.« 74 com Ângelo Cunha
J.«SIMCATUFÃOn.»8l comJoséF.Martins
3,-* SIMCA TUFÃO Õ> 95 com 8-tino Foman

5rSK°ir«.K* 
"31 

- 1 GranS,V^mto^utomob.lisUco Rodov* d* fe», n»h».ta «l.« 13-8-05. no Paraná. 710 Vm tle ,rf. .
volta -ntr. Curitiba e Apucarana, enfrentando perigwa* 6WJVM e acentuado» acliveí.
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13 razões para você se orgulhar
de possuir um Simca

(Simca venceu 13 das 14 competições de que participou em 1965.)

Recife (14-3-65) Simca vBnceu as 3 Horas de Velocidade do Recife; Sào

Carlos (22 e 23-4-65) Simca venceu o 1.* Rallyo do Interior de Sâo Paulo;

Brasília (27-4-65) Simca venceu ás 12 Horas de Brasília; Guanabara

(16-5-65) Simca venceu os 500 kVn da Guanabara; Interlagos (23-5-65)

Simca venceu às 12 Horas de Interlagosr Guanabara. (6-6-65) -Simca

venceu no Fundão; Interlagos (19 e 20-6-65) Simca venceu as 6 Horas de

Interlagos, venceu a ProvA de Estreantes, venceu a Prova do Biquíni.(só

nara mulheres) e venceu a Prova da Pena (jornalistas); Poços de Caldas

(27,28e 29-6-65/ Simca venceu o V Rallye de Poços de Caldas; Piracicaba

(8-7-65) Simc-5 venceu a ^rova para Carros de Grupo 2 (homenagem ao

rnmendador Humberto D'Ab>ronzo.)
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É POR ISSO QUE DAMOS GARANTIA TOTAL

bricante, diga-se de pa«s'fl|-'
gém. ,-wr

UM COMEÇO INESPBBARp 
"i

Clark, que se náo íòâse um
amigo lhe ter oferecido um
carro para guiar cm.. uflfá
prova da Scots Border Cliw
há sete anos, talvez estives-
_e ainda ao volante de üm
trator na íazehda de cria-
«âo da família, em Berwt-
clcshlre, ganhou inlludlvèl-
mente o direito de figurar jlado a lado entre os imor-
tais das pistas de corrida^.

Mas, até mesmo no mo-
mento da vitória, êle círi-
culava as vantagens e dé|-
vantagens de sua retirada
do esporte ao fim da atual
temporada. E isto porque,
esse magro, ativo, dlnáml-
eo e devotado mestre da ve-
locidade não dispõe de car-
ro para disputar as corridas
do¦ próximo ano, nem- há.
perspectiva de que um be, J-
do caia dos céus.

Tudo isto tem origem tia 
'

decisão da Federatlon Intec-
•nationale des Automoblles ;

(F. I. A.), a autoridade í%- "
ternacional de esporte, de
mudar a atual fórmula -fcTe I
Grande Prêmio, de 1,5 lltlò
para 3 litros.

Colin Chapman. constru'»-:
tor dos carros de Clark.
afirma .ue. cm nenhum^
hipótese, competirá no cam-
peonato de 1906 nessas cou-
dições. Não possui èle , na-
nhum motor de 3 litros.
Quanto ao motor BEM
diz: "Não acredito que-<á
BRM venda a outro fabri,-
cante um motor que poderá
bater os seus próprios caf-
ros".

Havia esperança de que 
"a

bem sucedida associação "dc
Chapman com a Ford, qu«
se coroou de êxito em Lei ¦_
dlanápolis recentemente, ré
sultasse na cessão do morro;
de corridas de 3 litros, óff
em produção em Detroit. •

A esperança desmoronou-
se. Diz Chapman: "A Foro
comunicou-me que não está
interessada e, mesmo qüe
estivesse, seria inteiramente,
impossível que eles prodíi-
zissem um motor de 3 litro,
capaz de ganhar' o campeo-
nato mundial em 1968". 

~-

Chapman. John Cooper,:»
Jack Brabham, os principal?
fabricantes britânicos .çlo
gênero, à parte a BRM, fi-
zeram um apõlò conjunto
ao Governo britânico, soíí-
atando um donativo d«
100 000 libras a iim.„"â»
custear a construção do mo-
tor. Embora simpatizando
com a proposta, náo é pro-
vável que o Governo a aten-
da, mesmo tendo prometjâp
sua bênção a qualquer ten-
tativa de levantar o dinh»!-
rn por outros meios. .Xr, ¦-.

UMA SOLUÇÃO
POSStVEL

A solução óbvia consis^'-,
ria em ajudar a indústria
automobilística britânica, -o
que poderia levar a Coverj-
try-CHmax a reformar sua
decisão de não mais cons-
truir carros a partir úèstò
ano. O Coventry-Clímax fax
agora parte do Grupo Ja-
guar, que também desistiu
das corridas depois de vários
êxitos em Le Mans e outra?
provas famosas. Sir William
Lyons. Presidente da Já-
guar. afirma náo poder re~
«ervar espaço e pessoal para
efetuar um trabalho em qu*
as chances de sucesso n§,o
são muito briU.atues.

Ê incerto, por consegum%
te. o futuro para Jim Claric
a despeito de fama mundial,
uma coroa de campeão na
cabeça, e mais de 100 000
libras no bolso, ganhas so-
mente na atual temporada.

Clark está quase reslgn .*'
do a uma aposentadoria
prematura em uma idade
em que Fangio, para citai
apenas um. nem sequer
"chegara" como corredor..»

O notável de tudo istc_$f.
que em uma tarde o próprio
Clark poderia ganhar mais
de 60 000 libras, como ocor-
reu em Indlanápolis no dl£
31 de março último. ,.

Mas nenhum ás do volanf
te pode dar-se ao luxo df
correr apenas uma vez pói
ano. Seria tào tolo como uo.
tenista inscrever-se ea
Wimbledon sem treliiaintó^
to prçvlo, e tão perigoso-
como um piloto dirigir uVj»
avião supersônico depois.de
apenas cinco minutos de ía-
mlliarizaçâo com os contra-
les. '-íl

E o mais maluco de tudcy?
talvez, é que sem Clark," ji.
mesmo sem a Lotus, não per»'-.;-.
dera haver um real camijf
peonato mundial no próxi*
mo ano, pois essa combinai
ção de homem e máquinS
vem dominando as prov*.
nas três últimas têmpora»
das, nas quais ganharam
mais corridas de Grande
Prêmio do que as Ferrarije
BRM juntas e é a prinoi,
pai responsável por um çs(; |
porte que atrai, sem difiç
culdade. multidões de maü
de 100 000 pessoas. - <g
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AUTOMÓVEIS E ACESSÓRIOS
AEUO WILLYS 61. Equlp.
Rad. B. branc. Tran. Multo
bom est. Vendo ou troco —
Bua Sta. Luisa, 53. Favor
nfio tel.

AGORA: nu Rua Conde
r.onlim. 40-A, autos na»
cionais pelos menores pre-
rnv desde 730 mil dc eu-
Irada (Dauphlnes. Gordl-
nes, Volkswage.ns. Aeros
Slmcas, eto). Superequip.
«-revisados. O -aliln no
frtano melhor da GB. Tro-
«-•amea.  ÃERO willys — Vende-!»
AUTOMÓVEIS, qualquer a vlsta. 1961. ultima serie,
•tt-wln marn on ano na forraçáo de couro com capa
?. ™mw.ÍÍ™ k v ita. «"•». tapete dc imo. um car
K ífLEin riiV 8 burador. pouco rodado e rm
49-1235. Humberto, das «excepcional estado, comple-
as ll h. Itamcnte equipado, na côr

anil sereno. Tratar com

AERO 64 — Ridlo, tranca,
capai, pneus b.b. novos, pou-
co rodado, qualquer prova,
fácil, e troco. Rua Felipe Ca-
ínaráo, 41. — Maracanã.

AÊRÒ WILLYS 60, CI e 62
,1090 000 excepcionais, lorr.,
couro equlp. Saldo a comb.
Troco. Rua Suo Francisco Xa-
vier. 342 — Maracanã.
'AERÕ WILLYS 60 — Vendo
nov CrJ 3 300 000 à vlsta, tcl.
.-.O-aeiO^jBr. Rubens.
AiUSTÍN A-40 — Alio 40 —

p„ novos. R. Matoso, 237. ap.
«OS — Só de manha -- Tel.
34-7443.
AUTOMÓVEIS — Continua a
«ala no caldeirão do Lucas,
que tem várias sobras, e está

1946. Ver e tratar na Rua
BarSo da Tôrr» n. S7 • Ipa-
nema.
AUTOMÓVEIS. Nío com-
pre. N&o venda. Não tro-
que o seu oarro aem visitar
a AjféncU Texas. Os me-
lhores planos na maior va-
rledade do veículos. Volks-
wagen 60, 61, 6!. 63, 64 e
05 OK. V. cores. Dauphlne
60, 61. 62 e 63, est. novos.
Jeep tvillj-s 34. 4 cll, ame-
ricano. Aero IVlllv» 60, 61,
62 e 63!64 novíssimo». Gor-
dini 63 e 63 novos. DKW-

D.uke nu Rua Andrade! Vema* 60, 61, 62, 63, 64 e
Neves, 223 — Tijuca.
AUSTIN 52 A-40, 5 pneus no-
vos, maquina nova, enxuto.
Preco 1300 000 k vlata. Pça.
Barllo Drummoiit, 10-B — Al-
íalate.
AUSTIN-A4(M951 — 

"frãvéT-

ea Coroai A n.° 47 Va?. Lobo.
CrS 1 000 000 entrar na Rua
Marambala.
AUTOMÓVEIS — Se seu carro
ro «tá amolado ou preclsa
conserto e o ««nhor nno po>

•torrando por qualquer prcçoJde flçar nem êle pois tempo
rísnha sorrir liole e íoírer o é dlnnelro nío tc preocupe vá
-ano inteiro. Pontlac 48, Hud-I"» oticlna mecânica Srta. Fa-
«on 32, Dodge 52. Studcba- "» da Gávea taz qualquer
Ver 47 Ford' Preíeci 48. —conserto ou tem «empre um•Borguard 52. Utlllty Kombl.icar;° anunrlado para tro-

-PurgAo e vários outros. Ave-;™" P« ° "ti quebrndo ou
aida Maracaná n. 604. pró- •™J6!'«do. Rua Jardim Bot.*-"ximo ao estádio, aberto dlá

.-'.tlámente até ás 19 horas ln-
clusive aos domingos e fe-
"nados.

AEIRO WILLYS 63 côr e«io.
estado períelto. Vendo me-
Jbor oferta k vista. R. Do-
mlngos Ferreira 41.

I nlco.
BÜÜí 56, conversível. Esta-
do nôvo * toda* ns peças
originais. Vende-te pela me-
lhor oferta. Tcl. 37-9333.

AERO WILLYS 1963. equipa-
ao er rádio, 3 faixas, tranca
capas napa. Etipernovo de
tildo. CrJ 3 900 000 á vista.

.ff.-gente. Tel. 26-9770.

BUICK 33 — O melhor do
Rio. 1030 mil. facilito —
Tel. 30-2915 — Democráticos,
3 71-A.
BASCULANTE — Vende-se 2
Chevrolet Brasil 38. Tratar R
Teerá. 317.

_ BUICK — Ano 1931 — ven-
AERO WILLYS 63 — Vende- do urjente. bom estado, me-
se um em perfeito estado, 4jlhor oferta. Tel. 26-G834 —
milhões k vista. Rua da M»-|WUson.
triz. 26 — Botafogo. BUIOK41 — 4 p„ põíIisTiJin"-.
AÉRO WILLYS 1961 — Mâ-jtura, forraçáo e máquina no-1

CARROS NACIONAIS 1963, 0
l:m: Aero Willys, Dauphine,
DKW Vemag, Belcar e Ve-
mnguet Rio. Gordini, Kombl
Standard e Luxo, Rural
Willys 4 x 2 e 4 x 4. Situes
e Volkrv-.agen. Entrei» na
hora, com todas as garan-
tias da fábrica. R. Baráo de
Mesquita. 36-
OHKVROLET 31. táxL bom
estado. Facll. com 1 soo 000
Rua Haddock LObo, 66. Gr.
Ct-uu — Oaragem.
CHEVROLLT 1933 — 4 portas
mecânico. — Vendo, troco e
facilito. Ver « tratar na R
Joaquim Palhares, 303 — Pça
Bandeira.
CHEVROLET 1917" — Con.
vers. hldram. equipado. —
Vende-je e faclllta-j». — R.
conde Bonfim; 426. i
CHR.TSLER 1932, 4 pts. equl-
pado. Vende-se. f»clllta-ee e
troca-se. R. Conde Bonfim,
n." 426.

65 »tS,?,n a vemagüet várias
cures. Oldsmobile 52. Re-
nault 48, Citroen 47, 48 e
51. ForAwn 51. Hudson 50. cAMlífHAO CHEVROLET 63
Volvo 51 e muitos outros ci — Vendo-íe — Rua General
entrada.-, x partir de 780 Severlano, 186 — Tol. 26-9333
mil nacionais e 290 mil es- ~' Paulo.
trangeiros. Visite-nos sem
compromisso. — Saldo a

CHEVROLíTr conversível 1937
— Documentação diplomáti-

romli riiMiini .<• «^««U.ii ic«. - 6°6 entrada e 10x230 ou
££íii?,!? 

r°de« «"?<"- 1500 entrada r 10x300. ouqoes. Riu. Suo Francisco :BimU 400o á rtsts. T«!efon«:Aavier, 341, Maracanã, e r.c-33S9. — Aceita-se pro-Rua Marli e Barre-, 72 —'posiâv.
Pç*.jda_Bandelra;  jCHEVROLET 31 — T*xi. per-
CHEV ROLEI' 48. Do LuxêT 

"

Pmça. Cr» 1600 000 «em ta-
-Mm. — Rua Acau, io.
CITROEN Vendo em

feito e.uado. 1 000 000 de en-
trada o reitante em 13 me-
sei. Rua Sio Clemente n 176
CA 17 — Ficcal.

DO.IXI& 32 — Bom estado —
Vend«-«e k vlata 1 300 ou i
prazo. At. MaracanA. 604.
DAUPJÍIíffi 63," 95Ô" rnií,
Volks 36 a. 63, sero, dt»-
de 930 mll, e muitos outros
cl o saldo a oomb. Troca
se. R. Conde Bonfim, 40-A
DAUPHINE 63 — 690 000, to
do nôvo. O aaldo a comb
Rua Conde de Bonfim. 40-A
DKW — Compro usado, pa-
gamento à vista, Sednn ou
Cam., favor tel. 57-5736 —
[comprando p] meu uso).
DODOÍI 33 Coronet Diploma-
ta, foi gasto na reforma CrS
2 500 000. Vende-se pelo pre-
ço da reforma. Diariamente
na Rua Sáo Joáo Batuta, 73

77. náo atendemos pelo tel.
DAÜrHÍNÉ — Compro
mesmo, precisando de re-
paros. pago na hora. Tel.
29-1738.
DODGE 1931
rende perua.
Catete. 33.

-- Particular
Ver Rua do

DKW-VEMAG 58:63 — Se-
dan, motor 1000 (out. 641.
c' 9 000 km. caixa longa, rad
3-F. susp. rebalx. Vol. etp.
forr em pr. rod. furadas
painel forr.. pneu» novo»,
vendo ou treco p' curió de
menot valor. Facll 1500 000
Rua Felipe Camarão, 138
DODGE Utlllty 19ÍI — Ver.-
do em ótimo eauco. R. San-
ta Lul!'», 57. c, 4, «p. 1C1 --
Merrcsnà. \
DKW VEMAG 60. 4 portas.

tVansfêíénc!ÍT""Trata?"nã alJPjatfaSo durante SÜatÓ.Tel&^o "*;° 
cSnhid°Í37R-'anoi. bom estado. — Aceito ?,fnenl* A15"1 cunna. 137 —

oferta. Ver Rua Maria Amâ.|Hl3ienôpolU.
DODG1

perfeito estado. Motivo de 1 CADILLAC «edan. 1949. pri-
transi ............
Itolu. 7. »p. 102 — Meier.

DE SOTrO S3 — Mec. 4 por-
tas 6 cll. Ent. 1.300 mais 13
de 160. Av. Princesa Isabel,
386, e,'_12, tob. 37-7039.
DAUPHINE'' 00"" — 2> sírle,
vendo. 36-7709_-^ Arnaldo.
D.X.W. 00-dl — Meüdéidò
0 km. Todo forrado em na-
pa. rara conservaçio. Tel.
22-9073. Treco 2.630. AU
1411 ou segunda-feira.
bkw-V«mag"64 — fÒOO qill",
Ford Prefect 47 tipo Jardl-
neira — 380 mll. Volvo 31 —
600 mll. Volkwngcn 63. 64 e
6J a partir de 1 290 mll. Hud-
son 30 — 310 mll. e outro»
todos revlíadoü, com unido
nas melhores condições. Tro-
ca-ae. R, Marls e Barros, 72.!
P. Bandeira._
DAUPHINE «1. 

"4 
p~ novos"

Equlp. m' bom. Troco por 1
menor valor. n.° 1 720. Tel.:
37-3783
DAUPHINE 1983 e 1960. nm-
boj em ôtlmo est, troco e
fac. R iBario de Mesquita,
n.» 26.

CHEVROLET 30 — V<-nde-
se 100'i. 1500 000 á vitia.
Melhores Inf. tel. 49-68P8.

DKW-VEMAG 1963 e 1961
Camionetas, ambas c! rádio. {em excepcional est. troco e
fac. R. Bario de Mesquita
n.° 36.
DODGE 53 pronta par» n
pj-aça. Vendo Carlos Vaacon-
céles 136. Tijuca._
DKW-VgMAGUET 62 — Ún-
da c6r. Unlco dcr.o. Preço á
vista, 2 000 — Treco ou fl-
nanclo com 1 430 — Rus
AiaUJo Lima. 47.
DAUl^lNF «¦>. c6r~~arul
multo bonito, f»^. T,-.v:o ca--

menor valor. Rua S. F.
Xavier, 446 — 43-3193 —
Gabriel.

LANTE E co«
»M Ü K
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Especializado em Autos Europeus « Chevrolet,
Ford. Gordini, Sinca. SCANIA-VABIS

MATRIZ: ESCOBAR, 58 — TEL. 28-4520
FILIAL: ESCOBAR, 77 — TEL. 48-5a32
SAO CRISTÓVÃO

raillfiiiifi
MOTORES E PEÇAS LTDA.

FNM
FORD
CHEVROLET
VOLKSWAGEN
SCANIA-VABIS

Especialidade em
Peças e Acessórios
pa«: MERCEDES-BENZ
Rua Benedito Otoni. 77-0
Tel.: 34-9208
Sáo Cristóvão

CHEVROLET 1957 e 56, me-
cánico. Facilito. Rua São
Francisco Xavier n.° 162.
CHEVROLET 1954 — Bll-Alt
mecânico, * p., 6 ciltndrts.
Banda, brinca — Rádio etc.
Otlmo lotado conservaçio.
Vendo ou troco por DL.W.
Urgente. Rua Conselheiro
Zenha. 51. ep. 106. Tijuca

lla. 2*6.  [DODGE 49. mecânica, toda
CHEVROLET 37—4 oo-tas reformada praç». Rua via.IDAUPHINE 1963 — Novo. va
em bom eaUdo à vista ou «conde Silva 10». BotUosoU» pena ver .equipado, me-1
praro. Rua Plack. 156 s 3.jcom Francisco. I.c.rnle* qualquer prova, fac
CAMINHÃO — Vendo ou tro- DKW — VEMAGUET 60 —
co por mllor 10 a 12 T. Bed
Ford, 57 Cab. Meretdea L. P.
todo 100%. Praça Marques
de Herval, S, Santa Cruz, —
Te!.: 228 - Fernando.
CHEVROLET 3S. de praça,'
bom estado, rodando. 800 000,
k vlata. Estrada Henrique de
Melo. 1 021 — OjviMo Cruz.

Perfeito eswdo. CrS 2 400 —
Ver Rua Canavieiras. 7118.
Sr. Jal:
DAUPHIXF, Í2. asul. esta-
do de novo. 2100 mll. Si
à -rists. Júlio Carmo, 244.
Tel. 52-4210.
DODOE 41 — TáJl Capellnha
— Vendo 500 mU, rer!»n-.e íi-
naneiado — T.-:. :6-.'«C2 —, CITROEN 48 — ótimo eítí-

quina nova, toda equi-|v«- "aBa ótimo m^"'"-I^Sôfo^ll^lie"Sr^ AtoltoS\,U'i Sr- C"»<»-T«Ll 86-tlM. OaraMo.
pndo. forraçáo napti. pneus|Mot. viagem. l.o chegar leva Ur:-,--,;—,-;:—-;>—j-'-——--•'. COMPRO — A'.u;o — KembliÒAUVHlNE 6! — Otlmo et-
novos, lataria Impecável. A base 6j0 000. R. Padre Andié|CAVILNS °..—.\5f *t, hf" 6 partas. Tel: 2S-IJ33. Sr. tado — Vendo, treco e -fad-
qualquer prova. Vendo, tro- Moreira 14. Mel-r sab. 8 Uf??-"^ 'j . 

— 
. •^° SeljiStüO. Uto — Visa. Sta. Iaabel. 46.

5? 
' 258?&ffi;? m^5!gaSSSf .SS:''^f -14-1?0"'3.' meo1! Ver ^^íll,T:'"anXi^C^râoi^T-FüRGAÓ'~lS5Õ DAOPH1KS «0 - apetjglar

av. San» Cruz n. 6.0. Rea-BASCULANTE WHITE wc--a ««o r«- K'te-Ó' com - Vendo e íaclil.c, príprlo Pt«L nova, upétes de bauel*
lcM2: |S6 — Vendo e troco por au-UÀ» v^-i ivitT- r.V-'ó tSé.IV*S* entrejas. Ver Rua Vls- um» Jola — Av. Bmse.ai.

 Sr. 166 — Bcnauemo.pot- tooiôvel. Rua Cap.tío Sam.ifoní 23-50M — 4.CM' conde d» Duprst, 5
iiicolpaio, 79. iww.-msiww Aaioai. —-ICHEVT.OLET de 31 a «O cul^^-^—

• -¦- ---» outra marca em bom esta-i CADILAC 33 e 49 — Troca
í— 0 km. Iodas as cores.;do. Troco por anel de bri-
Longo financiamento. Ruaílhantc de 2.3 quilate-., bran-

VERO americano, duas _
iu, estado de novo. T

j£eC^ff B4r.^Ã,."!e-lg;gy^ e^^«^3W
¦AERO americano, duas .
lí-, ridlo. relógio, estado deiy

Uto ou troco. Rua Souea Li-
ma. 363.
DAUPHINE 62 — Vendo ur-
gente, pérola, «quipado. —
Aceito troca e facilito. Bas;
Crs 1700 mll. Rua Alie* £al-
danha. 130. ap. 201.
DAUPHINE 83 — Apeca* 2c
ml' iíznt. rodado», miqutni
lOO^i. equipado com rádio,
tri* r»ix».s. pntUí novoi cn»
lha», etc. Baie Cri 1 93Ó OCn
Vicente. Tjl.: 32-7641, depo..
das io horas.
DODOE 13 — 4 portas. —
Vendo: 1350. lutado Impe-
eivei, ou troco por carro ps-
queno. Rua Cardoso de Mo-
raíí. 323 — Bo.-iaueeato. —
Tel.l 30-1037.

-&*-« Fa-il e! o' ent-ada ou Visconde de Inhaúma n.«jco eztnt Paso a diferença AT._Braíll. 10 337 - Orla..
44c\horofenaa'v!S!a?Surt5 »",*£ »nd»r- Tele/one:j* 

^^ta. 
Oriente. Telefone: ClTno^f-=-ü~liiT-^

B. Reti.-o, 622. 143-3434 e Rua FilomenaüiTriSL  otlmo eatado. facilito cnm
5üstin~-30-a:40. 4 pétS £g"gJJ*vÇ* 30-6223
Todo reformado. Pinandalaa Ifaimar 5. A.

fAv. Suburbana 960a-B, IBUICK 39, para desocuper
.ÃERO WILLTS 63 3.» aéne, llaf!ar_ — V«nde-se_ por JiO
vende-se
6So FíiU.

. Rrocurar

na Rua Baráo deVgjh ,T-"»ta-- pelo tel. 38-6*44,
148. Pôsto TexacoÍb"-_J?;',-

3 Sr. Moisés. jBORGWAP-D 52 — Utllltf,
à vlsta ou a prazo. Av. Ma-

CITROEN 48 — Bom estado,
vendo, f&ciilto — Vise. Sta.
leabel. 46.

] OITROEN 1952 — Imptcive:
— Vendo barato à rista ou

ÍDK1V Ai — Vemagues. óumoíDKW Vemas. 3". S»dtn' —
wã- e*,t»ílo — Vendo, troco e ÍÍ--ÍC.-S 10^)000 « 10 p.-e.itaç6es dc

ae por ma'., nora do-.: ou n,ljflmte-n--Vl«e- Sta. Isabel. «¦ cr» 305 000. Moto: na giran-
esbo voltí ou vende-**. — ÍDAÜPHDíB 1962 — Facilita-

s* — Bartij. Ribeiro, 19r-A —
Sr. ReX

boa ent.-swli. Run De»ensb.
Alfredo Russel, JO303
CITROEN 49. particular ven-
de hoje e domingo no p6«',o
BrAvo, «m Brú <!# Plna ou

DKW VEMAGUET M — Mo
delo 62, motor 65. Otlmo
eitado — Ver.de-ie ptia me-
lhor oferta — R. Aa-er.cr Mo-
relra. »í — Andara!.

D7CW 60 SEDAN. U'.t:rr.a ai-

Ua. Tel.: 47-7M9.
DE SOTO S3 — Lindo carro
mecânico. 6 et:., rádio. Tro-
eo. facilito entr. 1200. Dona
Sueli. 37-7038.
DÕDGB 56. meeinteo, das
pequenaí. t*d* originai. 4 p
Rua Jornalista Geraldo Ro-
cha. 590. Jardim Am*r!ca-

Ctaup
SOCIEDADE IEQHCI SITO PP

PECAS PARA: LTDA.
FORD FIOO F350 F600
CHEVROLET. BRASIL
WILLYS

Ru« Figueir» 4. Melo. 374-TeJ.P/F: S4-3004

CONSERTOS
REFORMAS E
MONTAGENS
Serviço Rápido
a Garantido

RAMIRO MARTINS LUCAS t, CIA; LTDA..
Rm Souza Vslsnts, 26-C - Tsl.: 34-6068
São Cristóvão-Rua Bento Lisboi, 122-loja

- Tsl.: P/F. 25-1305 - Catai*

financio máquina retificada-ide «ejrunda a «rts-felra colrie. motor r.«ro. «rulP*<ll»-|iaCW-BELCAB 1001 — Ven.i
Rua SiqueL-a. 562. pons-|tt:. ga-7331. |>!mou i vista fJ_.'ínjp«j*-|do motivo Tia*em. Apens«|

*SRO IVILLYS 1961 — Faci-
\Mta-s» — Barata Ribeiro tt.°|t
'1P7-A — Sr. Reli.

can*. 604. CHE\-ROLÍTT 1»31
ge-ai. 4 porta*.

Intendente Maga-
c' Vitcciano. 10 mll Jcias.

..-AERO WILLVS 62. origina
O maia consertado do Rio

BOA COMPRA, 5ó na tt; E3*0
Conde Konflm. 40-A: Ae.v:?ta — Suburbana, -.0 033
ro IVillvs 60 a 64. dc.«de'C"CJ

-¦-?-— -CAMINHÃO FORD F-«00 — tfSl.7'1OUmo tC33, enl «stado de nove Ver li?»"--
. l«f5ê.-ihole « <icm-.r.ço no P6«o<DMJPH1NE - Tia! -.063. e/lgAupmKj; m _ P: -j^,,,. bli-os - .530 ml. à Brivo <m Brl, út p,rB ou rsdio. Tratar pe.ote.tfon»: branca, v.ido nrutlnal. Es«»

Ver Marques de
Girarem

Branilo. lente. Crí 1 MO. SaHo 13
luroi. Tel. 34-1 «3.

AUTO-PEÇASTUPIRÂLTDA.
iiè fj^> ^ -é^

OFICINA
AUTORIZADA

WIUYSJ

PECAS LEGÍTIMAS WILLYS
garantidas por 6 meses ou
12 mil quilômetros. Revisões

de 1.500.3.000 e 6.000 kms
c todos os serviços de

garantia Willys.

Rua Carolina Machado. 7<
Tll.: 29-8064 - Citcatfura -

Rui Baráo di Mesouiti.' 9*1
Tel.: 33-2106 • Grajaú

Estr. Intendente Magalhães. 10

Te!.: MHS- 763-Campinho

ROMA PUBLICIDADE 43-9266

— ¦GORDINI 6Í. todo original <• JEEP 39 — Vendo em dti-IKOMBI 62 luso. 3 portas per-'33000 
Xm. Si * ri:;a Cr) Ireo caiado tudo perfeito tra-rcito estado 3 100 000 » vls:<u

330 mlt R. Süteita Mar- 1 tar na. Rua Bario da Ijua- Dr. Cnrlcs 37-73<3.
aa. !«,.»?¦ 101. '.___ _jteml n.° 77-.V ¦— Annando. romuí ai — S:d. — Vende-

OONSUL — EJTPHIR 33. dtl- iJÍPS WILLTS tDíò. Facillu-líc, tre-ca-so por Simca ou
rimoe.lt- sarai, li Tlsta ou fa- Ue. Carlos: 58-7374. Rua SiiOordlni. Vor Ar. A.nicnor

^ Üllt. Baram Rloetro, !:<. ap. VUna. 123. iNavarro. 391-, Trt. 30-1340 -
JEEP Candingo.""DKSv- 1Í61. 5L£í-üffiS^l5£5!l2ÈSL

ÕÕRDINÍ il, Bordeatii. Ott-(Vendo, com moto: e pneuj KARMANN GtUA — Vendo
eslado. urfente, a rfcns. jr.oi-oe. capota. da nylon t;es. úlilas* aerte. Unlco dono.

ICrí 2 1<W Tel 3»-fííi lalntur» ex ótimo «atado —;con» contiglro e marcador d*'-'o (ex-
— Oo-

,r,o Tia. 33-7331 de «jur.da alJSaasi_S
... ,;, .,. _ iwste-fíi-a. 'bíTW.VEl.IAO — Serrana Au-itn*»es. t

ame. ivnl-rs ai pãr-T mil- Daaphlno 63. SjO inll,^:"0 T-,. , ..f^-^"^-^: ímlco deno — laipecíve: -'«^ ?"*m'-S cJ?S;'-'? lHt- R"*Pciob*!, ^-.rutuiar, '

*• Abr-há. R. Ansíllca Mo- W mi. íheyroet oi mee. CAmÒJaTX-IMlrrMtíonÍrtÍ^^A^^-,^M^- itoi de DKVT-v™..- ^wfe^, l.-^ J-^-~Alfâj fr1 «n"-eAt - vg^ia
ia. 4'.9 — Oi^r-.a. «90 mil. Hudson jO, mec. 45 _ Melhor o'e-'a — Pe- "^'""Di-ET SRAalL — fe--co«cp'.«ta». rajidae. eíiclea- ,,.h']r í 

— -"°-or r<*íu-ai4- -o pòno it 85"olina:-i'AERO 3 600 — «3 — Vrodo-6 c. "50 mll,- t muito» ou-'r«:r& <U Cortai :'í 
'— 

Ewiuina rf*; 6I-aJ- ,niú-a «me.-:cino,'st... , precoa módico.» CM|2r~rí_S5-S°SiSI?¥ íSliSelretííw dt RaM. com Pauloi--«íu troco. 4 1ÕOO00 — Tc:.: tros. superequipades e re-;M. Ed»«r4 Rsmero — Ma-Í-E"?™'*' mJ<3- pr-e,í* r-6T01- p»ajo«>. treinado pela ,t*br|-•??.,?i„ Ãi[ v plr>. i,«V_' 1 «n»»<i» Ha Ru» Nuno dc -
4S-3700. vLsadoi. O aalilo no melhor ídur*lr*.__ !I?4*iA "íu*1 

s^fiS ^aS* «"" V&í 
*t%r&°a' S U1« ?" SShÍ 'drade com Monwnh.qr, ..r

AERO 63 — Excepcional es- plano da GB. Trocamos.'CHEVRÕLEf 19í« — Vende-ia-sòli 4- íiV-n <!? si m. "Sl '.rv-fr>ÉnVs—ZT—rZ^^^Z¦ ?ORD - r, 10Ô íurjlo. 1—
íido. silo, estof. co-oro trenn. ]r___mÒ NAÕIOKAI. d, «t : \— •« ótimo e.t.do. 4 perit\~~^Z2^_~^ 

°5"%"t-}mqfHmg «1 - W»»"-^™" ~ ci™,t-!-í único dono. rendo pela mt- >
T-350. Ttel.: 5S-S079. Ík T-i«™ nn.i . i-'l™f. Ê c;:- =-' co:uí'-» - Ver «lErAOLr.r 41 e Sl — Meí. t*do. Ve.-.ríe-.e. Ver na Rua;f£^- ^"8«,S Í^2S «W oíer». Ru* Maxwíll,.
AERO 63 — Anil noturno, lhante de 3.5 quilates, bran-lí,,"*-4» pSirfST' n-í? S3 « e Ma, -a-.'- ~^~—--^-\~---- -¦--.-^ Tratar c Manolo. Teleíone B-* *»- --—Crí
cuperequlpado. TraUr c| Sr. co extra. Paso a d:ferec;a 1 ^~iff=!:"' ^. d«13W mll Buick «1 —3SO PKY "• ^'°"f-i't °f*gf' «-5TM r.a Rua Acre U Apt. FORD 46. 4 portai, band». -— ---------- ^vimi ipmHO oe carour^a-Pacheco - Tel.: 58-1794 Ru» vista. Marcar hora 47-0163. CHE\'ROLCT 46 - Cirr.ir.hlo ;2.e„l ^T.^ jí'_ 

*-^0 
prendo. urE., estido 0 kn.i]Ml, " [branca, mecir.lca. «ttof. e f.OHOIM 1564 — YertelVjpff vmi,-ra'"i»a/ «^p^cluatTOKTtt, 33-6)14

JE -47. todos de praça, a r.sta &_?:£:&-b Pma- *» »»• OKW-Vem.B «4 - S^___~ -j-lnoTa, p«rf.lio d- mecanicJ.: T,'7C'""0_?Lj=_.5íí?2i: *SW a UsU. R. Si Fer- «trada ou a combinar. -KOMBI 1963. bem ccnicr-
AERO 63 - Otlmo estado. S-Jbamto, também facilito. Rua^,Vl^^^ f,"" -Si"—s U »«> =>»"•• Citroen 51 — 43«iDKW «3. Vemafu«t. Tendo, ^ , rj.x 730 ^,5 ur! mf_. irORO 51 - Csmtoaeta r-iao|rtlra. 71/603._Tel. Í.-J303. Tel. 36-34M.  !Tada STD Troco e faci-
dio • pneus novos. 3 300. Uranos. 331. c/l. \?_\- -a?/.... C 

v.»?J'.IV *'¦'¦• Vo,vo 5! - «*> mü. To-fa mal» r.o-.-a equlpad». mo- rta»*a. Vol. Pátria íift»M. W» na Rua Acre. 38 Apt. OORDINI 63 — Vendo ou (JÃÒKÃÃ"XX_— Vende^STóü H»0 TraUr tel 28-0538

5±=I5L vtRio _ Dod8e 5! , cheiro- í?TraS- no l»-m™mf"p'rí BS?** * B,,TO5- "¦ P- B""i\___$J_*"'.«o ífSíííu lindo eupè. rr.-.- So mí !° ?°RD PREFECT U - Bem;iOO'i. Pd,««odu. i»«.'30i R. Barata Ribeiro 321. T«- tA^í:VN,aLIÍ.'? 
~a,_it?'

AERO 63 - Com rídlo. Ven- Itt.Bo» catado. Preco 1 MO cir.hw^o Pcnlo* 
°dí°íbamt- 

ÍÜ1»-. 5ríi.-d'tr«" C"°1'lr"jde 70 X^ D Suei). •«*«. tem aou, a^ «a^ 
^iGORDrSl 1S6V"^-~EÍ«: ^°™y*™: 'vindi S5' .-oío^áeda?^ Kua-to ou troco por Chuvrolet. _ R.,a Santana. 77-E. Uhftes. com o Sr. J«é Lucas. CA.\MN-RAO — Vetido 3. - M^Bg^^^' gV^^feffi -im!!.0!i».* p:"°- X*' iUt* leatí catado «-emlmivo. — JHTK CANDANGO. 3. W». ¦ s' LiiSa « ^«o 

*el
Ver aab. domingo. Rua Abo- CAMINHÕES"-""vendiTaT lcÍÍRoVs-''T~L~sr"~"-M'"' ^^ r-5«- *«¦ ! Cftarro-et. DKW *5 - V.nde-ie pcr,j^-x--—, Et3ES^tt»í'A--J?tir__ -, íK^illi» "r,l' 

"S-OV'8 ¦'<«>» - é/tado. Ver.de-se. Rü«:?'i^ "?';-' 
b -*°-~ -'-,-,

Jardim V ,u Atoe Sr. tó-í , L f- verdíT i ri- perfeito MUdO. à vuta ou 'ÍÂA^-.o,- i"rr ã'-*» *>*<*• ^^° «wloado eiciüso e tr«o ca Rua Pe!l- Plniura - Ver na Visconde KOMBI «3 - Liuo
jS«^ « 3 T'h6e. -e' M^ítollíaelllto partt em preat(«0«l F°^n 195j. - 1 •> Iria ne. 4 crtíltnl em ttopcional MU-.fpj Camajrio. 41 ;¦ - SírWtaffc, 644.. .- pneus norcí: pi 3
rrwtnCTa. rmmn-mWii Sr Nei' \úf » ^K'- r»r n" Kj» Vc- porta», equipado, excelfnte do de coaserraçào. a quiSjQoftbiNI 65 - c 1 aul im. JOT -DXW- Candango 4tllto. Rua Tarlor

^/Jardlrieira. Trat. n.i Rua
Barcelos Damingc-, 56 C.
Qrandc, Tei: 34 p/íavor.

^i&v. Vieira).
XtfSTIN A-40. 51. 1> serie

CHEVROLET ano 51 — Tipo
Itirgio, em bom »Udo. me-
cênica « pneus. Vendo * vis-
ta. bom preço, ou finfcmío

'titíia Jóia de' auiomórel —j pequena parte. Ver e traiar.
\-yndo 1 350 k v).-ta ou 800 i líua Washington Lui£. 34-A.
de entr. 6 de 100 — RuaI tel.: 52-3633.
Gòniaa» Bastos, 106-B. Tel. CAMINHÃO Chevrolet $7,

¦ Marta Rocha — Vendo. Rua
res — 34-0Í3

ÁÈRO WÍLLYS 63 vendo ouiHack. 1 — Jacar*.
t-oco por carro menor. Tra-XHEVRÓLET 1B54
tir na Estrada Vicente de;;as mecânico particular. —
Cfcrralho, 14S3. Praça do ótimo estado de conserva*

...ç&o. Vendo ou troco. R. Frei

CHEVROLET 57 Bel-Air, hid.
J4 portas. 8 c!i. c; coluna 4

4 por- milhões. Br Lutu. Rua Car

'AERO 
WILLYS 60. 2 4C0 ou;C"neca. 305 (Garagem)"".-ÍM. c' 1000. novíssimo, pou- CAMINHÃO Chevrolet Brasil

-co .rodado, rádio. b. b. etc.|i960. lOO^c — Vendo en tro-
P... Guatemala. 360, Penha, ç0. Base 3 600. Largo do S;i-
AERO WTLLTS 10«2. Estado P?. 85 — Rocha Miranda.

Ida OH. equipado. R. DutI-iCHEVROLET 47. S80Õ00. Usl.
tlar 37-B. |plnt.. etc. novos. Plj-mouth
AUSTTN* 53 — Vendo em Otl- 

'50-51, «50 000. excepcional, ri-
mo estado. Ver Rua Barata'dlo pneus novot. Oldemobl-

«¦•beiro, 673 — Porteiro. le 52. 550 000, 88. 4 pus., ótimo„. 'estado. Saldo a. comb. Rua
AÇSTIN A-40, 51, 4 portas, [Sio Franclíco Xavier, 342 —
o',eo 30. pneus » cintura no- JMaracaná
âSiltS^ÍSÊ? n? 1,0 ,m CAMINHÕES ChevíSITw e
trente ao Hospital O. V. — .raWr. E«rúdi do Monteiro?. Circular
ACSTIN A-40 — Vendo ou
troco por carro de 6 cllln-
dros. Biue 1 300 ir'!. Tcle-
fone 30-2011. Norival.
AERO WILLVS 64 — Cinta
grafite, forraçáo vermelha,
.<aouservadisalmo Oiimp!, 15.
ÁIÍSTIN 49 A-40. perfeito,
efir azul. Hoje 650 Rua S.
F.. Xavier, 446 — 48-3195 —
Pedro.
AERÒ 63 — 3.»"série, for-
í*aüo, couro capai, radio 3 a*-
to-falantea, tranca, pneu b.-tiranca, estado novo. Verlií"Conde Bonfim com Alzira. [CHEVROLET Impala 1960 —

tAr. Estrada do Monteiro
n." 660/101 — Campo Gran
de.
CADILLAC cupí De Ville
1933, vinlco dono e e*tava
parudo há 5 anos, todo orl-
Binai, estado de conserva-
ç.fto Impressionante. Vendo,
troco e facilito. Ver • tra-
tar na Av. Santa Cruz. 678.
Realenfio.
CAMINHÃO GMC. 450 1052 —
Tudo nôvo, máquina, rodaa,
carroçaria, toda prova, faci-
Ilt* parte, na Rna Ferreira
França, 546 — Parada de

CHEVROLíTr 1956 — Vende-
ee Bfl-Air 4 portas, meei-

Brandlo. Hole ate 13 horas [O mais novo do Rio, latariaImeo, g cilindros. C ridlo

ícs ^e Vasconcelos, 72 — Ti-
Juca. .
CARRO Pça 47 precisando
reparo aem taxi Tendo 
400 000 desocupar luger. Rua
ChUtovio Penha, 60 c. 5 —
Piedade.

j-*5«n. a partir de domínio 2Í-032S
de manhi. FORD Í?õ7

Cp. ano 61. Rua Bario Me»
qyíta. 89.1
CAS
15*6
100 .
soa de Barres. 35. Estáclo. .
qoNstiL-» i- ott tooMnn. us^nju^ 

Bri> ** Piri-

c^nic^P.eiTe^e a combinar" I DAUPSWE~«b" - 1 3ÍF mllT
Rua Felipe Camario. 41. | ótimo eatado geral b, b. fn

WhhXo chctkolbt ilfâF^Zg^J^Wfwip A P,,tae. i bane» JgMt _ Rídutido - Vendo ~-t\ V-nh. """¦ mecarlco, eicrlentc. Faci- ?.°
100». Ver • tratir P.ua Peir S^^^j- _ Uto; Tel. 28-05^. "
«a d. Barroa. SS. 2st4do. íDALTHlNE 61. nôvo. 1400}-=s^K -uí. ,~r- ¦.,„¦•¦ gj

soa etc, R. Guatemala, 36»,

Mt, O km
i 850. Faci-

39!903.
, LOTAÇÃO MERCEDES-BENZ

,'er e tratar na Av. &anti.:47.;44^. culit. tr-osa por VoSJtiwascn:— Vende-se haraio ótimo pn-
Camioneu &?*'„$¦$!,•.;JH&USE: iâÕRDfítt-63'- bB^Ei^; f^^m.l^íflí-.í.^,-^''^ "5í*to Ti-aur. Rua Dlaa'*rORD 

49,51 em Otlmo UU- .«uuto d« consrrvaçio. pníiu "*« 
££_^__ff5*íJ5l H* Cn"'^'

ciniervaçío d* tudo. — inoros. perfeito. Rus Prefe»- í^í1, %'Hj-; 
0<p-tf •?_,**! LANTERNAGEM — Vende-

nde-a« Uranos, 89J. Ra-íjo- Valadares 180 Ap. Ji-l. &.t^?:.li,-i_.~_..-v.lSi5il.i-  mos chapas d« aco pr.ra lan-
os lOraJaô. Sr. Pedro. Telefone; JEEP «2 ~„y*nd£- trÇe\ í tarnagem qualquer tipo R.

Unha i«rdi-(FORD P.10Ò. l«SÍt em »ãt»"-!,35-5SS5. Sibado dia todo ou '«J'1;:'--3 — s --c- S:*- s*a°t' Teóíllo Otoni. 53 -. Esqui-
_ lna d* Rua da Quitanda —

r ORO 18£8
neira, Otlmo ««tado. motor do de no--». Preço ! 200 * domingo »i* èsl2 bota».: ¦ "r,-™ _
nôvo. mesinico. 0_r.Uflndroj.rtSu, Av.. Bruwieiro L:m» e!Hi'LLiiÃN~51 — ó"ümo es;.»- JEEP DKW I9al — C*nd«n.|J. Torquato
ter Ru» fcar.t* aara. 110.1silva 234. Csxlas. Sr Dalma
dürlamente. A vista S ml- ==jr-r^r,
ihftfj, finaadado 6 miiude*.''

ido. tôtía prova. Mlnli-ro i° ~ Vendo com motor
Vende-**-— IVIvelro* de Castro 34-Ap. »9. Pnt"s r-or05. «*??" 6t n^on

,aHr\T.õLET 59 - Mecânico.[;£".,,,';"- 'v' ""•'""—. "v- mões. financiado 6 m::noes.>plf^r,V_ T- Euricle» de mami M 
"U, 

—. dam rá^io „
CÔNSUL ZEPHYK - Vendo « c!;. « p07tlk., c- „;„„». J P^»;  Ne,;, urgente.  SSoS» - Liraii eíru Sf a -í3a o"òva - *m£H± ' '
1 300. Constante Ramos. 82. vendo urgente, troco, e e.- DKW 1«54 - 1001. Vema- fORD ANGLIA jr^-^elTdo ^^S^-^^í^rTm r»™l«to «^foco%^Sf>aITe!.: 57-5450.  tudo facilidade, pequena par-IW« e Belcar. Amboa equl- ou ^J vc. ..>,p» Bate 809 Fjac JAGUAR 5t. Enlrada 500

mil e longo prazo. Rua São
• Francisco Xavier n.° 162.

Morulí. 1630. Ver cj o por-ino Amml n.« ^.. MayeU; Tel. 47-|j«l. ^ V m.Me°'k tâii Jtí {<_?*¦$}?_ 
63 ~ Uí!co d0!í0' W™« 2S-052S

i<l!°^S" «°«"»0-  CAÜINHAÒ - iSternatlor.al \DKV-' ,v«n,4«"'i«t '"'• VendojK:3m Josino 70-424Í M-\f™_\'"1™.^.-^- Ta^ll JrâJl^liDCTÕSsTa^lSíS:
CÔNSUL 52. ótimo eatado. 42 - Vendo. Preço i vlsts:!*10^?"»1- ÇM* ' l?2,^M»»*«o. Rua 3 de Fevereiro,!^ owte Hvà Conde d- rádio. p. novo*, ventlo, dou
Vendo à vista - Rua Araú- Cr». 700 000. - Rua Cardo*,!*"» Sl.V'ra Martins 133-503.h_4}6. ___-_-_ I Boníim. «tó-ii T.I M-»»M Uarantl». 1 600 000 Rua 811-
Jo Leltio, 303-A: Ide Morais. 32S - BnwmniM.ITal. 45-1333. JOIO. FCr.D 47 — Conve.-ílvel. máq, ,- ni.Y-,,.-i 

"íSti õSÍSSiTri*» Oulmaiíes 18.404. P. .6.
CAMINHÃO Chevrolet 1963.1»Q- Tel.: 30-1037. I DKW VEMAOUCT 1952 -retificada - F.U-1U-.0 Kua; X 11 mil km i°'idoT de ^c^-TzJT. «««»• JK 18W - 

'- 
Vèn'd«-se ¦' - itoi i MSROgD^3-BPrâ~2

a' carroçaria. Vendo i tis- CHBVBOLKT 39. Usl Cap. -íCr» l7?J-.nswS?i l"x,a tri- Bario do Banana'. 347. Cu-[a^' único deno. Ac trucu HENRY JUNIOR 34 - Ven-;branco em perfeito «tido e - 1952 - Exselante
ta pela melhor oferta. - R. joisto 570 m. reíoima. Ficou I5.fr mecânico, saldo a¦praio.lcxhira. Ttl.t S9-8W0; jou facimo R cond» Bon-ídí-fe. Terfelto ettalo c ra-jequlFado. Buc CrJ * 300 OCO Tem ridlo e lubrlltc
Nascimento 611va. 133 - Ipa- j i_m. Base Cr* 1100 000. —; Rua Barata Rlbelio. 141. FORD 1916  Püítlo 1 por-!flm. 86-A. Tel. 34-90Ü3. - •
nema Ver Teodoro da Silva. 531.1 DKW lOíil — Belcur, niotorita», preto, ótimo eslado, Cr*|
CAMINHÃO FARGO 1956 r^l CKBVROÜBr 90, Ünlooidonoi 100%, Superequipado, Cr» .. ;! .200.000. Sto. Críaía. 283 -.GORDINI — Compro (ie Preco a combl, nar __*_**_.
Troco, facilito Cr* 600 mll!todo equipado. 

' 
4 p. Lindo,' 

" • • ' - ¦

MORRIS OXFORD 52. Pri-
meiro e Unlco dono. Meei-
nlc* » conservaçio 100^,. —
Vende-**, Av. Aiaulfo Pa-.-
va. 209-A. Esq. Afrinio Melo
Franco. Leblon.
MERCURV 53 

"53 
— atado

Impecável d» tudo, 4 port.is
pneu b. b. 1400 i vista, es-
tudo ílnanc. Rua S. Cristo-

JEÍ~WÍLLÍS 54 «50 000 ame-'lÍ£iJ!2i_AlH!.í£!il5£;
ricano 4 cll. pouco rodado.íMORIUS Oxford 52 — Ver.-
Saldo a comb. Troco. Ruaido com ridlo. pneu b. b.
Bio Francisco Xavier. 342 — |l«0O. Tel.: 43-96;;, cem Vàí-
Miracaai. y j dentar ou Joio.

ft&Udõi
brlftcador au-

. lata 
aceasórlta. Troca-se por VW.|t.mt»r naRua Joaquim Sllrall 200 mll. Bam Pastor, 213 —

entrada, saldo combinar. — ,nua Roberto Chaman. 731.
Ibiapina 293. Garagem Pe-; jard:m_Am*rica_.
nha^Chaves. ___ 1 CHEVROLET 51 de nraça.
CARRO 4 cll. ílnanclo Crt j vendo a vlsta ou financiado.
300 mü entr: CrS 30 mll p/íRua Pedro Américo, 354.
mtí. Ibiapina 295, Garagem | cSÊvítõ
Penha. Chaves.

oit segunda-feira. Te'.:  e mecânica impecável, a qual-
23-4283. P. Vargas. 4.000 000. (quer prova. Vendo ou troco.
Sllva. ver e tratar na Av. Santa
.ÁJiRO WILLYS 1964 — \'ên. \ Ç™'-. n.-_61?:ü*a!«5<to.
'rio. troco * facilito. — RuaICHEVROLET camlnhóes 47 e•SSo Francisco Xavier, 398.
AERO «2 — Vendo, bom cs-
fado. Av. Paulo de FTon-
Sm, 189.

40 — 100ri por cento à vls
u. ou a praao. Rua Viscon-
de Itamarati, 125 — Estáclo,
no bar.
CADILLAC 51 — Conversível,
1957 talvez o melhor do Br.i-' ™,./??-,°' «»¦ Motor com 2 COO km. tudo

pouco rodsdo, automático etc. Vendo ur-
?.-'«_._• «ente. Rua República do

AERO WILLVS 1963 — Ven
do excepcional, com rádio,
pneus novoü. i

Ttlldos. 123. Tratar segunda iCADlLAC 51 — Conversível,
ja. j«U-felra. Rua do Lavra- iroda continental. Vendo ou
dlo. com Aieor. UT0™ ?ol_ '"» de aço. Rua-——-—— -—.— Tenente Abel Cunha 4.AERO 64 — Branco — 17000UhiimnTirr ,ti "—w

.quilômetros - único dono ?2)K?IK£?5 X.JU£S;>* Cr$ 5 300 000, ou troca-fe í *fâ3a'!Pa™ «>e «no gôato.'Uor Aero 83 com diferença. h^Vu^Í, i«S ^í,.?,*--a-comblnar. Tel.: 49-5031. R"a Bruxeiaa. 166 — Bonsu-
. - Só ati domingo, às 14 ??---i_ ¦.. ,.¦*horas. CHEVROLET ~ Vende-se 34•AUSTIN 1951 -""Veíd^sí ^*'r- birttaS8V',:iSÍÍ n!"'4™ S&tó^«S£3S M0"í^"'- tt«"'i4?u?«S5::nr retificado, forraçio no- „, 49-0097

Fã'ar- Sr Viiso |1962. 40 mll tm, Ünlct lono,
atxmÀiírmn, Li—i -.,'' I3 portas, 3 bancos, cx, tícn-APROVEITAM estas ofertas!te. á vista ou parte facili-excepcionais: Buick 4! .Olds- tad!). Ac. trocll Ciirr0 ní.mobi-e oOe 52, Ford Prefect|cional. Rua Conde de Bon-47 Volvo o., a partir de 230; fjm. 06-A. Tel. 34-9909.
ml;, ou pouco mais. em Otl-lyrSrSKS^r4Ti ^r~ .,„¦ -„/
mo eitado. R. Marls e Bar-IOITROBN «•, ' Jl " 390 000
Vbs 7" P Bantlrl-i .pmi. mec. forr. novos. Re-
a»v'OTT«yü ji nault 48. 390 000 ótimo esta-^ERO WILLJS RO e 62 - A Uo. Saldo a comb. Troco. Rua
partir de 1 000 de crmeiros..;sào Francisco Xavier, 342 —
Oievrolet 41 e 33 mec. aínaracani
partir de 350 mll. Gordln! 621 t^tíísstí :
e 63 a partir de 900 mll.l COMPRO carronaclonal,

etc. Motor recondiclonado.
Ünico dono. Períelto eslado.
Av. Epitácio Pessoa, 806, ap.
701 — Ipanema.
CAMINHÃO mercedío 10 to-
neladas. vendo barato k Vls-
ta ou troco pi passeio, jipe
ou Kombl. R. Iranduba. 303
P. Lucas.
CHEVROLET 40 — Tixi Ca-
pellnha. pronto para traba-
lhar, 750 mll. R. Os<!ia3 Mo-
ta. 118. começa Ar. Itadca,
1 288, Bonsuceaao.
CHEVROLET 1950. mecânico,
4 p.. € cilindros. H. Duvivier
37-B.
CHEVROLET 52. mecinleo. 4
portas, eírado de nôvo. Av.
Copacabana 664¦ Tel. 37-8831.
CARROS — Vendo vários
desde 360 mil. Chev. 29. 36,
Jeep, Prefect, camionetas
Ford 29. Estr. Int. Maga-
Ihüe?. lOüirF. Sr. Santlno.

CHEVROLET 52. PG. 4 por-
tar. 100% perfeito, facilito.
Rua 24 de Maio, 14P. casa 9.
CHEVRÒLEf -.31 e 3_2, bom
estado. Uriente. Rua Frei
Caneca. 220.

2 000. Marfim. Saldo a praso. 43-4307.
11.» 5«. portaria ou 52-7764. Tijuca.

Rua Barata Ribeiro. 147
D2 a 61. em bom eMado. HILLMAN - Veado clnturaljEEp WILLVS emerlcsno, 4ÍMORRJS OXFORD — Em-

¦ FORDSÕN 1951. Jardintirj Taío linje k vista Telefo- boa eituíamcnto 100'*^ lata-jj^jnji-cj .urgente barato. — [placado ua praça, recente,
DKV,' 1961 — Vemagüet —iplncura. bateria, motor, freloíne 5K-8o;« i"1* K0% cromagem 100»i 4 Rua D)a;m,i ulrlch. 110. com equipado. Rui do Russei,
Cr» 1800. Equipado, ún-.coia óleo e pneus nívew. Vende-|^Á5Ki?^t~^LT-»r?ÍS-Siir^^--.iE''*e( s .." ^u,^«e 

Ifb'"í=* ~ o porteiro Rídrlguej. 1314. Garagem. 1600. Equipado. iin:co;a óleo t pneus navoi. Vende- rTrmmwrã^ i' ni' õuTiiXrníi»".!&Keu* .. n\
o. Perfeito! Saldo a pra-!M. Rua Joio Pirarro, 133. S°RnD0?' 

"'u^^SSdS 
I;S^ H.ia° 

d

'PHINE 63 bom eslado, 1 j FORDSON. ano 54. carga.Icisco Xavier. 343 — Mara-|?'íí?255Li*71

dono
ro,
DÃUPHIN
mllhio entrada e 10 prest. de
130 mil ou como convier. R,
Duque de Caxias. 141.

CARRO X TERRENO — Ven-
<5o ou troco por carro nacio*
nal dois lotes 1 20Om2 em
Freguesia de Guaratlba —
47-0382.
CARRO X TERRENO — T:o-
co p1 quatro lotes em Alcin-
tara. Tei.: 43-6001.

DAUPHLNE 60 — Capas. ele.
sujeito a qualquer prova, fa-
cllito e troco. Rua. Felipe
Camarto, 41 — Ma-acaná.
DKW VEMAOUÊT 60, ótl-
mo estado de funclonamen-
to. Podem trazer mecinleo.
Rua Visconde de Abaeté. 88,
ap. 402^
DKW 57 — Vendo hoje 1 450
mll. R. SUva Pinto. 142 —
Paulo.
DAUPHINE Ano 1963 —

na perfeito estado. Vendo —
Tel. 26-6834 — Arruda
DAUPHINE — Ano 1980 —
Vendo, verde, pintado novo,
bom estado. Urgente. — Tel.
20-6834 — Arruda.
DODGE 52 — Vendo equipa-
do, bom estado, por 2 250 mll.
Tel. 25-2591.

CARRO 47 — PACKARD Cll-
PER, pequeno, ólimo para
praça, lodo reformado. —
Pneus b.b., 100%. Ver ú-
bado, depois das 14 horas
e domingo a qualquer hora.
Rua Laurénio Lago, 490. M.
Hermes. Em frenle Hospilal
Carlos Chagas. 800 mil.
OHEVROLET 41 — Praça —
Vende-te pela melhor afer-|nova. bem conservado! 1300
ta. Rua Pesca de Barro;. 36jm!l. R. Silveira Martins, 147,
— EstAclo de Sá com o An- ap. 101.
tc.ro- . '---'"' DKW 61 —" Jardlnel-.a. em
DK1V VEMAG. Belcar — ótimo estado. Superequlpsda
Vemafuet e Fissore 1965,— ?te*° Texaco. — Praça
zero km. Todas as cores. Vicente Oarvaiho:
Financiamento a lonfoiDODGE 41 praça. lataria,
praio. — Rua Visconde de iPlntu.-a, estofamento e me-
Inhaúma. 50. 4." «lidar — ÍJ,""?3- *™ perfeito eitado.
Tel- 21-WU e- R Afnntn ;PsCli!to cem Cri 400 mil.
jei.. -í-íij» e a. .•uonso A_ g„h„i,,.. «ri».,, a*-,

klsco Xavier, 342
fechado, 4 c'.i. 37 HP emjcanâ;
perfeito funcionamento. — OORDIMI. lS*t

11003, ai>tna\ IS 009 kn
dad:», e N

Vende-se i rlsu; 750 000 ou
parte financiada. Ver e tre-
tar na Rua DtnU Barreto, I;ü?ÍVíÍi« "ou 

troco por carroijõ-A B0"õco1, Campinho com o Sr. An-:mJs ,títl«0. Rua Conde d;10

' ""IKO'MB'1 
— Compro~meíniOíMERCURY 43. 4 pts. todo

Õ5-4ÍÕÕÕÔ. pgtonaoj 
t reparo,. P»tO^W^Í«2 1*30^031

6 cülndKi, 4 portas ou tro- a vista. TeL ^9-l<3S._ '¦
T.-Ti-r\c:i te'.. 29-3132. 'ROMBI*— Compro"qu2U MERCURV ¦- Vende-se 33,
M0d«!0 inLMANN 50 — Lindo, ptn-iquer ano ou estado, ã ris.soro kri ro-itura, forraçáo. motor tudo?, «q.«130 Snntnaíulpado. Vendo |IO0,.í _ 500 000 ds entrada ei":_-V—.:-'---?""— r

tônio das Baterias.
FORD 1943, part 4 portai.
Vendo completamente novo.
R. Silveira Martins. 132;505
— 43-1332 — JoSo.
FORD PREFECT 51. eco-
nômlco. pintura, motor est.
tudo 10C.?í. Vendo barato,
hoje. pela melhor oferta. R
Maiwell. 13. c/ 9.

Branco, pintado novo. míqul-!FORD 4S — Vendo. Máq.

DAUPHINE 1963. ótimo. —
Vende-se e faclllta-se. Acei-
ta-se troca. R. Conde Bon-
fim, 428.
DAUPHINI 60 — Suspenílo

AERO WILLYS 62 enxuto,
côr pérola, forrado couro,
tranca díreç&o pela melhor
oferta. Ver e tratar Rua da
Amérioa. VUa Portuária. —

:TeL 43-3902

em bom eslado. Paço hoje
|à vlsta justo valor. Telefo-
ne 58-8078.
CHEVROLET 1960, Impala. 4
portas, sem col.. 6 efl., hl-
dramático, vidros Ray-Ban.

AEP.O WILLTS 1963. pr*to.|Totl0 original, excelente con
«articular, vende-ee 3 860 000 ¦ fervaçfio. Ac. troca ou faci
Rua Embaixador Morgan. 23 H.'„t0: Rua Conde de Bonfim
>—-46-8204 j66-A — Tel. 34-0909.

—1962". 
I CHEVROLET 1953

CAMINHÕES — Vendem-se 2
Um Chevrolet 1954. carroce-
ria fechada para mudanças
e um GMC 470. 1934, freio a
ar e rodas raiadas. Ver na
Rua Costí. Ferreira. 148, Ga-
rj.gem e tratar na Senador
Pompeu. 144. Serafim ou Ze-
ca. Tel. 43-6696. chamar.
CITROEN 11 L 1050. Vendo
600 mil. R. da Passagem. 173
íundos.__ ^^
CARRO — Compro doiT3ÕÕ"ÕÕÕ
uma lambreta 58 100«i. restou"" "«•'«''t.i".' 

SFèilaIAv• Suburbana, fl.725 ap. 403,
50 p; mês. Estrada Joio Pau-iren?'. 6<"**; J.í'" •"'""¦Pilares. 4 vlst» com crandelo 1 122 IAPI. Honório Gur-
gel.
CHEVROLET 42, part., 4 por-
tas. óleo 30. pintura e pneua.
forraç&o nova. I 230 000. Rua
Capitão Vicente. 110, em
frente ao Hospital G. v. —
P. Circular.

— Palmar S. A.
DKW-VEMAG

desconto.

modelos 1965 Zero km —
prazo Palmar S. A. — Es-
lacionamento na própria
loja, na At Mem de Sá,
154. Tel. 53-0561.

Todos OS I DKW-VEMAGUET 1937 —
Vendo • facilito. Ver Rua
Vlaconde de Duprat. 5. Sr.
Oacar.

amiclando, na p-ria há um
mès. Tlxl capellnha. pronto
para trabalher. I 330 mll.
Ver na Rua Marechal Setem-
brlno 16. esq, da Rua Ca-
runa. entre Cordovil e Lucaj.
íORD 49. c.iii-i.-,»;-.. e — Em
ótimo eslado, mecânica 100^.
4 portas, b. branca, radio.
Oportunidade. Preco 980 mll.
Rua Montevidéu 764, 1. 3. —
Tel. 30-1232. Penha.

Pode trazer
iSneeitnico -- Ru.\ Lailisiáu

- Neto. 32 — Tijuca — Te'.ef,i-
C.ÒUDINI 64 — Vendo, 4 ml-|ne: 39-1460 — Sr. Jc* Luís.
Bonfim. 703.

lhoes ã vlsia. «em interme.

rl.*-r™ fnuri^°a"lL*0icr™T0— HUOSOH 49— Pequena en-
1 trada. saldo lonqo. Ver Rua

n.° 336, ap. 201
Niterói
GORDINI 6">. zero km. Oj-,,. v , .,..
rantia de fabrica. 4 350 000 '530 FrSnCIJCO f-BWl iVl.
?.**?*)- M'3mtjZl—-—hüdscsí-Ti*.si.eimm
GORDINI 6t — Unlco dono. rol] dt en;.-ada. letras--da 50.
Impeciiil eitado de constr-jv.-enída MaracamS, 604,
vaçlo cara *qulpamjnt« 5gS^3 m _ pãrt""merAnicos extras. Somente »."L_r-™ „-., rt» í-n-.di— Rui Henrique Du->c;>m •'¦¦'¦ '
nata
mont. 71. procurar
Loriva'.

o lavador

GORDINI 1964 - Pequena
entrada, saldo facilitado. —
Rüa írf. Xavier m0 162.
GORDINI 65 c' rádio. Vendo

FLVT 1400 — Vendo parti- barato ao 1° que chegar.
cular. com rádio. Aceito tro- Ver sah o domingo. Rua Abo-
ca e facilito. Rua Barata Ri-lltçio. 363.
fr".ro-..,?!.?-. KABMANNOHIA «3 

~— 
Carro

FORD — Furpráo 1952. ven- de moca, perfeito estada
do-se em perfeito funciona-.4.BOO.OCO à vlíta- 27-2343.

linda
la. i

Av. Ma
de

sa'.<io a combinar,
rac fcfi &, _B04.
INTER LAGOS ÍIW*— Lindo
carro dourado metálico, sai-
do em novembro de 1964

i radio. C ,
verslvel. Tel. 57-3339 — Sr. favor dispenso Intermedia
Milton.^  rios — 27-9090

KOMBI 61 - Máq. instala
Cfto. po*ua novo*, tranca. —
Peq. lanleni. 3»se Cr» 1600
11. Laran]elraj), 543. Joel. —
Sõmétttt de 9 às 12.
KOMBI 1959 — Importada,
máquina nova. na cwantia.^.oojiji o\10Hl> I»4 pneus noros, como tam-jiuuK"',B UA,U11U

táxi Captlinb*. em bcm
tudo máquina ICO1",, por mo-
tivo de doença, ver e tratar
na Rua N. S. da* Oraçrs,
ÍE0_— Ramo».
MORRIS íl pronto pãrâ
tytbalhar. bue 1600 ex»-
l«nt* estado. Rua Gen. Fo-
Udo.-o. 330.

bém pintura. Ver psra. crer.j'Dipecavel. mn só dono
Vend» ou troco. Ver e tra-|niMmo. lí. Pedro de. Car
t
Realengo,
ar na Av. Sania Crur. 6JS.Ivalho, 97-F. Mcler, 1 4S0
íí»n'#>riffrt 'ò vld'> ..n f ii-fliij,à vlsU ou facilito.

KOMBI 61 — 6 portas —: MERCURY 47, 4 p. part. im-
Vendo. Francisco Sá. 41 — pecarei rádio, barato. ísc.
Pfeto 6. JR. Catete. 338, loja 10 —
KÒMB1 1963. ótimo estado,! Tel. 45-9596.
Sr. Ramos. tel. 42-0899. ho-
rário comercial, sibado e do
mlso. tel. 4«-7196j
KARMANN GHIA — Com-

Equipado com radio. Con-jpro um a vista. pref. 64,

ÍNTEP.LAGOS 64. converai- j" , .
vel verde metálico, equipa- KOMBI 65 — l iiirii pra-
do, estado Impecável. Tratar | (a — 9 000 km. Nov» mes-
R. Prudente de Morais n.»j mo. Troco e facilito — Tel. [mERCURT — Vende-te, qua-l_0J0._Ipanema. 45-8585   co nôvo. em ótimo estado da
IMPALA 60.'4 portas ?' c°-JkOÃÍBI 60 —"Perfeito ís.|<»nservaçào. Rua Carolina

MERCURV 31, 4 por ins. rá-
dlo original, pneus banda
branca, mecânica 100". —
Vendo urgente por ter rece-
bldo carro novo. Rua Sso
CrtstóvJo, 238 — Confecções,
tratar al* ás 13 horaa.
MORRIS OXFORD — Bom
estado, vendo urgente, nua»
Elias da Sllva, 343. Quintino.

mento. Ver Garagem Ver-
dun. Rua Castro Barbosa. 9.
Grajaú.

D. LUian.
GO"DINI 1963, equipado, es

luna 8 cll. hldr. excepelo- ""* . .nn«ervaca0 «o- í,,ach.,d0 2 l3°'
nalmente nova. aceito troca.IlaUo « 

fíü. 
"}?SIu„ Iferrelra.- R Sio Franciaco Xavier. 400! nio nova. troco, facilito

com o Sr.

tadá de aòvõ: R Duvivier ISABELA. Borgohí. UmtM ífclVS
„ V nieCRn'co especialista. DJ.u-Uo-iJ'-
"• •>'*»¦ — ~.,. -io.iiin wisirai

! Tt. Haddock Lobo, 379-A

FIAT — Part. urgente, 700,,.. „,-,
mil. Auguato Eurbosa, 171. GÕRDINr~85 com 5 mll Km' -''' -" --1—
T. 8antM;'49-»lM. _  Idades Veiido prla melhor INrF-.LAOCS
FORDSON 53 — Vendo noloíerta. Rua Tereia OiHma- 04, Ver Rua
estado, só à vlna. melhor;r»es 83. c^L Tel_;_J6-0337. mos. 83L C porteiro.
oferta. Base 550 mll. TratarlaQRDINI 63 « 64 Vendo umiKOMBI 1962 — Luxo 6 Dtv
R. Luclnda Barbosa, 16. — |ou c^tro em perfeito «ta-; Vendo ou troco base 3.200.
Qulntlno^B^ do Ver Rua do Catete 184. iFone 48-3063. Nelson.

_ i KOMBI 60 — Otlmo estado.
., _ Conversível í Vendo, troco e facilito. Vise.

Ver Rua Constant Ra- Sta. Labe'.. 46
KOMBI 62 — Otlmo estado —

I Vendo, troco e facilito. Vise.
Sta. Isabel. 46.

AERO WILLYS 1863
crádlõ!'2 cfircs. pneuscôr verde, ambas

«ranei etc. em est. de no-if*?10 ?r'S|n«1. excelente es-
voa, troco e fac. R. Baráoía°°. todo^ equipado. — Ac

' -de-Mesqults. 26.
1ASRO 60 — Transi. 62. o
iffMs bonito do Rio. Qual-

CAMIONETE 3 paasagelros —
Standard Vanguard 1050 —
ótimo estado — Facilito com
400 mll entrada. — Tratar;
52-C623 IU 43-2326.___

b?^c"' ICHEVHOLET PERUA

DKW — VEMAGUET 1962
. . . . .. _ .— Rádio, pneus bons, for-!ano 1960

DK1V — Compro de 60 a ração boa. 2600000 à vil. e Irata

FORD 30 — De Luxe. 4 por-
tas. bom estado, particular,
um nò dono — R. Raul Pom-
pein. 131 — Te',.: 47-8952. _
FURGÃO FOÍtD — F-ÍOÕi

GORDINI 64 — Grená. Crt
1 700 — Faço qualquer pro-
va mecânica. Saldo a prazo.
Rua Barata Ribeiro. 147;
KOMBI 1962. standard, cx-

JESP WILLY, «O — Em esce-
lente estado. Vendo, estudo
proposta p1 financiamento.
R. Visconde de Itamarati. 77,
ap. C-Ol — Maracan» — Nào
teie fone

KOMBI 59. Standard 100%
de mecânica, pneus novos.
Vendo l 500 * vlata ou 900
de entr. e 10 d» 100. Rua
Gonzaga Bastos, 166-B. —
23-0934. '

hoje — Tel. 58-8078.

Itroca ou facilito. R. Conde
ide Bonfim. 66-A. Tel. 34-9909

•quer prova. Facilito e troco,"na Rua Felipe Camarão. 41.
TÍERO WILLYS 61 — Todo
»qu!p. lat rádio, pneus. Tu-
rto OK. Rua Felipe Camarão
138 — Domingo.

COMPRO Volkswagen ano 39
60 e 62. pago à viç-.a Tel.

43-3006.
CAMINHÃO F 7 Gigante
P. estado, vendo. Tstrada
Intendente Maç-alhães, 899

Vila Valquelre.

DKW VEMAG 1001 64 e 63ÍDB SOTO — Vende-se. Tra- ÍfiaT 1 100 47 — Estãdõl-T-' Troco e facilito. Rua Con
1930000 sedan e Vemagüet, j tar Av. Pres. Dutra. Posto' ral 100"- — i vista ou a pra-ide de Rontlm, 577-

CO — Praça Acar«lr, 5 — Pl

r,n v.r.,1. . v.,i"w"— i KARMANN GHIA — Alemão60 —¦ -lendc-se, 
ver «icn-.c estado geral, lacl- •Çi—--—--—--——-— 

6uperequ,pado. excelente es-
r na Rua Bento Ms-pito. Te). 38-0328. |«EP Land-Rove. 5.. mecA- ^ 

< 
conservaçAo. fac. C

e 2* a 6* íelra,!nrmãürTêi: eoulnado. VT- i??«..» tMa í""' pneav
das 8 às I

. . - ,HtO. Tel. 28-0528.  |
64.^ Pasamento_a_ATlsta, .to. Rua Djalma Ulrlch n. boa, 106, de 2* a 6* teira, Ioobdini &'. equipado. vT-\ "'^..

. i^- [das^_às_17 JlOras. Irias córes. estudo de novof ¦
'- Latena. moôr."cl^ta no^i 1800 mlK «ooo por DaupW-

t nâo tem traçáo. efl 87OO00«fi,nKW At. Democrá-

!;iao l.o que «parecer. ¦ty*fi>t|tlcofc W-C Tel. 30-1814.

Ifcne 58-6769.9 lu-(equlps. Saldo a comb. Troco. Presidente
952. Ver e tratar. Av. .Rua Sâo Francisco Xavier,' DODGE 51 Utlllty mecânica i

Marechal F.onano. 52 «r. Oe-|3« — Maracanã. {daa pequenas com rádio tô- FORD l»47^rcãtrõ_"de_pfr-!''*dlo e cap'?
GORDINI 1904 — Vende-se c:

«o teve um
Vecar. 43-0343. Mecânica lOO^c.-hATrPHTvr. «50. 61. 62 e 63!d* r.ova, particular. Vende- jça. pneus b b ; ótimo eita- dono. esti como noro. ver

ingo no Pôa.o do serai. 1230 m'.l á Visto —"na Rua Testcnlo Rejada?.CONVERSÍVEL. Chevrolet 54 780 COO novínhos em f5'.ha;se hoje e dom
mecânico. Vendo excepclo- I equipe. Saído a como. Troco.: Brave, em B. de Pina otl de 'Suburbana,
nal. Preco barato. R. Silvei-!Ri:a Sâo Francisco Xavier,isseunda a eexta-feira, no tel. !dura.
ra Martinj. 132, ap. 505 —242 — Maracanã.  23-7231. E?Ãt"o
Tel. 43-1332.  DKW VEMAG 63 1250 000 U-JUAUPHINS 62 — Impecável. í < [Al Ji
CADILLAC — Vendo cem por|i1 há 2 meses « Vemagüetiest. d» novo. superequipado.'

nova. Saldo a comb.|financio at* 15 meses ou

10 033

cento. »no 50. Praça Coelho
da Rocha, com Gordlnho —
Urgente. No ponto.

Casca- 25 27 — Garagem Lana
ITel. 22-5799 — S- Antônio —

'f7nn~ 
iMar.cbrelro.1 4UU. Keque- 'GORDINI «4 — Equipado.

na enlrada. Facilitado. Rua teu. WF&0; FaÍ5fto0
Troco Rua Sáo Franclíco j combinar. Praça Onze. 173-A t;. francitcA Yavlor IA? (Metade. Rua Raul Pompela
Xavier, 342 — Maracaná. Idla todo. |J«0 rianCIJCO AaVIei, 10í,iíso, ap

37-33 
JEEP 56 — Willys csp. aço
americano, vendo urgente,
bom preço. Rua Luis Bar-
basa. 14 Pç». 7. - ¦.
JEEP WILLYS 1*52. vendo
um em perfeito estado, ape-
nas 1000 enirada. restante á
combinar. Rua Sousa Uma.
ZI, ao. ~on

urgente CrJ
Hu;
601 — Copacabana a

KOMBI 59. ST. míq. nova.
tranca etc. 2 590. Fac. Ver
e tratar Vtae. Plraji 1! —
Portf'i-0; '___
KÒ: Í3I 1964 e . 1963. Facili-
ta-se. Barata Ribeiro. 197-A.
Sr. Reis.
KOMBI 1933. luxo. vendo. R.
Limeira. 153 — Cavalcante.
KARMANN GHIA 64^ Ultima
série, c' 18 roll km, aceito

MERCURY 52 — Mec. 4p.
Rd. Part. Vendo melhor ofer-
!.i. Rua Cond» B,i:pendl. 103.
Tcl.: 25-4086.
MORRIS ÕXFÒRD 3ã~— ES-
petacular estado com rãrtio
pode trazer mecánlro. Rua
Veuceslau n. 40 — Melcr —
Vendo urgente.
MORRIS ?-2. táxi 1 400, fa-
cllito. Ver Av. Amaro Ca-
valcante. 1775 — Eng. da
Dentro. Tel. 38-2793 — Vai-
dlr. l_
MORRIS 52 — 0~mais ítn^
do do Ttlo, todo original
com rádio e equipamento —
Vendo o\j troco por carro
nacional. 1600. Rua Curi-
Mba. 260 — RealençO;
MERCEDES-BENZ — 17Ó"-S
51 — Rua JccA Eací-nio 31.
fundos — Vende-se perfel-
to estado.

JEEP WILLYS 57. 4 cil. ame
-tcano. pela melhor oferta ou troei carro menor va.or. R. IBenl
i combinar. Tel. 43-3783 IS&o Francisco Xavier. 400. nhâ.

MO 51 — Salon — Otlmo es-
tatfo. tvftdo, *roco e facilito-
Vlec. Bta. Isabel, 46.
MKR0EDE8 BENE 190 — Ano
185S. sajolina. 4 clllndi-oe,
motor nôvo. forraçio a con-
ío. vendo á vista — CrJ •
5 SOO mili Aceito troca csrro
nar<onal menor valor — Dr.
Bentes — 37-9307. pela.ma-



<?mm

' VEÍCULOS SA.

SERVINDO UMA VEZ SERVE SEMPRE

1065 — VOLKSWAGEN, Okm  2 180

J064-AERO WILLYS .^  2890
1B64-DKW VEMAGUETE  2160

1964-AERO WILLYS  3150

1963 — VOLKSWAGEN  J680
1903 - RENAULT DAUPHINE  1190

1902 — VOLKSWAGEN  1390
1962— DKW BELCAR 
1962 — 61 DAUPHINE 
1962 — SIMCA CHAMBORD 
1961 — VOLKSWAGEN tSlncron.» .. -
1961 — AERO WILLYS 
1960 — 59 VOLKSWAGEN 
1952 — AUSTIN A-40 ¦-
1959 — CÔNSUL 
E muitos outros carros — O restante em suave»
prestações mensais — Aceitamos seu carro no
estado, como parte do pagamento e adaptamos

suas condições aos nossos planos de
financiamento

RUA CONDE DE BONFIM, 40-A (P

I DENTRO'
I I -» \ «• 1

I W_W\w___W_fi' ___\___¦ _\\\\\\\\_W __\\\\\\\\\\_____' ______Wr

I- \ \)^te-W_ y~^ ;—- s r'^--

______U_____U_\__U^--UUUUWUUUUUUUU)
850 _ .

1290 â
1 190 f
1 190 I
490 1
490 , I
690 I

DE POUCOS DIAS...

SCRVI^rjEWO^CARRO^PpRFÉITO"Òflerijj^SõoMflrwíiTyt

ISTMGA «0. — Puittlonando
bem. conforme fanl deaoons-
tmcSo. Vondo 2 mlUióe.1. —

|Tel. 37.3173.
(UrOOOBBAKBIt m. ocànEwoll
ti» praca, Cr» t SOO. At, ílpl-11
tAcio reaeo» SM — Ipanema
BTDDEBAKJER Champion
Ano lt>4«. eom ridlo, bom <1«
miqulna. Cr» «30 000. Rua
Ciu-doío de Morais, 323. --
Br. Manuel. Facilito.
STANDARD VANQUARD ÍO
390 mil de entr. ridlo, S
pneus povoe, mecânica óti-
ma ete. R. Guatemala, 3<S0
Penha.

wêêêL mm.
ABERTA DIARIAMENTE ATÉ

ÀS 20 HORAS, DOMINGO
ATÈ ÀS 14 HORAS

Vende - Troca - Facilita
1965 — AERO WILLYS, pouco ro-

dado
1964 — DKW Sedan, semi nôvo
1964 — CHEVROLET IMPALA. 8 cil.

4 p. scol. dir. Hidr. impecável
1964 _- AERO WILLYS. ótimo estado
1964 — RENAULT 1 093, em ótimo

estado.
3961 — VOLKSWAGEN, pouco ro-

da ilo
1963 — VOLKSWAGEN super equi-

pado.
1963 -- DKW Sedan. superequipado
1963 — AERO WILLYS. equipado
1963 — GORDINl. ótimo estado
1962 — VOLKSWAGEN cerâmica,
1962 — RURAL, impecável
1960 -— DAUPHINE, em bom estado
1959 _ VOLKSWAGEN est. de nôvo.
1951 _ MERCURY, 4 p., mec, óti-

mo estado.

Rua Mariz e Barros, 724-Loja
Tel 28-7791 e 48-1403

SEJA QUAjC FOR ® MARCS:
CHEVROLET - FORD - kMO-WIUVS-JIII»--*UMjt^g*»

PHINE - OORDINI - VOUCSWAGEM -J>JCjW _.«¦» **»CJL0j>/v E OUTROS/ i

Peças originais e das melhores procedências

SIMCA IM» — Modelo 1100,
Tôds prova — It, 811va 8ou-

«7. e] 4 — Est. Olaria
Sr. Lemos — Cr» 030 000,

' '¦"'"¦¦¦"»' y^r^nr-tr.

SKODA 42 — Camlonete —
Carga • paasw. —ótimo ea-
tado geral. rsclllta-ae. Rua
Garcia D'Avlle, 130 — lpant-
mu, Tal, 37-0377
SUICA CHAMBORD «3 — 3
andorinhas, eOr zmist&rda,
forraçüo de napa, ridlo Te-
lespark, antena» traseiras,
tranca na direção «te. — 3
milhões — Te!.: «6-1310. Dr.
Carlos.
SKODA X — - Tipo OUvl».
com rádio, chave geral, «tc.
vendo com 700 mtl. reit. m
comb. Rua 9t d* Melo, 411
Bar. 

__

MAUÁ AUTO PEÇAS S/A
MATRIZ Kun Sonador Alencar I') Trlif U-

SIMCA-8-4S — Excepcional
eistedo. plntur» forro, mec.
100%. Ru» Sllvm Rabelo, 36.
B»r.
SIMOA «1 Chambord. «qul-
pada e nora — Vendo 3 700
— R. Curitiba, 200 — Rea-
______

FILIAI»: . ., ,.
ZONA NORTE: Rua Fip.-oira .1.- M.lo. 20. - 

j, 
, . - - > ¦

Av. Brai.il, (>«>»" — l-"í» n — Ml r M >,U

ZONA SM.; 1'rnça l»-ê <1<- AU-nrar. ."> — 1<'P <

T.l.-f. 25-2960

MERCURY 34. hidr.'. ,,' rà-|FgN™CMM--ê555^gi^^g^dk 
*£&

dio. vidros rayban, nova. — "»•<• — 
,},'"?,° S.i-na se- Velho. 87!. Cordovil. ,

Facilito, e.' .730.- R. 34 úe «no nwlonri. Tnjw »»,£ ™"°- .^ _ 
'_ 

v„ ^

SIMCA JANGADA 1663 - Ven-
de-se em bom «atado dt tun-
cionamento. — Tratar na Cia.
Humaltá. — Tel.: 42-6404. A
partir de
SLMCA — 3 aincroa Rallye
especial 63 — Ultima a4rle,
excelen t« «atado —Vendo ou
troco — Av. Frea. Vargas n.°
338».

r]f REI DO

0HIDRAMATIC
Regulaganj i* moloits. Sacio
«padaliradi tm Hidrimanc.
notoi»s Retkit • diftcio «diiulle.

Waldemar S.
, Ramos

Rua Cupertino. 452 • Quintino

). 1. Gonçalves Mo Pecas S/l
Desde 1935 a serviço _o_ eutomobilistaa.

/<JN UNHA NN1LLVS EM

\WIUYS) GERAL-LUBRIFICANTES
m^ E BATERIAS

Av, Ernâni Cardoso, 164-A 164-B - taieidura
Tal.: MH. 740 — Catai 90-1736

STANDARD VANOTJARD »
— Otimo estado, equlpadlssi-
ma — Náo tem melhor. Rua
Divino Salvador. 11, Pieda-
de.

-.-, ....,,., TeleVoné^iíúnda-terrTnã Praça Alber-lROVÉR 1WÕ —" 800 Ver M-
í'ai°,',,19 '«na0f- le,"0BC-,J0 Monteiro Pilho, 10 -.Ja- bado e don-.lnyo. Rua TaT-
SORRIS Sl/SÍ em exe. ee- çar*. 

com oA^!» 
g«fe 

»íg «»«•• *'• *•'
tado. Vendo barato ure. -?.»*«.?<»"„",**„,," °^l°ro "• ¦*>.__.
lí-.;a Marechal Jofre. 88 -!Tfl. JR-O^M, ríUiA. 0
101 — Ornlaú.
MER CURY 1953
Lindo curo superequipado.
¦umento. Ru» Conde Bonfim.SiO mil. tacilito.
A o 703, iSuburo8!3R, *?*»¦

.pontiac i. - 1%u wdr.; RURAL 64 - Vende-se. No-
"' l r ; piva, ioda equipada, inclusi-

ive c rádio. Ver t Iratar na
Coupe — \-u_ Tel. 47-2448^

vendo barato e ;: ».;PREPCT S0..perfeito.. Pço
30-7043

SLMCA 1»«3 — Peclllta-K —
Barata Ribeiro, 197-A — Sr.
Reis,
SIMCA TUTAO IWM — Ven-
do completamente nOvo e
«uperequipado. Côr amarelo
e verde :r..-jy-,c-,. Finando
parta pasamento. Rua Coo-
de Bonfim. 703.
8TMCA

pBpS
FRISOS*
EM DURO

ALUMÍNIOr.ntt.r°-rnToUrw:
Vanda» atacado • « varejo

SUL AUTO INDÚSTRIA LTDA.
Av. Subwbana. 9.648-A • R-QuinUo. 5t-Aj

r g a n'i 2 a ç á o

UDÒNIBUS
Peças e Acessórios para
Carrocerias de Ônibus.

LOJA-Rua Quintão, 80 - e 80-A
Esquina de Av. Suburbana, 9648

VASH - Duas portas e 
'ra-'• 

PLYMOÜTO Sl — Eetado üe
fdio orijlnal. maq-una retlü-inoro. BujliOeí de Carrallio
'cada. sno de 1950. Te:efonep«_—_JeK_r!-S4H;
!3S-2I34._ IPBUQSOT 203 — Ar.o. 1931
ÍMÒRRÍS 1948/50, Vend»-se|— V«nde-*e em ótimo eata-

em bom estado Ver e tra-! do. Tratar na Rua Edmundo.
tar na Rua Pedro Ernesto, 14SJ-B — Pilares _

I'íi'-!?1--^3^03—co^—í^S1' IPEUGEOT 5J 50.7 — Tudo
ImORRIS OXFORD - Ven- OK. Cr» t soo 000.
do, 52. preto, el ridlo. 4: oferta pref s^v- Ver sito.l&gff^ '" '

Rua Ana leonidia n. 150.
CHAMBORD «l —

930 000 dtlmo estado. Saldo a
comb. Rua Sio Francisco Ia-1

, . ,vier. 343 — Maracanã.-Tua Bjft^gmaaajaf >~]
___________.._-.. ...,. ". — ¦¦ Icni

RüR.\L WILLTS

faciltto.
na. 700

- Partlctj-
compra de particular.

63 a 44; «tandard. tra-
-,.„*„|Ç*0 I r0<1"- ür-lco «lono. per-f''t:,1<io;fetio e-«tado, 4 vista, Telefo-

pneus, perf. est
Ru» Ped.-o

Tei; neJW-iSJ»-
RURAL 65

.VASH

equipada
Roa

. -.•-.-..-. ;.- • '" ¦ ««rai i.r.mur,*, 193. L 1,
Vende-te ano 51,jmagníílco. 1 IíO mli. Acel'o»berta sábado at* *o »»•

e dom. Na Rtia Ana Le0-!^. Vurii^r*r^r~pirtií5íí; Troco t financio.

SÍMCA RAliTE TUFÃO I9d4
— Vendo, seminorvo. equipa-
do. Parte facilito. Ver e tra-l
tar na Rua Prof. Ortla Mon-
telro. 133 Laranjeiras.
TÁÜ7TOS 1931 — Camioneta
pav-agelres tipo Vemaguete.
Motor reti. Rua Barto Mea-
qulU 131.  

roiIamentos SKF
DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

B. RIBEIRO & CIA. LTDA.
MATB.Z; R„a f^a d. Mala. <6*C a 164-A - TaWon»» 28-1360.23-3927 a 3.-6900

iRlo - Rua F,9ue»a da Maio. 37^C * 376-0- lal: 34-8288 - Sáo CfWovio
Imo _ Z B<aí da Pina. 468-loja t-UU 38-1360 - P«nl»

\ Sáo Pauta — Rua Guatanarai. 488-Tal: 52-4571 ..riLtâiS

\ Petfópelts — Rus Monta Cuerov 37

RETENTORES - ROLETES - ESFERAS

TAUNCB 31,
do. facilito,

ROMA PUBLICIDADE — 43-9266

Atnl>as.>ador. entn ridlo muí-^itru. R-.:i Andrade Pertea-;, dorainxo ate 14 hs. Isaldo em 10 i ;
to bom de ttldo. *>BXáO j"*for 42. Catete 8r. I<ila: Uovgi"la."iirSSS~SSa5!Ci«men-... !43-A._
vrainento. 112. 43-0371, Sr. PLVMOi;TH 39 — 4 portaal^:»- , ,je maquina tf ridSOifÃXlB"c7»"'«»
YUjpUO. i_ -an —,__ 4 Tís.t- ruí c_i.it,;,:.,-, nao mil a flsta e _._¦> «as:

em ótimo es*a-
com 500 mli,,  -'3 

000 - «-Í^K^AO^^-.^^.V^^^-ul, ,
ourao e»-..

A completo! lulsa. 33. F»Tor. nio ITel 47-33Í3.

Ol-DSMOBlLr; lüõrt, Cou-ipucu. 309 — Una,
pe — Vende-se ou Irpca-lpACKARD 40
se alisolntamenle conser- zoa mil à tis
rado, qiuse nôvo. Ver na quês de

ÍSOO em 5 meses. Vtr e/ p
ptUOHO r.a Rv:a Cario» \Tudo bem ,. ,„,

B\\x Mar- «n"*!0*^J!?-__*Ç!-. Iot-
Sapucai, a.» 1«0. IRVRÀL WOJUT& 61

,. estado de nftTO.Jvfir¥«H'AC.ÍS""Í96ra"l9M!V«HDO a^tv^*Í^£SSSl
_ c«.u. r_m^\)^^^^*^__7.\f^_9_ «.^.ça.çr»! 3W0OOr°-!com nad

lumlncsíM. Bartolomeu
_ tre, JM. ap. !01

-mun. ^SgíRpEi^S ^l S. Chevrolet 64 e 65
bom eslatlo. Paf> a vls-.a.j
Te! • 3«-0«4i — Jo»o. 0 Sm., todos ok tipos, *qn.-"' pados, iodes Impostos pa-

Troco,
financio. Kuã Real Gran- lá rlasa eu a p.-*s.. combi*

Pode -..-ner meclrtlcJ.

Rua Xlcaracua n.* 405 Te
(dias útelsl e aos domin-iPLTMÓUTK 30, praí*. ridlõ;P6»to
coa na Ru* Aurora n

- Vende-se. Tratar e Ter no;ea.-ro europri
— ;íri*V^Ê'^-"k™m«riI5il<lf»- !"• "- »• sibJld', »í*r-!.Vr.'suburbana, D 304, casa 13

a aSlito! to ata 20 hs. e domlnjo;-.Ouaherme.
Shell, na Taquara Tratar Ai-, K'cwia Senhor» dejaU H hs

S.ípneus b. b.. for>ac*o nora,!-. Jacartparuá. rtttna. SO ag.,«0a. JYOLK8WAGEN

OLDSMOBILE 62 - F-85 -^.^i^^^ZlJ™ , ,.,4 porlas, seda,8ciL,Md.fe^^^^d^^?^^RSSg£.=ag? ^T__*M

VKíDB-SE — Ford P-400

VOLXSWAQKN 60 RAtilo; iso«. Av. Copacabana, 71-A
Uvas.. l/i^-^a':T- _\.*??|Teli.-. 37-0350 e 37-0IH4. Jor-

do. 37-7035. __. CHEVROLET 1965
e, trans-'v^TOTiÒDÕE^r^Praçs.i?-.!, SsSar Rua R**o lo-jlindros. hidramático, acei

VOLKSWAOEN «1 — Vendo j
equipado, pneus novos, mi-

ridio. O

,k_\_ ,(,-„, 10"; l« B,«.|fin«a» bon». Tel.: 47-32«.ü T*».»*r...T«,.-_..?*l?1.?*: !TA3C»rêtRO CAPBJNHA
radlO, Cüapa m IJJ. r|lr|Ç« Joana An,-í!!ca Uí. Or.IstMCA AROKDE ÍS — EmjVenda-se Tratar tel. 71-ltM.IVOLKS — Compro — be

J02. Pca N.
PONTIAC 47cedéncia diplomática. As

propostas deverão ser en-JK//^^*^:;!^^
tregues até as 15h30m do^f*1 Her—

,ôtimo estado. 1 ICO 000. >"»;iyiÃT'5cè. 33. tlcícõ"doao. —
Duas porta», cüito. Av. Demora*Ucos. 34. & !ct!Jl, ^ .,^,5^ H_ j^,.

Aero Willys 63
Azul, couro, b. branca, Cr$ 4500000

pneus novo». 4ec., 4 p..
Vancuard 3l.!ç-nfiíwaor Gablro, 13".

TAXI — Voí_tanra«<n, un 41
íperíeito eaudo. aeminovo.

Cachambi.
rlnancla. Rj* Jo»4 Higino,

;í7. ap. 303
.ÍAUXUS $. — «alado de

critSoos. _
VÕÜCÃWAOÊN «3. dtlmo M

O!eo 30. c au sl entrada. Rua>_ fi,i-;,a;' }j7_ j

avista.— Rua Conde de LeopÒldi-^^^àni^M^f^^^^^^^^^t»
na número 725. \"W& KU1 " út M*t0- "tmSg

, PICK-UP rORD 30 F, 100' — jtar. ealia. pintura
dia 23 de agosto. Maioresi^1"10,-, Tr0SLFt «"«.''"•ivewje-se m-ofenauiu w uv uS ¦"»• selo. Ver «*bado e dominjo.;Kondr!o. 1 tm, ______ Cs
detalhes c, o Sr. Goodman, r^ .*^ís!»-_»5_: . kõS^"chjoíwkS>'"«tjWíS^^tiSJiSiSI SluSSTSw^iiSw* o""10
52-8055. Ramal 459. EJSS s^w ã^k»?^1^ MSÉ^i$S%«â ^5SE--^

ítílo o.-!?. B. B. ^"o^nS.0.'!Carmo. «Ias ít*;» tf!. 3J-80J3.SIMCA 6J — Chambord rtíEsíliS-n K__^~!ra_STns-»s

Documentos em dls. frKen
te 700 ml'.. Jo4o Rodrigues.
Rua JoceUns Fernandes, 303

dan ou KotnM. í*»|o hoje. U. «| 4 — Tlluou.
Fone: 4Í-JST1; _[v01XSWÃãÕ< 4J — Supere
VÕãScã Ü — 3» »*n*. supe-íqulpado.
reíjulpado. 1 430 mil mat'

10 x ISO. Acet-.o

3« — t.juc*. Posso fa-ito troca. Rua Barata RI-
a*tadO.|&U«ir com crí 1300. Sa:doibcjr0i 197.Ai Xel. 57-3IT8

lp«a

ünlco deno, <iu*i-
quer provx. {acillto e troco.
pa Rua fj'iiS________^_______________

üiJr.íou OKW. At. Demo-i VEJiAÒÚrt 45 — Ultima aí-
cratioas. Ml-B. Te'..: 3?T.S»í*Trie. máquina !00'--„ lataria

Dau-

«to bom eatado. Vendo
troco. Tel. 44-4039.

em 15 meses.
VTNDO De Soto 31, 4 po!
ias, 4 cilindros, urgente. Av.
Itatiaia, 33. J03. Caxias. Cen-
tro. ____.
VOLKSWAOEN 61 — Todo «7,
radio, capas, b»«*«!to. caio-
tas. 100-"i de tudo. M/oferta.
Rua PedroOuedes 49O03
VOLKSWAOEN 1«3
s4ri« Otlmo estado

- — Sr. Erüdo. <P

rn
UE

it. li'
% W

fiGÉHCÜ- J |
OF CUíOMÒVEIS||í;

FIQIF, CIENTE! TEMOS OTI TI,ANO
VENDA i'AR.A CADA CLIENTE

1964 _ AERO WILLYS, diversas córes
19H4 _ RENAULT GORDINl, diversas côrcs
1904 _ RURAL WILLYS ótimo esiado
1963 — RENAULT GORDINI, bordeaux
3963 — VOLKSWAGEN, azul
1963 — RURAL WILLYS, ótimo estado
1963 — AERO WILLYS, div. cores
1D62 — AERO WILLYS. c6r ítèlo
19G0 — AERO WILLYS. cõr azul
1960 — DAUPHINE, cór azul,

TODOS OS CARROS 100rí REVISADOS
RUA MARIZ E BARROS N.°s 774/116

TELEFONES: 48-7454 — 34-9316

|c-_»._
OPEL KAPÍTAN 34
dt-se em perfeito est
ca Rua Mena Barreto, 40 —
Botafogo.
OlDiMOBrU: — 53 2 p. mo-
tor «eo 30 Kldrataat ICO*.-.
rAdlo. A vlsta ; ÍOO ou ej
1100 de entve 6x".20O0O. Bus
Clarlmundo de Melo, SM
Tel. 23-8903. VSiter.

Unda cõr. est. de «ro kra.( . v
CnicoiFlno trato. Pneus novo*.:^"

ridio trans. Cr* « '¦'¦«<-¦> "'

de entr. Saldo
»e* — Troco. n. .ar»ujo;dlo „„„„,

Vende-eel — Com motor Brasi'

VQUCSWAOXN i«». supere-

nado. 
Vendo, troco, facilito

i. 81o Francisco Xavieí.
CIí«^ro;et a« 3S6_

le mo km i™""™ '3 — veno«-«a t9S4 _ com motor Brasü vblitswTÒFV^Õ-ÍJ «qul- :«-" PAr* PTi!
eus nov™5^^^'*'-.*.^ Bio'}^. 

giíg >-«» *Z™1 pad^ctfcSSfè. Impe- VEÍDO Oldsr
ri ISMOt» S^2S .X"}".-J*: ítlvo de t:aiem-- .^" 5t cttel. 3 470 mil. urgente, dramático¦ err

R. ai^BwsaaryfcS^"

— Ul
ParUcular

para particular. 47-0332.
Teixeira de Castro. IO ap. 304
Borjiucesso._ Sri_Porto;
VOÚCSWAOÉN 63 — Ultima
aírle Otlmo er.ado. Particu-

¦t-KíDOÒidsmobile 1933 hi-

CHEVROLETS
DIPALAS

Vendo um 1964. 2
portas e outro 1963,
com 4 portas, mecâ-
nicos, 6 cilindros,
equipados. Tratar na
Rua Padre Feijó, 21,
Niterói, com o Sr.

Vm~Mma^^\Silva. (P

B.B. Superequipado. 3 4W|=

Tista.
elhelro Melreiles
m América GB.

:riv5n)?ID8:-tn* -,EEP w- noT* — Uma, 47. ». — H. átMtnMo, 3«» — \<rt_a Oapallnlia. nóvo. Tr*-.a.-.BB. JtWgZpf
'¦o. « -^X^MíiT^-1"ÍSí-Sí,- - Cni« dono, 4 por.. * e»- TAXI Capellnha 0 te.«M-;h» ;, ^'.tt?** Z~ ^oSeW»Aam

Vil, U TS- VÕÍKSWAOEM «1 - 3.» st-Lobo, M, TS-_»-"-¦> —tadí

PLY3.ÍODTK +3 sso mü. VOUCitVAOE*
com táxi Capelinha. O sai
do a comb. Bua Conde de
Bonfim, _40-A^
PÃCKABD~3J' — 300 mü dê
entrada e 50 measaia. AT.j
Maraca;: i. 604.

174 mametuo». Ique 1-45101 - KiflenApoUs. - Cora radio. «*rtO •*««*- -roço • »"¦ *• B"*°

Vendo mod 1»32. MoUto terjhUndado ..' nada consta ~ Y-~^-?:-—-=^-*--ffr^n," ,« VT^. «fLulíO-.Vendo barato Hsddoclc Lô- VOLXS »» e ft4 - Veado.M* tUroue_sa. 3.a sèrle. saldo
troco e faci!l;o — v iK

rte. Vende-se um em estado
|(je noifo. Ver e tratar na Bua

Prudente de Morais, 1 033 —
Sr. Xavier.

adquirido carro aero q^
metro Xtelhor oferta. Tratwjbo, ««_— Taeeira d»| deaembro 43 rMIo trta íalxas

buslxt>

CP

DUJSMOBIUt 1»« 
'---" 

Ct&ifEH&VQj!?** Í«JS_S 
-mus Embaixador Morjan. W|>rAXI>»rBÕ - CapãHnBã^"~|i"?-:J*"~f JS —— i Tr/Hana~Snrjs"nõío« Con-ve^ve:. pmtura. capeta 4 ^[^ r°bl"^ SS^ ™*>t4-tJtLJtfÍ?'. r N?" -^^.uSÍ^-Stf!!!! Y01ICSWA6QI 62 - Vendo,te^ial^^r^lnar-

pneus novos, motor e,.h!-l^:flta^tJ!l4b(Jc^' Xo - SIMCA CHAMBORD B. r.«l- ¦fXxÊWKTBÕ^Ígistrador _ 'W-^"MV Ka 
»W Jaceraal. 33. ap. 101 -

dramático na gaantia. \en-jv?endo uc<o e facilito Ver:«ha. 1250 =11. Saldo comb. ^^ dur0 Com naíil eons-jM<juena entrada. KUÍ MO Tei,; «a-js».do ursente ou troco. Ver Av. :,,»,;. „» Av Sinicnirt:«9 ? Dauphine. Oorulnl, u. Vendo urcente hoje. par- í M . v . .. iii hw?i_kwwiV»K 13 a 43 com-
?l»^%í,^:rl^,^ * riS3w^ P^- vw ^tacw.« «^ «-a- S to manM^o».'- Su. Fnncwco Xavier n.» JWo ^f2r*SStó^>',n^.
lr______S_MT^ M » raPCMOT aW, 1954 -. m- »M<y « - Vendo^.jrep- Mena ]Sarreto. 19. Br. Jc*_. VfjgfgttGSrttiZj*. «o- ?e» pr.*» -Jj/lOl^
OUtoMOBILE 1963 — 3S. 3, „,„.,„,. , iim.ii* no- cional estada, «.iperequipa- Botaio*o \ZiryZSn\_t___a com 13 000 im. t,k< vã.viVãrv «a • ai _
Sx»nas. Ver.de-« o tçMíTW fâ*- ^ ^"ia íu^'tí^a - do 

" 
ridlo. Cen. UrquUa. TAH?<,APKáltóA — Wtt- fôiSrííuSlO -V»t« e ver V»1.a;> -V.Í., oO , ..

d°,d0.-^; SSíS 
r5ÍS?M^"'«o »^~ f"Jmo Ver 63 IMi J1-WM. pleto. Ar. BrU d. Fina. 144. tiuSda-Í.Ira - Tel. 33-2333

Itf&n. lL'n *u-oJ??ãZ .1* t!it" na Av- 8in!» Crui^SIMCA Chamhord «. côr pe- t-er.ha.  -Pacheco,
anur .^l Ve- e tííar <H! - Realejo. .„!». Cr* 1M0MO. s^do a fAXaÜraO^ V.ndo um vSSÕÕ~* meu VolXs. a!
r.a Rua vúcondi de <^Rx_NÍ«h«-VÍHdí-.*tf!Ki^ Capela aferldo, proa-U»o 1933. todo *"~»-lf»
Prio n.» 20 - Tijuca: Tclcnlca. « cilindros, estado de.- Telefone: 4,-.WS. Temi VU). in„aiaçâo, com me- «, u a tista. se "\«"»»
íone 38-4737. inova, araperwjuipada — Vtzi- •W..<L_-?-.T'l±_-_.- cr a», etc. Tratar com Tamar, aefel-.o» leva tíe íraça.
¦'"'-_r.-7...-__--^ r.—-r.\__ ou tmro r>»r enrro r.»-iRi«f-A 1963 — Olt. s*rlefR,,. o..â„ úe UbS, 334. mais Undo do sno. Rua

ALUGA-SE

CARROS USADOS
'•jí^l.yp"-,

Carro

ÀPRAZO
Ano V.iitr.ula

SIMr.\ 1963
SIMCA 1961
SDIC4 1M3
SIMCA O.» Série) 1M4
PHKSIDKNCE 1»63
TUFÃO 1961
ALVORADA 1963
SIMCA 1962

rr. soo oo»
Crt 600 000
CrS «09 000
Crt 900 00»
( r. -00 000
CrS I 3110 000
Crí 7oo ooo
Cri <oo ouo

gSSSSS^toJ^gJ^fi»^ dr*0af^;& 
jJSÊSR! 

*«TSS2;|íSimnU) Capelinha hlln-
Barata BlbelW. «8.-; gov^^a U_l - V^F-^ c" o peq.' R"cabuçu. U6.jdado n. 300TT completo. *S*-
OPEL KAPITAJJ 32 - ôti. Pf^lAC « 

^^^«JRfe. Sr. Porfirio....Jrldo „) ««"U; ™~. 
£*£

j aíertde».
PISÜGEOT 51 — 1 200

ifadlito ou troco por ItcK-l Tlluea. [.,„,.. „ Vm

15. Sio Cristóvão.

~ Vendo
coloco em

.RURAL WILLYS 1«W • 19«3> Iroc.Q t !»__• R. Bario de!d.n Rcf(,B.
OLDSMORILE 40 — Vende-, ! M e :JM j dl£j. lôdiul em' MeaqulU. 3». __ . TÃJmtinTlO''V 019«'íí «"Sa 2—.- • -?-¦-simca m.."»idH.- ^^^^-"^^^iS^^ft^S

O RESTANTE Você poderá pa«i-lo coníorma
suas routenlf-nclas em 4 — 8 — 13 — 16 ou 30
mesrs.

Funcionamos rtlâríamcntc, luclusivií aos sába-
dos até 18 horas e aos domingos até ]: horas.

ã jimcar.s.a.

_t.nj»^'.*^:^^^,,!,;, facilito eom.do
RENAULT JARDINEIRA 194»:->'--. ¦-?*- c-i^.imi

Vendo
1<W de V ¦nwosçim^ o.. *«¦; \ZZ~~.Z,7 ¦%¦-
lefone 34-3780
RURAL 60 , . ¦
renciais — Vendo ou troco!fí^u ct>_rí_ Crt S 350000 k ra — 37-3746

ia Curitiba ;„,,,, RuR sto pranclsco!_f^,itlrcarro menor Rua

Av. Pres. Vargas, 3 149 — Tel.: 53-1641
(P

por motivo de nio po
¦ der trabalhar na praça —
|V«r e tratar na Ar. do» Ita-
liam» n." 485.
OLDSMoniLE Sl — Vendo
Crt 1 500 000 à vlata — Rua
Klcsrdo^Machado^ 334-
ÔPEL KAPÍTAN Talemiõ) —
Pouco u-so 3 800 km. de íi-
brlca cons. 9.7 Ita. 100 km, K
cilindros, 4 hortas. Origina:
fibr. c caiei,, ar cond.. ra-
dio, pneus forr. Int. s, ueo
— Esu-aniteiro por ausentar
se do Pais tende c/ urg. —
Ver na Rua Sousa Lima, 397,
:-.p. 803 - Copacaban^._P6sto6.

OIDSMOBIU 52 - Enlrada
500 mil, pequena prestação.
R. S. Francisco Xavier, 162.
ÕLOSMOBILe" S7 — Com

!4 portas. Vendo urnente por'motlto de tlasem. Preço:
12 800 mil. Tratar na Rua
Acre 28 Apt. 1001.
ÔNIBUS — Vende-se uma | Henrique)".
bateria de ônibus ou caml-;i-XníWSPi~í- fvatiaiatnr
nhão boa. Av. Suburbana 83. RAMOS 3-F — Trans ator
Mftrlo ou M-3135 — França.|todoa os carros, 65 mll, c|
ÕPÉL KAPITANM, 4 portas. I ant. —28-3831.

e-
iu

rar
c

RI-
rardo Machado. 334. nara-
«em ou tel. 33-1703 - An-
i òn lo^ _ 
VÕlJtSWAOÍÍt — Ano i0«3
perfeito estado, etjutpado —
Tratar Fl=*arla Botaloco^—
VoluntArtos_da_Pitria,_lT,._
VÓUCSWAOiBK 34 

'~_"52«.

ridlo, tranca, transi. «¦ =n'
1 300 mll 10 de 130. At. Prin-
cesa Isabel, 386 e/ 33. sob.

MS

- KKombl

Vendo, troco e íaclllto, Av
3S de ftetembro_189-A.
^OUtSWAÇEK. «3-M-63 pou-
co rodados. Vendo Carloe
Vasconcelos, 136, Tl)uca.
VÕLKSWAOB.N 6S. ditemas
cftres. Pronta entrega, zero
km, concessionário da OB.
Facilito. Rua Dr. Satamini.
154.

Sedan
Av Prado Júnior, 16

37-4055

Gbfa

Citroen ID 19
1961

Vendo em eMado impe-
rável. Rua Prudente de
Morais._l_l5;-J"!Li7"?ÍH

IMPAIA 63
4 portas, hidramático. 8

cil.. dlreçáo, rádio, super-
equipado. Doe. embaixada.
Aceito troca. 36-3449^

CF

,T JARDINEIRA Xmi_,n mll" de entrada. Saldai 101 - Hlgienopoils.
B Aceito oíerta Çjr-F 

»" M 
jg? M.osíg. |taxjMETRO Capellnha nO-

Vasconcelos. T2. Te- comomar.__sei._-o ,_o ^^ ta fáfd0 duro, _
 SIMCA 61. ult. *4rie, e<jul-'450: outro comum 300. com-

Nova, 3 dlíe-ipBd». dttmo estado._ _dua<jpieto. colocado no seu car-

, Vista. TAXiMETRO Capelinha —
3«0 — Realengo — Base-^ X_\-Mu 400 Completo, blindado. Preco

r- BÊatJKO DS TAXIS — S6- ünlco Cri _7b mll. n.TeV.f*
RITRAL 61-63 — Tftdi pro-
va. 3 SOO mll — Pereira da
Costa. 18 — Esquina de Min.
Edgard Romero- Madureira
RENAULT 49."motor"trasel-
ro. 4 cilindros, muito eco-
númlco, vendo por motivo
de viagem. Ver R. Amorim,
44 — Piedade. _____________

mente carros nacionais. Pa-
namenlo parcelado, franquia
l<v 1/ valor. Chamar Duarte
33.343»
SIMCA CIIASiBOBD —
Vendo modilo 63. supere-

Sulpada, 
único dono. lin-

a còr e todos pneus no-
tos. ridlo. Ver e tratar
sábado e domlnco na Kua
Toneleros. 25. ap. 401. com
a Sra. Pilar, íUmojfrw»-

de Oliveira.
37-9940

RURAL 64. 30 mil km. Ven-
do ou troco Volks-Kombi —
bom preço á vlats. Rua Ba-
__\____f________.___zhj__l_T^5^^
RURAL 39 —~ Vende-ae Wp~—
na Rua Marlalva. 163, es- 81MCA 8. 194» rnn,.rTflCa0uina de Itadca. Bonsucesso ót mo estado de conservaçao.

Vendo em

1, sp. «. Teleío-

BT.b., freios novos. En*.. 1,M
S> í« ™ PO- W-7W»,
VOLKSWAOEN 63 — Clt- Si-
rle. lindo carro. 300 ml
Irfiúlpamento. financio ati ti «uard. Otlmo estado
meie» ou a combinar. Praca,de ocaatác. eómerite 4 vlata.

VOUCSWAOESÍ 63 — Carro
ds muito trato, nftvo, mea-
mo. — Crt 330 000 à vlata,
ou Crt 3 300 000 entrada e
10 X 130 000 - Tel. 34-1349.
VÕÜCWAÓEK 64. em esta-
do excepcional de conserva-
Cio, equip. c| tala larxa, dl-
reçio de luxo e etc. —- 8u-
perequipado: Tel. 38-4437.
VENDO — Studbakerís, ti-
xl. Ver hoje e amanhi. Rua
Maduruco, 13. I.A.P.C. Ira-

Van-
Preço

VKNDE-SK Standard

oíze \ii-A, dia todo. IVer e tratar na Rua Cindido
S&V_-t%Bí_à_- ti — -aataüõICKÜtrM 34. Dia» úteis daa 7

òu a'combinar. Praça Onze,
I79-A. dlatodo^
VOLKSWAOEN 1964 - *_¦
perequipado. estado de íero
quilômetro, pouco rodado —

loloelro.

KOMBI — 0 K111
SEDAN — BO-66

0 km — equipado

SEDAN 64
ótimo estado

R. Pref. Olimpio de Melo, 1735
(antiga Rua da Alegria)

Das 8 às 13 horas.

miq. retif (standard) Oam
po de Sâo Crlstdvio, 340 —
*P__.-_3ÍKL—
SÍMCA 31-Í3Õ0 c volante¦ e
pára-choque Wolits 63. Crt

Vendo pela melhor oferta. JHÜRAL WILLYS 1061 — Bu- 970. R. Senador Nabuco n.°
Rua Lourenço Ribeiro, 134.1 perequipada e em estado de aa-A. c_3. V^Jtsaoal.
HlglenópoUa. inova, um diferencial lftma"i<çjçoÕA 1051 ¦— V*nd<-5«

iPÍCÍTÜP"-Jipe WlílysB3l nho J> x 4. Vendo troco e; ó.,mo ei!(ul0. Teleíone:'
- Perfeito funcionamento.I'^»1^^" ^"^u^tntlyMi^'l---—- -~n*~-
Tração nas 4 rodas. Ven-i?^-^-?;.?r^-^^„-:sTÃNDARD VANOUARDdO-
do urnente. Rua Tonele-
ros, 152.
PÊIJQEOT 1911 — Vende-se
ótimo estado. Ver e tratar
na Rua Pedro Ernesto, 131.

ITel. 43-0377 com Osnl. Ho-
rárlo comercial

'URGENTE — VolkawaffSit 43.
eatado de novo. superequipa-
do. Trcco, 'ac^Sa-SMV
VÕLKSWAÕÍít IM»* — 

"l 
3» j;üV"TÍr»dêntes. 4«

mtl crutelros. o reato com- ^r»^»
binar. Vise. PlraJ*. M3 —
10S.
VÊNDF.-SE JK «3, cér ein-
ra elarn, estofamento de
napa preta, radio. Ver e
tratar na Rua Assnnçlo,
n. 246 — Botafogo — AI-
fredo.

go a qualquer hora.
VOLKSWAOEN «4. Ult. «írie
Vendo, verde Amaionaa, «¦
cepcional estado — Crt 4 0S0
mll. Tel. 37-8360.

RURAL 60. ôtlmo e!tsdo.;„4d|0 plnt lât, min- tudo
equipada, rádio automático,'.„»„ ' 

B&N, g-0 nitl. Baráo
calotta luxo. plsca-olsca. "^'"íde Mesquita, 133. 48-8460.
petada, á vista. Praça
neral Tlbúrclo, 83, ap.
— Praia Vermelha.

Re-

ALUÇAM-SE
AUTOS

MODELOS 1964
Çom ou sem moto-
ristá, Volkswagen,
Aero WiUys, Impa-
la — Autos para
ciamento — R u
Mariz e Barros,
724 — Telefones:
28-7791 — 48-1403
AGÊNCIA VIANA

VOIJCSWAOEN 60 — Vendo.
Troco por Chevrolet ou Ply-
mout. sab. e domingo. Rua
Abollçio. 306

VENDE-SE Dodge 32. ver <
tratar R. Balanlta, 39. Ben
fica. B>o CrlstdváoL
VOLKSWAOEN
e tratar na Av
ap1_321_.yrca.
VEMAGUET 1937, alemã em
estado de nova. Vtr na Rua
Rêjro Barros. 43. com Piau-
sino, atrás Central

VÒUtSWAOEN 1064 — Todo
eoulpado, aaul atlântico, el
estofos de 63. estado aero,
pouco rodsdo. Rua Impera-
tria Leopoldlna, Í4, loja —
Monteiro.  
vm KSWAGEN  ven. carepatuá
_i «e "trombado", mod. VOLVO 444 — Impecável

i TlsU. Ver e ae Informar^ R«»_ 7p«nha
na Gara rem Cooperativa ;liçL_-ff^-_. ..... H;

VENDE-SÊ um caminhío à
óleo tipo Mercedes — prô-
prio para Eatrada. Ver a tra-
tar na Av. Geremário Dan-
tas. 1 399. .Fregcesla — Ja-

Aluga-se
VOLKSWAGEN

65
SEDAN E KOMBI

Av. Prado Júnior,
335-C — Tels.:

36-2128je_57-7034_"ATÉNÇAÒ

IMPALA
.59

Estado excepcional, equl-
pado. vendo ou troco por
carro nacional menor va-
lor. Rua Antônio Rego,
237 — olaIia: •

IMPALAS
1965

Vendo dois 0 Km. nen-
do um SS-hldramático o
outro mecftnlco com 3
portas, 6 cilindros, equi-
pados. Ver na Praia de
Icarai, 219, Niterói, com
o Sr. Manoel. J£.

JEEP 51 OK
e RURAL 64, 0 It. dei
Fábrica. Oportunida-
de — Av. Paris. 617.

»Y»D- "» ""'•£"" •£",{*„— üt. IVENDE-SE uma caixa ae
1M1 - Ver da Rua Gen. ««WJ, *!;; mudança completa semlno-

. Portugal. 330 com o pintor Carlinhos ou,T4 chvevrolet s7 de passeio
pelo tel. 42-Í877. de >fK--pTti.a » comh
a sexta, entre 11 e I3n., Bus ijjurindo
coin o proprietário. i Estáclo; Com
VOLKSWAGEN — Com-'i\rENDO Komb[_ 61 -^,}___*>_*•

pro qúaloner estado, on
batido. Tel. 32-8323^

64 e Kar-

J. K. 65
Vendo OK, linda

côr, garantia, único
à venda.' Av. Vieira
Souto. 226. — TeL
47-1356.

íy't^™Ç| OLDSMOBILE 63
-»:

curar Paulo P'nt^'-„ VA
Alan Kardec. 33 — Eng. Nò
vo. Te'.. '9-714'

oJisrvcA 63 •aulpftdâ, único
\_^o 3 alncríns. côr preta.(lhio _ vista
Troco c| menor valor Barto! mengo 330

VENDO Jeep Willys « ver
de. maquina retificada, ba..^
teria nova. roda livre. bom. VOLKSW AGEN ...
eetado. Oallnha morta. 1 ml- mann Ohta 63 Aero «...-..

Praia do Ila-[65. Rover SO, Auovmi% A-40,
Í50. vêndõ. Vroeo ou faclUto
at* 20 meses. — R- Dlaa da

luso. Rua Joaquim
573 — Melar.

tas.
Meie:
VENDE-SE uir. Cadillac con-
verslvel 1948 — Preço
— Rua Montevidéu, 133
Neeo

600

VENDE-SE um oamlnhio
Cbevrolet 1941, urgente. Pon-
to Rua Jorge Coelho. Te.e-RDRAL 58 - 

y"y-^tff:ifi;"MeMuVtã. 
'Í33 - 48-8460, i yoiicÊWAOBK 41. Porfeltolp. 170.A

^Wc^íXaT-m^nT-íe^adr^ru» 4^m-;^^^^
^4 portas, râdlo. átimo es-! H._OurgeU r— 7o ^?oco e f,?illto na Rua.na dlreçio. Crt 2630000 t, I transformado pa.a^^6 -• PJ'1» |VOLKSWAaEN 62.-3.» e*

"'"""'" —0-^|Sampa|o.__.._.__._____ _ Ku& 34 de Maio, 789, ca-

JU,
'tsdo geral. Rua B. do Bom
; Retiro, 1 365. Tel, 38-0677. '•

I PLYMOUTH 30. Otlma mec.
16 cll., particular. Cr» 1580.
IPalaaandu, 84 1201 — após
1/3 dia

RURAL 60.61 4J4 - Exco.cn
te eatado. pneus, pmn-.ra no- SSwSSBi
vos. Particular, vende "ur-}g*°f*'/y
eente, motivo vla«em . Tel.I SKODA
46-3933. | Vendo.

CAPAS DE
NAPA

Procar - Liquidamos
VW Luxo CrS 32 000
Dauph. e Gord. CrS 37 000
Aero e Simca C:S 54 000
DKW e K. Ghia CrS 45 000
VW Courvin CiS 75 000

Super 88, 4 portas, dl-
reç&o, rádio, vidro» ray-
ban. superequipado. Doe.
embaixada. Aceito troua.
36-3449. £_;

Pontiac 1962
Starchief 4 portas,

ar condicionado, per-
feito estado, pneus
todos novos. Ver ga-
rage Rua Dias Fer-

BEL-AIR 1955 — Mecânico, 8
cilindros, equipado, 4 portas, preto e
branco, ótimo estado. Tratar com o
Sr. CABELEIRA. Telefone 48-7991.

IConde de Bonflm^j^.
ü-Ux, 26.28. Interno —

Pr." 11
Infante Sagres,
Comprido.
PLYMOÜTH 37 — MecAnlca j !"*??- ;
— 4 portas de luxo. Estadoj™°n,e- *00' *p'
impecável. Preço: 4 800.

jdelia _
iSÍSiCA TÚFAÕ RALLV

PLYMOUTH 48 •— Port
pecivel. 1250. Dlos úteis.
Cap. Féllx, 2628. Interno — RENAULT FREGATE. « "•- iõríleo" elono. eupernovo. equl-!.ndo de coEíerracSo- mlnjo. Rua, 1654. Vendo, urgente »<"»- J^jo Rua R*Ro LopeE. 30, tíS^ettW "

41 101. Rio vo viagem. 
^« ^^„f; gS»0-« _ -njí-a. LÍSe,. _ ^^Yelrftdl0' °HÜi 'condena* 

Bel- slMC:OÕ~c7>Tr,Oorcon-iHettor_Bçltr4.
103 — Eng. servü.-tissimo, mec»nloa. to- VOLKS 63""IVAvo talmente revisada. Saldo a renitoro.- R. BfJ. Ribeiro. 147.1 ,r,f.áo. pn

440 — 1958 — jVOLSKSWAOEN 63 - I47#>f_r«t«fãfflCM i. »U-|._, 1»
e faclUto. Verlvendo ou troce. por «r» «; 

f^^A^.'x^ ig.MbWj^t :_*:^^
Ito c 3 200. Tro-| u.AnsSanr)S_<_o 62 - Ven-
de maio, 19 fun-|do 1400 _ n.ã_, Curitiba.

. do-. Tel. 28-7312 260 _ ne.-Jer.íO;1PM.JVANOUAP.D «~ O-l°,0":;võÜiSWÃnE>: 65. 0 im - j VOLKSWAGEN-' «1. equipa-
Ut-rente. I vlsta-GarfnTla, tiXarf^O,. PJJ- do e.ixJta- 2 600. so PTÜntífO

¦PO» «2ZÜ s-— itittraa Rua Joaquim Pa-.ctonal. de menor ve.ior, ur-:Per«lu.p. .
__ÍRURAL 61 - 4J4 - Peque- «h-«« » «_ 

^ Ban->ente. - 48-71Í3. Ar. W'WftTO. Fatíll'•^rjna entr. ou troco por carro¦ .{j^J™' ""0 !-or Beltrio. 37 at>. 301. ;co. R. 24 d

Rim PrançJscò K"*-nl0 reira 25, Leblon, c/
,.• 288-A. Tel.: 28-3891..., Bra'inh0 Tratar
Clievrolet SS telefone ^r8427:,-x

0 km SIMCA 1963 :1965
hUiram&tlco. equipa-V-8. tiltima e*rle, equipada, ee-

Av. Copacaba-

Vendo ou troco por Karmann- i RURAL 1964 -- Ve.-me:iia e; H™*3l^-_. _
doso de Mo-,creme, ímico dono, eatado dc SIMCA. I 100 ;7„48-ae5lj M1t ..

bateu. Ver ej geral ótimo. Ver naCihla. 'ua Car
mis. 328 — Bonsucesso. —.nor». nunca R-.ia.com 1 500.

tratar com o proprietário, j Visconde do Itamarati 42.Tel.: 30-103.
õIpifTT_5Tõ?T-tftdã-rêtomã^'Prata das mangueiras, » — i ±ç>_______________
K Vmdo hole e dom™go|liha do Oov. TeL_«tj;lI41_.__ I6IMCA CHA^^BORD 63. três

u de segunda a sei-UosS Hlgino. 87, ap. 202. ^lSffS^ir ffnn»i

í«S5figBrí&~i£íBSS**=l|SS^^
" Síl.°^m^.'^^ |vEM"ÃÕlT=rS«d5Tmpecá-lbelrc.197-A - Te,.. S7-317«^ ?7 W^gm4nl. ,J

eiclt. »taOo. equl- - - ---ò- ~tJ 
í^antê ?S. xudo nòvo. à vista - CrS Sr. ui.do. —

eus novos, Piat. ort-|\OUvaw.\jitr, °* troco. 
àeÒO _ ->7-7336 — Riudo XI- —r I __._.___*__*_J_x,r._*i^-^^^F^Bais anúncios de automóveis

16C-801 — 38-2157

ta-feira. 22-7231. 'clllto.
Dezembargador Izldro
»p. 306.

VOLKSWAOEN 61
._ e, V-^-DE-SE* uma Hudson em jrie slnc.. equip.

,_em preco P«AJX^f^fegJ ^-^Tcom^aj^ 10 horas, don
„•)__, '12 noras.

Sl na 12.a página do 2.° caderno
Reis.

SS
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JORNAL DO BRASIL
Rio de Janeiro -- 21 de agosto de 1965

^_^lrt__f'-ij-.ru JLASSIFICADOS
NAO PODE 8ER VENDIDO 8EP ARADAMENTE

Ministro afirma:

governo harmonizou
capital e trabalho

(Noticiário de Trabalho página 8)

Utiliclacle Pública
faz relação de
carros roubados

(Noticiário de Automóveis na página 12)

COMPRA E VENDA: Apartamentos, Prédios e Terrenos
CENTRO
APARTAMENTO VAZIO —
Centro — 2 quartos, snla. co-
pa-cozinha etc. 4 000 dc cn-
trada. 250 p'. mt*. Chaves c|
porteiro, na Kua Rlachuelo,
154. ap. 500. Tratar na Av.
13 de Mato, 47. gr. 405. Cre-
cl — 142. Tcl. 22-6418 —
Roberto, ^^
CENTRO — Vendo casa — 2
qts., 2 salas, cozinha, ba-
nheiro, boa Area. Rua Ebroi-
Jo Uruguai .15. fone 23-4881.
CENTRO — H. VALADARES— Ap. vazio. 2 qts.. saia,
banh., coz., área. tanq. 12
milh. c/ 5 cair. « 35 pr. 200
mil s/i. 42-9917 • 29-7108 —
DIRSON CRUZ — CRECI 45.
Õ-ORTUNDÁDE qne náo sé
repete. Apartamentos com
sala-quarto conJURados. lclt.,
banheiro. Pinai construçáo. i46-3211.
Preço fixo com apenas 20^ I Crecl 174
ílnal e o «aldo em .10 n*e£«s|oLO_-lÁ
nem parcelas. Escritura lme-j:.
dlata. Corretor no local —!",....
Rua do Resende 198. Infs.l- •
Murilo Freitas, tel. 28-1456.
Crecl 354.

VENDEM-SE 12 apt». unia
quarto conjugado», dc.de 6
milhar, com metade em 30
meses sem Juros. Acabado de
construir. Alta renda. Rua
Rlachuelo. 148,_portciro.
VENDEM-SE 2 casas. t. 1
quase vasca. Sto. Cristo, tel.
4.-0990. c' o proprietário.
GLÓRIA - S. TER.
CÂNDIDO MENDES 173 —
Vendo np. conj.. kit. (aluç.
sem contratol. Preço Cri
4 500 em curto prnz*_. aceito
CE., com sinal mínimo de
CrS 1 500. Tratar: 28-9154 —
Santos,jtjivs 9 às_17 hs.
GLÓRIA —Bua -Tajlor 91 —
V«nde-5e vazio, *>aJa, quarto
(uma só peça), banheiro, kit.
Preço 3 800 mil. Entr. 2 500
mil « o saldo em 12 de CrS
115 000 mll. Tratar teleíone

Válter Melazzl. —

CATETE — Vendo ótimo ap.DnTAfflr.n
vazio, com unia sala, 3 q.oí.lov"HIUUV/
grande, varandas e dcpenden-lfl AITA  |'||tim» lajacias. Rua Silveira Martins!"* "UA — -INIII. IdJC
164, sp, 1103, entr. 10 reno VpnrU.to n anfacilitado. Chaves com o ze- 'CHUC JB u d(J
lador e tratar com r r.
Velfta <_ Faro Filho Teic-
tones 42-7144 e 42-5412
FLAMENGO — Vdo. ap. sl.,
qt. sep. Rua BarSo Flamen-
go. 10 500. 36-4375 — Crecl
668.
FLAMENGO — Vende-se np.
dr .«ala, 2 quartos (».rm. emb>
c dependências. Rua 2 de De-
zembro. 62. ap. 406. Chaves e
telefone eom o porteiro. '

106, na
PRAIA DE BOTAFOGO, 528.
De frente. A melhor visia
do Rio. Projeto Sérgio Ber-
nardes. Edifício de alto lu-
xo funcional. Hall, 2 salas,
3 quartos tj armários embu-
lidos, 2 banheiros sociais em
cores, copa, cozinha, lavan
deria e dependências com

FílIFiflO fA VENDE-SE — Ap. vazio. rt«.Yinviu VH qunrto. saia conj.. banh. o
kit. Ver Rua Passagem 72 np.
509, de 9 às 12 hs. ou tratar
pelo tel. 58-1793.

FLAMENGO — Mot. viagem
estudo proposta. Ap. vaz, ai.,
2 dorms.. coz., banh., ire* c;
tanque. CRECI 526. Nrg. —

tfik-G^rWo-íST»:!pletas de empregada, felffiw^^J^gj^

LEME . COPAC.
AVENIDA N. Sr.» Copacaba-
na. 1 293. ap. 302. 2 ut«.,
sala, banheiro, varanda, ba
nheiro, oca. dep. empr. cem
pleta. Cr» 25 mllh-cs En
trada 10 milhões. Saldo 36
meses. Visitas no loca'., das
12 às I7h. Tratar telefone
52-9696, depoU_J4_horas.
AVENIDA Copacabana Vendo
peqneno ap. de frente cj te-
iefone. tratar. 37-3910.
AVENIDA ATLÂNTICA 2 788
ap. 1 101 — Vende-se gran-
de apartamento em prédio
de apenaa um apartamento

COP ACAI3ANA — Vende-se
ap. con).. final const. fl-
nane. Tel. 57-6851 — Creci
322.
COPACABANA — R. Sl-
queira Campos n. 210 ap.
605, dc frente, que corres-
ponde ao 12° andar, vendo. I Tei. 37-0205

VENDE-SE ap. 2 qta., próxi-mo Av. Atlântica. Tratar te-
lefone _36-5359.
VENDS-SE apattfcmento de
saia. dois quartos, depen-
dénclnk de empregada. Pin-
tado de nóvo. Informaçócs:

fironta 
entr.. de 3 qts., sa-

6o. dep. empreg.. etc., pe-
ças grandes, p; 29 milhões.
50% de entrada. reeto dois
anos. Pede ver hoje o dia
todo, onde reside o pro

LEBLON — 4 ouartos livina apartamento pronto. | rio comprido - vdo. «u.udlvi. 1 qildiiw, living, entreKa imediata, sala, 3 »« ap., sala., qt., separado,sala de jantar, 3 banheiros
sociais, copa-coz., área de
SerViÇO, dep. COmpl., C| 2;ap. 803. Vendas exclusiva»
quartos para empreg., 2 va-**. Ca.nn».s „Im,>,,1"Havos. «.ua J-iíu.ir-u- mana- _|-td_., Av. Kio BrallCO, lofl,

m*es, 354. sete muh&es de gas na garagem. Apenas 2!gr. 719,20. Tei. 52-8881 e
.„i..,_4. r.- n. i_«- 4_.4_J_I" -* •* 'i2*7i

VENDO ap. sala, dois quartos. Rua Figueiredo Maga
Sete mllhftes d<

entrada. Dr. Rubem. 26-2849; -j_-, n.o-.1\ »__.e 43-5099. ipor andar (228 m2). Ape
priet." iníf nn im-b i.'-;i»ii__f_^^.;íP_^H^__?_i__h[jii_ 28598028. OBRA JÁBabo. na 2.» í.. tcl. 31-2851.
— Crecl 466. 1.° Março, «_.
COPACABANA — Vendo
ap. de frenie. 4 quartos, sl..
dep. empr.. etc. na Av. Co-
pacolxma n° 793 ap. 1202

pl 37 mllhóes. ci 14 500 ou,., „, . ,
menos de entr., resto ía- *U-- J><^ 9.» laje. Av. Prin
clllt. e aceito propostas. —
Corretor hoje e amanha o
dia todo no ap. — Deixo o

sala, sal&o, arm. embutidos,

„.&. ?&**.*%?h_ fgCiJiA 11." LAJE. Informações
fone ._3«-M«3. '
VENDO-"— Ap. ótimo neg<j-
cio wm nenhum reajusta-
mento sl. e qt. sep., banh. e

tel., o qual evi. desligado.

cesa Isabel, próx. Av. Atiin-
tle*. 37-2137 — 37-4075,
VENDO

no local. Rua Timóteo da
Cosia, 623 (sòmenle hoje 6°2-
.. t -, ' APARTAMENTO — Rio Comate as 17 horas), ou na

IMOBILIÁRIA NOVA YORK
S. A., Av. Rio Branco, 131.
14.° andar, tel. 31-0060

-i^iu^-àüS^^oS^Trtitlragem, no 6.° andar. Preço:]?^•%?!£«&" y™$_U\i haü de mármore, dependên-

COMPRO apartamento com
2 quarto* e dependência de
emp., do Centro a Copaca-
bana. * vlsta pela Caisa Eco-
nòmica, com 3.000.000 de sl-
nal, urgente — 32-7894. ho-
J« — 32-9961 e 45-9999.
CASA VELHA — Vende-se, R.
André CavaicAnti, 110. Tele-
tone 22-9638.
CENTRO — Vendo ap. fte., cl
tel., vazio, quarto, sal. peq.

LORIA — Ver.do ótimo sp.lM-. 3_3-4375 Crecl CS8 he nnn nnn • 1 ' . . "J»:'»UItr- neireiiucn-
la. quarto, arm. .mb..Are*|^~À^~~^—-5-1525000000 1135 jeg.inl.S. cia de empregados e gara-

c tanoue 2 banh a- emD B9.TAFOGO — vd0, apl n ,,., , . , r . rifem. Preço a comb nnr. Tra-
J' ^Cândido M.^ 7 800 de Sinal, SeiS tf com _ proprietário tel.6-307. Tratar rua Buenos Al-j ^£, _?*C2VP^^tm 

~ 
n,«.r«». A_ ,,m m.lK;,, (,*''"*'. Para vliUar t_ chi"

... res 80 — 6». Entrwa iraetila-!?^^5----C"c-"°- 'DreStaCOeS He UIT1 ITilInaO, 6j^«s estio com o porteiro.

Apartamento ÇOl
de frente com boa sala. Jar-— Imwbll. Lula Babo. — dim Inverno, bom quarto,

Clecl 466. Teis. 31-2851 ei banheiro « kitchnette. Edlf.
31-1621. aurubl, Av. N. Sr.* Copaca- /fncfl kl 0 11

bana. 1 033. As chnves coin|ii.K_U R. 3).
o jelador Pedro. Informa- cVrTo *__,«.—_¦¦ Z .mv.
çôes tel. .3-2563. N.o stendojSJt}f__9_ ?_,-l c a: e?hs-'
a Intermedlilrles

COPACABANA — Vendo
apartamento de sala. 2 quar-
tos. dependências. Apenas 2
por andar. Ver e tratar Bu-
lhóes de Carvalho, 577, ap.
902. vazio.

- banhs. sociais, cor., dep"*
VKNDO ip.-«" ma pertol j-**»*^ P^ _«ntí; c?1 ?°
prola na Ar. P. Júnior. Tra-Üjla-. \ . na R. Pnidcntcprata **» -»• • • ¦ ¦•*¦ »•"' ¦ • ¦ — t » r , ««,«,-

COPACABANA— Partleular.ltt- dlreument» proprl-tA-iSíorals. 13,8. ap 301 por
procura apartamento, mesmo'ria_37-3930.  V».35 niilhôcs, c: C0'c
mal alugado oUul qu»r-!XAVIKR DA SILVEIRA, sinal, saldo ílnane. Vlsl-

)4. Ver ,,Ab&.if-A.«_.-.tn__, — .iíj. -r «vu«; , 1 i-j-i nnn «A
do_e domingo de 8 As 12_h_Je VMi°- 3 QU»rto«. sais. ra.e-parCeiaS Oe 0_/UUU e l.\. quartos. 2 salíes. 2 bsnhel- _
SALÃO. 3 qts cl ai emb$.,|_| k. >^-»0»ò»oío.s--Jde 390000. Tralar com Dr. v^a'ni^-ar^e^.VeTicomK««"""<r^^iV."!-^.}^*:;' »^«a"1"""»P:-líax?k«10^IT15J.,n. Inf-jhihv, j HiJ.-i d. WHU5.JJ0, de tDXnáa, t 0 rc£:a-.e|Bnl,pi , ,,_:..-.. _,.. jírtlm. Are» de serviço om P" Permutar por outro emi ^ a„dar f„ntí_ prédio deDIOB BRITÂNICA -

sssà. t3isapp.,íí? .á°e. ?ss «aS.- B^r ^ii*** «=>!»<>. «<*¦ ^- j^|g___*-ri.°?Bt;w
oestauiié. ia. locaç&o, aca-
bamento de ailo luio. Const.
Costa Pereira Bokei. Rua To-

,, n - r.eleros. 339 104. Tratar eom
Nâ KUa lau-!-.'. Venerando, Tei*. 27-6064 e

50'V de entrada e o restante lDri..» . ... , B
2 oanns. sociais, coz., deps. l*1^*3 °j>r«- chn.ve* eom. o pc---'dkiai.. ay. Aimiranie wr-' r. j teiro. Tratar 28-6443. ma t -•* * » te garagem, na R. Alm. Ale-'TttâsÉsàtr^siüizr^.iroso n. VO, sala /l.. lei.
xandrino, 636. Entrega cer- !Qu^»"?^'n_a*^.reíoen,2*.j32-7894.
taem 150 dias. PreçoraOiK^^t^^^JBOTAKGO

§^nh?àcrahc.cp°"pp: r*T^|Cr$ 30 milhões. Prédio de!Hn^&^ft^jro Müller, 46, vendemos\*fkíkuãrfõ^i*iür*
mo do AmarS.^,!9andar*»c; 2 aps. porán-(^SS.tf^??í^^]ài«; em construção. centro;do m?b,i,ado. mtorm.çó-s;

ti. nio ac. Cx. lAPa, ne
R\ia Ubaldlno do An
ap. 302. Tel. 52-9135.

i— Sala. quarto separsdee. to-

_t-3,sa2a°-depI*sl-" _\-ÍZ\ Inverno, terraço, gr. eo__,lyKN_>____t-ã_5 «p. vau-Mo. • »-

& S™T: 
"V-^"1" "iu^. 

Xavleí d» SuSri.i«»^«- ^í-»»*^, V£
__l. — l„n IAA*» -.-._> *•» Iami e tratar visccriae ce FUrsJA

COPACABANA - Hua Pom-W. *P- 1802, Ter no lotai }31 Rp 40, chav„ no 
'

peu _attr*Iro. 106. dt!« rondep. 20 nolas, tratar c O. 303. sjoooo \ vista,
and. vendo ap. _', 140 ml, to-jjuia. Vlsc. Inhaúma, 134,(v
do pintado ó-eo. 3 aala», J*<t-j 19,«-*- 53-2OS0.

quartas « deps. 1.» loca-l na Ruu Santos Rodrigues. 96,
ção. c| 50rr financiados eraifP-.3,nC.?l.f^clllta<l0, TeI-1
3 mes«. Ver no local à|t«_--' "•'-'•'.

fim, 400-A ap. 706. Vendo
com qto. e sala separado,
banh. coz. ver com porteiro.
TIJUCA — Rua Morais~a
Silva, 7G — 2 pavs. Terre-
no de 11 x 83 — Pi fami-
Ila gasto ou Embaixada —•
Vendo Pl 50 m. cl 25 da
entr.; resto T.P. 1000 men-
sais livre — Corretor hoje
e amanhã o dia todo no
local — 3 qts.. sL, ap. no«
fundos p| emprega., gara-
gem etc. — Venda da
IMOBILIÁRIA LUIZ BA-
BO — Rna í.' de Março,
6 — Crecl 466 — Tels.j
31-2851 e 31-1621 — Corre-
tores. Advogados e Despa-
chantes — Vinte anes da
experiência — Sempre no
mesmo endereço.

7637.
APARTAMENTO, com te-
lefone no melhor ponto
da Tijuca — Vendo c/ 2
aps. sala conjugada, de-
mais dependências — Rua
Campos Sales, 143, ap. n.

prldo. sl., 2 qts-, dep. gara-
gem. Cri 17. c'Se 34S men-
sais. Tcl.: 52-8239 — CHECI
4»7.__
APABÍrvMENTA cõníortAvcl,
vendo, c garagem, 2 quarte.,
sala deps. comp. emp. lado
.embra nôvo. oj alncice. per-
filaruis arm. emb. sala próx
P. Saens Pena. Ver e trotar TIJUCA Acabados dnH. Marlr. c Barros. 974. ap¦'r„„«t™ir v-t.rf_-,-_
602. Crs 8 m. ent. rest. tt&\_:_,_,____^_— Y«ndenics
e financ. Ta:nb6ra troco por
casa peqii-:na, c] quintal
locsJ p. carro. nr. Tijuca
34-1164 — Antônio.
Á 12 .\!1LHÓ_S si juros 3 4

apartamentos de alto luxo
no Edlficlo IV Centena-
rio, na Itua Maria Ami-
Ila n.° 226, todos de fren-
te, sobre pilotis, com ea-

de entr. saldo 3« meses, sp.!ragem e jardim, servidos
vazio c; var.. si.. 2 qts. etc. Ipor elevador Atlas. Pre-
?_Sa(M?íírU-r2,°,rW_,:r^lP' "^ de 23 e 23 milhões, cl
2™047_'Ü-'cw2_ 743 ~:5n<"' n™"*-»-*-

lnr., 3 quarto*, imp!» eopa-J

APARTAMENTO de frcn-|
te — No melhor trecho;
residencial da Tijuca, 102,

_ salas, 2 c 3 quartos, .arm. i viço. Cl Smliboes de entra-\ENDO ou dou :r»-'emb., copa. cor., banh. t>i-<',1 e ^ido como alusuel.

505r_financlados.
TIJUCA — "Bani 

PeOa —
Vendo ótima casa, la. loca-
çilo após a reforma, c] sala,
2 qts.. dep. compl. de ser-

»~i™„-ifJ-;,_-^p,'íU!m',n.t2,n1p:ln*"'côr. Aiulejos ate o teto.I Vcr no 'í"»' ^-6.0 e domln-
__r triit T.*ri!/*.n rin}i l__»*r*»p_f« *«m  _., • r*r* *i * CTi.m r\_r. t.u.. _#ne - - ..V^-.!ÍPÀ-I. - LEBLOH \^^^^^Ll_\\ní%\^entreça Imediata. Cr. 40 ral-i

financiada còmbí-l APARTAM_.VTÒ. 2 quartos. |R. Au<ç.«to, em sutomorel. .S"n. it. 1, rucuai -.oo —: Me;0 imóveU. Míxlco. 148.
nar Tlslta: ò7-»:7? !sa!» «te.. dependências. iRespwta par» a portaria o».j (Trecho^ sem bondeh jun- s' 1 105. Tei. 42-3347

ida (todos de frente). Cons-i;,;,^1? ^'S.^.VHênn3^ terreno, todos írente. vista'¦*£._¦_-__ .CIS-XAMIIA — Ap. sl. qt. . . ,.„ _ _ ' ..,_ I"*1**1 V* «•"»<« "??? '; I. , ,, . - . APARTAMENTO — Luxo. - .
conjus. bnnh. compl. kltch. jirUCâO: ARY C. R. OE BRIT- IFI.AMENGO — A ImobliU-, j|e CiUDC 0313 Guanabara A'«_do ea Cop.. rY 3 qts.. 2;™,-. ^'-rrr -v3T——-inuarto reversível, constru-j te Jornal, sob o
e varanda. Chaves peio tel. _-'_.. .. , rmuricrn;n:v L''12 Bâbo- T'ad' "I1- i o i r t **^ *'*- »*t*«"". »*" 4J ÍXÍÍ,AC;V8;\.A ,~ '??-*$- k»o berr. adlanuda. Pr Anto-j IJ ,32
35-7296 c Evan_e!tsta ou TO S A. YendaS: Ff-ANi-iSCO: d» cobertura .nOvo. v&Mo, g CamDO BotafOOO. Sala. imUJj.. m«-ear vjit», t*;«ío-!«nl. ç cm 3 -a»a* -»•'»-! n|o Parreiras. 124/204. PcaiVENDO
Maurício. Cr» 12 milhões c TAnnrr 1 1 ., 

'construçio de L.r Brasilei-: , \ ,. ne TÍ-3TTO. «•«• ",. "''•* *¦*'¦«• '3,Oen. Osório - Tt.. 57-M«._n.
sos i vista. lORRü, no local ate as ío:«. n» r-.-r Andrade per-,quarto separado, banheiro. Ia-artàm-^to""-^^?^
CÊJÍTOÕ - Vendím-ÍTli-: |,oraj OU 52-4133 (CRKI i-è""*- ---C «Í---1'"!--!; -_.;-!,, ir-, ..n,ir» ,™ I ru • rea d» saia . quarto ei SP.^f.^^ í,.~ ^"? ?.r f-^e^on - 3 q-iartos c: ar-|df ,-.-

(tem. R. Irucual. 4G8

numeroito Conde Bonfim. Douck. .......
-lÃTÉNCAO! — Tijuca 

"' 
— i IIJUlA

tle Itrxb. cnnst.

Rua Conde de
ÍÍJP «•?• jRu*- .8iim5»ib':Por ter adquiKd» outro Rnnfim nO 1 ^áO Man
T h__b_-2-%^______ '«6^1, venrl. Urcente ap.:™"™ ?' ] J4V ~ Ven-•'"'•' •¦-¦ «cente. c; demos as ultimas unidades

salas, 3 magníficos
toilette, 2 banhei-

sociais em còr, copa,
, deps. completas

serviço e empregada, ga-
< ,cl ragem incluída, lindo "play-

¦ground" em área ajardina-
—ida própria. Obra em franco

... ..¦¦¦ • •. .. v-.l.- rr-ltutiniio, oico itii-iu vwii.c-arro >. . *. ¦ iSop.!*" -.; --. ¦ .-. . m Jaiao, eo-;nn*. atspenj». 2 vagas m'sl„ jard. Inverno. 2 qts. ¦ ^
K S B-mero iâ Tra\a-!„0 7A1 parcelas, de 3 qts.. si., v». , j. .___. j rela. 13-A sp. 101. "^ ««•¦ *«*•. *«*. «p. pa, c-n^h». 3 banheiro» «o-; íarasem. vu:* deslumbra,,- c arma-105. fies comp. M L
h£*&S^-¦* ^ 

;^j?- 
- -v -¦• te'JB--i -"t I^-i,a"t"Je' 1Uart0 d<í 

7^:a^N1DA Cop.e.^naT-5;!rPr2^.^a^-. ^t^&S^.,,^!^^^^» mart"'S:Peri;Sad-Vnt1rn,e6C,00O%.--iq'iart0S,
C-NTRO _ Vendemos ótimo SANTA TERESA — V en do, teii. 31-2SSI . 31-1621. negada t OíraOem. — Qsti-'»P- 3W- útlmotp. e «_U,U7-9927. com o proprt.Urlo.W_r3^r»o__^^ta^\_s~_mSaBi _t t.utr.-_ t S^S^m» SSr _ llT?(^t^'3• .»p. com saleta. «aia. dota terreno llndaruu ótimo p-j 3.» feira. - Crecl 46í. l.'"ou° 

c H°"r .. V e quarto separados. Tiran- P*la melhor oferta à vlsu. [ „„'a„e 3? c?o _n*.í£. em «1 i^ ^-«d*èc _?»%a ;Ç^do ^° ^«?- Bara2 deir<>S

2?^Sí;i?^1Í_?mhtí2 'fy™ ¦¦"VAu* SS!?» ?í___,JL jmento atualiudo. termos;da: e«„nh»Pe bom,., com- 9__ií«__S_sSs: f^ ia.??i r__ ™_S \8Ss£y 
'àSn^aS. "JJ-t !S,ea".n,lap lê* • y-iSPyútou

M«lriS^?^^i-S!f^- ¦^rA^'^? v^.H.ví^555?5 - ^""^«nnM Ui lnrf__l_V_íf5ô Fd Pl«<>- Ver no local. Tr»-!OOPACASAJfA - VSÜT=4Õ. teo d» Coata. Junto . Ruai íjVvÍTÃ ~-' íí_VP 
'¦ 
v* o*x P« _^ n Pr"? CWlnI1a

„ ,ívSldf',Ru?i,',l.í„00'31lfA-TA S5?Si'-_. "T w"do »P. 2 salas. 3 qiMrto». : b»-:nWa LCI InCOrporaÇíO. CH- Lr -/ RAmui- Moleda -t** ' 1«-. ' *'¦*¦• dep. com- V_eon-« de Aibuquexmie. UAYfcA - J. BOT. . \ er 9 a., it! hs. Orff. DA- j-
«T. lOOt tti.t S3-U«. terreno 23x20 -R. Santa C*- > nhelro! .o,.,^,, pmtura.,., fre inft(VW . .... :S,V«Tr„ li- pietas R. Siqueir» Campos, Det_t__. na Av. IJ de «Mo. JARDIM BCrrAWmb 5S_: NIES FERREIRA. R. 7iDe
CENTRO _ Vendo~íwHi: ^a%, J»,~ ^ *ííiU- ~i««. P«t- tinandada. Fo-IfaOa: LO 4Ü0ÜUÜ e pfeS-:'Tel.. 5.-9C.0. Crecl !«,_._ J„ _ , W3 _ aiT1J ,„,.!,-„ 405 j^^, _ ul Tei_ ^5^-0- lW^^^St-Tv___ Setembro. SS. 2* Tels.:mento aa Rua do U-rimea.|Tel. 22-63-1 - Cr. 108. nf! «-EMS. ),_„.. m.nt,;,. r.t Ofl 000 AV- ATLÂNTICA. 1 936 - ttíro». II milbóes iivrss -jKhHIS - Roberto. St_3o*»S_ 3 o*" «_- e de-! 3.-3638 e 42-0975

10 OM «-) c eítrada^ c'4 FLA. - LARANJ Jf«uw. P-<=lfP,,--.^;^r. JW. Ver HO OCal diariamente e 'flf*. 2 •»«*:• í.har,h- "-rj-Tu-b PTOlr'- 4-í0>I -rap.nm 
andar, vista p/ mar.rx1"1 t13:] ".'"SS»-Wç-tU- •.+-H._l7r .;-.—

í «an™ .o,,»..,' . „_í.'r r*^** a^_iv^k«J. ;3 p _n__j_ b. cm.-, -loas, ». , .,..,,, ciais, varanda, demais de- i_ü'_! iliitn_viíi ánm___to «nrnr i*59 tni- T<,;- 16^347. IATENÇÃO —«.Tijuca
lu ^-t^^^aá^^lÍAPARTAMKMTO - Y55Tã_H TrtíxTümtsaso tí i p-_ f a } 81 proprietária: CIA pendências. Cr» 40 0*0 OOO COPACABANA 

- R. ^ Jg"Sf infTrm-cóA dírel J .RDIlí' bota v teo ~ v,-, Ven(Jo 3 apt.,. de sala. 2 .,. ..:....,

to Uvto. Avalio imóre!; APARTAMENTO 107 - W_T-ito__*-i& W'.-^-?T*—COU*» I^V, CWIj, 6U-. n. I iw*. Inclotite Urraço ^fj,.^ ^-«riuxo ,óbre banhs . ropa-cof.. área de Aceito V..lu ta d, entrad* £ Accta-se . 
á(. „.

rÕmãn 0~T-29-"  de-s. na RU» Sa_to Amaro. ^ V«^vrK  C~ , '¦. Teli 42-9774 t 52-4333 2a? Í"PÍÍÍ "^ "n.™, ""'• Piíotl, em mármore re- servlc» c/depend. de emp. M "-7324 ,C_alí!L .__  naiKWnO WI -W mMBJ. VI-
CENTRO — Vendem-Se apar- a»». Entres* imediata. Sale-.FLAMF.NGO - Sala. doi, l«5. 'í-í//'» e Ji -JJJ. dâ(le dp :J8 „;. toUimen- e^wmilnrfia, 1* loca- romplls. iara,em e pl,cl-.JARDIM BOT:ÍNÍCÒ'--rTÍ5".SCASA DOPUBXv sobre polltis. j fo no OCa aé 2 horas, , ;ta. s*ia e qusr-to tepu-ado* e qts.. dep». compleU" na R. -sx:~;rw-cr; i-^_TT_Sn_'1 •• construnel e mediante -__ ,„ ,.j„ , «,_« _„_, _. '«.„ _,__-?_,_-,__,_. ~-iae.se o »o 301 d» R-a B»-icom !!v!!l Kfa«d«. eoElnha,' u v"'.,'" ~! "¦"
iamentos e grupos de salas «m«j_ «»?i».íA"^'-»rMin,oes de ALmtes. in, ^l^^^^iíZT- «rtim d* eonTeneio d„n_ú .-Su s «'«SS? ros)oíouW-r-u.. n^r íí»S» *tp-o5_.:«,-___;. 'ol!ít»- ^helro 5;ww*wob na Rua Migue Couto
ã_r_ «..erlIAri» ii „_._,_,!_,_. "•nP'-»o«K.S mühóe» rom 4 ap. 505 „itiol __ Ymrtl t***f"Su!. - £__ _SL PftlMl-infnlt O «paru-ií*,?:* SHi SS ,«q í*..- ?' li1 .' s 1«»"». dsm.is depend*,t- ^ empregada no t.» pavi- ' n 

_a * 
' .,para escritório ja RronJ« U «^^^-*-_; Arr» » mim^ , wtó 2^1^ SffíS*^^ fejHSSW-íS.-S^-P^J ^«JVSvrfrX ^°_t^:"^ •043»,up^enV™.!n-Q 23, J. 705. Telefone

Tra ar na Sua Pedro n.° 4, _o«. ^ ^ . i.f »• * v_u. «ido f*.»!---» ,»._ «rcrtaie*. Trs- im mi. -«ritori-,^haii du-. ; côr 't b «_^-na"TWü-Ã~-?s_d««S5 ^nrSâiSm :"""•-«' <™ *»& o« ^t«-:4?.2250
Á Or. Celso. - 22-0124 píH™í^3SHp^^ S^âSfe^^ ^S^^^a^^g Í\^^

e 22-2332. Pequena Éé.gM 
"^^ » 5^ __ S5 

,Cr';^.,4«f^^_. ^ «W SÍTnS aKSadS5?^^^^ *
da. o resto facilitado e fi- _frjSi,-ÍÊ ^»A^fe^^í_3^^te^íSl%lr 1«S ^v%'-lri_ru',ra" rr'"' 

?l^ 
"T^^- 

^m^J-^^tl^^ m ím des!um.?^eu ao lw- c" sr- Mú" r.^XÍ4í_Pcrot2_SS
nanciado. SSS^"^- iS? ^^KÇ 41^^U-: ter-^SSTÍr= S?írf nr^W_™__^^__S5»í ^íbranle visia para a lagoa e 58S5^5K«£! f ?»* JES3__P7 5^ -

;fl *S_S?1 TO 
,_„h. ^ ST HSP" tí* •así- IS.*! C5HCASA - V«tUt»-«« 3 .a!»s. 3 Tendo ap. 76S I_0í_!l__> vs-,u, 9 j, |« hrr», eom Sr «anitr cem Perrelr» d» Ró- 

° '"', 
r ° ° y , 10 mllhó. ^279 liole .~HEnT-7 6^ L,."í*5í?r,7: l^i^Vr>_.* f"1* ,* c~Jnb' *^_Í*I &•«««*«. *«ni.-í<* embattd». «o. _i4r-__Be_!. OU . M n"„*wl __«_T T<iefc__ "; - 3*-í*». 0 CcrCOVddO, VendemOS 0-;^sr«V,r: 'y 3—- IIoje*-

«.11 '*i vÍtiJC. rala- * <JUarto», ccrfnh-, ha-tE.. c/ p«q. tn-... Tratar CI-, va.-ar.d- «_ia llTOÓeo nat-ibarw. .V-iS'^ rroP- 4"ri_-ne -.--.i,: i,.„ " ' ,íriCASA V.OIA — 2 andares. -T,„»,CA — V. S« quer ven-^^^IÇ-^^^^1^^^^-^ - Spre^-^r^S!^^^sr&Si^^-vi» «r-^feírl»iíS os d? fTle' ,o!inlos a?af- fFrwf&rw-l- ^hâr^sa_
CENTRO
FY.tl_ia_ t0,
*p. quarto
banheiro, cc_i.-n.i-i.
e*o. Crt 12
6 mtlhtW. -Saldo
Tratar 27-733-. - Hamilton. ATENÇÃO — Flam-niro,

«ep. Centrs
tir de 700 mll•por Catxa. Trit•le 52-5471).

EDIFÍCIO SANTO ANTÔNIO-
Rua Conde de Laje n.° 22
Lapa. Vendem-se pela maior |f°"
oíerla os aparlamenios
1 006 • 1 007 • 1 008,10.'
andar, linda vista, com
la, 2 quartos, banheiro,
zinha, próximo centro daími[h6M_"»in'_í
Cidade, ocupados,
Irato. Ver sábados
gos. das 10 à
obséquio inqui
mações — DR.
diariamente, das
horas, pelo tel. 45-3850. iCTSSàftSoS^' tf

nal. Tratar na Brilhante.

¦ -lam-nto, qt.Jap-. prédio nôvo. e: pliotSí.lm.--. «ta_il"j*"',t^4* 'i£?»^S ÍOI e ÍÕdaS 3S demais de _!S ** lí h<,:"- >'-i™*> qualquer impor-

ret teu. 42.090J:47. »• 410. Tela : 3S-47S. »!v-.mVn-.«. 2 íi_»-.'a qu_ti« * -.- .-""  .-_-.-. .L_MÉ'~"v:iS
57-3S19. .-íc-íiaba, *«_i'aeiro» e r_a- COPACABANA Vífldo aPL,xo íceB**'•¦ 3 q«»rto* °*?ÍM

An<5r*ííf, . "

IS».V»,SSfe.^'pendências. Lccaiüaçao pri-^C-fg_ S?3S_f^B. J^^SSSÍf^sS-l
ag*»» *- 3« vüegiada. Prédio em fasfe_af-^aauig^ «dfòg-». yS<PRO apu.-tiunento Mrre LAKANJEIRA- — veoao r»- ee. nua m«..3 ae .wsruif. • , nnesro. eaiíitna. <-is«er.o<n- -,„„, -. .n,,,,.; „-(.,_ -,",./. rawirlimn-iln tn'rS^- •» «w rM!, a comniuar tm1 i«.«.«— -ire* e oanto.t

2 qtiartoi. Tel. 2J-63;a!M. sú... p fam. alto t&UoJ-T 'I- !_-..>- B>t« ™au. >;. e- 00 » -3,1 ieo3f3!J05 6 i; c'Jl* .'«ootpleta* ¦• -»W_«»'liK_£^__^'ti?i____» , t»-.:Ce '«VcilliH.niO. tniraüa:,36 m*sts. T. r-nr... Ver ,?o:S.A. otereje aa Ultimas Uni-
le 52-4253. ,tó dlretameme. Tem 3 __.)-::** h-i*. «*» 1! *.» i« ho- ,M , . C 

. 
Jt-HO'0""-1, fc!(,„„.,.tt,-m*do em í srtla» •lagj? iR.JÍ J ,':í'.,m ' ll!fr. 4 mn (VI * nrotbrSo-r'"1'- írit'"' WAt,T_R DO i,'tó« ri» Rua Itamruçá. n,

_ÃT___r^_~KlG_--~___,P*«. * «.*»--* -Uüautte ~i^__ T«n amda lotW «*• SObfHOliJ EjOU ÍH Suflê fí 3 1'M««f!. «ndar (tio <om:f.'^-,.^-^l,f*_\Z'_^_, _>ri I^ÜUUU í preSiaÇQC). .maral. Crecl SM, F.;.. ». üí ; melhor ru* do bairro).
0 A?,,Í i _r^_r,m -. ü__.v« d» 10 i* U 1_. Ru» Kd« recebe.- -.traí depea- «»"c,uls-> • "uu "° J^uc"0 !íl#s* 9sr, nr.oot_a.nlt». todoig»L"» ^^SiJS^lSStéíS M» f rí lílfl mil t»m iiirn.'T e'1*- J* "' "'li '-*'• «•«»». «ropo-to de quatro qtó.,dem. e rararem »>„H«» csnui RS idíc««». Prejo: 30 mllh«M._famDOj r Bara â Ribí.fO tt*p»t*do, • eoni«4« * t*rt«- f'1^?,.'' p!" „'"• Pr*,,V^ fle L'^ JUU m"' 5-m illr0j CASAS _."t-r*.-i»~-'. Aos i»"11^- '.«Mete. J banhs. boc.

Andrade Pertence, M —, MhRRtV~hA ' VWWA¦'- ^.hfa>wg 4rf Pr. littt» JM_a, Ut.r^"TW ^ 
M,ola 

„ 
"''"' 

;»rjn*riM er-.hu-.ldoe. aa K-^í^Í*' .f/^JP^¦„?"t.- , t«n narrais í»I..b- li S tòlo, - ii™ , £" tór' «P»» e«'nha -*«• Vendo em ecmtniçào p í1011,*}0 -".-^ V"* A «7; ""«>». I":» ™»«h* * * "oi- Fnlreoa 4 meses Ver ?U3 OiMt»«> 6«nr«l» «. jj». a* ror,u«u*. HO - Inf. Te,, e Sem parcelas inle.mej-d- P«j;"»?» J?P-^.%«>"" quarto e W.O. do empreg ,
ro-entrera em 21 mei» pír Arrnld» Ru, Barbos. 910 „. ou tí<CIM> ««..,^4. kW , 

"""• '" 
ÍSf d* 42 Mo 00-00. M)« de «*"%____. _......„. .,:.. u.. .. ,-.,, . (rslar 9 8 Me'ò'CRECI ií^8C™ ftc-,o! 173 mZ- A-CD irr. i» miihA-s. f Tr< t ~ >endrm-w ap*rtatnen-. urde. tí_U_ir_ CâlTlOOS 85 Stí?- ;»ntr»<U. »% em il m«ea..D!A_ rEBRElBA — Vaalo. 4 eiNdi. »ei RO lOCdl C iraiar -™.,„"-;'- >'-" !--Hi  tornsa.Acs tio loc»l ou no tel.

rr. «a_ t-t locallraçào eirepclon-l -—-- -; ~- I.t ,.," K» , -Tratar rom o propttetirlo., meto mr.lííes, i-rlst». qt kl-..; jf| o nronrio !?0MP?° a-»riamento "rw 31-3011.— cr$ ioo n , jj eonslruYio _jçAs.. ~ v«nd«-.e n» Ru».gQ f*nE0 p h0 Carmo •-« i7.i»«. e««t>tório ....í* toaíitírc- Tei. «-9074 - flireiamenie com o proprie-;i ou 2 q,__-tc«. th. 25-6211
.._  mu mensais - Construção: j, !'.".. _." ,  1J040 Afon». «3. Botaioto — ulu U,J,"U> r- uu """':« ,H1 , u.toij iEne Ttto Htio — Arallo ii r, ll- .ir i ¦' 52-4263.sem con-1ary c. r, be briTtoÍ2 «»»«- * qu.rto» «te r*-ng5uiu. ver Domi_s« «o 59 jo it_Air 32-SS40 __"_ :- !im_,«u íario. na Rua Miguel Couto! 
P (inmin ís- A- — Venda»: FRAN- i^f'1",,— V 

"A 
i íe 

"'IcÕMP RÒ~;a_;"l^uení~tii ' -,°',,; ,„',,, MIGIT-L LEMOS, Sl. *p. rpiVEM Í~-T SÍU-~i"~dê!n 0 7. nrnnn 7n<! TpIa I DÊ 0 SINAL

unos. igfeaR7^^^^^

8 às 10l2i2X'%A-^^teg^^ =!2 banheiros

E RECEBA A.
TIJUCA - Sa-

2, 3 bons quar-
armários embutidos,

TUUCA — Usina — Vende-fe otlmo apartamento cem
hall. aala e varanda. 2 quar-toa, coslnha, banheiro o de-
pendência de empregada.
Tratar na Locadora NacionalLtda. Av. Rio Branco, 106,10°, a! 1008. Tel. 22-327J.

Obra em revesti-

FÁTIMA — Vendo ap. ec-tt-
jujt-jcío. vazio, oom vAja na
_ut,gem._ Inf. 52-0432.
ITU — Ãlto^ vair.10, Íte. 13
«Je Maío, fí nüihô.-. à v:«ta.
S7-9074 — Ene. Tito Llvio —
Avaíí o^ imóvcli. _^
ÜABQÜES H-RVAL — Bal-
xo, vnilo. fte. Almte. Barro-
eo 10 mil, íac. 57-9074 - Bng.
Tito Livlo — AvfJio imóvel».
BUA ANDRÉ CAVrA_5ANTÍ.
J74 c' 8_ Vende-ae casa n.°
8, ótima localização, multa
água. muita conduçfto, com
quarto, »a!_. cdzlnba, etc.
_ rc«o 6 mllhOes a combl-
nar. Negócio urgente. Ver
«Abado e domingo di-i 7 ti
IB horaJ.
SANTO 

"crUBTÕ — Vendc-ee
ap de «ala. saleta, 2 grandes
Gnartoô « dep. A Bua Sara,
192 ap. 202, _• locação. Pron-
to para morar. Ver no local
e tratar à Rua Sen. Furtado,
107 ap. 302. Preço 10.500.000.
Financladoí.

mp.-e*-»da. entres» _e v»jia_ j,trr0 41tt »p 71« Tratar nol»nn^l_-A« ,
|»nd.nr|M de ........ Ver |£ftfiW SS^^Ííl*- f«& M^nt. d»P. •"" '>U ' '

Z ioeal e tratar RÇ Méxl- SS&£?gí_Sf ÍB-íkSSo. »» 1! '
eo, 119. mU 190.1. Tel
Z2-R387 de 2* a 6*

dlwutlr. —|Cr$ 22 milhõe* e CrS ¦... 143 .193.
12 milhõe* de alnal e CrS -i VENDO ótim» reerdencla." n-

Brinco. 173. 12" aadar.
te, r. Hilário de Gouveia,
66, sala 516. — Teli.:,
37-5187 e 57-20*6 — Cre-> PRA,IA °° I^tENQO.
_l oj* i ap. 1318 — Lflndo conjugado

i vendo. Corinh» grande, vls-i  Oii» Inãft AíontO 49
rvmí _ vmrl. __. Aii^-J'» St». Terer». Com móveis,': nuB ¦""" H,U,,JU' ^7 jcOPACABANA — Vende-M POSTO S
an d. fren-e era nr*d'o „. i»6M OOO. facll. Tei: 53-7746. VendemOS bo/15 aDârtamen- »»• ™"1- oc. K- contrato, qt».. dem. dep Av. Cop. n.;P-°»P- o» . quwi», i»i»a-1" -if— v.->. - -~..,i,i ^. ,« «.(«cnuciiiui uuni Q|ioii.iit.i n.~«. m>_i~, if« _ 14ie jos Preço ha»» as mi-idencl*». dando sinal. »p»rt«-'

^^.|»r k^;, CTKcr, «o. [fos de sala, 1 e 2 quarlos, l1»^ §?4 '
Í7-7M0.

círrn-constmido, de
(jtJB., d«p. compl. de .. 
gada e sararei CrS 16 milhões PBA1A do Flamengo. PB —i j_-.,j;_.;_.. -._.l.u. J-l'=em 2 ano* a combir.ttr. TôUasl Vendo o «p. 414. com 3 qts . i OepfinOenCiaS COmpieidS Cí COPACABANA — Vendo »p.
de-peeas pc compr. incliu.i dep. — Tratar: 38-0814 —'__-„-,j. . j. ..„.:_._. _!»!¦. V— banheiro, ccalnha
lucro Imob. Ver o ap 701 da Aceito Cal»»; •, CntpregdUâ B U6 ScrVICO C e área, de írente. entreca Ime-
Bua Pedro Américo. 218 lho-íRuTTirN^ÉIRO~^ÃCHÂÍ>ó;u,na n,r. ,,frft TAJ., j,.."31*1*- 

,-I,'d««) milhões, e'
r6rlo comercial» e tr»tar a _ Vendo ap de 3 qts. íaiaj'"»" P»'* CdtlO. lOtJOS Ol-trAs em 2 anca. Nio aceito

èÃNTO CRISTO — Vdo. Bua
do Pinto, ótimo terreno 10 Jt
M. Bua calçada, água, eag.
gas. Tr. Celta. Tel. 22-9MI
— Crecl 108.
VENDO — Apartamento con-
Jugado de mla-quirto, cozi-
Ilha e banheiro, na Kua

^___-^1^^.^:tebcí^^íe?^7.!"nidades de írente. Prédio SSSíií^KR S83E%,
:8662 c Sr. The _ __^]0. \m ^fo fo ^ ^; 

»p. 305.
-COMPRO »p. vazio. 5 ml

Ângelo. _CATETE — Vende-se faciii- rua SEN A DOR V-BOÜBÍRÕ, . ..,-,,.-.. , .
_\ F^i,_ím,« í ^m-,0^;l™3 - Vend0 'p- "'J&rt"- M-Ín0 arborizado. Pequena en-;;hí»_ » n-u, n-»po«» p»r»x.i Econômica o ap. 113 di| ia seps., roz., banh . area com . - j , P ;OK M4. na ponirl» dètte Jor-
fKí P.?*-'° ^rteo, 160 - tanque, (alug. «em contra-ltrada C preStâÇOBS de USlnal.bloco B . c sala e quarto to). Preço Crí 10 OOO 000 em j,. 4nn \rOTPACABANA — Hua 8Ura

S__. oTl-a,^ fin' em *-^^^«^.^ v^_.^-i^a:«-: diàriamenle, das 9 às 20
ap"!'.."*"- _|S:.1^is^aí_re*,ST_-r'lí_;Shoras. Rua URUGUAI, 506FAIXA FREITAS

I* locaçüo. sal*, 3 qt»., co-».», . s..., vM-r d At Henrique Du-
P»-c<vt., S", claro, clamsl-<n{ ,a!a 3 n!s. ,»rlm(1»i. le-
mo. de fundos, t vista, exce-1,.),»^, banheiro em cAr. co-
lente, 30 milhõe». 31-6523. Ir.lnha art,,)e)»da »t* »o teto.

|pa-cojí., varanda *nvlíin\çA-
da, ga-raçcin, em ciíuito do

IPANEMA — Vendo ap. de-j terreno. no« fundos 4 quar- 0 melhor trecho da Tiju-toe. com banh. Preço CrSi
rar^-^^-aSdl^lca. Construção da CIMOL »
kx 17 h«. ~

idependénclM de empre„ad».| próximo a Dr. Satamini.°S°'!Construtora IRMÃOS MOTA
ürea tfcr.qiM- e.rr»ilor.RUA SANTA CISARA. 202 —

Vendo »p. c, 3 qu., *»!»,,_ , , 4 ,.-,.., ,,.,, r,
coz benh. eaniíem. novo. ?"* Si»?--_SS2_ » iu*^rf'- -i-t.^. É 2i„ i^.* *A Ido*. Aceito proposui A Mi-todo pintado » óleo Cr» .»ju Chm ^ Vlsc ntlíii

»o3-A Bob1» (Sr. Uiroldo).milh. A vista t o restante a
combinar. Tratar Av. Rio,.. , ,Branco. I5«. .'. 1327. Te! ¦ WAKBMA

I ITtvVÇA DA BANDEIRA —! \\__Vende-»e ap. 101. R. Jlqul-|
níltu-una^cr-en^oí nS? PRÕPRiKTARIO vende, ua

í,hD_uÇM2'_ bknh*i™ ' f«l-icuno praro. «elto CE., eom 60 a 100 mil menS3Í5, Sem Icí.ní.-^^óFmô^- "ES »-I0W"-"-re-l»l Olímpia;nhn. Prédio novo sob pl!otl«.!«l-«l m_r,lm„ _H_, i-^ _ envi t. . _. .-. i4-."-Ul * •¦ " *¦ ¦* -' Irr-trrrrrrr __~t_-t^i=—.- -
c\ Pl&v-frround. Ver no local
de 10 av !« horas por gentl-ieza do locatário e tratar:
22-8387 de 2.» *_«>_ feira.__
CATETE"" E OUTROS BÃin-
ROS — Se deaeja comprar ou
vender teu Imóvel IUue pa-TA 45-2509 — Domingo».
CATETE — BenTõ Üíbõir
Vende-se conj. vazio, ft-
nane. Tcl. 57-6851 — Creci

»In«l minimo de CrS 4 000
Tratar: 28-9154 — Santo», daa
9 à» 17 ht.
líCI BARBOSA — Vendo ótl-
mo »p. de 3 qtoe., tala, co-
rinha, banheiro, deps. com

juros. Garantia da HÉRCULES! í„lSkr.1_^V0 KM- íSS
IMÓVEIS, S. A. Informações|^;\^íl0o.q^;nV»<p-:
e vendas, diretas, no local, !-X»VolU_,.?ocen?K

&.,e S^JíTià h°ie « diariamente, alé típ£^%X%& v*
,21 horas, ou na Rua MiguelI^aoa^a^.ap^jjtante a combinar. Tel.:

46-1903. c| Anselmo. . .
RUA PAISSANDU — Ap. va-iCoutO, 28, QHID0 705. tele- s:f:í:as Ç»*W1». Pronta en-
7lo, 3 qt«. sl. garagem, etc.l, ."' ?' 

.tresa. Quadra d» pra,», an-
Cr» 20 mii!,. — Luíj; Seabra. fone 42-2250. d"r ii °- heliMlma nau. Bi-
Tel. 47-7370 -•----*. itt. M m);hôe, 4 combinar,

Tei. 37-6201. _
Vende-ee

|«p, 702. R. Mln. Vlv. Cas-
tro. 71, frente.Hl.. qto., sep.

tVuhlnitton Luia n.° 50 porl3!2.-  _.
Cr> 8 000 000, »endo 4 000 OOOirii rÃuCTD||rlA U II |~T rt
a vlata e o reatante financia- : tn t-UnillíU^MU Pl U I I U VENDO — Ãp. 202~de"YrênT-' PRÉDIO na frea — 3 an ,
2?:56?4ToV-Vtafc°en4r"-ADIANTADA E PARA ENTRE- i^f___-_____à__5J_w_.td-r* a quarto. Pontoic <¦'-¦-¦¦<-

Sro5£/1*S^u_6À PREVISTA EM 5 MESES''2™° Rp- 2-<,u°"a- "• ™-\'°™T™."V"* bom- r»
Frei Caneca ns. 277 e 277-A,|VH rn-?i-iH li , j I iulj .

Na Rua Pinheiro Machapnra construir. Planta apro•¦>rr|,i, 1 lo]a, l sobreiola, 4
ap». Inf. 37-4000.
VENDE-SE — Casa vaiia na
Rua Leóncio de Albuquerque
a." 27. Facilita-se o pa«a-
mento. Tratar daa 9 _> I2h.
VENDE-SÉ — Ap. 405 — Rua
Riachuelo. 147-A. Ver no lo-
cal por lavor. Tratar: Tel.
52-7564.
VENDO ep. vazio de 2 quar-
tos. sala e dep., na Praça
Cruz Vermelha, 9. sp. 28 —
Chaves com o porteiro. —-
Cr» 13 000 000. Tratar pelo
tel. 52-5833 — Celso — Ro-
berto.
VENDO ap. na Praça Onze de
gaia, 2 quarto-, banheiro
completo e cozinha. Entrega
Imediata. Tei: 28-6360. —
Paulo.•VENDE-SE —
alugado ,dç

Apartamento
quarto e snla

¦conjugado. Ver no local, Rua
Benedito Otoni. n. 77. ap.
429. Tratar na Cia. Adminis-
tradora Salreu. Avenida AI-
mirante Barroso. 90, s/loja.
VENDO — Apartamento eom
2 quartos, saia, cozinha, ba-
nlielro, quarto de empregada
todos de írente. Rua Mala
Lacerda 91 ap. 201 — Efitáclo

do n.° 70, excelentes apar-
lamentos de 1 e 2 salas, 2
e 3 quartos, armários em-
butidos, 2 banheiros, cozi-
nha, dependências de em-
pregadas, garagem. Constru-
ção da Cia. Construtora Pe-
derneiras. Preços fixos e
sem reajustamentos. Especi-
íicações de f.3 qualidade:
esquadrias de alumínio, ba-
nheiro e cozinha c' pisos :

leui e dependências comiiie-l rada de ònbiu», na porta,) vít a-ió» 10 h Tratar-' ?elP
í"ifK _."nitIor Vergueiro com telefone.. Excelente! 42-9677 2.» feira
nnyÃg^tVo^A 

'. 
PV* i0^- £ei?a° í? h.0- CASAS nora» enÁo nora»BOTAF. . URCA tel. Aceito Caixa. Tratarl_ xova Iguaçu — Ven-diretamente com o pro-rdem.te a ^fa de Cr.
prietário, na JR, Marechal ;5o0 000 de entrada, e pres-Cantuária, 122-A. ,'tações a partir de Cr$
P^PRIÊTÃrTõ—í-5de~ap: s0 00°- Melhores detalhes
hall, aala. dep. pr. Botafo*
go. 460 oc. a! contr. Sinal 1
milh. 3 500 fin ac. caixa. —
57-2333.

APARTAMENTO DÊ hV-
XO — Rua São Clemente,
n. S97 (em frente à Em-
baixada de Portugal!. Ven.
de-se com 2 salaj, 3 quar-
tos, 2 banheiros, 2 quartos
de empregadas, etc. En-
trega imediata. — Tratar
no local.
BOTAFOGO — Rtia Vol. da
Pátria. 08 — 507 — J. de ln-
verno. ampla enla. 2 quartos
p| armários embutido., dep..
completai;, 50^ financiado..
Ver no loca' com porteiro «
tratar 42-1522 e 22-6071 —
Creci 672.

RAINHA K-IZABETO —
ApartAmento _a_a — quarto— banh. kltch. por 8 ml-
lh6es_ !lqf._48-9«90.
ROA' SANTA" CIARA. 352 ap.
1004. ocupado aem contrato,
«ala e quarto sep., varanda,
area < corlnha. Aceito Cal

Baratitalmo:
tado), c/ 3 quartos, Aala,
copa e cozinha, bonh. frocial.Cr» 21 150 000. sendo 15 dep, de emp. compl. Vazio

müh. a vlsta. Cr» - 150 p! pintada de novo. Vter e/
Cia. Er. Vdo. ap. aala. 3 porteiro. Mttade á vista,
qts., dep. compl. Entrega restante «m 24 mese«. Tra-
Imed. Teia.: 31-3772 ou tar c/ Sr. Alceu. Telefone:
47-0529.
JOAQUIM NABUCO. 2120O4,
a 200 m Casteltnho, conforta-
ve! ap. 2 «ls. atapetadas « J1
inverno, c! 45 m quad.. 3-a com sinal. Plantas, de-1(„s i .____., soe. t mal»v. Copacabana. o»nma_a doe. Av

613. sala 1100. Preço Cr»
11 500 000. Tel. 57-7352j —
Rara oportunidade.
TENHO condições p' ven-
der sen ap. até em 48 ho-
ras - VIEIRA SOBRINHO
— Carl. 68 Cons. Reg í? pronto», Cr»
l___.n_.lv __ 17.KS93 .lé «liEntrepra em dezembro. Fac!imóveis — 3. oa-_. «le ,i ,|to ptqUíni part<! ou nego

depend. Vajs alugada na ga-
ragem. VlMtas da* 13h is 2Ih— 50 mllhOes à vista. 
LEBL-N" — Investimento
vantajoeo! Vendo 10 aps. c;
iaieta, quarto, banh. e kit-
chnet* todos be írenie, qurv-" 800 cada.

horas.

Bernardino Limóbil, .Vv.
Nilo Peçanha, 38, sala 5 —
Neva Iguaçu.

URCA — Av. 6. Sebast
— Vendo 2 gr. aps. aiuf?. ei
contr. c/ gr. si., 2 qu. gdes.
coz... dep. con-.pl. 16 mllhOes
facilita pagam. Ver <_b. e
domingo c/ porteiro Ur. Vai-
dir.
URCÃ — Ãp. vajilo e/vest.,
quarto, aala. banh. comp!.,
lclt., var. Sete milhões à vis-
ta. R. Roquete Pinto 60.108.

COPACABANA — Compra-se
iapartomento, na Zona Su!,
saia grande. 3 quartoe, gara-
gem, mesmo alugado, sete ml-
iiiões entrada e 30 mllhOes
Cabia — Tel.: 35-9845 — D.
Leda.

) COPACABANA Posto 6.

BOTAFOGO — Troco apa*
tamento de 3 quartos, 1 sa

ilr-; etc., por casa na zona, .
em Cerâmica etC. PreÇOS lSu'- ou aparU_cetno malorjeasa de 3 andares çom 600
,. . , 7 Tel.: 46-1504. Dr. Bandeira, im de arca construída. Cr$'<-
llXOS e Sem reajUStamentOS. IbÕ_\_ÒGO~^~ «""«-_" llS<> ro\\ti.e% ütTe. Telefone

Vendo ap. 3 qts. dep. comp.
de írente R. Júlio de Cas-
tllhos. 83. 4». ap. 8. Base
23 mllhOes. c 50" i vlstis

L""VFNT»F.SF rm H,,i .f_,-r Estudo troca a?, pequeno —
»na] *_,;*J'*í^ . -_i™_. ."'"'íKÍFones 47-1803 e 38-2657.

R. Gen.|
CIVIA — Trav Ouvidor 17!Polidoro. 20. ap. 603, vcn-|,í,>:.'f.S4--
m- T.- J' ,„ , ld0 "t0- e sala- «'ela. área VENDE-SE - Casa 2 pa-
(DlV. de VendaS, 2. andar) -át serv, banh. comp. 121 vimento». terreno de es-
t 1 r.otcr j n in -'milhões, c/ 7000000 entr.iquina 24x24. Rua D. Ma-
Tel. 52-8166, das 8.30 aS rest. a combinar. Ver c/rlana. 155. esquina M-Julv^^ES^ÍU-tíS*1 If*
18 horas íCRfCI 13t) B?rl'fr?- ou ttl 31-C.57 .{Bjrreto. Informaçõeg, telJgronde ocrainha • banhei-. 10 iiui». VVW.I Ul/. Cienwá >sr-40-S. ro. n&o falta igua.

Vende-se o
ap. 801 da R. Otf-viano Hviü-
son, 16. Sala e qusrto. Tra-
tar proprieti.-io. R-.-.n Mexi-
co. 41, con). 506, parte da
tsrde. Visitas por deíerència
do Ic-fttÃrio.

j COPACABANA 1241 ap. 1217.

VENDO belíssimo ap. de
quarto e sala separados, cj
coz., banh., área. quarto
e banh. de empreg., 60m2,
o melhor no gênero, 3 por
andar. Categoria. 4 mi-
lhões de alnal. o saldo em
curto praio ou p/ caixa
• ocupado sem contrato.
Ver c/ Sr. Edy, de 10 às
18 hs.. na portaria. Ay.
Copacabana n. 905. Rarís-
slma oportunidade, — Cre-
cl 243.
VENDE-SE ap. de frente,
duas talas, tré* quartos, dois
banheiros e dependências. —
(Vaxlo). Ver na Rua Paula
Freitas 44 ap. 601 c] o por-
teiro.
VENDÉ-SE, «m Copacabana,
ap. de dois quartos, aala. a
dependíncla üe empregada.
Tratar na Ar. Presidente
Vergas. 435. sala 707.
VENDO ap. com salãT dois
quartos e dependência.». Pre-
ço Cr» 10 000 000. Ver j>a Ru-»
Jullo de Castilho*, n. 57. ap.
101- por _»ntlle7jj de sua mo

cio grupo* de 5. 3 ou 2 con-
Juntos Lula Seabra, telefo-
ne 47-7370, Odalr Xavier. —
57-0042. — Crecl 339.
LEBLON — Vendo ap. qt. «1.
sep. com garagem, armário
emb., área c tanque. Ver na
Rua Carlos GOls, 476, ap.-404
de 14 —s 16 horas. Tratar tels
52-0556 e 47-3500.
LH,T)LOI4 — Vlsta espetacular
— Vendemos no último (3.°)
pav.. llndo ap. de frente,
luxo. com 3 salas, 2 qts., 3
banhetro-i soclaLs, cop_-eo7.l-
nha, armários embutidos.
area de serviço, deps. em-
preftada e gnragem. Telefo-
ne 27-7223 — Maurício. (Cre-
cl 104),
I.ÈBLÒN — Vendo ap, com
.140 m3 Tlfta p/o mar e mon-
tenha. Preco e «-omllçoes a
for.-.binar. Informações, tel:
27-9708.

34-1261.
RUA S. Luis Oonzaga 428.
crua 3, venderaca com 2 quar-
tos « deps. Tratar na Bri-
llvsnte. na Rua Hilário de
Ocuvela. 6Í, sala 516 — Tele-
fonca: 57-5187 e 57-2086 —
íCrecl 243).

sociais em cor,!menlo. Próximo à Praça
jólima copa-cozinha, deps. |saenz pena_ _ Magníficos

(PÔSTO í — At. R-lnha, Kit-lmllhôe- nas chaves. Saldo; Rua Eng. Alfredo Duarte. cílCOmplelâS empregada e 03-; anarbmPnlnç mm iarrlim Aa
. *•_ kDCA r\C UIIUAITÜ UirÀniriBiví" v.-j 

" r»-íth. M. ap. 309. Da »!ai finsnf _ i>rtdlíi nôvc. VI-14 quartos. 3 «ala*. 3 banhs..| T, ./, ,, ' ">"" iailI_IIIU_ tUIll JdrOim 06

rfSSfiE 2! ^S2^?sS Ss^^^aBsr a^asS &iM Hríss^ -RB^^h?>í?dD pin!ad0 a óleo<íinw mm dois #- Io a esle moderno recanto, cop». N6« e, dw««.U§ ptntJS . «eo, »«|g^ -? 
ggf ;S*gE5JK-. a"soc,fll en| mármore, aca-mo$ qu3r)oSí copa-cozinha,

-*-__?__.-jCi\tfÁ_tBúÀr-isB>ix)H.-o»r PÇA^^UTOEKRA bamenlo suntuoso e clima banheiro social cm cor azu-rep. Av. Cop. n.!P« »P- <3» 3 quarto», depen- g. CRISTÓVÃO rfa mnnlínhí Vpr nn \t\C.\ I • J ,- I _ ¦ ,rr.- ... ,,-,..,....-,.. , ,. P„ç0 tas» 35 m,. jdènela». dando sinal, aparta-1 -.--— ,¦ _._í___^..'__: - De m0n,dnnJ- 'Brn0 l0Cdl' lejadO ale 0 teiO, área dg
serviço, quarto e banheiro
de empregada. Presiacões
mensais de CrS 201 135.
Rua Conde de Bonfim, 142.
Construção de KREIMER EN-
GENHARIA LTDA. Informa-
ções no local afé as 22 ho-
ras. Vendas: JÜLIO BOG0-
RICIN - CRECI 95 - Av.
Rio Branco, 156, s| 801.—
Tels. 52-8774 e 22-2793.
TIJUCA ~: Dr. Satamini
n.° 292 — Excelentes apar-
tamentos, com ótima sala-
living, 2 quartos, copa-co-
zinha, banheiro social em
còr azulejado alé o lefo, de»
pendências compIctas do
empregada. Pilolis. Gara»
gem. Construção da Cons-
trutora União Norte Ltda.
Informações no local até as
22 horas. Vendas: JÜLIO
BOGORICIN — CRECI 95 -
Av. Rio Branco, 156, sala
801. Tels.: 52-8774 -
22-2793.
TUUCA — Vcnde-fe bom
ap. edifício centro terreno,
trfea pavimentos, próximo à
Hça. Saena Pena, c; sala. sa-
leta dois quartos, d?p. com-
pletas empregada boa érea,
slnteco e vaga pr carro. En-
tresa imediata. Vario, preço
liquido Crí 15 «00 COO. Sinal
dc 8.5 milhões,- restante »
combinar. Ver hoje, áabndo,
dar; 10 às 12.30 horas. Rua,
Silva Teles IB, an. 303. Tra-
tar diretaai.nt- proprietário
noJoc;!_cr. pr te:. 37-3738.

Vazio, 2 q., eala.
Rua d* Quit-nda n, _ «3, pintura nova slnteco.

- planta Jã aprovada. Tratarjiit-». loja— T»ls: 22-3111 ou'¦ prédio 12 apta. centro terre-
e na Rua Debret, 23 a/ 213,'42-2212. Vide anúncio no Jor- no. Sen. Furtado. JI - 304.

pela manha. nal do Cofiiérclo. Tel.: 34-5452.

SAO CRISTÓVÃO — Vendo
ap. em frente o Clube de
Sáo Crtstdiào. Preco 3 3O0.
Ver na Rua Joa. Crintltio 32,
op. 303 — Tel. 30-0526 — Os-
marlo.
VENDO bom ap., sala, quar-
to. cozinha, dep. empr. com-
pleta- Edlf. Carice. Av. do
Exército. 36. Sâo Crlitovio.
entregue habite-se dezembro.
7.500, 4 de entrada, resto a
combinar com proprletArio.
Rtia Taylor, 31 ap. 1111 das
17 áa 19 horas dt_rlamente.
TU. - It. COMP.
APARTAMENTO de luxo. —
Vdo. c| 2 gde. qtos., sl., coa.
banh. e dep. de emp em la.
locoçio, gar Ver Rua Tomás
Coelho, 3_, ap. 105. Inf. cora
Machado, 58-0522, Av. 28 de
Setembro. 345
APARTAMENTO novo, va-
zlo. sala. quarto, cozinha,
banh., Área, dep. empr.,
slnteco. Ver Rua Professor
Ganiao 99 ap. 303. Chaves
e] porteiro. Tratar c| Fran-
çkco..

! APARTAMENTO — Pronta
PARTICULAR compra apar- entreça. saia. 3 qts.. dep com-
tato ento pronto ou ob:a
adiantada base 200 metros
na jena Leblon ou I;une-
ma. Procurar Marcelo, Tele-
fone 42-0375.
RECREIO DAS CASTOAS —
Ap. bl. I. vende-se. Tratar

radora. e tratar com Clemen-ieoni o prop. R-,a En^.' Pl
te. Tel. 32-4633 — Rua dolr« do Rio. 3S4, aábado

Rua Uruguai, pronto para ha
bitar apartamento rom eala,
jardim do Inverno, dois quar-
toa. quarto empresada, de-
pendências. 16 milhões, me-
r.vle k vlsta metade 20 meses.
Tel.. Sr. Jecl — 23-3481 —
43-5237 — 53-1615.
SAÉ__ PENA - Sala de fren-
te para o cine Art-Paléclo.
Rua Conde de Bonfim, 375]
603. Vendo. Tel. 48-1219, Dr,
Aiberto Praça.
PÍtAÇA SÂENE PENA - Ven-
de-se ap., 3 qts., «alao, dep.
«rai». Ver na Rna Major
Àvlla n. 116, ap. 504. Preço:
28 000 000. Tratar direto pro-
prietário, em frente à Igre-
ja. Tel. 47-9905.
RIO COMPRIDO — Vende-se
n* Rua Santos Rodrigues,
142 o ap. de frente, grande
e bonito, n. 403. Ver no lo-
cal sábado e domingo
RIO comprido — Vendo 3
residências estando 2 de-
ocupadas, 22 mllhftes com

50r'a de sinal, parte restante
em 3 anos. Tel. domingo
54-3362 e sesrunda-felra 
31-0316. depois da» 14 horas.
RIO COMPRIDO — Vende-se
terreno 10x50. Rua Azevedo
Uma. 151, Cr* 5.000.000 c!
2*00.000 d» entrada, tratar
á Rua Marques Sapucal, 343.
RÍÓ~COMPRIDÕ — Alugado
ótimo quarto de frente a se-
nhor ou senhora que traba-
lhe íora. Rua Japerl 24, ap.301.
SAENZ PENA — ScrA ve„.
dido cm leliSo, útlmo pr#dlocom loja c residência, na P„
Major Avlla. 233. edlfícadí.
em terreno que mede -VIS x
19,60. Jocalizaç&o excepcional,
j„n'o K Praça Saena Pena e
Rua Bardo de Mesquita — O
leilão será realizado no dli,
26 de acosto de lí-5, *»- IS
heras cm frente ao mrsmotí-,
pelo leiloeiro Afíonfo Nune». I TTJLCA

pleta-»,. Rua 16 Outubro Cba-
ves R. C-usuaiana 40B
DtlliCfC.
CASA~ NA TXITJCA — Vende-
&e próxima à Praça Saena Pe-
fia. para reforma ou con&-
traç&o de edlficlo. com ajKfT naRÜã di'Q\iit,-.ndã n,|S3 ml, pintura nova 

"slnteco.

Carmo, tà, IP andar. domingo.

-¦¦ — ¦¦- ->iK»V.



2.° Cad.. jornal do BrasU, Sftbndo, 21-8-65
VutT* -- VnulK-s", Conde ;V_NDE-í-iS tum '•a*» IM HU»
Honflm. 70, p .». Ml. Hl m2|t). Maria BI) Cl ü Bl», 3 qt*
Ífr.ntei e Mi, üliiH «soa-Uni», coslnha, banheiro, tor-
tro). contendo carta um além rnc-o etc. Iratar o. It». »«-
dependências euipr.gadan e lcfonn 34-jOO!).
«rea dc-crvlço fechada, pln- VENDE-SE Una Conde do

t,IM8 -V a* quer' vender! IIHU1ÍNT15 - Vendo terreno
uim plano flxld. com 2 eoraodou

Nó» no» fundos, rendendossu imo.ol ? Façu-no»
visita ou no* tolefonc
o venderemosem 30 dlú semi» COO 000 por mea. -frente
_e»__-anara V S.«. Tratar! vago para construir outra ca-

Ftua Constanoa Barbos*
Mira a óleo o sinteco. mais'nonli-i. -iO, ip-.-tain.nio 201 |J* ÍV.1 n/loi «Mcierl. Tele-.ã. 

"e-qüina" 
da''Ru_ Plrar-m

ns seguinte» acomodacôc»: o,, com fala, 3 ciuarto;.. 2 _}M?õn_»V_;_-M
do frente, do luxo, vasa pa?.nlM_rdf. copa, C0_ltUH. de-!f_no 29_
r,i. automóvel, lalfto c Jardim pendência* de empregada. 2; UNS — Vende-se caaB.iy«.
de Inverno (36 mm, piso» dc.lre.is e Bar.i.em. Todo a sin-l t, Voiccmc-lo-, 124. ocui»»
mármore, .1 quartos, com ar-»teco. Preco: 43 000 000

. m,.rlos embutidos, ampla co-jvENDE-SIS ap. c/ sala
y.luhn. americana, banheiro-
com ducha, lustrei e oortl-
nus; o de centro: sala. S _•_]__: ^n, 43-103...

L. Viuccvicelo-,
i d», íl-. 2 qts.. dep. emp.

írÃVlVlU . centro tciTeno. Tratar

qt*. e demais dependências! !__i_J_L__-__.
na nua Bari._o_.do Petrópo-| JACAREPAGUÂ

quartos, i com arm»rios «¦iv™np.si ii" vazio 1.» loc, ATENÇÃO — Vendo no cora-
butidos, eoelnha. banheiro | 

VENDE BE op. >aiic> 1. 1 .v ^ g(,.B 6tlma cai&
completo, Vende-se, ícnora-1¦J»1*,» »,_!._--.¦. íó-i _n ->03 em 1.» locação. Preço CiS ¦¦
di.nic.nto, metade a vista e;*»™ ' 

f1^,,* :omi» com Cr»XCM000,
restante em 30 meses. Ver «ICftaves na port, or. ami. »;•_........ m 3 ano, rrt_\iT

...tratar diretamente rara o|VE-DO ap. Moura Brito n.lj^pj."^;» Seca n.° 26, ap. 102.
proprietário, no loci.l, sòmen-1180, sob., sala, 2 qt-.. dop.,conl s-, Castilho (dlirla•te sábado (das 13 às- 18 hs) emp., vario, garasem. Entr. atc)

;'.'_ domln.o Kl» 10 ás 12 e 8 000 ç 2 000 cm 00 e 180 -^Wg-

.,,.., trato no recanto
zlo, Rua José Hi_-»no, pró_:

Jacarepasua —
Tratar0 jõs-í- 

' 
Qultüò'-'IManslo própria p; família

TIJUCA - Ap. vende-se va. jíf 
*•_,,_' '^ 

n-P è 17-18 de fino trato no
próx',- 0,V_.i__—"-•_¦—i_." ' ¦¦¦';—- rna Is aprazível do bairro. —

Térreo.:VENDE-SE uma.casa na.Rua »*»o*p'7'Y0l 
mllhóes. Pre-

Pereira de Almeida, 17. TUU- I^JS«l5 ao valer. T-atar
lc' Qllberto. Tei. 42-2137. _

tno Conde Bonfim
¦' e1 Jardim frcni-o. 2 qt_.. sa-

la. demais depend. Tratar p
, «I._JHL:_._.l-_:
. TÍJÜCA — Próx. - Praça —
Vendo ap. luxo, c| 2 qts.,
«Ia., deps. compls., 2 áreas

VENDO o ap. 601 da R. Con-i^rrví n.íva 2 dt.
_í J!nní!n?' il» Tr»8**0. 

'Ipaíozmh-banh*'

flua Corumbé, 246. rasa

ra. Lotação Cascadura x Jar-
dim Novo, Renleugo. Ver e
tratar no local.
ÃLô~SÃMPA10t — Vdmos IÍ.
Alzira Valdctaro. casa com
.1 qu. sl. cos. banh. <crr.
IU35. T. Moreira e José Lu-
cldlo Lago, 138 »| 6 — Tel.
40-0967.
ALÔ MEIERI — Vdmos 4 ca-
sas vazias teto laje, ôtlmo
negócio. T. Moreira e José
—R. Lucidio Lago, 138, í 6

43-9907.
ABOLIÇÃO — Vendc-r,e eis»
nnre mllhóes. entrada a com»
b'nar. IV 2 varandas, ta.eta
rala, 2 quartos etc, gás da
Light • arca coberta. Ver e
traiar com o proprlelArlo na
Rna Francisca zrie_e. 163.

CASA — Vendo, nov», vazia,
4 qto., sala, dependência. —
Terreno 10 x «2. Estrada do
Monteiro, Tratar Rua Butlá
2 — Campo Qrandg.
ÓAMFO ORAMOS — Vendem-
eo casas, terrenos, sítios nos
melhores pontos desto bairro.
DIArlamente na Rua Coronel
Agostinho. 32-A, Mia 203,
Csmpo Cirande — M. Soares.

PIEDADE — Vendo »p. rom
qunrto, vi!i», copa, e cozinha,
banh. comp',. c; box, boa
(íren, térreo. Ent. 2 000 000.
.<tq. prest. «em Juros. Ver na
llua Vlolnnte 25 an. 102 e

Mv.ll.i; —• Vendo nã Rua Ar-
qulas Cordeiro. 014, »p, 204,
vazio, np. tipo cosa com 3
quarto... sal», cozinha, ha-
nliclio * dep. empr. Entrada
Cr? .1 SOO 000 « o restante em
prestações mensais de Cr* ..tratar na Rua Pluul 121 np
166 mll. Tratar com Melo 201. — T. Santos (cata ru»
Afonso Engenharia. H. Cons- fn< esq. c. D. Salvador).
tança Barbosa, 1S2. «ala 401. PRÉDIO com loja dc Jm f.
Tel. 2O-2O02. _____ P°r J<"11 !- Vendo. Rua 24

-,-¦ u*ir_-^_-_v__ri»C___iimií"c_). d» M»lo. -5*. Eataçko de Ria-
CAMPO GRANDE - Grande "í*Sc~/5? 

«VtS i™ílx__ OhUilO. Oronde Ponto. Tra-
oportunidade: Por^o^nj-sl»^»^™^ com . dol.p 5r.

tsr depois das 14 hor.is. K"* •¦ '¦°ffi'

NOVA IOUAÇU -- Ponto
OU-fí-ie, vendo 4 CIUM ftUi»
Itadas de «ala, 2 quartos, coz.,
banheiro t.sua e luz, rendeu-
do 130 000 e m.it 1 lote de
esquina tle 10x16 ( tudo por

JARDIM AMERICA casa laje
vazia, de 3 qts,, ul,, banh.
coz. Entr. 2 500. prest. 150
Av. Bnis dn Plnn. 849, tel.
30-3062, hoje e »mnnh8.
LÃrtdõ do bicão vendo

1 300 vendo terreno 20x50. R.
Argelo Sacramento. Rua Cel.
Açoetlnho, 33-A, sala 203 —
Soares

! PIEDADE — Vdo. cai» de 3MÉIER - VcnUc-ne o «^.. balll_
301 — Rim MaralbS«_ âawi; Rua Saçu. Tratar R,;. . .ii ...... .—  . - - Jtm. I ™j i_w«iiuti iv un. un

CAMPO GRANDE — Grande Couto, 60, composto de. fa-juemeu Brito n.

qta, mais dep. Ver no lo*
.. _s segundas, quartas e

soxUs-fclras. a partir das 15
horas. T_-tar com Maurício
— Te'.. 43-8355.

armários embuts -_ Ver na
Rua Conde de Bonfim. 590.• Informações c! _ CYTRILLO
TIJUCA — Praça SaenijÃND. - GRAJAÚ

. rena — Casa vazia, vendo V»T » leAllEt,
1 belíssima casa de 2 pa- VILA í»A.l____
vimentos, estilo mexicano,
tóda em laje o' tacoi em
parquet com 2 amplas sa-
Ias. 3 quarios, hall social,
copa-cozinha. d cs pensa,
banheiro completo, varan-
da ajardinada, quario e
banheiro dc empregada,
quinta) eto. Fachada tóda
em jtrafite c! pedras tra-iiis 12 horas ou te
brilhadas. Pintura a óleo'-: &-:r!Oj
c> ati portas internas ré-1ANDARAI — Ver.tíe-se

•iTeiiida* em criftal. Afiia
•com fartura. Entresa ime-

dlata. preço: 25 milhões.
. Facillfa-s. parte. Vicgem"_TRcni_ 

p3ra o exlcricr

ALDEIA CAMPISTA — Ven-
do ap. de íren'e. 2 qts. _a-
ragem. Aceito Ca_l_a.___l;0j.'4.-
APARTAMENTO — C .ara-
rem n.-. R. Visconde, de Sar.-
U Isabel. 486, a». 301. c/ 4
qts. (tr eond. urra. embut.
copa/coz. b.uh. área depsnd.
empre;. Entrada 12 mllh.
Prest. 300. Ver ho_» de 8- 53-3233,

um

Rua C*n-
dldo Semeio, 1318 — Jaca-
repaguá — Vendo entrada
5 OOO. Sa'do a combinar —
Tratar no local, perto do J.
T. Club.
CASA com grande irea de
terreno. - Ver.dc-se na
Travessa Bario. 15. Praça at-
ca Entr. 3 milh. Saldo a
comb. Lccal ótimo par» dei-
crmfo. Trator no local. —
Sr. Antônio.  

...LUOA-SE oasa. com quaí--
to, «aia e dependências, a
casa', sem frili-j. Av. Ama-

Cararcante. 1275. fun-
do».
REALENGO — Vendo ótl^
mos lotes prrrletÁrii,.». a
prazo, tudo pronto para

oportunidade, vendo casa
modernl-slma, próx. \ praia.
ci bondo e demais condufko
íi porta. Teo;. entr. os res-
trmtfts em MiaveU preòtsçOe».
DI»rl-mento na flui Coronel
Arjoitlnho. 32-A, sala 303 —
C. Grande.
CASA toda reiormada. vazl»,
vendo, tem jardim quintal,3 quartos, sala. coimVia e
demais dependências — Rna
Luís Sllva, 39. Chaves e ln-
formações Rua Gen. Clarlu-
do. 18. E. Dentro.
CASCADURA —

lio o banheiro 45 m2, alu-ltlno. pereira. 29-9853.
127. em Quia»

12 milhões, com 3 milhões otlmo terreno, c 400 m2.
de entrada, prestações de 170, agua o luz. Entr. 1 mllhfto,

jado sem contrato. Tra
tar II. rruifii-l_iia, 55, s
111. Tel. 43-1159.

mll, vendas com Dirceu Imo
veis ¦-• Avenida. Nilo Peça-
nlm 151, sala 205. — Nova
Iguaçu.
NOVA IGUAÇU — Callfór-
nia, vendc-sc do qt.. sala.
quintal, l»Jo, taqueado e
»gua encanada. Ver: Rua
Emllla. 63. c, 13. Entrar pe-
Ia Rua das Ac-clas. 2 500.
Facilitados. Tel.: 52-1035.
NOVA IGUAÇU :— Vende-

prest. 30. Av. Brás de Pt»
lia. 849. tel. 30-3002. hoje
nmanhft.
OLARIA — ótima rei>. do laje
com quarto e bala emplco,
cor. banh. etc. — Apenas
050 000 de ent. O saldo a
combinar. R. Irlguatl, 202.
C !. esquina de Rua JoSo
ní;o — Ver e tratar hoje na
El-Dourado. R. Uranos. I 397— Sob, — Olaria — Telefo

ine 30-5172.

MÍISR — Vendo na Rua Ar-
qillM Cordeiro 614 ap. 205,
tipo casa, com 1 qt., sala, coz,I QUINTINO
banheiro e dependências. cu-ÍR. Goláa,
trada Orl 2 300 mll e o Ml-.tcl kit.
do em prestações mensal» de ¦ mil men_al,
Cr» 116 mll. Tratar com Me-;42r3300.

QUINTINO — Vendo na Rua se 1 casa a'qtí.,»ala,
Luclnda Barbosa, 70 c/ 6, 3 ban!!.. va.".. tanque, iaje.j OLARIA — Vindo vazio ao.e 10. Sinal: 500000. Tratar:,rent. pr. CrS 7 500 000 com ... locaçíl- na Rua NoèmlaLemos de Brito. 327. Pcrel-.CrS 2 000 000 entr. o rest. ku_cs, jj3 a.,_ 3C..,, ________
r», 29-9898. em ÍO meses. T. outr. eom, 0M (,<_(_ 0 „,_•„_, comblt_,ir— matore* entr. e menorr-Vendo op. 203, T.-.vt. Imob. o Constr. _?_-* 3 1' *' coz' °- 1- empr.

»*!»•* nrr.V-r Ti'M_. nnm n -r\mti378 - conjugado. '•."• 
PT_r Liberdade 70-e,iRPr' Tr!ltar ccm ° W™'

I mllhdo entraria. lOOlE'"'. P,a,ç' Jí- rlSa dí Me-.L«___?-____1____?___1I; n.ldlo.

Vende-se
Rua Araújo, 166. casa. c/ 3
quarto), t-ia e varanda e
mais dependências, a vl>-
ta OU a prsxo. Tei. 39-6W6crnstrulr. Junto do trem e — Correia.

todas as conduções. Ver e CAOHAMBt — Vendo » c**»
tratar hoje a Rua Bernar- _a Rua Ferreira de Andra-
do Vasconcelos, esquina de de 619, 3 qu. 2 »is. demais
fiarão dc 1'lraquara. Tele-[dependências, quinta'. Tr»-
fone 58-0841. |\»L!--JÇ-_.-____-'_-___!_ -?.*•.
ÀCOÜQUE K MKRCKARU — OASA em Madurelrs.vende-
_ena Sul, cas* de nome ura- ]*_• «"» Filomena FT-íoío,
dlClM-Ú. Vende 1000 fmUl I»; Trjtar n. 28 — Tran»ver-
fransos por semana e gran-|s»I a Rua JoAo Vicente

lo Afonso Engenharia. Rua
Constança Barbos», 152, sala
4j_____jr-!_^°____0.--
MèíÉ-. — Caohambi —
Vendo na Rua Getulio n.
556. bom ap. de tala t
dois quartos, varanda e to

QUINTINO — Vendo rasas
ví-Ki-US. cl., qt.. cor., binli-.
entrada 1 milhão, saldo em

12, por cima do Mer
cado Soo Joje_
VENDE-SÊ — Ou alusa-S
casa c' 2 pavlmentoá em
Nova Iguaçu. Tel.

<r Joaquim).

, ¦ , . .com Melo Afonso Engsnh»-
da» as dependência., para\t\_ _ RUa Constança Barbo-
ça 13 mllh., sendo niei.nl>- .» 152, sala 401. Telefone...... ..... JJ.205I2

quertos,
cozinha.

«via. cop»
banheiro

FREGUESIA — Terreno. —
Vendo, comércio, escola, mui
ta condução. Jardim Clarice.
1 300 mtl entrada. O saldo »|de quantidade de cami. — ENGENHO NOVO — Ca
combinar. Carvalho. — Ru«|ln;tolsç6es frigoríficas mo- M$ vazias e ocupadas. —
Amaro Cavalcanti 37. «ala Ijdernn... c»p»c!dade na cima- \y d ótima» casas tipo-___i_r__ ;V«V"a_«_cV^^ <-flra 2 1uar"

-._!'_- _„-,<,»_;tar com o croorletàrro ni_ ............ , .
Sl

te? P.
apartamento tipo casr com 3y^iJ üifa. 2 rv_s. dormito-;«¦ «« o. proorletArro _na ;ro. irea com tanque e ba-

rarand». jrj___, t,(mh. cor e «rea c
deçen-jjntr, .srro c compr. dep

anq. R"» Visconde -e Ftraja 260. |nheiro de empresada.

prestações 82 000. Ver na R.I-ssskü ,
21 de Abril 20. F-ita rua co- VENDE boa Cl» » P«o;
meç.. na Rua Elias da Sllva polis sala 3 qunrtos etc. Ru.t
em frente . Estação. Tr»tsr;S^o^20.fBo^P.n-

LEOPOLDINA
ã vista, c/ escrit. e me-
tade financiada 40 me-
ses — Chaves no 401, c/
o Sr. Casca». .

RIACHUELO — R. Mariana
Portela 61. esq. Llno Teixei-
r«. Vendo 2 casas c' 4 e 2
qt».. alta» e baixos, fte . va-

|í1p_., i-.x.ut.-. bAnli«!ros, coii-
nhas, copa.»», plnt. óleo, slnte

OLARIA — CrS 1 650 de cm.
e 50 a 50 000 t! J. Vendo
Ru» Vitorino Amaral, 121,

8-7614' ntiase eto". Rua Lfçrla. & 10U
I n, da R. Uranos. res. c' 1 qt.,

Mila, demais dep. e quintal.
Ver e tratar no local cr Sr.
¦¦.urélio. Int. Tel-J_30-8667,_\
ÕLÃRÍÀ — V-ndê-se" òu
aluga-se ap. tipo casa, com
Jardim, sala. 3 quartos, gran
de

MÉIER — Vendo ap., 2 quar-
. 

r .unas, cop».". pms. oieo, sinte-i-- '¦"»'•.-"¦—". —_,' "_,':
Í05, Sala, Varanda e dep2n- «o. »r re£. garagem, ra'. tar_ Av Brás de Pin...
.. , rr I emb. Ver tratar C Sr. Válter. Ss ______¦ _________ ____*_---_—

denClâS COmpletaS. tfò ... jsOado e auarta-re!.-. das 13 APARTAMENTOS vaxios.
7f.r_.nf_1 a - rnt'snl9 .''-~-!_-_í.•--_3_L__J!_ll.h*_'»:__!Casas. Não compre s1 fa«r
/Oüüüüü 6 0 fCSiante 3|REALENGO — Plraquara'„ma visita a Ar. Im. N.S.

TERRENOS a 15 MINU-
TOS DA PENHA — Sem
cnlradii, pronto» para.
construir, posse Imediata,
lotes planos e marcados,
ônibus da Praça Mauá o/
ponto final dentro do lo-
teamento. com todo co-
mércio, indústria, farniá-
cias, escolas etc, Presta-
rõe_ a partir de 10 mil,
sem juros. Conduçáo dià-
riamente das 9 às 13 h..
Inclusive sábados e do-
miiiRO». Na Av. Brás de
Pina, 9G, loja. (Largo da
Penha).
VILA COSMOS-— Veudo <M1-
ma residência de 3 quartro.
snla. ..alctn, ecz-, h. ah. e óti-
mo terreno, na Ru - Angol —
Proço 16 000 000, 0 0000 0OO
saldo a comb. Tratar na Rua
Auràrio Meneses 42 — Voa
Lobo.
VILA DA PENHA — Vendo
trr.-cno I0_20. na Tnvc&sa
Brandura em frente 507 a
41 nxuce da Ar. Brái d«
Pina do Largo do Blcio o de
11 linhas 'de ônibus — 5 —
P. cidade — lncliulve 340
— ponto a 70 metros — Llm-
po, plano, lado da sombra.
loso.Ilzado. multa égua. To-
do comércio local privilegia-
do. Ideal p; ed. residencial.
Pessca bom ?4sto. base 10de cop» e dependência., na imilhões, p_.r-.__ facilitada, es-

._^a__-.P__'rle._°!S?_!.Ç__-___-__ tudo. Inclusive proposta, tro-
OLARIA — Vdo. ap. 301. 2
qts., R. Filomena Nunes. n.
189. 12 mllh. Chaves 302 —

A. CARVALHO VENDE — Lu-
jaicso ap. no Centro da Pe-
nha. R. Gualanazes, vailo.
de frente. c| 2 qts., ».
saneai, copa C ar,ulcJo atò
o teto. banh: em côr Eutr. 38-437-. Crecl 888.
.> 800 orest 150. il J. Tra- OLARIA — Casa de laje com

914. 3 qu. Ter. c; 2 frentes. Estr.
Engenho da Pedra. Tratar R.
Leopoldlna Rígo. 18, »| 301. —
Tel 30-9044 — Caetano.
OLARIA — Ter. 24-40. J»_

... ,. , . - _ ._ à Ar. Brastl. servi ado pnra|43õ c/17
combinar. Ver na Rua Cas-r J . ?. " „ - , 1""idas Graças .Fhianc Parte;i_d ou com T.atar n,_z Lca. teco e coz T-s A_.Mlran(1(._"-"'-»•- »ir-»'„.-- ........ -•  ........ ', 'M-.dim Rí-o. 18. »i 301. Tel.rla. 1.192 -Nllépolts.

JO-r---

ca c-Vi-i. terreno menor va-
lor. Hoje tratar com pro-
prietário no mesmo local a
seguir Informe lado 5C6.
VENDO casa c- 2 quartos, sa-
la. cozinha, copa. quintal. R.
Antônio R6go, 1216, Olaria.
V___NT_»0 ou troco ca__a p/car-
ro Vemasue ou VW, vazu em
Anchieta. Estr. Ens. Novo.

2 qts., saia c/eln-

do.fob —_S__.__*í!-i

dencia de eroprnafia. Iem empresada sinal 5O0 na es- APAPTAMTír.TO cent. M»"-
.telefone. Ver e tratar no lo- er|t. 3 000 rest. 150 e alu;- cho! Hermes. 2 qt*.. «..eo

- cal hoje e amanHÍ. na Ruajchaves Rua Tc-apé 10 eL^M vjtío. Preç» 2
Ver hoje e amanha das 9[pontes Correia n° 131, c xWSis Ca.».cadura. Crex-t 31 iso
ãs 18 horas à Rua Darão sp. 301.
de Mesquita, 469. casa 1.
Não é vib. Apenas 1 rn-

nal CrS 100 mil. parte em

tendente Majralháes junto Ida entrada. Tratar R.
iro Alves. 248, ap. 4l.W|gj> "• 3510' »«••. 10-'0. ;Romeiros. 115.1« anil. Pe-
Tralar telefone 22-1182 di-"

irada larsa: constituída
de 2 casas cm centro de

APARTAMENTO — Orajaü.
r. Caruaru, ffií-402. 3 qt;.,
fl., copa-coz.. dep. Crt 18.
fac. Aceito Cx. Ver c; por

•terreno o] 8 frente toda|Tel.: 32-2239 - CRiECI <9T.
ajardinada. Recanto pito-;ATENÇÃO! — Grajaú —
resco. Telefones ."-"353 ou Venci. . _-p. tipo casa. em
34-0437, entrada para au- prédio de 2 pavtos. 1 por
tomóvcl. |andar. Cj jar., var-, sl., 3

..TÜtíCA — Vendo ap. iqls., cm, banh . deps e
tir. reveâtimenta adiantado.]«

•R. Aruiar. 49. pilotis. c. »»-
-Al», varanda, auarto erande.l

bsnhn.. Are_ cf tanque, oto..!
banheiro e W.C. empre-:

tS-da. Coristruç_o da co_-i
.'¦'Cíltuad» construtora SOU-j

TO DE OLIA E1RA — Trans-!
firo contrato por 4 600. Te-._.
.-,6-1735 e 42-6390 (i tardei.
Dr. Oonçalveô.
TÍJÜCA — Vendo aps. 2 ou 3

-qtí^ sais. dep. comp. Ver na
R. Morales de Los Rlc», 21. —

¦ Tel». 36-7715 » 27-5800. •
r»TlrôCA. — Vende-se »p. 308,
de. rala. quarto e quarto re-
ví-siveí cosríaha e banheiro.
Vèr e tratsr * Rua. Vaiparal-
30, 40, todoj 05 dias d«_j 9 ks
13 horas.

JACAPEPAQUA —
rta Ru. Pinto Teles
n» Ru* «íutrtrtm. 680 — Trfe
rei«!de».-cl»_ de quarto e es.»
amplos, eci. . banh. e sd_s.,
ireaa: que podfl f»r»r outro
quarto. En treco varias. —
Aper.as 1 200 Ort? de ent. O
Miei. »m forrr.a de 62 PtO.
«htj-u-íis de 33 OOO. ? 1- Ver
hoje no leoa! cem o S T"-

c 3000
100 V mei. V»r com

Nõ^fVn-i' A*>reti «ra Cascadura. A-r. Su
1- Venda |bUtt-_l»...-10 4'

ÃREÀ 1 800 m2. c 7 «íü 4
va_i»«. frento p! R'J» Henri-ias 1» noras

' "'"ver 
e0tr»?_r .iÓTocí.^0'^6'1'6 COm ° P WÍÔ-11'"' 

'"''
:Vendc-.'e comerciais c re-:nha. tel. 30-151S
;íidenciaií.

-9Ô44 Caetano. . | VENDE-SE a casa na Rua d»

anos
sito na Kua Barão íle Bom |j),J0

SinaJ: 100 mil.: . p a ti r \ M EVTÓ< NÕ'* quartos, tara. copa. cozi-
Escr. Prestação'? tRni .1 4 MFUÍC ."- GB nh5' ü»nh«lro. área. Jardim
l» r,n mll Ver r'J-%l_.ul'1.' „, '. _ » saragem coberta, entrego
,*._? ?„ ¦.•i". — Com I <• 2 quarto*»**-|v_tí_; «nancio 60T.. R. An-

OLARIA — Vendo eua comi Bom Sucs_so, 571, esquln» c/~'-\ Praça Lopes Ribeiro. Tratar

ru- Retiro. M7, com Pedro Ca- rr?ryr,, . rrrr:
milo ou na Av. Rio Bran- . 3 „ ;,'-S i5111 _ ._, , _ ___ . . . r _• q. si. _. v.'. i*_j

4 ;eo n 143, sala SI». d« M.a<ua c Ms eat. I

a partir de
tratar no local. Srs. Viccn
te e Ma\. Tel.: 22-_.5...

peã. vila- — -.,'¦ —-_—_¦r"s . t»t-» »r>---.--»a taqueada. RUA ARQUIAS CORDEIRO

Oni- 23. A. Dias.
nillhio. R.IApós o n.° 842 — Vendemos

terreno «aa 805 m2. vsslo —
Tratar com o proprietAno

;la. cor., banh e arca comtonlo Rtjo. 644. casa 1. ap.
tanque — Vendem-se enijlOl. Junto A Rua Uranos. c""cço deilarae! Carlos.

nolocal.
V.LA DA PENHA — Vdo. útl-
mo ap, vazio, na Rua da
Corajem 198 ap. 201. bem fa-
cintado. Tel.
tel

30-O697 (Bila-

que de Melo, proa. !_***_.*£ IENGENHO NÔVO - Ver.do i MADUREIRA — Rocha Mi-
desmemhrsdo em lotei, o» »J JHp it 3 <ju*r!os. dependen-jrantí*. ôtünaa casas com
unidades. Preço r M:m. °-Ic!j-<. rem 4 milhões eat; — quintal, entr. par» catTO, 2
_£i___Lbu£]_____- ____!_- | Aceito Cslta — 33-C<n< iqt». 1 _»!». cos. b»nh. —
ATENÇÃO - Bí«S»nelo - cÃSÂ'"^ 

'víHd^ie.'"» 
XXa'. i-8» «» cruz. de «ntt. rert.lJ

Vdmos. casa vs.-1-a. J»rd.m., r p».-âmr.-lm. «1. B*nü}__ P-*«9,- lr- • TÍ"?,, ÍJ TERRENO
3 s_5«_, 4 qt«. e irn. ent- fa-|„1S.,,„ |At. Suburbana 10 433. 2.°:^,

frente à escola. Pn
7 800 mil. ent. de 1 80O.pe.VHA — AparUment05,|õ^SrT-~õrr~__ ,^w', ._ ,x_i
mll. prest. de 80 mil - Ver Um 2 quartos, «ala. coi.,l'f^:s^ls°u p^fá"» -v^'

n;*_Trüh«t-. nJ-RuaR-áNoi"» J»,r,dJm JÊSS^SSw ^ab" *eP«nd- compl. deJMerltl, 3 114 ap. 201. fun-
de Gouveia. 6-5. saia 5-.t> — iJornalista Geraldo Rocha,^empr, ^endcm--e na Av.ldo», ònibus_346.

!TeU.: 37-5187 • 57-20.6 — n 205. IN'. S. da Penha, a ÍOOjVENDÈ-SF. I terreno IÕi30,
j.Cr-d 243).

... . Em ótimo local
;Ar. Suburbana 10 133, 2-°jjn-oprlo p uma orjanirAçío
«nsar — Catcadnr». \c___x__ 529 m3 üt „.._.__ ,_ gj, para completar o sinal)-- 1 Tr__tar nl Av. Bnll ,.- pi.icentro da 1

e 2 qts.. va:to. As. Dra» de __ . ,  »,„>,. :a vista.
Ptr.» .ônibus » portai - «*. 95 - lola — 

^enl 
»• —,„„.;,. 

p-r
30-í7jt — Hélio — Estudo |Tel.: 30-a489 - Creci 232.!-_ qu^sós.

TIJUCA — Vendo sp. 3 quar-
¦¦tos. saiío, dependência» com-
pleta e garscea. cr it nal-
[ih_e* e o saldo «a 3 anos

,M»-r* — Ven<tas El-Doursdo. IciH-ido. Mldo 3 »r.c«. Ru» : ___.-__¦_--__-__--..

preM. 155 000. R Mendc-»: JACArarPAGUA - Vdo. ^--»*?fco- -."515. TeU. *ru» mtstt. t<xla ourtda. (je-Sfi Oâ Rua CülUripC 462.: r.oCHA A MADUrtEIRA — conoiçoe».
Tavare-»;. It» e 1S0 C .Iu-;™- de 12 - 30 r.» Ru» Op.- ,'^ \%jj «-.roo t 33-076!. -4ÍW0C- a. ti\U ca cc-n-Vn*.- uv ~' o 

in C;'m_ro Tt•5, dc "5->i- b0: WENID.V BRASU, - Ter-

ySES&S!^ Térrea com Metida, 
^.tarno ^>'m Ciü. Tralar COT Hd- - Abel 

^ 
Ur.no». I »__*-. ]«**»*» «gjf _?^

S.-..G38 e 12-0.75. Creci rw-7383. ¦**»*¦ ^^_f_^«__t_T»l»-* ao c-...!aho do 8et>o • dei M3.:»3Íi ImOVeiS Una., REA-__KÓ'Ò — _ D-tnUíe* a «Ipío, lur e fórea. DeU- .,

Ir^rt^ii^^te Rua Mayrink Veiga. 28. ££% ^^ ^fcgg SSL -^.^^^Sfe.
estaoo nov» bonlt* fac-ada.!£,£*5;_Sn«n<_._,.. \» crt ..:™"do ' dhT-. 

_ J n_ÍI!--- ti ÂClf T.I ál-S77_ — Sj0C00 c^í" "' e„atr" r?-" «». ejisa c-' 2 qts.. dep. maf> dep. Rua Bclts_rio PfjjTw
1 pav.. 3 qi*. 2 salas, dep».;?^ K. íntrad» e c.ta'.-,roe* com frente vara. CACHA--_tI — Lou de \U»,;J: 4\)l ¦ lol. A-J//0 U un Inf. «;«nü»s n» Av. ij-a,-.,. M m3. Sins! 3 000., n» no. èina! desde l mllhlo. í„4
compls. vas» pf 3 carros.;,,.' ._ ««UC-** de Cr» 110 doa» ruas. para » Kua,com planu dt d«H *p*xu-jr ¦. -jio írti»r_r_«n«. .042.. .« _n__r. tl ___<, j^,. m_,v s- )Uroí!. Ru»;AcelU) caixa. Ver pela m»- m
Iardim varand» terreno 10,0i i " ., Vfj n» Rua HenrSqv.e-.».Tel_elra de Carvalho n.*;mentos J* «provada». Ven- i.!ECI f"»0. I— C__e»atg_.  Tansari. 435, Tr»t. c' pro- nbl. Tr»i»r 31-2275. _.,
30,00, Preço 33 000 sor» D-|?j \nt_ nsJl eomeç» na Ru» a» e para Ru» Silr» Xa-rde-w BA »t» Cwítsmbi. ««-jaSSiãttAinHS* Ú*S -ÍRIACHÕ-EO — Vendo ítaÃ-Jprtatario - 30-1552 mt S2-mi. pbnHA — R. OuHemaJ» 319 23-
nanciado «combinar 24 me- Oerem»rto Dintai. pertinho Tjer 93.  Tem hl forçj, 

j**, 
wjoto Vtnd,- 3 0.lola, c.vsul e! bom j r_--.d-orU com misimo de\vpARTAMENTÒ~ vaslo. n» _ Vendo 4 realdencUw com ton.

5« T.P. TamWm »:e!tí. co- ,,, lMTt0 do T»nqu«). Tratar, r-^,-,o~^<ÜÍ*^~X™\?À &,^^ OtttoW o* At. Ew_. iMt»\eagtttO, SO veaacaa dt bom-p,.^» do C*rmo, ci 2 qt».. 1 . 3 quarto», «ala, «tcmal» 
"

mo entrada ap. 2 nt». fren- c, Mt;o f^^^, er?. n£ *»» Í^Tíi- 12 x 40 ent XX- m 
'V* 

Sa t»r!lÍ £%h*m~ R!_»lro. 7.W-7.V5 «D. .ei Iq. g*s-,o .multo «nsp,» • t_.;».,, s| bt.nll-iro ete. Ver n» __pa. grindei irea.. que pode-- Conítanc» B»ri»«. 152. Pi^l^R„f,_V%t «i» «»'> j «» «M ' c • *» ,al''- Preço, Ver. R<_» Vinte ? Quatro de;

(APARTAMENTO — Se o Sr. imetros da Estação da Pr-'n_ Ar. Merltl. 1384, Vlla da
-dl-pôe de Cr» t SOO mll -jnha. Entrada: 1500 mll. ÍPcnha _Te!._ô2-2_6_.
Vendo (empresto 1 mllh_oipTes_ . j_|o m|] ^m jur05 VENDEM-SE 2 cisa» bon no

Penha, a praio ou
15 000 000 ou tro-

por casa ou ap. com
em local bom. —

PENHA — Ver.do ap. d»',Tei'. 30-3183.
frente -~ of ! q«.. sala co-^VENDE"-SE cisaTvarv «álã. 2
pl". banheiro, varanda *lqt»...ca_.t baah. * qUlat-I. B
trta. Ver Rua Sio Dloniilo.i A!cob_ça 675 c/18. 50 . *1-
62. ap. .102. Chave no 301 —'n(_j_ «jto facilitado. Tratar
Tratar pelo tel. 30-297» — 

j 
•.er3_:_S5-2802_í_23-5269.

'VILA PENHA"— Vendo-ma»
Toma- Lopes, 43. de es-

terreno ^x"i'i ~~-
50O.CO.3 entrada e 30x150 000

00 000 4 vlsta. Ocupada
ís pasro documento nut

habilita !m__4o de pofse
5131 — Alfredo, ou DaJ-

TEa DO AMARAL Creci €95,
Pça. S. Pen*. ». cl 213, teL
íS 5723.
nupUEX LUXO — Vdo. eotn
3 quarto», com armArit» ero-

JAOARJ-PACHJÃ — Vendem- inhto. B-rfo de S-nto *-Ye!o^». ?»"-"._,"V.J miihio ent. outi«_tolr_-í^- '¦?.?:_«* ,
".Ver 

Lúcio de Mendonça. 54.1 bu.id-ç,, _, banheiro» _cw!Ur»
op. 404. _afe*<!o_de. 10 a» 12,jm -ôr «lé o teto. trtntt*^^ j míl-ôêf. Tnlir nal

ou» M.
T_»Urr A-s

Vtíe *i«p 30!
Trerej.^*, 79.

VILA DA PENHA — Vendo o
apartamento r_j_o. de fren-

. p-XstiwJo da nôro. com *a-
ratar na metm» «ntr»«»r 3 v_rl«_. — Preços jis, dois quarto*, banheiro.

íi * p»rilr de ! 708 000 de ent. jcodnlra. area a varanda.
10" 000 0» ca<(a e. 50" entr Maio. «i

V. cm* J Vtr j_a _____.__< traur Br, Enioíper.» ver
lei" AUte** _____ n» T_q'«-i:"j"i__j7'1.«- mt. ottíit-l BalT-l"'5*- 5 T6* .? "^^ * 'Jy*-*»1 T«l. W-OJ33- f*» M»Jo. 47 - 3» «atfar, »ü» A. CARVALHO vende íuiuo- O s»!do em forma de aluguel*
rt 1 % 

". v»«». de l.Je, Ü1^? F^ 
'en«r 

^^_S_5^__^_«2__^_i__S 
'MgJÉt U.-VmtarSTM "^XZ" !»***<*f!**X; * «£ rm%. de »rt« . b»l- de « «0 .... Ver^o]* no

c; •»;«, »jC'_w. 21 ROCHA — Ap. * <tu„.3 tH..\xtm. prúx. úa P. do Carmo.1''
talio, <wpa-cc_ . 2

« xj-jU. 11!_?"__. *JT*_i_IS;'*^,'T-* ___-____i. osí otítro com ««íçueu» usa», 3l«. «^^ <a_. [henS-.. sswf-U. s»risem p»
rVenílair El-Dourado
Urano» 1 257. *ob. -

!— Tal. 30-5172.

- Ru»
OUrla

PARADA OS LUCAS — Cas» oalçad». na Praça Sio Luf».
3. Ru» Orranto, 244. Vdo.
*!»_S, »' contr. «pen»» 300
mll de efttr- presta. »• Juros.
Preço 2 300 mll. Tratar A.
Jurem». Ar Bri.. de Pina,
ír^-aoa.

•ri_-':-__±-*-._-___i___S- tar-**--, o»s miU-o com _»'queir» Usa», SI«. •»-.•«*•!-»»__». íx
?í_I'.7,"i_i"~^. TT_4" »..-ea ae serviço. orp-=seacis3',BUi CindU-S Ben ttrnVWtK- ^I^~ZTln~i¦ CASCADURA ~ V*nd«re« lií.»,-Si.r d*"-tf*nc'»j¦ d*fr»n-'CT>»i«_ p f*t«. ap. 4ÍM — 2 carro», frente etn canjiqu-.-
______J.____-__il__-__ ide em-fBesptde-, co-iah» em í^5^".gu^""^"Vende-M ^-P^*_-_, ,_Í^^ ffli»* t«W«ao P-rto d* E»uçi.- «. ',", 

^S-» «- I» <tít. *l'•-»- ??**« CM ««»«»•. Tr»t#rW. tnrr. «SOO » Pre_i. J»
ITAPIRU - Vettdo ea« rom; rftr aí-.ürjasa av* o teto, ,ln- {•^...^i0 %ate l5 ra ^f' À^__-'4'-. f^tM d-: C«r»dt_r* cem í* P50 n»: ^? -írvlr -» Ruí E-tíM «' ****** ~ «*»».«» -ttm-U ). Traur At. Bri. de Pl-4 quarto» » detnai. dep»- teco. todo pintado « óleo. eom g*f£,° .£ -?§a„«irexi. Tr»- líSf-Jr SS"%^'*_f'vS{«W Intwr* í». &U. ru» *'^AtXÒ» — iStííi, «»» *8-t831. !n-, «__. *i 245 - P. do Carmo.

Hwí-. T—X—iZrZZri*'?"1?^! COIrnÇi*>* * **»«*• r,wí, <-. Jte_T_s»-IUÍ. ^' &«. _ Vendo R C»*ri. *7 ¦'-•..•..-_Í*-_P3- .——lf. 
«icot».- Blmb MS.;Tr_-S-U-0 KrXxCJSCO XAVIER — iCr» 3 0.» «00 e o reetant» em

TIJUCA - Avenida Maraca- !t miliióH c! »g e »*ldo ta \fXX "* ~_, 
tôC I| tot-_*.lf5g_£ itítí O-Ke/m»»-! c-tóA c' <-"•'*- d» 730 mr: . ir^r'js-wjj , »-r.40. cam R. An» N*ri. SS». Oitímoi »M. prt*:. !W 000 Ver e tratar

ftfc;l-0M.-«p. 201. Vemtoõtl-ly, .-Brtgéi -Rua Btrto 8. -^lS__-V_",,^n.ai_-. eom. -^lr«_S^r-r^»»T*-f'__TS i P?«»<- d* I» mO. y_ad« \%_Tl_ÍT' .TTr !i v«sd». «0*3 3_0 m:.l e t> Hu* C-rooel Ci»ml.ao eiur. poi» nua u>oox_io..c.VXI^s
mo «partamento. frente. An- t)r<> jsa »pr -03__Cj_a»brS»l. *fn<» „S . o iS S|S2__X_S « i «^{«««f* »" qu. frim-iro tive-! 1-51 535555—~ i_r*»t. de 3S4M. A5«W» Imd- o.» I MO. Ponto nnal Onlbu» Vdo. Casa Tasi» e| 4 q-»-t,v-'\ _ Ru,-.òr.lo BaílHo. Sa.a . t^^tQRSSÃff^^vindé-» ¦¦ «SS S^ií*'^ ÍÚtoZ Infor- T^^„í" . I-?" *« 

«^1 *«• "» o «*»«. *. w», UJI». «r^ *"";''*, ,„.'^ „.-;«. Wis. R. Sen DanU*. 117 .MCordoítl ~ Praç» IS. deped». Ent par» carro, ter-J* — Kl'*

-lito boa. nu», ae?. comp;eu»i__.c,í_sí, „ Cre.-- SM- tem«> ed. 3 «ndare». B»--'^™^;.-^; _5 -5 " SSÓJ facultado-. Ver Carm SENADOR CA7.1ARA - Terr. Vendo ter. 3 eaí« de 1»1». lí.,^"' °ol*sl° "^ U' 
comestado de.nftvo. preço l«tttso.\--i-F-iü-rp^pr~X^rãX-irtA-í,M. ei env 1 mu», em »e_«i*».«lnP-. «i.ul!"** * **-' £ri«£_r./3J TTaur MI 2_-SV». is.í:.. U. UbaU, Í-J, c/ Ajru».it»r 1 200 d», corn í de en»r í0:.19-?:. Cl> . .

müb_e_ eu-.r«5a I «W W-feíSg1?W^eltTrST- míl_* J BI» «• * •aas|t.,-i__:n'Í:if à^^T^Sl' . E_^__E_S ^^'^írSi-11 Itu» ««oto, «Içi-U, com. .Ver n_^to- -lã 17".«à PARADA DB LUCAS - vemlo|Çorinh» e
,__ em 3 ano» a Praç» Ed- •*"'£? LX-Aa V«Aa cem SOO <?«»•_r v"r oualquer «:- e (J-*?*-_£pú5' * ^ !_, Ce-iMADLRE!R.- - u» *p,.' :„,;_. « _ r.Un. d» _tt»eic_t-r=srr»T_- p «-L-. resid. c' lo.t» e dependência, laje» com (45
l-uiule _t«i m»r-*r nKt-íif"^. ^ r*^, - •Sl;? . ' \%„**<*#__ mial. 4l-;s.l »*«' ?«_ í:1*»»-* 0-»nde, » umento eo» «™,í-«;*?rV'-i^«0 « taUbM Tr*ur c./;^^«^°„.—_>-Pía^--; «penas '.' mí!h_e* d* ent.no. Entradai»! M.aito Sr Jo-a« »_!-•* V»t* — Tei. s?-,fir: P."x __ r-.l_- -,11 ;»p<ai» 19 min. rr.eítiso. » p*. lente .Prt-ro de !_r.ç»o->ri- i,'„,,,_ n^» \r_.»- r_I__-_. O»»* c/3 q;»_ »/. cos.. b*nb., _...,., «• 1,,_._,. __ 12 mi-'_ - ___i-,„i„

GRAJAO — \endo apar-i^-^p' U(KJ. fr.^«í» e fro _ Vtnd. ca» e »!.. qt., mil p; C»7 Ec. - Ao_!e<v*« v~iNoV:«Ê""-~Sri«:~5SS-lS^_5?S „~ Y*nd'Ji, í4,* n° ui»-c- v- Pe,vh^' «» dt>-: di Pina «5 Penh»A' -fones 38-511
tamento bem amplo. Acei-; 0f.' gSZatm»». Rt» '" 

.^baSj,. e qwteUi »ró «*_** Imedut-. - ^SS_t AP«rt*m*nto 
' 

» j^^^^^^tg^ -g^^^H" "««^ ,,>^Sla-S-S:i5£^ -- !«. gBSETTS:
to financiamento, C-I». ja__dWo BenlciftJ 3».  ? OuXutc. Riedel. -10. c ?.'*.<¦. 1 «-• M^-l«- $« qS«rS-7 »»:». co-i-lt». b»-;^ J ?»'iSÍ»,"". T-Í^^IBONSUCESSO - ft« TÍMÍ* o^ríme 244 Vd Uswrto» «*¦»»
Ver n* Itua Itabaía. J8»4s_Í3-_WÃGUÀ - VmUaHS- \f' ££*"k, ^ h. oVf. !!iÜ_ «SSI-^rJ^á-_-fp__! »h<5:!> «mpl.to. qu_rte . ta-.jg; -*> •»'¦ c"* X- íp' M* ;„ora. varia eom 1 ,r»nde»:Í?,- 

Bs'» °^r°1> 
_ qts .*_ »"»«»"»• ,r-^»p- í01- 4lr-^^ ou w-í!h^' Ltur*i.-_l^_!í.^'-DANÍrLVei-beira. K7.|g_fi? .K^.ÍS-VffiS í ^.^-^g*fi-An__ÍS_^í-T»__a_^ -. ltt__á.-> V-n-l^ • .- «¦•« ¦ «»». taph.|SÍ_?- .P__.í%^__l_h2o dtlSSg^aHS

Tr^resia Brendur*. 507 203.
junto »0 Larso do Blcio. ver
domingo, da» 15 á» 18 horas.
CAXIAS
CASIAo — Vdo. casas ds la-
Je. c' _s_a encar.aá» em ru»

Ent. 1 mílbio. Av. Pio Pe-
rropolis.Jlt». af 107. Olímpio.
CAXLAS — Vdo. um prédio
c/ 2 »pi. luto. no b»lrro 25
d» Agosto. Ens. 3 500, í»lsx it
Sr, Manoel ou Olímpio, Av.

tante * corno»nar; •— \.
-dürl-mente das .17 As IS lie-
ra». procurar entrado, edifício [*»
— Sr.-Ra-Jl. InformacôM »
partir aegunda-feír-. — Tet- '•_

I2-42T3 _-- QR_aqj.__.__fc''. * '¦ 
1

TIJUCA -- Vendo 
"*p. 

c/r
I sala, 2 quartos, qt. «np.,!
banh., coz.. ire», tanque.' 
— R. UruguaL 530. sp. 103.
fundos. — Tel.- 52-5663 com)
Gentil ou 29-0460 com Leo-' nor - __ 122-9915_
TIJUCA — Rua Campo* S*-jÕRAJAÜ — W. S

rê-le*. 83. »p. 103. 2 õtisno»,dír o seu imó-

MO C00 m3. 4 «»lpde« P»*™j; t.,»„,hrnXKCr*4» »*falt»d*. Su»_._ rto. o>eltnibr«

» no» telefone. {".?,.£.„. Poíi, !„««*•.«. .
¦ 3M«

li
e 42-M73

Tel. j t dora.
Crttli.do JMurt 2«J

TEK-
-quartos, cõm sinteko. banb.,juma visita ou

—em côr. quarto, emp:.. copa,'.;;âí o Tenderemos em :o dia», ,,,,,„,.„ .r..."coi. telef.. ampla are», garleem qtlilquer despe»» tmrtilJAyAnt.sau«»
rasem Entr 10 30OOQ0- H«-'v. S •. Trntar c! Melo Affor- ! KENOS — \ do. pro»imo »

""tente: 3» meíta. Ver no la*{»o.Sne. Ltd»,. n* RuaJCon*- ;• Taquara, lole-s pronte» _p
-ca!, port. Sr. Osvaldo

o dr* todo ni Rsír. p%,"»si ;st Vp"""!íí." !d«-»e, cor.»truç*o lrslct»d»
" 

í?» VuxS ?aa^l:'ÓMf=í?*». Ccbembl,Vendem-»..? „„r

TIJUCA — Vendemos 4 últi-
: usos »pts. H. Drusuas. 203.

entre»;» 20 meter. Ver e ira-
•ar locai d» obr». Preço 17."IC 

20 e 21 milhões com 2.500
•entrada — 2.500 chaves, ret-

••rtante em 4 salário* minamos.
. TIJUCA — R. SSo' Fco
. -vier 112. cas» terr.
s*« Dr. Orlando,

trego varia.

lança Bstbosõ. «.-. Wr. — ccn»truir. junto da ev<U.
Mèlcr. Tcl. 2S-2092. comércio e mulu condn-

ÕRÃJfÃU^- Vcnde-t* Jiixo'»p.içio em prestaçóe» men»ai»
305 R. Rou- e SJlva. 19. «..]* partir de J.> mil. » Ju-;ív_..
2 qts.. dep. empr. possfolrf» e s entrada — I '*i»rr..,1!„vM,

lenr-.. 3W> m frenie. acu^, ^r*d* Inl«td*nse Utft- Í«U, ««***«-.'.««»; ^TlnhO d* rt» «SStc* . rteius.' rennh4. — h°Jr e «** u,ett PENÜA - S endo no me-
ur ¦> mil crur mi. Acei- ¦:»>*«. 3 <tt*- Mt-«ri*-, «O»-!*»**- qS^^^^-^S^^t^g^i^^tá'1^^?^»*'--:~~ P*?*»0- Ühor nonln apariamenio

tn - Comp. X oronriet. ¦» P*,«* JS'**™.^ d. enW iint . 3 q eít. »rm. eraiul. «» frent- d» R. Plr»qu». ,!». rendo ap, T»»to com tm-1 h?nh ¦ fm n,r-*?""* e ""¦
CaHa» psra o n. 42ÍM., (M ^^í,, 

",* 
veíil. coí»i. cl. pl» »í* tno»ld.. .«nduçio n» *£*"&*• IpU sal». 2 W Tanad».' rôw. Entr 2 milhóes. Sal-

ns portarü dèste Jornal.!";,"suburbana 1» «3- !••;»'» .'«r»»**- *««» Swnl*-i*.^.ff«V 
'«^.ÍJ^-íf «"«nh*» *»nhelro completo..tio c/altiiuel. Tratar: K.

PEXH.^ — Rua I»piru». 245,[Brigadeiro Un» » Sim, «d.
SARACÜRÚ-
Éden Jordão

rij Avenida
Roosevelt, casa

2 quartos, «ala,- copa.
banheiro — em

mt de terre-
«le 2 000 000
a combinar.

Zulnu. Tele-
5 e 58-94M.

Vendo caaa. i
coelnhs, ba-
conforto, no

o resto * com-
ik> Peçnnh», «33.

cas» 2. — Jo»».
l;l CAXIAS — 6; vau*-— Vendo

no 35 de Agosto. 2 qt».. e de-
— (pendencl«s. Ent. 1 mlllUo

SuMo a cemb. Rua Orupor*
n.° 630, s 202 — Brás dc Fun
— Tel. 30-4154.

em cor. rarate. e jtrdlm. i entr. Prãít. »r Jtiro». Prece
Entr : 8 000 - Prest : 2i0 mllKSes. A Jurema — Ar.i^íSÍ;-:

Tratar: Av. Bras deBrM á» FÍI,a- 333- K>''-

2 qtí.. deo. emp-. pcssio-rf» e s entrao» — "•"•*'it<LíiolJ,
tel.. sa--.. Ver quílquer ho-n0 Lfi. da Taquara. 17Í C|cr,j- «e
ra. Tratar tel.: 42-M77, :Ni|0- diariimente — NoJRurewri
ÒRÃJAÜ — Vende-te óamo Centro: tel. 32-03ÕI.

Ks-in I — C»s S»» « KU»r f- b*nh' c*r, ÍCA Abr«»a. Ar. ououro»n» n,. kTW <xtm um)Ue WC empr. j Guapnré 6S0. » 20'
miÜm »"»> 000 /-.Vrí^,~.nr>Írr-,«' -C_5_ d*p. empr. qulnt.. _»ne., to*,i. i Preço Cr» 9 mllhôe». Ver n»',de Pina' Tel : 30-4134*.. iJS?' a prii-^r? _-.;«^s Íffl-Si1», iteUSW, « tndtr. 3 TODOS OS SANTOS - Ven-;Bu_ rrederleo de AUmatii-- °?J?2*' " 

,„», f^.-??W-__,?~dt_5_ri?-_** ¦» Pí"0 5*.í,1-* Dom T__»nd. IMU »ne:»» «dro L^^ « c*w u d* Hus 0«-ique, B7, c<,m corretor. Inf.: PARADA DE LUCAS - Ca-
i_.n I"""' [CASCADURA __ Css»

""oo.90 »P»rtamento * k. v.M.r.^e -^^ Jaearepam» — * °°,m 1?S_Si^-»*i_iT»I-«n»t-ttÇ-» iot». 3 qt». unt»:.»
i7-]*- È_-,Ssnta 1>tót: 47:s *p' 40:' í . __ ptínhi Vin."1. *''-?? iii cm b»nh 10 mln_tM.I-.f_.OH CRUS CR-CI 45.52-2,<-,. En-,r edificro *,ob psiof.- Urso do Peclilnch». * t."'i»nd»_r._C«c_dur». ¦« 

»* d* c-Uclo, I :m MQ vri,.™' S__.~s_-i_-:1l'"k_l
-—-.'COM eiev_dor. com 2 qu»rtosJdem-»e a lonyo p»ic^ V r- SAR^ntTMesquit» f«1» d».Jraü* ^(» (St^W 'W«. » ^T^__r SSiif*^1 ^_ Varia,Uo», dependínclM comp-.e- bani»ido», Plano». Cons-'i3y», Mai a» «««04» cont. ^lt,.n,r jj.,. , Ttntíi, c;^,?™' '™S 

,7,',%,, _m»re__d» . e*-Uruc_o ImedUla Condu-j-. M. «soo. m. doenç*. !«¦ rwSSrto. A*. 8,Jl=tirt.»n».!í;4."";i>.c "A 
k- bâh

,r--_nl |M« !>ne:»» Vidro .d»^,, « «**» II d* Rus 0«-jqu., B7. com corretor. Inf..,
— !«p_et»l » »r«t. fer.. 2* mllh. | «_,;•,, »:. Tr»t*r na R. lbtta-, j\Ui_ Mèwco I4J. »»l» i 102. ** *
dele' 12 entr, e «*!_o 70 PJ___*t. irua», i3. __ÍT«!. 42-3M1. CRSCt SIO. !*'»> s' cont:. »çien_s 400

YTSDO at, a «*t_ 1 600 _»»«; BONSUCESSO A PARADA DK

TIJUCA — CASA —
prós. a P. S. Per,
mos de 2 pav., foi IntegrU-lujem. Oumo pWTsrround
», fls., coalnh». cop». d_p.||CQV__^no «cj iitado» e do- •
ext. de em. .-esrriaü. B«r»<tem,jailngC-. Preço Crí 1Ü0CC _-; proprietário
bom quintal. Ver n» Ru*;c-m jo^j entrada » re.t»ntel->__Di_____las. J__}-Areuio Lima, n. 71. dtarti-
mente. Tratar com o «r.lvarfaa, 4« — 5.» «udar. sr.ív»ri»: sr»cd« terreno,i0--___r ™5_-5áS2:

aRAJAO""í- Vendo »p., 2
qtá.. dapends.. terraço, «cel-
10 Cala». 3S-0054

0 cõe» e comercio „ porta, ionlx : t. A. 1
'. rom 1

Ar. Gere mi

0 4S2. 2,« »nd*r.
¦ Trau"r 

^nó"Íocb-T 
com" .0\ú^ô^niamnó_-~\yãii-JS^XbURÃ" ,-j^^^w:St»aí^___«-f^Síf.T:

!n» Rn» Otn. Oitmplo d»
.¦oniec», 3«. Ollnd». «aí».

iquarto, corin.b», binheiro.
• oco», podendo »_r »umen-' Ud«. Astu» e Íun e eonduçio.

LUCAS — Compro. vtl»s de
casas, hloct» de «parsamen-
to», mesmo mal «lui»do» —
Te!. 3C-3I72 — Ainsí. n» P.u»
Ur»n<jí. 1 3«. sob. Olaria.

mU enlr. prest. Juros
Preço 3 40Õ mil de entr.
prtst». #' lurm. A. Jurem».
Av, BnU d« Pln», 203-»o'o —
Penh«_
PEtfflA

CAXIAS — Vendo ótima ca-
sa ej 3 qts. e dep, varan-
d», teto laje terreno 12x40
— 3 milhões entr. ou comb .

- Brar prest, 100 mil. Av. Duque
deCaxlas. 207, a! 115. Sliy_.
CAXL\S — Vdo, cas» com 2
qtj.. »»'.», dep. varinda, ôtl-
mo ter., de eaqtiin» com
20x40. nua Preieito Blten-
coun. 45 no Bairro dos C»-
va! hei;_____L*._j?_Jj.. at.e * - .

Vende-se 1CAXIAS — Vende-se 1 ave-
nld» de casas. Da. ótima ren-
d_ entrad» pequen» «ind»

ir. uat«i_Aj:/re^|PRAÇA___5c_A__-:MBoi f^]u. e_c__ quarto, «ala «.demíU:^™1^^,5 .^^ _, ^m

,s-.*_. 8Kf.- -ÍÍSli J»-*"d» _»__í*ói'>*» ^tnjlpi. '"Sa"rêii.""_ntien:cn-t
. b»n». 2»-7SCJ CRECI. 45.

J455ÕRMRA

KUA B.-ÍRAO DE COTEJIPE,
5M, ap. 101. frente, vdo. est,
nòvo 2 qu. tala .'leps. cop»
co*. gar»irem priTitirti *de.
v»randt. PrKO 20 DcO financ.
em 3« meses T.P. Ver no lo-
cal 0/ proprleflirto. Tratar
WAI-TER DO AMARAL, Cre-
cr «çu. pça, s. Pen». 55 */
213 rei. 48-5122

Dantas, na Av. Pres. Vargi»,
• "imo. »!. fii.

TIJÚCA próximo sícni Pe-
i- fi*. Vende-se «p. c/2 qtí.. »»-
«Síio, eorlnha. banheiro com-

pleto. áree. e dep empregada.
Edifício sobre pilotis, entre-
o» imediat». preço 20 ml-
lhóes. Ver Rua Conde Bon-

•--tm. -22. »p. 302. Tr&tar iel:
38-445! — 20-0528. Hilton.

. TIJUCA ap. Írente, lado
. «ombia e. 3 qts., aala, cozi- nha, banheiro completo, irea,

-- "dtp-.- 
empregida- com cts ¦ «tnr

movelí. entrega Imediata.
Preço i vlíta 27 ml!h6« ou' a pruro a comblnur. Ver flua
Haddock Lobo. 3ü6 ap. S01.' 
Tratar fone 36-4451 — 29-0328.

;- .Hinon'-TT-UCA — Pr. S»çt_s Pen»
. — Vendo peq. ap, s»l», quar-

, U> srp. Ver diariamente 8 u]
¦ •' 10.30. Bua Sllva Ouimories,'

r-34. »p. 402.
JnJÜCA — PR. SAENS FENAl«-43SS

...- r» Vende-íe raatv «p. inttevís.jVILA ISABEL — Vende-*» 1
».-;cci entr.-. 3 ».. 2 vor.. 3 q., apartamento, .sala. 2 quartoe,

_é s. tua
Ktotrvc. . ¦«'* 'í."íbu , um* '»-'

,^2S__)*ífflm « «t
Jixdi »rei.!dl<!* «**rt

eonducio i porta.
20000000 =u Cr* "f00"™!.. e o »-ldo em ve*. •ç-«».glIiu.;U_'_."í- 4Md« enírsd» .Tmter na R"»;,.,, Crí 47 400 Tr»i»r ej Melo'-!1

Áfoiiso _Bí<ivh»rí». R. Con»-.-
\i\l aj 401, — íCAo^AD-íltA — V

tóivEXOO <Wi». «UM. üm» dejBiaSDK PINA— Vendo ter. !jí_4m Tratar Ru* Leopaid
— frente e outra de Wii-O*. ' ,0.x *° •"' v'-" »* Hu*_,_0rlc*- Rego. 18. I] 301, Tel. 30-9- frente

íqU, 1 il.. coe.. banheiro, rs.
v_--eTí_:«"«ds. e quintal d* frtnte. 11 "iaala- 3 quarto», corredor, vs-

«SJ SySSnSii^ _r_r.de tm.!™ 3 _•.!!«». c» «tr^ ^,T_______ir2_í_ &fd. ««d* «^ «^ h*nh- !"
«_Í_S Com Cr» 1300 OCO de «ntr&- _T, *_ 

n"„á Iní. na At. **£ n ™!'tií*.l ííj? 'n,.!,».•--!. olir.d» ci»» p»r» fa-
MJ^ d- e o s»!tío em ormac-*» W--.^. "o 

4M 2.» »ttdi».!Jf «^•'» Ç»«- 
'«f*»' Ru4! mlll» «rsnde. TriUr . pejo

Bu»..,. r--« «1 __ft T-r_-._r c. _Ie..o _._._' , D. C,_r». 2,1 caí» 3. ,-, . -UUJtOK.
Cindido Beniclo. 2 298.
PALACST» DE LUXO — No
melhor local de J»c»rep*íuA.
vrndo ni-r»vilhc«o pa_»cet,.
em cen-.ro de grande terreno,
ej virtos terraço-, eatuf* p«-
ra plsnte-s e _*qufna plscln»;
Condições pilo te"..: 44-1903
C' SjUtó, ..¦¦¦¦
MS-O-UCIA DE LUXO -
J»c»r*p«r>ià — Vende-se de

D, Clar»._
kÃDtntü-RA — Vendo —itet.t 38-_827.

yãã"XhxnÜL~~^y~J: qüTr «ADUEEIRA - Vendo 2 ei-jv,-^,-, 6.,m» ctíl de tri»
uno» Bs.'b!»a iu »i «1. — 

J2SÍSi^__?ft___-__í Pao»--» IM "^ **'»« 3 0««lM-, B^iqts.. 1 _s,a. cor., banh.. 10

BÃR---V_nd«-«e ou W-5»»- ^«Ig-.e^S".»^^- %&«¦¦*"*»*• g'»"3 «,-'«dur* * p*. 2-00000 de en-
se o contrato, com te^fone ,-J^ Atííttth. pir»'v. S». -MEIER — Vendo prjrdlo, t«d». re_t. « -raro. Inf. e
n« m.rhB- noato de 0!»rt».j-^. „. rc>m ___._.- AfTcnsojdesoc.. 2 pav». na R. Càne- jvenda» Av. auou.bat.»,_ 10*,j
em f.-t-nt» » «tsçio. Rua Al
fredi> Barce!>_s._-<e.^
JSAR — P. e«tiÇio~Mêi..iu»
sem di comi-!». R. c»íç»C».
ent. 3 300. urgente, na Ru*

En*. Ltd», n» B Cor.ítatie»;.,, Ttblaj. 140
BírtKSi. 153. í/40! íMtlerl,:v<.r -„ ,„_

ante» e Junto do pnSdtn 405
— Tratar na Bua Içapd, 45,
gr. Ml — Tel. 30-CJ26 — Os-
m»rk>-
BOAS DB PKfA — Vendo ep.
de luxo. 3 OCO ent. 3 000
prest. 100. Tratar 11* Ru»
Iç»pO 45, gr. 201 — Telefo-
ne ,10-0524 — Osmarlo

,-«,„.,.-» — Junto i Rs açlo., -
-Terreno 30-40. Preço 13 mi-üoor» dinheiro da PM»»W.

r Ru* LeO--_:diua A venda e motivo de doei-
ça. Informaoõe?. com Agcut'.-
nho. Ru* S. Pedro n.° 360
— Vil* S. Lute.

tdlna
?f4!

— Caeteno.
P \KAD.V LUCAS — Vende-se
ap. 202, m: 2 qts. des>eiid_n-
cl»» empr. Estrada Agua
O.-aiule. 1 780. Chavea tela-
dor._Tr»tar tel. 28-7737.
1T.V1ÍA"
ponto ap. de cobertum

CAXIAS — Vendem-se duas
casas entrada e prestações *
combinar. Informações com
Agostinho. Rua Sio Pedro
n.° 560 — Vila S. Luiz.

_?.:_!___-^0.|cÃj_£á -v^.wui^ú
que seja anunciado a ca?a

3».30M
CASA com 2 quirtoe ete

Facllita-se |*J »nd*r. -x.J?*«"*d\!.*-.__
local e traiar tele- -VÊNDÈM^B 2 »p_

-,'fone 3í-987t_

TONOTaS-eÓ':-- V^déSl ««**«*. Wgh. em_CÔT,^- U 7, s. dose.» eomprat.
«parlamento vatio, «ala, dois i «" e florões, entr. 3 mllh.! poi» vendemos antes de «er
quarto», banheiro e coilnhs.l «Ido c' aluguel. Trat. Rua |»mincla<l». — Ví-lie-n

do Kté o teto i Guaporê, 680, s 20'.'. Brás certeza Uo íi_.'.er um bo(m còr, arulej-Ulo
Ver e tr»ur n» Ru» Cardoso, de Pina. Tel. 30-4154.
de Morte» 2in._*a.__30«.

e qu»rto. co» » d»m»l» dep. BRAS DB PINA — Vd av 3 RAMOS — Cas» de laje com
— .Ver e tr«t»r no local. — R-iqU._ <«;« còj. » Ares Ent 3 qt». Rua Profe^ar L»c.. —

M3-IBP. — Ve-de-M r»ílo »p. ioraç» Meio. 42 — Csscadura. - mllhô<,, t„sáo c _;,,.u,i Preço: 13 milhões. T«t»r Tt.!
ILA 1SÃBKL — Vendo llh- üü, 2 qttsrtos. «rojanh». -»• lonie. r_3. — t_ Dia» IlS^Im «itnuli* e «0 P- dtitipo MM, c 3 q. Rua Major!v^ndÔ"e*s» c aa!s7*êalêu.~ 3|— 

"tr»tr 
Huã àüsporé". 8>"oV sj :Lap£0}d',ll* $t3°- „18'

ao ap. Ru» Bario de Co^e- nheiro. varanda, num,', -rija»- 
j. >jBRC-__RlA>^"W.fi>0 0«! Afeito carro eu i--r- i l__-_»í--_r«a--M--»5-A- ««"* *?" !qi, . eóe, e demau dep. R. 202. Tel. 30-4154. -Tel. 30-W-—:¦.<&_**»-

y,pe. 139. ap. 308. c' dlrt. to esujé» des Tre» ftlo* 370 - jJA« 
«. •^ p.rt. 

reno» ou 3 000 00 « «st». B.?^» _\* 
Jrf* fa__a__'_)^' ?.'': Oraç» Melo. 27. C*-c.dur*. \BÒr,SVCS3SÕXX--Ã_r\:nt3, RAMOS - Casa áe laje»

e g«ra«_m. Ver e tratar no Tei.: 22-3432__<_u_4_3-7«S. '?» coa» 3» Av N. S, dí Pe-rp^-e! Pejt.r.» 034. B»MU.|tra_U de c » 4 000 0^ Ve K,c. . Mtt. noJoçsl. . „po caM, ej IqM„ Si* cw » <!"•• Ru* Barreiros. Pre
looal' _/-Dona Ambroslna ~ nãã-m'itrn _i5s B__ÍDEIRAN- nn_ 2H3.n no local. Sr Zlto.i —' ~^~. Ino local et.»»»r » noite, na i,^.-.- -• • ¦ ...,_..n;o_ rom! A_elta->»e Calx» Tra.ar Rua co: 12 mllhõrs. Tratar _.ua

baixo., com 4 ou.rtos. «1. ^r 
"rr. 

ou »p»rt_mento. 
''''V.^ 

âK/-_:«'.acõei ^m fc>! tn--°' tMl1",;!i;_Çi^i* 
i ií.'™- "$&. Um* 

«"iíl.sSS'» ««SS™o» !0__) n* nSViíuio 1 13! «p 103 q?..!t3I. smplcs cõmcdo». Ver
.« ealeU, corlnl.3. banheiro gà cercado. limpo. pHn-if"1*^ _*, J^t' Tr\'u díi- r*i?:_ pl * "3_. ' 

aí «r_,i1J c„as" tu,a?__,0_ " m,1!í_?1 
K Mr« Ca •« 148 wn *i. cor., banh., ar.,» e peq. das 9 b 17 h. Tr. Celta.

e área. Telefonar para Tel. ~_£ 
„„ ^.^ Tel; 34-S825. ?£„._£., ootac-i Nio ace..'r'»l!h4?1'P"-"- ^^ Ar' ••»¦¦.¦ 1 • ,.¦:¦,¦.,.,

Aluisio- ' ' -

Oi tu
m ne-

jtocio. Ar Duque de Caxias,
207, «' lia, Silva <m,-Vítor, -:l
CÃXL\S (Centro~e bairrosi.
Vendemos es melhores caias.

tíço ao fusu a.cauce. entr.,-

arm. emb.. 2 bsnh... cor.,
dep. compl. r vaga aar. Ver
-.diariamente 3 is 10.30 da ma-
nhí. R. Sllva Gulmaric-, 24,
ap. 402.
TUUCA — Vdo. ep. de qtoT,
isalSo, dep. 3 milhões de en-
trada. Aceito Cnlxa — Te-
lefone 38-0614.
TIJUCA — Terrenos — Ven-
do com 13 por 70. Pre-o C:S
7 000 000, c 501"- flnmnrtida
outro o. 12 por 30. Tra: ar te),
38-6-37.

banheiro, eorlnha e depen-
dônclas de empregada, t.rreo.
Rua TorrM Homem n. 25. ap.
102. Ver nor favor do lnqul-
lino. Preço: CrS 14 000000
sondo 50'-„ financiado em
flols anoa. . ,.
VIÍ-A ISABEL — Vdo
3 qu.. aala, coz-, ga:
is 17 h. R. Ac_ú n

TIJUCA — Vendo irp. sU 2
qts. co_. banh. copa. área cí
trinque, dep. empr. Ver R.
Fei!.. tia Cunha. 127 101. Tr.
Celta Emp. — Tel, -2-9361 —
Crecl 103.

. caia,
Ver 12

37. Tr»t.
23-9S08.

VEVDE-SE OM- na Ru* Be-
lo Vale 413. Jacarcpn-ui.
VENDO terreno 9 por 67. És-
trad» P»u-FerTO. 144. — Sr.
David. Tel. 29-4383.

riamente no local
Itamos cot.-etore»^ | de Ptn»,' 843. tel

— 'hoje e «rcinhl
_3-?002,lRü«;-Hln*» Oerils 450 ou La-

ívrídlo 15. *»l» 3, com o re

VILA VALQUEIRE — Vendo
ótimo lote reetdenclal. Ver
e tratar R. das Dillas, 111
(dlinsmente). Preço CrJ ..
4 000 c: P»t_e_fln__.nciad»____

, , VENDE-SÊ 4 ca-"»_ c! 2 qta..
Lemos Bnto. 327. — 29-08-8. sa,a c„ ( bnnh c_____. Tem
Pereira. [entr. de carro. Preço 10 000
VENDE-SÊ" ci-ia 'voiís! 2|cada. e! 50^ de entr. R.
quarto» e demais dependin-1 Kenrlqueta. 74. »p. 102. Tan-
ciai. R. 8 de Dezembro, 238.jque — Ja.--:.p»icui.

BENTO RIBEIRO — Vende-jr"j|gÃNTA--Õ~—" Ve"dQ'lojoelro L-tdlo
se na Rua Lrbera-.a S&ntoa, ...
em frente » Estaçio, Bar ,|conforUtcI casa na Rua
í-staurante. ótim» fíri». _o»]Gullhermlna, 273, 3 qts.,
moradia » mais 3 quarto» 2 «alas, varanda, Jardim,
bem alugados. Tr»t»r no lo- rangem etc. Terreno ...
ca! dlirl»ment» com o pro- 12*30. lí mllhóra. 50'r en
prletirlo.

Vlla Isabe
domínso_dR_»
LINS - B. DO MATO

sábado
16 haras.

fi

TIJUCA — Acabados
. construir — Vendemos' apartamentos dc alto luxo

no Edifício IV Centenário"na Rua Maria Amália n.".228. todos de frente, sóbre"pilotis com garaçem e Jar-"dim. 
servidos por elevador'.Atlas. Preços de 23 e 25

:-;_nllh6es com 50'. finan-
• ./.ciados.

CASAS Isoladas, luxo, 4 qt»..
j_.living, varanda, abrmo para

CENTRAL

em

carro. R*ia Fxiblo Lu?. 463.
Base 20 milhões. Tel. 49-3294.
DOIS MILHOES — Vende-íe
apartamento na la. laje com
esta quantia. O restante em
prestações de 68 mil cruzei
ros mensais, a pazar duran-
te a construçio. Sala, quarto,
dependências, com quarto e
banheiro d» empregada. Acei-
to proposta para pagamento
em duas vires. Telefonar do-

TÍJÜCA — Vendo ótimo ap. mingo (38-2396).
no 4.° andar. Rua Conde de LINS — Apartamentos pron-
Bonfim 831 ap. 405-B. acel-'tos — Vendem-se 2 quarto»,
oferta. Ver no local. Chaves

ATENÇÃO — R. Miguel Fer-
nanden- 377, E. Novo. aptos,
novo», fala. o,to.. cor., banh.
irea e garasem. Ver no lo-
cal. 7,3 com 3 de entrada e
150 p. mès. Lif. Leon. Tel.:
34-1783 .
ATENÇÃO — R. 24 d» Mato.
591. Próximo Maracanã. Oti-
mo andamento de obra, em
revestimento, 4 andares

BENTO PIBEIRO — Vcnde-ae
otlma casa varia, em centro
de terreno, arborizado, com
garagem. Ver e tratar no lo.
cal. n» Ilu» Joí* de Queirós,
n_.J254
BANÒU — Vendo casa, fino
£v)sto .modems, nova, íac..*-
da em pedras, varandas ir. e
fundos, ueps. de empr.. ga-
ragem, gradis. frente para a
EÍCB, próx. ao viaduto, ónt-
bus ua porta Ru» Cel. Ta-
marlndo n." 2ãOS. prop.
COMPRA-SE casa ou ap.
dc Cascadura até Tijuca.
7000.000, pelo IPEG e sal-
do a combinar. Tel: ....
29-6337. Das 18 ãs 20 h.
Dispenso intermediários.
CASCADURA —"Terrenos

MEIER — Vendo »p. «1. 2
qta. cor. banh. dep. empr.
g»r»gtm. Ver R. Oetúllo, 349
ap. 301 — Tr. Celta — Tel.
32-9--1 — Crecl 108.

2 ano_. ou Cx. Econ. c1 »l-
mtl. Ver no local da« 9 ã»
llh, por gentllera do in-
quilino. Tel. .2-0262.
ISTO SBII — Vende-se o ap.
«' 203. nua Flac_. 71. de sil»
1 qts.. ccrlnha. banheiro. »r-
c_. Preco 3 «CO. tln»! 330 mll.
Escritura de pror_e?ía 353, 6
meses »nós ewrltura 700. 13
mae» » v_í .* •>»**_t-tTML ^flí. _ I

o proprtetirlo «egunda-felra 
ju^ ^ fl_ ^_

—!£?____  tar no local, ou 30-8211: Nil-
VENDE-SE l c_mlnh_o Che- mar

MEIER — Vende-se «parta-
mento v*rlo. quirto. tml». co-
zmh» e varanda. Rua Murl-
lo. 43. ap. 303, ta chave., no
203. Tratar com o Sr, Pinf.
Tc'.,'! 83-J744_—_45--023.
-TÍLOPÕLis — Vendo ci-_à,
quarto, sala e eozlnh», ent.
700 míl menia! 39 mil. Tra-
tsr com Ari. H. Mendonça
Ttoirler, __I>8 — Kiiopoii».

00.ÕCÃSÜÒ —QUINTINO

vrolet 1959 e 1 camlnhio
Mercedea 1902 LP-321. Base
Cr» 5 000 000 pelo Chevrolet e
Cr» 9 000 000 pelo Merccdez.
Ver no Posto Rio Sío ratr.i,
km 5 d» Rodovia Hio—880
Paulo. Facilita-»»,

NOVA IGUAÇU

meses anos escritura
Restante cm 28 p-eitaçóe? de Vendo 4 casas. 2 UJei, 3 va
4n S21. Ver no local e *.r.'.t»r,!_i&s, terreno de 11_W. p
Av. Era-no Bra.». 327, »a!
I 202. D."
32-2313,

Rocco. Tel.:

elevador. Vendemos pequeno ia 300 ni da estaçáo, 3 950.
ainal • 200 mll mensais. setnJEntr. de 300 em diante,
parcelas intermediárias. -»1»;| prest. 33 p: més. Ver Rna
2 qt».. dep. compl. »r«jClarimundo Melo, esq. R

ÍSfi^vS£^BSrSSSgSlSMrt» d Bircelos
diariamente

MARECHAL HERMES — Ven-
dem-se 2 epartamentos com
2 quartos, um» ».tla. banhei-
ro, cozinha com fogio » gi»,
terreno próprio, com 12x37 na
Hua Bolpeba 161 ap. 101 —
301 em frent» » estaçio. Tra-
t»r com Alexandre tel. 27-0920
ou 27-7256.

com faxineiro Adonls.
29-3397, José Augusto.

sala. cozinha, banheiro. WC.
Tel. de empr.. Area com tanque.

Preco 12 milhões com 4 ml-
Ihões de entrada e o restan-
te em 30 meses ou C»lsa.
Ver na Rua Lms Vaseonce-
ISf* 430. Tratar tel. -2-55B3. r
L.-SS — Vendo ótima resid

;.! vazia. c! 3 qts.. 2 salas, cop»,
coz- e demais dep. Or. quin-
ta.1 c gar-.e-n. Preço 23 000.

em 2 anos. Ver

VENPE-SE. na Tijuca. com
vaga na garairem. ôtlmo ap.
com dois quartos, aala. Jar-
dim de Inverno, dependen-

. cia empresada. Tratar' 
Av. Presidente Varras.
sala 707.
VENDE-SE ap. 301. -Ver" no;

,tóca! - Rua Coronel .Correia, ^"^J' fcs 16 hs __ „„,.
.-Lln-», 71. no Largo d» Se;.-s no.o o^s «_»^™s 

r l,
rerr». comnoito de sala c nni das »u _._ 

*¦ j. ,,
Suãrtos » demais denendér.-lVMconcel». 64. es^ de \u
daa. Tratar com proprletà-1 leia Tavares. Tra.ar na R.
rio. r.o ap »1, síbado e tío- Bueno» Aires. 1
mingo.

ATENÇÃO'. — Casas em
Nilópolis c 2 qts.. saia. coz. _
p banh.. água e luz — 3 800 j.

tratar no loca!..
CASA — Em C. Grande
(Jardim Mendanbal. Vendo
Claje, 2 sls., 2 qtí-, coz.. 2
banhs.. tóda murada e/ire»

„,aclment_da. c-igu» e luz,
c 1400 de entr. e 100 mil;preç0 a, ocaslio. Crt 6 ml-
mensais. — Tr. R. Soares lhôes t.-l d» ent. Tratar c/o
Neiva 1609 — NiU-polU- Sr. Vieira na Rua Barcelos

- Domingo». 56_Ç__Gr_nde.
CASCADURA — VdT o»"últi-
mos 5 lotes. 250 mli. 30 por
m_s Ver tratar Rua Zeferl-
no Costa 238. junto Cavai-
cante. Ruben* daa 12 ás 17

ATENÇÃO — Neva Iguaçu.
com CrS 500 mll <ie entríida.
Crt 40 mll por mis, vendo
um terreno de 10x30, Ver n»
Bua lm*, lete 22. OB, Oni-
bus Ponto Chie. Saltar .e-
fronte «o Porte de Air:'1'.,
Materiais de Constmçfte». -
Trat»r no E-t. da Guanab»-
ra. Tcl. 28-3827 — D. Dela.

COflDOVlL — 8x40. p loja
ans. R. Joio Henrique, —

57-9074 — Eng. TltO LlVlO —
Avario imóveis.
CORDOVIL cas» íãje, vazia,
terreno 9x70. ci qt., ai.,
bnnh. coz., »rea. Entr. 2 500.
prest. 75. Ar. Brás «le Pl-
na, 849. tel. 30-3063. boje e
ámanTiA.

RAMOS — Vendo c»3a em
zona comercial, no melhor
pomo do bairro. 2 qts.. 2
evala... gíirftgem, outra nos
fundo» de ssla. qtos.. coz. —
Ver na Rua Euclldee Parlas,
251. Aceito oíerta i vlata —
Tratar 58-3253.
OLARIA— Vende-se casa no-
v,\, vazia, sa!» qt., coz. Run
Andorinhas. 221. fundos.
TSRR1NO — Vdo. esquina
com 5C0 m_, na Ru* Mnba
com Rua Ma.-tínlc» em Para-
dc de Lucas. Tcl.: 30-6097 —
(Bi!_tel.

jd_ a partir de 350 mil. Ven-
_| demos também vilas, ap-

com terrenos, sítios, áreas Indus-
triais etc. Av Duque de Ca-
xlas. 207, a. 115. Sllva • Vlc-
tor. .___
CAXIAS —""vindo otlma ci-
aa C 3 qls,. e dep. em 2 lo-
tes. pequen» elevaçlo. Preco
3 500. entrada 800 mtl. prest.
40 mil. Av. Duque de Caxi»«.
207. «; 11-, Silva.
CAXIAS — VdoTci vazia, laje
2 qt». e depend.. conduç&o n»
porta. Ent. 2 mllhóis, ealdo
como aluguel. Tratnr ua Ru»
Ouaporí. 630. « 202. B. Pina.
Tei. 30-4134 — Osvaldo.
CAXIAS IB. 25 de AsSãtõ)".*
Vendo otlma essa de laje. 2
qts. Copa etc. Preço 6 m!lh.

comb. Av. Duque d» Ca-
xi_8._207.s- lli. Silva.
CAXIAS — Campos Elisio».
vencio 2 terrenos baratissi-
mos na p. 46. lts. 10 e 11.
15.-W. cada. Tr. Celta. Tel.
22-9361. Cr. 1CS.

«ias, terreno de
12 CCO OOO à vist» ou CrS ...| NOV A. IGUAÇU — Estio aca-
16 OCO 000 com entrad» de .. bando lotes de 3 mll Crs p.

CASA — Urca — 2 pavu.,
nova. 3 qts. c/ arm., sal&o,

..-"•env"0g_^emP15. ^JTEIUIÉNO. 
~Ã_-_- 

MINU- CASA 1 FLUMINENSE -
!h_ís a combinar, Chaves TOS DV PENHA - Sem D Caxias. 2 qts., saia etc.
te!.: 36-3783 - P»!e»o '— 

\ ...,_ nrontos P a r a m_U(> «'"luçio escolas, ro
(C-ec! 745) cnlr.ul.>. PT9™'»0». -P-* V" márcio, água própria, lua
,in-.r\.-axr.nir»V- Vdo ('0I,strulr- l'ossí ,medhít"' nr&tlma, faci'.iia-te entrada.
JARDW JV_mRI^,— 

^VdO. 
lj t , a e niiircailos,.'rei.: 23-4121. CRECI 39-

síTrenf-""«" - -'-¦ 
"T-i': 

óullnis da Praça Manuá c

3 000 OCO. na Ru» Joio Bar- mts. Venta escolher o teu
balho. 373. Tratar Clarlmun- _\f,_ Av. Nlio Peçanha. 23. 4.»
do de Melo, 864. Telefone: 41. Trat. no Rio. 34-3270.

 NÕ"VA~ÍGUAÇU — Vlla CaF-
mary — Vdo. ter. 12x36. c!
casa vazia » modesta. Ape-
nas o] 400 mll de ent. 60
pre«t. di 40 mll. Ver no lo-

OLINDA — Vende-se casa c
2 quartos. »ala, cop». cozi-
nha, banheiro varanda e
grande área. ver e tratar na
Rua Coronel José Ricardo n.
68 — Faelllt*.

METER — V. S> quer ven-
der aeu Imóvel 1 FaÇ»-nos
tuna visita ou no» telefone.
Nós o venderemos e-n 30 dias
em qualquer despesa par» mo nesóclo. Ent. 4 milhóes

PIEDADE — A'. 2 casas sepa-
radas em ter. de 11x22. ca-
da uma 2 qts. e. 3 qts., laje,
grarapem. mora o dono, nio
há problema, ent. vazia, óti-

ca! cl Neves.

nas 600 mll entr. prest. ».
Juros.
JARDIM AMERICA —"Linda
casa, laje. vazia c' 3 qts.. 6.,
b. c. varanda de frente.
erra nos fundos, quinta! e
ent. pi carro, Ent. 3 milhões
prest. 130. Av. Brãs de Pl-
na, 849. Tel.: 30-3062, hoje
c amanho..
JARDIM AMERICA — Cas»

3 qts. banh. conj laje, vazia da 3_qts., s..b

V. 8.». Tratar e/Mello Affon-jreãt. comb. c Abreu. Av. Su-
so En». Ltda-, n» R. Cons- burbsna. 10473 — Ç»y»d________-
tança Bsrbosa. 132 <M,ltr,»[ pfgijÃDE — Vendo casa va-

Iria na Ru» Joaquim Mar-
MÉIER — Agua Santa — ttn», 412. Tratar

52-9772.

APARTAMENTO — VdO. »p.
VAZIO 2q. »!»• baan. irea
com tanque, «inteco. Rui
Sen. Jaguarlb* — 10 m. cem
SC"-, 28-9643. 
ALO PIEDADEI — Vdmc. R.

_£«; «Wd-i t- I CASCAD^A^Vêi^:£
dea c 20 qts. T. Moreira eiías, sep..
Silva. P. Lucidio Lago. 138. 1
g » — 49-9907.

Vende-se ótimo terreno dei^çj' Brit0. 327.
9.30 X 24.60. Ver na Rua Vlo- . 29-g398. Terelra.>**>* cora Meio > -

Rua Le-
Quintino.

NOVA IGUAÇU — Vendo
no centro uma casa nova va
zla c! sala. 2 qts. banh. cor
var. ig_» e lur. Preço 8 500
mll. entr. 2 500 mll saldo 120
mll por mês. Tratar na Ru»
BernRrdlno de Melo n. 1919
d-J^L-SS-Si-t-i^———  JARDIM AMERICA — Casa
NOVA IGUAÇU — Vendo I laje, vnzla. 2 qts.. ».. c, b.
casa c1 sala, 2 qts. banh. cor. En;. 1 joo prest. CO. Av
far. e' terreno ds 720 m2 to- Bri» dc Pina. £49. te!.: ...
do murado, ônibus n» porta.jao-jesa hoie e aruanht. 
-r«_.l__Uh.-f-_C,n_ ^Í^IJÍRDIM AMKRICA -Ven

ponto final dentro do lo
teamento, com todo o co-
mérclo. indústria, farmá-
cias, escolas etc. Presta-
ções a partir de 10 mil,
sem juros. Condução dià-
riamente das 9 âs 13 ho-
ras, inclusive sábados
domingos. Na Av. Bras
de Pina It. 96 — Loja —
_,ars;o da Penha

leta. 173. Tratar
Afonso Eng.
tança. Barbosa
Tel. 29-2092.

quintal. Ent. 3 ml-íTERRÉNO Jardim América.
lhóes prest. 130. Av. Brás de
Pina. 349. Tel.: 30-3C62, hoje
c a-i.anh-l_

: Brito.
Pereira.MflER — Agua Santa

Vendem-se terrenos na Ru» _____^---__
Violeta. 167. com Melo Afon- QUINTINO

Ens na Rui 
" 
Constança' terr. 12x22. R. Itínga_127.

.. Trit*r: Lemos de 
"Brito, 

Barbos» 152. ST. 401, Mèler. — 
J™"* ,

327, Qulnílno. Pereira 39-9898, Tel. 29-2092. 3=7- — 3»-9wí.

de entrada. s»ldo 100 ml! po:
Tratar na Ru» Bcrn«r

Melo. 1919 »!. 10. —

"^IVfiítoO J-__tMrt« .aeüliado
• casa nova e confortável —
llm *_- «._ Uni» f-tririn

na _-_* Con«-i PIEDADE - Vendo cisa va- ,-,-. Trat.
lí^ »aU 401 i Kl» n» Rua Joaquim Martins. __u_0 __e m, 10-. sai* •""• 

4I3 -rjjt»,. nx Hua Lemo» Crect -n.

apts.. Tratar na Bua Otávio|;!ySa**-k»..S"
Sr. Grado.

do ter. c/ duas casa» i vls-

Vende-te lote, 30, quadra 44
3.500 íaclllta-S». 43-2639 dli-
riamente. Marinho.
VENDO em Par.ida Angélica.
barati-rlmo avenida de casas,
luf. tel.: 22-21 — Duque de

Vi!_A~ KOSMOS — Caiajajé. j AUX
varia C 2 qts.. ».. c.
área. Ent. 3 mllhóes p

, Rua PedrojCO. Av. Brfs dç Pine.. 849. |.„¦,,»..
da Veistí -« 10 quadra 64. Te!.: 30-3062 ->0lt» «manM

ESTAÇÃO Jardim Primavera.
Vendo l terreno com lux ent.
30 000 prestações ds 30 000,
Amaro. Rua Nunes Alves, 40.
Galeria sala 106 — Duque d»
Caxlaa_
MAÚA (PRAIA) — Vendo
ótima casa 3 qts. • dep. mo-
blllada. 5 mllhóes a comb.
Ver a» 9 b». Av. Duque d»
Caxl»s. 207 B| 115 (Caxlasl
VENDE-EE apartamento de
frente, fino acabamento, pln-
tado a óleo. com êinteVo. cl
2 quartos, salí. cozinha, ba-
nheiro de empregada, na Pra-
ça da Prefeitura. n_ Av. Br!-
gadelro Lima e Silva. 1202.
ap. 202. TrAtar na Ótica Ho'.-
hi-tn. Rua Jos-juira Lcpej Ma-
cedo. 23. D\ique_ de Caxiae.

R. DOUHO

JARDIM VISTA ALEGRE ca
sa. l»le, varia. C 2 qts.. sa-
ia. coz.. banh.. varanda. Arca.
Entr 4 milhóes. prest. 150.
Ar BrAs de Pina, 849. tel.
10-3062, hoje • emanhl.

VILA DA PENHA ótimo gal-
5o. o! içua. luz. força. te!e

escritório. En-pa
fone.

>.é-1? ATENÇÃO Irajá — Ats.
vazios rom 1 qts.

s.. coz. copa.. banh
entrada: 2 SOO; prest.: 120
mil Tratar: Av. Brar de,
Pina. 1459-C — Vila da5 ml-

íífÜ%_ <_f030-J3«2Eht r«nl,a. DomtaíO. e feria
je • ima ptta\i dos — Bebian..
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iPãRTAMFVrO*. — nm-I VICENTE CARV.M-HO — Vao | CASA -- Vend
.UAKl.yit.MUS-n».Uótlmaa cuias Mr, esquina, Petrópolls na .
rest, vario» - \ miem*te |^&fo«»v*Ui h8mq (<çt. „ o 

?i Wm,
na Av. Joáo Ribeiro, c
()ts.. sula, coz., banli. e área

bem
atada
lc

Ver nm T.v.ba. 462,
(Bilate).

Vende-se casa en»
Rua. 8lo Jc«6

... Tel»: 32-33 e
JS-;!).*^. Preço V.nte milhou
lllKHitíiP.dOÜ. ......

TERRSOPOLIS - Alto. pia-fILHA DO aoVKR-NAIxm —; AÇOUGUE em Madurelra. —

ho, centro, vdo. terreno mll Aps-'-— Jardim puanabara — |V«nde-te com "rs.ehcU._Mo-

X

tunque, prec» « SOO nill, -_ ü a tir in ATIRA 'i:il ^ ADA nio-Peirópolis —
entr, :í250 mll, presi. lOOiK. MAHuAl««""»ji;ni ia ucildtnola, em terre-
mll. sem juro*. fritlar v; GUARATIBA
Pr°-P«\'J* ,AV,V Rn"- í6»1" BÃBRÃ DU ÕUARATlllA -
na. 96 Loja (Largo da ".* «ando ótima dúa, belo pano-
nha.. Tel. SÒ-5489 — Ore- nua», gde. vv.randa, 3 fita.,
ei 232. |mobília, «(ladeira. Jn 8r.
ATBSOAO - Vende-* um A»tllO no posto telefônico,
terreno Av. Ucu-scnhor Kc- ci* oo fer. llí-.iv.e*. lei,. ..
-.!*. 1073 — IraJA. Vendo 4 20-7702.  . . _._.
vlsta. Tratar no Jsrdini|CASA X OARRO — Troco.
América. Rua «. n." 4;;. lo-, wiirí. dc Ouaratlba a lo ml-

.Ja, com Álvaro. nutos da praia. prom» paru"" —'morar. Valor Crt 3 000 000.«3550X0 vnJÃ kosmos' Vendo eua 2 qtc. I.. coí. Ea-
trada f' oarro. Tr. Estr. VI-
cente Carvalho 90T-y. ,
ÂCARI — Casa — Vendo la-
ie. e quintal. Ent. I 3o0 «Ki

tiO prést; 33 COO a| Jurai." Ver
Rua Ipuera, 471. Tí!.: ....

' 30-3172.
BELEOR ROXO — Vinte
mil dc prestação, pode ,1á
fazer sua casa, com nítia
e luz. Este loteamento fica
em frente á l&reja do Ce-
miterio. Corretores no lo
cai. Mais informações, fo
ne 23-5614 — Creci 48. _
CASA — Em Vlh'ãr"dóaTei'-
'ea. vendem-se 3 casai * íimvi

.loía «m terreno de duas
i rentes. Bua V.amenRO,

mora..
Tratar cl Sr. Ulla-. Telefone:

9-0021 üó uM>,ulo daa 13 aa
15 hora...
IBIOÜl frente" prala, part*
alta. Junto csuçllo. vil. lotea
373, 37-4 e 375 — Parque Hcr
minta. Tratar Eucllde.i Fa
rla 209_— Ramo».
MURIQÜT : — Vende-se ap.
na praia em írente n esta-
eto. Chaves na padaria -
Íe!. 37-5192
PEDRA DE QUAHAT1BA -
Ca^a C P cômodo.?, perto da
praia, terreno 0 ' 800 n»2. c-
duas frentes, árvores írnti;
f.-nws rua asfaltada. Crs .
táUhôeá, financio ç' 4 dc
er.'r. rest. » combinar. H.
Frtr.'._-_n de Carvalho. 63. tcl.

m2 — Tratar: 37-4178.
TKÍtRENÕ com 3 023 m3. ,
Vendo-se na Estr. Pres. So-lHíSSÜ, i?í
dr*. 392, no Indalá. Tei.
M-2SC4I.
PETRÓPOLIS — Araras, km.
59 — Vendo eo-ia c! « quar
_._*. 2 hantietroa sociais, ta

no de 0 730 in2, todo plan-
tado, com lu». e forca, ar re-
frlscrado. c.vsa p' caseiro etc, __
cm local aprazível. Tratar t£0 e demais dependôuclaa.
diretamente com o proprle- Toda mobiiiada, ptóclna com

Nlltc-n. Telefono: -oa.u» ?_•.'.:.;
terreno medindo aproximada-
mente 3 000 m3. pequeno po-
mar. Preço: Oií 43&X1 000 c!
Cií 33 000 000 de entrada e
restante em 38 meac:.. Tratar
com o Sr. Ubiraci pelo tel.
53-ES10.

Particular, vende flnanciadoitlvo ter do!;. Ilua Flrmino
em final de convtruçlo i-ôb-.-c-|Fra:.Ojio jn._297. 

melhores « °» AÇIOUQUB.— Vênde-íí com
maiores da Ilha, a 200 m <le;o ooo OOO do entrada. Tem
Prala da Bica. na Rua Wn- moradia. Caminho do Mateus,
to Atibolm, 37-1. p&Mtlela a 275 Agostinho.
Av. Francisco Aiwa. — Tra-UcoDOtJBi-i"VinHo Ü lün-

t%_ £í? ^etím"-^™té°oí0lSara<l«.n Rua' ^*
¦'¦¦¦•¦-" ¦¦" .U'"C1 Maio. «8 e Suburbana.

tarlo, S
38-1743._
Ê3TBADA Rlo-(P6tropolia —
Km 19 — Terreno com 6 000
m3 tedo murado com lus e
fflnja. Outro com 6 000 m3
plantado cora lus e força —
Ambos com caia para csuel-
ro, Tratar com o proprietárioSr_N,li?n___J__L_3Jtíl*S:.
ÍÜCÃ8 — '.Vendo lota io,
quadra I, perto do Clube,
Cr$ 4 500, Incluindo o titulo
de exielo ptoprleUrlo, Tele-
foii*_2i-9303. . .._
NOGUEIRA — Vendo ur-
rente — Terreno 1000 m2,
ii tinia loeaUli Inform. tcl.
20-78.17.  
NOGUEIRA — Vende-se

B\R CAIPIRINHA e Oaido de.LO-fA de flôfe*. Vat Lôho.i '/ilTCIVíi AlUA — Vend(!-íe,;FAaENDA í»p»t*cuiar.'.»»•
Cana no Mélêr. contrato! Vendo, Basie quatro milhões. Rua Santo Cncto.Jip. «llia, -131 aiquclrea, luxuota

ra Figueiredo 18-A, ao lado;vila DA PENHA v. vende- cachoeira, ourrals, p 800 ca-
da lírríja. iae quitanda liquido e come»- beca* de bovlnca. 100 pes d«i

n.» 101. —— iLargo da

Rua 34 dc
7 371

AbolIçAo. Forla do
ILHA DO GOVERNADOR — 8-l'u mllh&eh. tratar no lo-
Vende-se palacote de 6 quar- Clli com 0 á.
icü, dependências. Rua F.ma
nuol Gome.!, 24. Ver no lo-
coa. Tratar Luís Jorge - Tel.
52-3301

dono José Toledo.
A VENDA no Café íiuligé-
na. Caipira, próximo 41o
Centro, oom apenns 5 ml

Cana, no Méler. contrato
bom boa» Mrlaa. lucrativo,
pouca ir. ¦;>'.- •... vende e ajuda
na. Confidente. Pres. Varaaa,
t48, 3.° and. — AntOnio Quct-
rós.
11AR K LANCHONE IX. —
Vendem-íie as ImtaHoMli 0a
pratelelisa, balcflea, »dadc!

LANOHONErrE — Vende-ae
na Ilha do Governador bem
montada, ótima freguesia.
Tratar Itua Capltto Barbo-
na 508 — CocotA.

tiveis. balo&o frigorífico. I>o-]fruta_. etc. 40-0000_«[(..feira,
quena moradia. Coiur. nô- Rib-TEBESiÒFOUS — Vendõ
vo. Eatr.jdo Quitungo, I390-Ol«mo c 8 CCO m5. d caea mo-
vif.KinE.RK caia de aves üt,t* • oui.ro» benfeltortafc.

„.;».> mnllvri .1» r,iitrns ôtlrao l,wft «™"Jtt ml caMl "e
e ovos, molho de outros ,,. pr(,simo q0 trem •

........ " IM__IBCi!ARIA_ «lj'0«PJ Xfllí0|nffi' •>'">¦•>¦ >,r '' "¦"" " ..  .--i .......
Sadínho" Tuto comSlcüfK dc. Momls n.«imo. Ent. Crs 300 COO r«t.
náãTc..o ST^TA^^ em frente, ao Cor-jpr-t «o «o. 

%££%£*.mento por motives WJMlli_,KU'u" da Taquara. relo do Bonsuoesso.  wa 25 lt» *._aDl Pto?- Thttar to Rua Sl«.n. L^oea^a - V.itde-.e com vitÍDK^TcMZ bar fa- SSgSftSitaJfãSaíi V«m 1

"füíü 
oovsriífADOU — Ver.- Ili6cs (los comj_ra<iores, fe

do em construção adiantada, cha domínio, Tratar As-
apt. 2 q.. a. e dooondfrncto. | sembléia. "9. — Sr. Silva.
Tratar .tel.t-.tojiM.^Y Xoqpope —-Vendo: ees' çu:
ILIIA DO GOVER.NADOR — | pivCAbMiB - Motivo outros ne-
Ap. Vendo 2 qu.. sl. e dcp. t(ócI-_«. Tratar no local, na

dc

ALCÂNTARA — Jnrdlm Cata-
rlna, ver.dem-pro 2 lote.-, ter-
renos 12x20. faclllta-íe. Tra-
tar Rua Monte Alesre. 34. ip.
Ma *'¦ ~ Bt>f"° üe Fltlma.
ICARAI — Vende-oe apãriii-
mento frente, vailo. saleta.
koln, ires quarto... corlnha, ...
banheiro cor, dependiucias ICAP.At — Excelente ap. d» lrnM*7.í-M n tt-vn.i.
empregados, área serviço en- qt. aep.. grand* Mí»; l-jlnv.j\i^J*FT^ l^it-t^m
vidracada. Rvia Lopes Trovio, ampl* co/. R. Irlr.etl Mari- \°™"- ?J,.n<í' *ÍVA<2,Í' 

I3,JZ"78-201. Preço ço.tdloôcs_Ad.!nho._52™3_ie,oi. Joaquim -ja acima 
^m.moe^* ^

cimo', de cnpr^T.. dc íren-
te ndvo. garagem, oíiuecl-
mento csníral. sinteco. va-
zio. Rua Comendador Bas-
tos. 550 — Freguesia — Ze-
Jsdor

Rua Minlat.-a Viveiros
Ojstro, 47. 3r. Luis.
AÇOOOUB — Vendemos os
melhores da Zona Su!, Rua
Siqueira Campes n. '.63. loja— --•-r- '3. Das 13 ás 18 horas.

court da
o Sr. Martins — (Edifício
Central).
BAR CAIPIRA HO CENTRO
COMEP.CIAL DE COPACA-
BANA — Contrato de â aiioü,
essa moderna, boa clientela,
a melhor copa. lucratl-.r.. er-
cepcional e, ouortunldacle. —
Vendo na Av. >'res. Vargas
n. 44G — 3.o — Sr. Antônio
Queirós-  ._
BÃR"'CAIPIKA"íS~íe7üro dei LANCHONETE no Centro cl
Bon-iucesso. contrato 3 anos.l» «« »lug. 50._ «"»__» 400
aluguel relativo, féria» con
vldatlvaa, bem Instalado

copa," li. Caetano da Silva. íondo bom ncítócio. Preço n-3842¦ü^-OMeadura^ iSoí^o^to01!!?0 viu to ™~- ãÈÕÕ Mlpuei Coulo JUO x tío
NILÓPOLIS - y.nde-ae um 

g« g™á?\^M£Jl mu. caso.^^ 
çharre^. 

ca-
bar. caf* * restaurante, fa
cintado. Rua Antônio Jos*
Bittencourt, 730.
OFICINA em Botnfojro —
Vende-se na Ilua Ilambi-
no. 12 — Oficina de con-
sertos <le automóvel*.

™ll. Vende-ac por motivo de
doença. Inf. Rua Mayrlnx

S« o^nuúhiãdl," .oiã j 
Veiga. 11 sl 902. com Rodri-

edlficlo. vendo na Av. Pres. W.e?.._F!ç>inqla. ^_
Vargas. 446, 2.» — AntônloXOJ.V Ferrarem — 1'atsa-
Queirós. ,se etintrato de 5 anos. c'

valo,
Bar

E'200
<¦¦'•"¦¦'¦ ' •' i; ' " ¦"'¦ ¦¦»-lBÜ'r",C?SSÍr 

Jt. estaeso, Cv,

IÕJTI34-K41. Síbado e domlnso.

tníorm..-;e pelo tri. 36-3591, ÍÊ_^2Í%rc7=;=T
Sr Xemenel | PEDRA GUARATffiA

COLECHO -,Av, Awoaóvel de-st^"^ 
%&%£&mi,» rt «48. Vdo. 2 o*sasl?0Me»

-.dependentesClube. 3 648, V«lo,_ 2--^l^ffiST-rOTaõTraito
-ss33. apsn.v. toes deicasa ci terreno de 12 .

«ntr. pre.
Barbos;

pêíropolis :^rd^p: ^.kX-^^^^

Verd"« casa totalmente tí^VL 
'VpfJ 

Tratar Bua U garaVím - Vc- Rua Bre- Unidos Ltda.. contrato novo, 
^nas 

1-4 S.Jclo de Me-|LOJA D£. ,^^..^3 „, Copa- ro.
àà:a*da. tnclusUN! teievl- ?i~-í^'cauM «I Weíòn* \no Otilmaríss, 231 - Tcl.:) «ria 3 300. aluguel *_. mll. |rJ.-J.-Jt«íL1iÍS!£i__ _ nibana. Vende-se barato. Rua cor

:s deicasa ci terreno « " » -í.si, - gtíiüetí*. Jardim Cí- "fi1*- ~^SÍA^ 132-9033 — Facilito.  „;E»tr. i mllliôe». preat. ICO. jBAR Caipira na r.Juca. con-!s.qllclra campos. 63-H.""illuroí 
Va- c'l (escriturai. P.-eço iOOOOcO piKlLpAao j-nt. Joq. OSm»|3S£EL_?. .v:.??.'- ———Ifi.TT AS - li.' ÀPAkTAarEN-i Ae, Brás tíe Pina. 849. tel. trato bom. boas férias, ««l-.-wiBfVvBTTi^—QÍ_T''a:_da_.. s j-o.. c. ie» de 

eutnwU Rea^an-^-.- r-^a ';nd- 
n's50 m íkitep.ôI A-.ciitt_.ra - Ven-"-11 Ai — 

.J1^';''^.',_{..0-3063. hoje e amanhl. Ima c-.ienwla. oa<a «m '»n-l"?R<^J\„ir' ri Âdrer*-~ te a combinar ou 3 MIO OCO « !,'_-,'':,. i-vin.- 4 quartas. 2lde-se ou troca por carro:|TOS prontos para haMtaT v«nd«^_e exet- co p.-c«rasí0. copa masnlfi- «JJ M',,,i.e' 
.' ,._, ,¦.__

SOSSSI - Vend. terreno 13 x ;« 
» c^r 

,ri!ir dil.vian-.cu- Rí^ •-1 i"^;;aS copa-câzl-'PICK-CP ou JardincL-a. quar- _ acabamentos de la. c: _\;,h"}'?,~ ÍSSdT__ztíSl. èa, excepJlonal opo.-runldi- Manso Junto ao tem tudo.
30. C J-oasSS nos fund« c/ fc.-s\trAme(3t pt> Rtta Dr ftgWgS !5^*T&£3* te> lote. Jtintos, Tsl.t :4S*mU farafem na Rua Bocaiú-1 i^^^; Je^° 1,q"padÍIde 

"nd? 
e ajuda na col- B^i «ortlda «ria ac.ma de

frent* toda. Iito.™», c&=':!Arl Chagas n._4O0. ?0. jardim, «randes áreas cl- NITERÓI - Casai, terrenes e 
*» 

„. »69 - F.m frenie ao £.« 
"1°?^.*Tc 

local. Rua'f-dcr.-.e Pres Varg«. «4 - 
l^^^f^^-^sijk ...  .

^"•d-^B-nde™ n'«' mSBPrffeA'Prala 33.'Xulza - méntada e gradada Crt ..Ulos. Teixeira lane ?«3.-¦ EtUdlo da Portujtuí>a. 1.Mendes Tararc." 35 - Z. VI- »^»to. 
'tottelo.Snrtrtt-^ « W»^ Pr^ 8 MO O00 c_^í0 0 

jagm 
. merceana e oax.^m

H^r.y^^Ãr&fc^^^ffigg^S^^S^F^^^a Wfíd»d0 G8leà0' 250°- KS^r- £ ^IfeçõÈs-^^irr-. "SS«feV_- 
SSfc^;

^t-u' X. -\- 
n-,?-ib--i _!r»no todo pUntado em fren- so _ CASA — Vendo om lh&es ci jjc;, » tl,-.s. Aceitoi , , , n.r)lI..,i.- -, câ- m(l c 1 mAquina Vlgorelit ^..S Jiííu r-ár-alhoBanoo Est. d» G.i.v..Jb...a . Edlrttjetn 

varanda — 2 salas - 4 quar- 0{,rV(l t ^.^ nua -VIM. P.lo,30 1300 Ci rOrtUgUCSa. íi- ^y^——----. _—-—— ^i5 1 slmol»s cl motor eiClarta.  Vlceate carvaino.

^S«S^ ^^ • '* ESsaS»? ?r SSS J^^t^gdi^ isoladas em centro i*\%£^Z~^X^^
ÜS85&5&^:% ^fe«?S tà "SSÜS? í-^ SS* rtfr^STO-iferrenot com sala, dois oufch^^. "JÊ-gM 

f&SSS I S H' ^pí^R.^^r^:teMaST^-^
e sala amplos. dm-_ais dep. de cii^a com sala dols 1'"- fchôeí- Ver Rua Racttfe.- ^ 

'^»- 8>V«^íln5Í.V 
1 1 .._. «„ J»itide Pina, 340. 1M-; 30-30n.lEj*»t °*».f **J'\gr?i' — ->A. ;;3-C -- Ovvaido Cniz.ljoto üc Meritl. [

?J4b ^Tfá^mTnS-e &e^£^a»o&líS SA^-^WS1* 
"UaM0S- 

°U 
d0'S- 

^O^T^- v- TTT !^u^^ tla^icfcV?: 
D" 

om 
-PRkDldwn&F^Sli^.lvgD^-^» mercar!^,

? íS?Xo dí'í-t f 50000 tStai «\bado na Rua Pais- TWtauv. 3S-S3». D^Cj^i- óener»: Castnoto. -473 306. - 
banheiro! S0C a ÍS C0D3C0-' ATENTAO — Vendo fir- i^e^lelSS» feegue- rei, 12 quarios. ponto co-:pequepa entrada, ci nôvo de

°°^Ve- 
nô locai, cem sandu 11 ap. 806 -Flamen- PETRÓPOLIS - 

^urgo 
- Bi.„tM, * :01 ain-jt.os d^jDanneirOS SUlldli, IU|WL» ml „ac:l<UsU rregucsla Iu. Ftrí/„,„«! de 3 m'.-!mercial. muito bom. pa-,* ™°?-J>»- í™°*e- '«

VILA MAR DZ GUARATIBA 
(ií; _ Xt„io]__ B..0. - 

  ,Ó£ja5 de fenle par5 
doi«.. ^cic^JTeL 10z*m,_ ^.f";^M 

"jrf*. ™_ l aceito Calva. Tratar dire- y^pE-SE uma loja de ar-
S,.:««*. ^ÍP^Jf^V»?- f,«iSi' OTow-lcJaâe eoin «rtroOI —Vento ap. tspõ) 

'-' '""^ ut 
,c J. ARMAfflBf j qorrASO^- oijJi^SS^^o 3~ÕM an- tamente o! proprietário. ., soi de „,.,„, c31í boa fre-

sfiií -"Õr ÍG? * 
ptoSSÍ S àrdins, íciTém Barreto, «xá. «m'3 tU3, garagem ptiVa IVÍM^ÍÍ^JS^*1^.^íSlK"T^òs!^?úç.^0 com Mai^^l^narla^líl-A ,utóa. v«. e tratar Rua Cor-

22^____Si__r:_(iit„,Í___: plc -.'',, j „.< Sla c-.;a".os. aala. cepa. duas 1. • • ,1 to 113, Cíchamb!. Nesfdclo de. , j^,- . .?- „ „ .0 '«5g?TSlA — Vendo na V. queira Daltro, S36 — Casca-
diversos PZfSZ. ?£}£ VSiÍBmSSSS sem .uví_ior..por!plaY-gfound... e P«cinalU~^ «jw^, um £*$«j r^úÜ ° 

ÍSSlSSÍSÍrtR pSSTWrtá .feimoaai»._AlU£U*i_is_mi^ ..^ v r .-j-j,. Ruaciaoin _jm mal trabalhada. Trat. .vp.n-df.se - A_-_n.__-._r_ _-

o Sr. Gené?.:o. Vendas Fl-
Dour;,do. R- üranc*. I 39",
¦ °*¦ — Olaria, — Tel. .'I.0-51"3.
EíHAOMA — A 3Õ0 metro*

-<ia Praça.. R. Dr. Klcanor
n.o 300 — Vendo 20 aparta-
m-e-ius, com 1*3 quartos,

¦ sala, cápa-cos., bitnli. compl.,
dep. d* ema. etc. Entrego

rva__ios — Preços a partir de
1 5CO 000 de ent. e 43 prest.
rle 00 000 s 1» 000 tem ju-
roõ. Ver * tratar diariamente
rias * às Í7 íiOTiLS, coa o Sr.
ESjard. no loca!. Vendas da.

VRNDF.-8E QUITANDA E.200 ml 2 3 íln
Mercearia. Estrwla BgBrltlUe NBÕÒCIO DE OCÂ8XAO~~
rn.^twm^Ãil iSft^piK Pruotaando tran.tferlr-m, pa-
Jímr's^SSi^bSi 

F 
]"¦ GolA*. vendo no Municí-

.-«V^IJL- Jl°J™í?5i',._. Iplo do Macaé uma proprleda-
VENDE-SE um bar com féldc com 386 alqueires georné-
rla de 2 800. Oarantlda, mo-iu-lcos. coberta do matas vir-
radia e Milefone. Estr. Vl-lRons, ótimas quedos d'é«ua..
cente de Car.-alho 302. !estrada de rodagem at* na
VENDE-SE 1 casa ile aves divisa, altitude de 500 me-
• mn. nnr mntlro dr ou.^'08' A "serva florestal ê Jn--
L« n.5,r v./. ta caloulável, ao preço de CrStros negócios ter e tra- 200.00O ídtizento» ml) cru-

„.,,„ „r .,  ,\!ir "a Ru» Cardoso dc 7Mrosl p0, 4lquelre> ótlmu
,.(r„UP , dci)ó«Ito. Morais 11. 128-A em tren- Inwtaío d» capital. íaclll-rMi.quc. «rJV"wli. 

aos Correio» de Bon_,u-|to 40?;. (quarenta por cen-
to) tratar com Jo&o Damas-

IVENDO BAR Av. 
-dSTí'^'§|!?0- H,°£L7'UpAB~ '«!<*»•»

llano», 675. R. Miranda. Bo* i?JL~-"""P* ~ "r...?.:
boa moradia, grandel^rnO — Sociedade oferece-

tal para crlaçfto. Alu-|se- Rua Ens.« Pires do F.io,
Barato e ainda reccbe.'3W. sábado e domingo..

rr,»-E___ ,.«___..,'i»—T,,',«!íilTí° c CASA ORAÍÍDE —
'VF~^ 

„ 
b7i\qn 

ni?.T Vcndc-s..- terreno 24 000 ma.
na™° I.JIÍL o,', 

B^«tõí««*«»<> vomsr, placlna. etcBom negocio ou *-^a,E.tTt_tíf.'C!mDo à„ Avulí. t6S-
,.l"yt- —:— \10S. Ver no loca! c; proprie-

VENDE-SE - Na Tlluca con- tirio o traiar na Rua México,
fellarla e padaria por 25 ml-141. gr. 1 30a. Tc!.: 42-ÍSS3
_ítoà,^nvitóS^M_^_l^:\smo em Santa"cnü::-vep::ta. Rua Visconde «amara-|do com m„w __., 

juI_to M¦'_•_.tí:- —'nôvo trecho da Av. Braai". «
VENDO ursente — Motivo a ;o minutes de Santa Cruz

— Tel. 27-8583.
SITIO — Estrada R,o-r?e-
trópoila — Em frente >o
Bar Tico-Tlco. Seguir I 200
metros pe!a esí-rada Junto no
Posto Estréia, V-endo urg^n.
ttssiino ao primeiro qu* c*.i«-
jgar, motivo mudança para
{outro Estado. Vaz » ésr.is.
\en\ nbundí.noSa; ótima í«l*

! dência nova — Procurar Sr.
jJoaquUn. Pr*ço 0 ralih6ea,

i com 2 de entrada
SITIO Vendo com umas

APARTAMENTO em B«Ío'emp_i lavanderia rle. Tel. Jt^ji>| ("aio).

í& _%_!%£ e de_^!srfHK5KnrTmSr P 7ffr.lf. PS»» . tí^Sí
dep.

A 15 minutos do centro da
mdí;'Cidade, clima saudável,

„,mesmas- candiç6e« a^ut '¦" r»PAt
Ei-Douraío. R. Crs_noí._ I 397 (Rio. otl Tende-se por IS mi-.I.AK>\J

ATENÇÃO — Vende-se ua> j j-tlho, 26S-B
botequim novo. com boa lr.a-!<4íler.
a.açAo. « com muito esto-í

multo bom. ven-j
monto de viagem, ur-

soo.
. TRAJA — Pfessa-;-e de terr.
Estr. Asrua

¦ ou te:.: 23-
LUÍS.

frtZ&^isêrZPETRÓPOLIS. SillOS E 
Sj-ÍK^SSH^-S bras'em andamento, rtKSJS

- bar.
Cachambi —1 Av. B. Pina 1 459 c. V. Pe-'contrato nôvo. com grande

nha. Beblano.  Irísidfrccia. Otlmo ne,«_icio p/
sócios ou oriauIaac*c-iCAPS E SAR — Veníe-«e. jpsNSAO — Vende-M bom|do,

S. Cristcwiw. contrato novo. I #,r.t.-a-.o. 4 anos. Mna 3 jOrar.de sa!ioco.n 8 po,t^.
Ru» Tuloti, 147. ImlíhOes. Alujuel M mll ^ollroj. .i-zjra-.r^jij^ócloày

uma _
Sé, 3ÍO.

i—«ii,/.-- ai.,,,,*' ?a m'! 1 MOiivo í x-er t>u*ro& xt.z*io:..:\->. „ ¦- -_^-- -=t—=r^

asas pela melhor oferta. In-
formaçüo: Sr. Rodrigues —
Tel.: 29-4971.
SITIO — 33 CCO ru3. a 5 rai-
nutos do centro de M_t3«.
Zona rural, cítrada boa. re-
alio bonita. local tranqüilo,
muita água, ótima topogra-
fia, la?oa. frente para 3 rusji
etc. Realmente bom « bo-
nlto. Vendo barato por roo-
tlvo de viajem breve. Príço
a combinar, Tratar sábado *¦
domlnuro, com Duíra. no Hex-
tatlrant» tf. S. das Graçar,
em Masc. Visite-o.

ande —
m2 e'ca-

PILARES ¦
ded tias de_ãa Rua Souai
Rua IbianabaRainha. Bons
preços. Tratar

¦'--beiro, 3í>6. Sr.'ur. dias. Tel.

a—TM. 30SXT3. ihOea^Ttyy ve^o tm. ^^ISlUjW). tS1130a CO V«l»«-J5í"itõnr»iitíi %nã Chave* n ir 7Í. hr.i-,< n-i nnt «r.Jdo AnU. on»o» na porta, jrande fábrica de moveis _•tssa-se um lo-i?u._em. B.H. p«_o.te!.. 13«...;3Ut.l.JJU, 
^> de_»mp.-*«asa^»««^^ 

*™|V aS IU (WaS. Od nOS ES'jOMe»<jttPa » Qa-denSa Ari: * 
m Dríd|0 Tratar: teto- PADABIA r.o E. de Dentro. :p!ara, 4S5 - Rocha Mirattda.i bananal produzindo cé.-ca

Ver e tratar nsicOBiatTURAS — Oca..iâo! -:»„ 
^jj| 60. àt frente ÇiTà £SuSmiT^oqÍ1 Ltda Ar '„;iAriftt 

rf, fnCfll __ IhlA :' B"rrív da .Ttlaca.. ;^"' 
p,r«ó 

fa.,\, Fa. fítl» 4000 m. P.-e<o 15000 5gKPg-SB bar e reatauran- "» °>« enizilros mensais.
Grana* n.« 342.«vendo prontas . em constru-i"°' .*'" «rM| . n.rtjr A, mo"bSÍ^Ím. 10V »,k. a "'tOflOS da (.U..UL - KUa \kyÚMMO TV«r«. mow|SH0 

*£*£ fp",e «. 
t'«» 

»,^c<í^6i' te w ftaç. Suew Ãn?- »» 8, »»?'=*»« «fl ™™%>
S3S9. c! Antonloiçio — 31-700». ^«0 aSfaiíO. AreaS a poUir 0eivj, Ttí ^^j^. MmÍMI 148 C 905 —• N*»««. m«mor pomo dt f1"!" *r?ilt-f„E?.rí^ __ siÇour-« P^SfJSjí^.- -Marcar entrerlats. pelo tel. dc entr .iratar e/o Sr. Viel-

55—55^: SEBaCPSa^koOO m2. com água e He pgg 0E ORAi - Vendo ""^42 
5312 e 424574 ?^°' AT" 8u^*°" l^rfSÇ: fiJT ^^" ~ 

1^^^;^^^,^
ÍMt-YS3£ ^aeonànaLnra comX^ Pe«Ju«na «"'"^ ' 

^ apartamento ce frente, com _ AS CONDICÒB OE P^fe^UJ^a., dlLé^^V V ^^^^fT^ Sli^^f#n=OT.

^rjrtodRi U.w S» -^rlr5í V r2S ,M0 iis í nhim ^- át^ün- saí conosco, nos temos « S£^£Spr^St &T$£ ífeíSM» ^f^S; S-g-jfAJT- a^^^ft^aa:- Ss tíSüKSS^1^ BONSUCESSO. .M EstradandoLíaj con,iple!5J de emprí. H[ mm _SSjffiL!!lf±£ 23£ S?RÍT2La«ÊÊ» iü 3WS SS5k-«sfiSfe E1-^ Ve'-d_i te—cao S" ar ;sa0 r r.iiin-»:u. -u. , -„- -j r•SI= de e^S'£. impo 505 - Wif. Patrl- CoíltomO n. 1000. — lei ^
salpio ou Ktra-;»rca — Diariamente, das:., D.ntnr»tt_i  PctfÓOO- , -'ti tz<m-£2 ^-^>í!ih •'!,>m às 1B hMM-¦ -M2' 8onsu""°t. ,™T trução. Tratar com o Sr. goo casas ra Guanaoarar!=mnõ5ão - vfr.r.o __»« jj ou na Rua Sao Jose, 40, M ( t i vjií durar.j.

t*rr«r.o alto da Sem.. &>|" -., T , -)-}7-jo| "«..!«-, Tcl. J4IO, OJtdr.ie

PILAP-E3

ótimo para
Bi. Var r.c 

'
, Tista. Tratar Rua Rosir_Q,

n-ríj rnn 77f.rr!? áp rM!. u i •: ..J»^.-. ».-,:t _._¦ :BAR l>c'lt* T v*Mtio *;!5,,,»reu|5«. bon» wjaio». Ver;K^J'j"uM;"nnkrü_i*.'QaOa. COm /.IVhU oe cnüi- ^j0í ,3 yenCCmoS maiS Oi entortei» ót:m* menttcimUi-^S^-, tt, Dn«r. d« *"¦<? -5~i_f«n' —é^ft^
;com «frtteraçto perfeita pe-:,s„. JOI. aj itj. Bür* . VlclE^O.-^™,.;

icurar Sr. José'quês Sapucai. S"0 fVEMDE.SE Sitio S-'.a"p-^ro

iquen» «nirada * srand» fl-jtor.
naariamer.to. Tratar na R.-

_»m «íref-iesida. com Kxlcj
,-^V-KtraF~^r~í;''.~_r-n^"!d'A'd*!a, 

"Estado do' Rio
Rua Itatoa n.'!!;tSsSí^a-asSa*. ^'Ml^iè^riv» Tratar pelos tcls_ 47-9993 «

47-6840.
UI,_»; 301 •; Mtrlnao, j"
ROCHA MXRA-NTDA — 

Yfr.doi^,^ :: t ¦.-.-. ,-y. ¦ .. .,.-.= , . t;7 ,.:.,_,. , . -,., . ,

hj^m-v^^^ f" ^^ &-SS s^e^^K?l^^:^^ ®VaW.?
Tratar: Jtu_! Lemes de Bri-i. a 300 mt». da «stred*. com.|_.
i.o. 337 — Sr. Pereira.. —14 u-uartoe, dita» «ala»;
Tal.t 3*-»39S. ca*í« de caifiro. Uvamltri» 113 âre»

«çtóente paá indús--ATtXÇAO - Jard:»J3^"^;^^-—^-a—~—-fiSiro, .oa«o p«iVo,_ ba»; ç«_» cÃijpSj

Centíal. I_i.r£o d»

CÜÍP-WY-iãlÃ '— Com !c»! Amute-.;- sccairuArto em ron* sedas-1=-

¦ PADARIA ¦— Vend«-4e. Tra-íygjjjg^g. __ jg

,2M — 3*r.io R.be..a — Br.llu-, ..,, a. Efc.

1í_SC^* 
vti'S»XXWA É"'sÕr,RELO.IA — Van-

!À5.S«J0la a*, Eatrada.. .d*t^V-?t ^^«nuin»1SnãÊÜL irmASDÃ — Caasaltôda, mob:!:r.d» cçm tatecooe, ja&do <

™rMS3e^iâÍ f^X» ! toforsr.es Si-sm. __, mintSTo li"» Til: «-tei. U»b*aa. 5 lot» <f ^tejpASSO «ni.-»W d* nm w.-©, .^. Dmi eoowaw n» _- Tfl. «í«r. tS-iSS»' «,* toítoMa^- ***»' Tudo novo. Preço dc; a portaria déste Jomal »ob oírb'^^^f^":Rio^DASosTws:-a^^
Víndi-se 1 e*>«* motíesta. "™::™ v* |TUtEaOPO^»» —^Ap._.*^,Mnl vuArtei ,T(,.,, 3^495;. sr. Wcmo.SSos» «Sntimiar ""«i-" da.pre at» Tir ao eja»o «eaatftTlpaay* owt» Jorna. nhor Fellx 1 070. Si.vCrEf.HO DP DENTRO —

^^J?M!24!^;m2. em loteamento ja pron- -f ^Jf^_* ^WtamiSSs r^. SJS^^Í^^&SotJÍ «1 ç^^^fo-M^T^i^^SSn^ r^rtcra^m^^ll^^.^^ S"Ssâ_SS:
S?SX^ISa^£:k com luz. restaurante.!fe^kís~^~víS^« SLK.WP« -fc mn^TK^fV "5^2 j^^^^^^^^^&^^^d^^^ JSiS^.i^tiLlgP- Av' BráJ d9 P"
S.,da.^brrae!cJa^:quadras de esporte, wtòESHsííaáS SÇ^^ffiK COMERCIAIS ^w > ^^t ^,^,',^^8^.^-ff^-^^'.B ^^ ^=^^ S5ffw™^gg^

^S2-_«£.- -.-tepe.seaueiro) De segunda a W. "S^^^gff^looooíA^A». JinmHi eüplraa, u.Khonr.es, r^mo, ^i2f?*^dki^V Sá?3^ _u iw^Mw ^«5SS«^í«£fe^u^MiSTS-^
TERP--E.VO» 1 23-Rv* r-T.;rSllcyuciiü|. ^ «vju iy ]ocJU_ Inf Rí0 tel. jj^,. óesnaü. c.pend. Varar.-;restaurantes padarias e K» — OOnStü FES ^Stsí^StI^H?^?^^ da ^^54 o ponto cr:n boa feria. Rua Delfim Car- (Riol.
reira C-hares. Junto «o =.•»!:SH|a.e|ra j_R-asa. da mwrno. I.» and. r»nti>. Iconfellarias poítos e sa- .... sò d. betKdaj- Ent. Si£.Ari:_E ^ 

~ 
^'=**^e í? ?itoque. contra:o nOvo.. no lo» I7-B. Olaria.  LÕJÃ~r~BK: Riachuelo" S- Vicente <ie Çjrtaibo 

-.;«*'« ,c"° _ 
_ f^Ésiâ^US^"~vS5Sr= V« ^tr" tí» 1C*£a^-.1 

^^'"«"»• Plrl ««WP»1 «° m::h6et. A. Jurema. Tt- Car-j^*^ .p^'?x.ú' ^£n\°' melhor -.ocaí tio Lino Í°IÊSC" CONSULT !»no. motivo out ro nes§il<í/Vil* Cc«n-is). Preço Crí ., 
gXÕTÕNBSSÇÕ - Ven- Jr^o ••- X-ili e l iojw *£.: 101 <?u tel. J9-587«. !r>*H,r rom allxilin (man- „.-..,, «o Morais, SOO-aob -i^^Tc-ur 

«•> Machado a Rua Machado fe;'^'" ' WBJU'I>1 I -iii,vT^.-v?«r a"°a,,,;^tÍ-i
? 000 COO «xa Crv l OC.j 000
de entrada e o aaldo «a iOríe-w - l/ofa-*e t> a

prtitaíôes. Saltar na nuajap. na o/na Mil —

Apia. Tratar com o Sr. Da- t»r tel. *3-S«6S — Mario-TXRr^vpOUS

pofj- Til. «S-Í1M — j Ji ; OffAÍÍAlWaA — Venuo reiro. só a "t onfldenlr"
rr»-ÍN«ator. lma»tifleo tnra&o. «5 ». — :jj,e a_.' rura bons iieso—~;Aceito ps. eat ecoe». Base tlslte-no.s sem com-

\r. Tre. Var-

BAR~- OSarta.. «ris a» tnit-iCAT* B BAR SEÍÀ5T '. -isssí-p
ii d'bebidií. Sut 1 MO mlI/Horirio comerei*:. Oisa mü S>3to a« lWitfS
a ju-«in* H Cit-doao de trabalhada cont. nô*o a pa.r- QLTNTIKO wndo uma ça-,no>'•¦"•¦* -- •—— » —.-«o. aua R«-ilm6«_s 1-tda.

tratar C!a-jn9 gr. 1Í03 i

Assis. Si-B. Tratar no me-,CENTRO'— Vendemos srupoíãSZífja
N'o Centro, mo ír.dsr»;o_ diariamente oei, 503 da jf.j^ ,5^ Aasèmbléla 

'

E*4. faciu- 7=rr.

:* _ Te!. SS-SSC3. ISAO - LOtlBENÇO, - Ven-ig gg».'.•*. ^IfcJ&i ^{part*** deste Jc-mal B.» J^Jg?- V. , ,„

a. partir de 2.Í50 o/SOJl .de Sn,. Tratar: ÍÍ-IMMW - 
m^?W» «M««l^^ «* 

^ í„° n°„ c<ímercio, hi mais de Ci Mor.^T^l^l^'A S& J5*Xrií?^ll*È^SteSu_:

na At. AutomoTel ^'«b. Pf,rtó.,al.?J^Í „-titü «ns- íl>-'a em düSí* í Oov. J«. motlro de f.a*«n. oonteato g^igg^n ^'^qs g^e e bar - Vende-ae R-.contrato noro. Sntr
depok d* Estação dr Aca- MlRH*1 -e"S% W« , E^JSJ,,™^- —v~^ -- — -.-inovo de cinco &r.o«. b»» ti- BAtt— C mw» IUmos. «..a Gíl..r4l noe4 n. 95, TIJuca. prest, «0. At. Bri»
ri em frente da Olaria !™çao a t «a « «f 

^;J(Í 
lKIlF.bul-OL!& - tendo ILnA ^ ÕÕVERKADOR.*- rlii « boa* rorr.eced...-„... R. 1 40O mil. tet. JiSSL^S ¥S moradis. contrato flôvo &». tel. 50-»K, Lbji

Vflha i1""610,! Si ispjrtajtento 
»!k f 

J-^IPrtoSno d» praia, Vende-ae Ans Siri. 364. g. CrUtAvto-lA. Jurw». ¦ 
f 

- S"%?° *5í5 anoa. nba.

^r^oBdo0.«ã:?: 
°j iuia 1,0 gõvérssor^^de^^Sr^^^^^F^l^^l^^Ss*^-^UonLf fà^+^íSSS.*ai««, 1 quartos c. arai. p' _ Compro terreno 150000 I„".,, _ t-,, ,r iu Bua!»»1*' fM'- **¦**¦¦ r*--* ! ^AüIttOa. Tel. 50.  ?,ue,0.%^deMorÉ-'- |SJ.

IT «dtkBCMutM. OM-W L^ (.„r?.ts para „ número ?:/'".'rie Mrn 401 -i*'^^'.40 S^tíSS^rSÍ"W^^ -,VtXtOMif ur- J^ %^ 
d<f MorWÍ' "»

«Soas,, na ft»'* Jwse Lottlo, «aiiu n. , -1 ri. ,i,.i. "c»rii|ue tie _.aeio, i«<. •— T0 gntr. 4 mílnoes. Pie--t. Tr,--ada 1 cor-blrar. ""'-"""'
$:0X,- fe Freire -ll-049t. «/«• "* P»rt*rU ,l«',í,* Oavalri,, Cru».  80. Av. Brâ. d. Pina, 849, te'.. 

g«£ ^.^"Kw QUITAOTA E MERCEA
^^¦_l-£A»A'f.T_rr*-_r;;í^s«,í:!J«rn'1!- .. ._.«•._ i-rv-w . _ _> m«u_f_nr,-, so-acas. hole • amar**. l__^5l_^™T.SLiI^?»» a **». — Boto ponto, aluguel

mui

, v_ILOJA — Vendo loja e ap,
V&. ?£_ 

' 
T~t«^ £? PreV'í J,J!110 Bua- Pereira Slquslra.

B.,ASi'l- »° lado do Tourin? Cm-
1806 •!b,>. na Tijuca. Tel. 51-3700.

•~ jlXXIA galaria grand» pré-

.... :, írente Rio—Teresõpolis,• metros de frente por 200 ex-iSiú» k__ jj (cit«>i»adiB_.
i _ 'Dou xnsAs 4- cí 6 213 n»3, p*!'-itensão, com planta aprova- 1"iutro Tenho piam», er.

da na Prefeitura de Nova^S^S'-^:
Iguaçu. Rua Coronel Júliote.^M°"£
Braga, 329. em Areia Bran-: ««^j»"5»6**- 46-0** , ~
ca. Preço: cem miihões iti^ss^^lut^SSi
rniTBimt Ha-slnct- Av A'-íkm, 15. lote* e «iilos pi iHíd,cruzeiros, ueismes. av. ., jn0y-0 !o,„m,nto. pic;
mirante Barroso n. 90, saiais
714. GB. Tel. 32-7894, ho-
je, 32-9961, DR BRIAR
VICENTE CÃáVÃI-HÒ - Vir-
fude transferência, lun-ioni-
rio Banco do Brasil dá aua
residência, de í pavimentos,
por 3per..u_ CrJ 25 0C) 000.' 
mediante condições tf-Je po-
ri+rio fiftr combinada na Rua"..'ornalteta 

Mário OalvAo, 423
. —. Bairro A Bijultatlva, com o

prógrlo.^batío * donUtigo.
VICENTE CAÍFtVAI-HÓ""— 54o-' 
tlvo tranaferénclf». fnnt-ioná

uNRO t- Vende-se grupo 
'dio mui construção, si-.a.-

™_.^,-*u.n_, fíriil , i- ¦ r- d_>r vars-ieiro. Ma —. Vtndo
i so -SS[de salas para escritório. En-(preço-custo. Tei. sa-wr^-sr.
^pfnvjlrcga imediata. Parte à vis- f^f^te x» inèiiu^ífa*-'e *ms'ila, saldo lacilítado e finan-,ç,1'» oomerçiaj d» niuc»

• ' *""!" ... - Praça ^a(•ll7. Pena. tm
ciado. Tratar Dr. Celso, Rua frente «» cine \n i*aià-
,,1 i ri i i b nnm ico. Ver no local, It. Con-Pedro I n.° 4. 1,°. 22-0124 Tratru. n l-rUffUai. lfi8 _
e 22-2332.

lOío*! Crí 3 60-3 -: Crt Ul JA DO CiOVl.llN ADOR Bairro di I_U__, cam ótimo BAR e mercearia, fíria 1 SOO. tA. Bu» Oodcfredo Viana. J",°- 
* 

Sl,**?ç"-,-,'r-?; 
"iX-ilas 

ntra ejcrllórlo coí
50O de líotól Ví-.-,!lo. tíe fren- — Ireeuesla — Vendo ca- estoque, contrato novo. íerla aiurJ'! 50 mti. contrato no-iMJ jacarepsguA. — TVquara, a -Irta ou a p.-uo R. Ja- Uf^PÇgL.f^1'0
te. Junto *o BtgteO. Ver w- sa. em centro de terreno,;32O000. vendo por motivo vo. Entr. 2 m!lb6Ès._ prert,\ú&& ir j, 50 boraa._ ' '"''' '' " "

Ide Bonfim, 38_i-__
1 DOUEK.

e 1).

EDIFÍCIO Avenida Central —jloJA Ç oawte — Mo melhor
Vendo 2 «alas eonjugasaa. ipoat<) com jjo ro2, pas»

-«¦»v>tkITÇl--—-t'--- _!contrato. Tratar n» Rua do"b,'.iOPORTUNIDADE - Ven-; O-.iíte. 3Í0-302 - Telefo-
de-se uma ou duas ga-jr.e 43-?3Q9 — F.nugto. •-,. 

.

sanitárias.;Paissandu, UI-D.cequina ds
ÜO m'l Citda.',Jíir1-..A!,r<^1.83:. V«çdo -C^

bado e domingo no loca: |H. mi rU;í pj0 Dutra, alue.t-!de n&o poder dar as.iitt.ncte. 55. av. Bri/, de Pina. MO, tel. SÃStÃST-— 
" 

vtoü*-»« a «LrIT.\.VDA — CI mor. Fírlajnovas com
Jcr^e Ldsvlo, 310) ci Sí ÍTe:- j~ 

"„ ' °.' 
A, • 

,.. ,À0 JMOOO0 dt entr. Pies-t. • M-joa, hoje ¦• amanhi. .'™,rt,ííj, d. i"i 5o o«. ! KO mll. Eat. 3 rallMMi. .t. na Avenida. Proldente;^ m^10J^ 
T-atax&CT

i"- i^m W )?¦«" - TÊRÍi5FÓLr3~^o;-'tnu^dr lO^IuUM^^ernnSíl^M"*^ ._^ÍÃ: 
deMou-'t SO». aluguel 30 mil. contra-1''V tQcilá» l« m. - t_.tr»ln_ italf. Sflèldb — BMBoa.  direto com o proprietário. c. Maurfoio ou Evangelttsa.

U':*., -•J L , ? o Í-»T; u>i c.' ?L . -?-!,!„ í» ?í ml 
r-?_---^ ¦1ru*f'- — , ta novo. Entr. 4 milhos»,;,<ut.,,a0,o » Bla í.eon. mAq. QUITANDA — Fina 400 mi! Informações a p-irllr de se- LOJA"— 

"Vendo 
doa» ¦'•folS

Çí-íL^-—-..^—.-^--.=.-- il„e' 
2BíUVa"»al 

V«l'do tH íh/. 2 , ,.lt ™* AEMA2EU E BAR ~ Vendo 1 vrr<%. ÍO. Ar. Pri, de Pina. j£™ 
u 

^nd,' «lefone Cetel ?nt. «00 mil. A- Jurema. R. hfBnda-felra. pelos IHefO- £h„ nrí m» doS? Por-VENDK-8E. CaJ» »,* fmimôS ob-*aT*! «Ò r ;•' lho" íe cruzeiro* «nt ^ dou comrjto novo, Deaalii. MO. tel. 30-3003, hole e wm. tScuSndo 0on"' s ">«»• Cardtwo de Morais, ÍM, aob *cs. 
2.V3474 e 43-8.^3. ! S, s" Tratar tel 3á-«8à

rir Ü-4Í'Í~Ezí Jaclra. na Rua Monte Ul»a- .«"«»• lel- 34-4J-4-. : 
Mo? u -Silva 13a Tel BAR caipirlr.lm. fíria ! ml- t&-io prOprtoge,. OjR Uo. s. ——- 

fc E dt M^tr. vendo urgente a aala - Vendo 2. t' 150 m'2 cada
vk^6#'~Ç'tócW-"nã gPj» 

Freire - BjteTIte - iUtt,vl>O.-qov»BUa0» lr MS. 
' "'^L^' 

_^ 
IMo. ~m «W now aluPu 

gg**^*^ ^"SgS ffi^a 1 mSiào .Vv? J» f 
-dlficio pjMaW no^e.celente ponto™ OttmS

BÍhto- Ita Salvador: Kttlr 
^^pOIJfl 

-^ 
Wndo doa tet'*k^^^C*gsOT^:kcÍOpoaK 

" 
^»°^;«^^ •»- X"r Br.U fie Pln^P MO e rt«:,tt; ficlllta-ae. Eat. Ca- IW-lít A Jurema R. 

Jín^MlmVl %xT»idJ- S^*" 
e0n<11«ô<!8- TêU

_ ¦— .,_ ."-ni.-.io Mili- TERESOPOl.lfc enao dcj)na Ar. Paranapuã. I1J0. eom ,.,M nòvo ,i.rtt0 d0 oronne- e«i sa-snía hole e uatuHl'. cúla. 363. Cardoso da Morais, JSO-aob.l»»

jundo 15. ISiSítnt*. ;- Tra-

?£• 
PdoLs^oteTn»r.""S/í. tne- terrenoe, naa Itvcas. Junto ao

dlndo cada mM lita. - Em Clul«:,. Tel.. 3Ü-1W
Feira de Santana: dois lotes TEltiESOiPOLIS — Vende-a*
locailJfiüos na Quadra N, no terreno no Inst t-Uto), fa
Jardim Crtueiro. 11». 13. me- cintado. Tfl. 03-M18.
dlndo 14x30._ esquina « o_m- xERasôPOLIB —IftiáMii

ca«A uo centro de terreno c!

raranca. jaraim, Baraíem. aa- Ull0 pm, 6t(mo pira co-:„ ,..---.,™f;F.v;i'í~E~OUt-la, 3 «uarua ,dep,. de em- ío;Slr.- £íu irtiKÜ3. iní, Av.:Ç^"b MlJ_c|^'* 
f J*"^pregada. Entraaa CtI 8 ml- p--, v_,«.-'_ü yi s/ 5U. Tel TANDA — \*nao 1 c»»aa

IWto e o aaldo em 8 anü. 5Sj7Tâ Si" '.motivo de visurem, tem mo-
Tratar com Meio Afonao Eni;. r^i-r/r-1^"^7."V rRd!a- Aceito carro c; parte
na Rua Coii.--.nc-i. Barbai! ATENÇÃO — Vende-M mo-Uag<un*nto_ Rua Dcmlns»
ia _.- «01 -rè' íí-aÃ* demo bar » caí*, bom pa-IjSSnSbMi, 824-a — Mtrla
.-íl .?-~^I!l=í?v?^-.--- ra início de TWa. Bow c=n- f'^^"!5'

Ttumoa. vidua'.. Melhor j>or.ro comer
_, ,c!ai do Mfier. Facilito. Tra

,, SAPATAItlA — Oficina deli™ om „ nrourieti-rlo Dr
lins __¦ \,.v melhore* conserto*, montada, pasao o và^j.el?, t?l 49-21TT°

ã_U_Ã — Centro, com cofre,
telefone e móveis, preço tu-

FARMÁCIAS — DROGA-
RIAS — Nos melhore*
ponlos. férias mensais at« contrato S anos. Aceito ofer
80 mllh5e^ 14 às 17 li. TeU ta. Rua Conde POrt o Alegre
re-SSfll — Mlnervlno. AT. H. D X*a. Tel. 21-0843. H*.-

Rio Branco. ÍOX. si 60:1.
no Banco <3o Brasil vreJe lK ^.VTTi, . <. S "»<l» i™»- ««» » «"»?«• •"' uo. uuvtBaauy» - ^^ Muito barato snatgi¦-• __-¦ 

-.g^-.-----.—-— ,,....,.
"ua 

amp" • contorúve! «. fone M-0115 daa w il 1 o- -0 ft(. Mtí) nft z'caa Vende-M caea nova. «Ib» c <j0 Queimado. SSI-A - Ben;12^ ^^iJíSi T Ju£ PAHMACIA (CAXIAS - 
^»d bem Ucí-áuáo ^«to

ii,ii.r_.TÍÍ™ .,,".« ™ií_ ,,. nu, diariamente Tratar s. . ,f d j,-.^,. búlrc... rua calada., multai.» Ribeiro- ' bc* "S*- "*¦- v*'_ _..-„: Vendo urgente estoque sup. ,,Í,<,mdM loitv fi\->S aluitue

na Rua Jotna"»ta M.itk' O/:- ,,r- "' l°* ."7 t""** ¦ '"""'l t-.!' bo RM t«Ift 4S-6.-.9Â * B« dl» «hora, 110 f-"tra-1? Jí,'^'... c.0.Ura,.o nil-c. n?-""" lu5tc . híi.*? 
" 
.i,,t vale *> -"«C0 «i1'» P^"-,3 ?í" ao local. E;tr. Intendente

¦L a«.¦ ,í,m Tn'.!» ne j ™» ° Sr. Divio. Ui-7II_> d^o U«ndê,'978..^ar'd0í Ar-lgS^^jSiji : «ST j,tt n-jj Cosmos-iUngulnhos -Ven- U)ôía x COI1ib. trotar Ar. íVi... .*Y,VtÍ fi-JS ou teietone
Dao. 4^. (on en.rco» peu _,_ mãído. -- Tel. -todds da dia*liÇí!."."'^* aca li? ateau.l*» 1^* mtli™ de outro,-, ne- D,„.,;í ri, catíai 307 a' 113 « r,; ,-i >ii hor«

?:jí-„0J.*.?ví-%.*?-nnT 
v'1'!;:." 

V4.a«,-, TCDfínDfllK U«n_i_.... ib:T1'Y "".«iÃ.- h,z' **^"!lí^"^i'rfS-a«nV .-A™ Olitnu féria. Preso .Mratlíit- ,''aS«W. «üa e «sdnli^ba- rã manual, prelo para pro-

?. SK ^í-3K?«^«:r^; pronta entrega, composto detes^^i-ggS g: ffigüoi Roc-gTMÍ5£5â^
T."taT.?'Lte:-,_5?15Í^L.n.?-'1?,0.-  tala miarto roíinha ba-'Ibòes.' TYatar no loca!. |Vdo. bar na Av. dos Itália-

__. i«tia- 3 quart-c-s. cc-rinh». ba- nhe,r0 £. nafanem. Ho ED. Vendo ap. cf 3 crta.. ¦ aala. lr_l'L.-:_0.'?Si*--.... , ., _.„-

OUIU'* caca nr uo» ii
.K^art 400. Irajá, 3 ats.. aa-iquarKK, sala, e dep., àgna e apanômeniO P I 0 n 10 para
ia, cMdr.ha, banlvelro, -ir.in-|a_ó?eU. 3 minutos de' Ara
da e crulntal, * m, de entra-
rta 150 i 36 meseí. Tr.—
Camerino 132. UiU.
'¦3-3SOS- i«'a!a. 

3" quartfÃ cc^nh». ba- nhejro £. gafaQem. Ho ED

^^tev^2R^Sentj».ded^m^ AZUL, 113 Av.
tíor Nabuco, 233. ap. 103 - vid de Carvi.Ho. 13 Areai R.J., '' 
ernaves r.o 302. Adm. Boll-;Tratar no local. jAIbertO TorreS, 162, apar-
var — 30-5303. VÉNDE-SE, exeltando-ee par-í() -,«, „,;_„_- [te em apartamento, na MnadamentO JUÕ, reCem-COí.5' VEKDO terreno com 2 caa«i; urban& d. Vassouras, um .... ., .„, „„„ ..,,,
x.odeBta3. 2 mU m3. serve P:; sltí0 com uma ^^ , grande irillOO, (le llMO, COfll eíeva-
aitio ou granja, tiia Sio Jo-
•?. distrito S&o Jcáo de Me-
ritl. Tei.t 43-2303;

Cosi.*, «--'^t-i.
íiLuú no;'*ÓOVERNADÒR'"—j £±
ivends-se ca_.i c, 200 ma. R\i»

fecundo por
comoetencla. *-T«S.

l(Ellata).

Ulta de
3tl-6«97

mo. urgente. Rv.n das tarar.- nSfetro. 2 ítt_< cem direito
Seiras n.» 330. loja 7 — Dona. ^ telefone. Aluga-se na Rua
IJora. I Jc40 B^go, 20 — Olaria.
BARRA DA TIJUCA — Pró-
prio p' boliche, hote), boate,
etc. Vendo prédio, terreno d«
E40 m2. Tel. 37-8597.
BAR Vende-se c' ótima

VEKDEM-S2 4 lotes com ..
t 000 m2 tendo 3 galpOes èj
fOrça e um terreno vazio --
Raa Padre Januário n.» 60.
- Inhaúma. Te'.. 2_>^4S73^._

VENDO casas. aps. e terre-
nos k vista e a longo pra-'to. 

em Rocha Miranda. Pa-
vuna. Honório Gurgel e ou-

bam». « coz. e tito. ae emp. «™»« — 
]-"""--.-"-¦-•;mon,dlR, independente, con-

cf banh em coces cl acaba- Boa féria. Aluguel D-rsto. * 4'anos nSo
mento de alto iu™. Ver hoje1 Aceito carro como peq. entr. «ato noto. fle s anos nao

, domingo, d^ 10 horas às;- 
^^^1^%^- S,*S'c!o d™''^

18 horas, na Kua. Comenda-!do:j^-Ç_^_01arUL_I_Carl«;_ Teodoto d& S):va 4ai _ V1]a
dor Bastos. s00, ap. -05, c/. ABMAZ£>,i _ vende-se eom
Sr, Silva. -lioja, bom preço. Sr. Luclo.
I1JIA — COCOTA — Vendo Tel. 49-6355

Isabel.
BAR LANCHONETE — Rua
Bambina, 67, casa lucrativa

Iiort-L — Vende-«9 na Praia
dc Botafogo, contri_to comer-
clal 7 ano., de prédio de 4
pavimentos. maL- uma casa
nos fundos, está tudo vazio.
Ver na Rua Jornalista Orlan-
do Dantas, 4.
ILHA DO GOVERNADOR —
Vende-se ursente um bar.
barato, por motivo doença
Rua Domlnsos Mondlm, i -
Taui.

va._. 10 numeraí.ores, 100 fon
tes de tipos multo material!
branco e multo fio tíe latSo,
papel etc. Facilito. Ruh Ba-
rio de S*o Fellx. 183. fundos.
Sr. Paullno

IX)JA — En» Copacabana,
com teleíone, passa-se. con-
Uafo nôvo dc 6 anoa. St-
queira Campos, 242-A. sabá.-
doa e domingos, com. Sr. An*
tônlo,

v?„™SUlâ^afó$ T^*^° tã' LOJA - Vendo VolWrttrtW
iAq J?ii 

bil-ívt0- Tr:itRr w"j<ia Pátria n.o 31, loja G. fone
!._'?:*.'"'*' ^imjis.!i

ii sítios —
CHÁCARAS E

| FAZENDAS
IARARUAMA 

'— 
Vendo sítio!

Cícasa e piantaicílo. i aia.i___
;f48000 m2> 1 l-"2 mllhfco.jI.OJA paasa-se contrato nO-

"iT-.-r 
av Suburbana 9.520'vo, com inataiaçôes em_gcra.,

llap. 301. Quintino. |R",» Gome* Braga. 3-A. ea-

3SfPLÂ-ííia~moir YSedõ lg»»» da Rua 3«to de Jlce-

'LOJAS VAZIAS — Barata
iRH>.lro. j>Mx. Fiar- Maga-
UüSea, Vendo 2 ei 100 e 110
• m2. Outra nova decc»-»da

3mí|At. Ataulfo Pftlva com 370
m2. Inf. 47-S730 — Batuira.

SAPATARIA conserto», vendo.
Rua Das Ferreira 347. con-
trato nôvo. 3 anoa. Telefone
47-2446. Leblon.
SALCHICKARIA açougue ven
do maquinaria para os doía
a vlsta 3 milhOes. Rua Onlx
22. Mesquita.

CLUB DOS 500 Vendo
magnífica residência c'4 tits.,
«1., copa-coz. c,'ftinv ?mbuti-
dc* em fórmica. sinteco em
tòdas as peças, dep. caiiprc:;..
terraço, garagem, toda cerca-
da em varandas c cerâmica,
2 banhs., sendo 1 em cor.
T<rr*no ajardinado, Crf 30
milhões c,'50si a vlsta. Inf.
c/'Mauriclo ou Evangelista.
tel: 25-12U6.

52-2163.
LOJA — Passa-se c| fino »
variado estoque de enxovais
de cama. mesa. lingerte. óti-
ma freguesia — Av. Atauàfo
dc Paiva, 1174. loja 12. eo-
brado — Leblon. Te.. 47-0601.
LOJA — Vendo à Ãv. Copaca-
ban* 1.434 (posto 6) coni
160 n»3 e mais aubsolo com
140 m3. Aceito parte do pa-

. gamento em imóveis. Tratei
COMPRO sitio era lugar dc pelos tela: 27-9708 e 43-3959-

B—*  B*fATá2í*-â_ifl^Si mlSSíl *0"> 'llm*' arborizado noItSJÃs pequenas sendem-se
-.JACAREPAGUA - Ventíe-M serto. «ria ??_.""• 

"-VS__r máximo uma hora de via- M.oalerla do prédio na Rua'r-v'^'entS~cõm'íííüü 
ágtmdOr e 53130 flt leStaS. Vet|ÍS_r"liaT^2Ô5e*OTHStí^ggU^_S ¦Ç^SfSa--^"ISET SSaat2SSffi | botequim. Hrla a OCO. f00^-!6™"..^»^'-0^-0^ gem de nrefèrínca» Barra do Rtuchueio n. 143. Deade a

S^HSÍr é~ no local e Iraiar em Teresó- EjSuCTit Ife^ 5^fe^S^ BH^
^^"«.•á^-nLSSL±% doIís. na Av. Feliciano So- BK>J *¦ ^ m ~ W'Èiãs_m& »: de Dentro, Smdtfe*"^25f?i885gSg: aUig^&l1
na Rua Jcsé do Fr.trocínlo-POllS. na AV. feilCianO W-fÇa,.-"" 

"" '

dré, 770, noesiande do ED. S^G^d^^tlo^|«r8o»rJn.
PETRÓPOLIS — SAN GERALDO, aos jábadoiíW»s Pr«-al«-lní- Td> |-'JSSS.

erganlz^o^^Mj.^. ~- -^ -•-¦ - —-_; 
coBreiss - Vendo casa dejaes sem |um-• ™^~y-|nhÍiT ! campo (por termiu(ur>. em; LOJA — Paaía-se contrato

reto. também paísso para ou-!LATICtNI03 —
tra negócio. (Bl!?.te.i.-.. !pronta p/
BAR — Vende-se em Maüu-lçde.^çdlí.^

38-3870. Iretra. na Rua Conselheiro'de t 0M 000
ejqulna ponto j"TERESÓPOLIS  e domingos, ou no Rio, pelo^âb^ommwn;^&^,JU-BÜ £<J?^%tig: ?à ^12

• rSi"ba'SoI."Ter• u-»tir"na,COELHO NETO - Vende-se i-l 42-5136 HjJlfíamftnff. 'm^ %f 
°y-r^^"l 

^ .OpiS:'. Queiroz. ,trato nòvo. motivo
-nua Conselheiro Gsivüo. WS magnífico terreno, piano «_-{«•• **¦ JIJ0; ui^""8I',"',: 

;™,A-.-!Lu:'g:^«í°ní4'ÃsrtÃ2_trr- Vende-se í5mÍPreço_

moradia, con-i LANOHOlíSTfi S-iyonara --
doen;a.íV?^.de-íe i vtsta eu finan-

Casa" nova. ÜRÕESTTE - c-htro vên-l fi^^^^tt.'' cimp-^ ,
S" d?bí?.0-»?a?£2£.«1?l*_^í*jS?dviSSÍ -fcwortí: toe pl,cln*.' Trt:- ?te fórmica. - serr.re\í?r CR. 'voíut r^ek/ m Í%a» ^híSS^^^^^^^^J^
^±y^.jU^iü^ =- —-r* í«»aE«S5 =_.S5S£SlSP& vaia» *f » no

*i_» 301. R. .-Jiranda. Se- 'mércio. cc-nduçio pronto p,
rur.dta quartas t. sextas-iedlfici: 300 000 sinai,
feiras das 9 âs U fcoras r/ combinar. Verei V*:t

-H*;t" Qinm«rf«s. 'tTrurai, 544.

com 0 V múr. fÕÈriiSc »'P"je» a^vajrPá^!ÃRStÃZÍ5r^^dT-"c^n;Preço de ocarilo, i- 
^- ^-"s^-f das í

Sr. JAIMt. (CI?tt.l;7o apartamentos. Tratar eljcopa. B. Saldanha Marinho.;BOTr.QLTM ¦ .Vendo Bu»\™*£ '$ *.'-^í, 
vi"'í-

Ru*í- 0 329). ,- Ar-.aldo" Avenida 13 dei 103. Tem mo-adia. — Tej.ilÃndr*" Cavalcante,
Maio, *tt, « 190«. TeL ía-OS89.'43-3«3S. !CentTO.

2! il Kua
ri<_s da P**rla_, 1.

fruteiras.,3 míc*. com balcão frlg.. mi-
instela-

para bar
na R.
das »

Í430 :r,2. «aa TO- 48-7801.
IS. Tei. 47-MSS.'PASSA-SB I bex — Alu-

õüülnda. Cj*ue! 13 mC Coiura-.o soro
fíans ret.dèncía Rus nr. Oarnleride J Mio» em mercado. K.

L-P.GESTE — Por motivo de jou troco
dcer;»-a. Vende-ee bar noi-sítio. cem
melhor ponto tío Jardim AHiii£-te-
América. Tratar c-sm o pro-VFKDP-SI. um
prietário • Pu» Fransi retidèncía Rus
í-ist*, 44Í-E. 'n.e 035 — Rocha.

'.Bento lÀiítcw, 76-A — Bc-V« ^.

>C,
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CONSTRUÇÁO INICIADA
..' s.ilas • 3 ou 4 quarlos c/ armários embu.

lidos • 2 banheiros, cozinha, quarto e
dependências de empregada • garage.apar

de fre

'¦ietía cOTiTamcc «om pou-
qulMlmo uso, lentn Zelu
Planar, 60 mm f. v. « mus
.,/ seguintes objetivas: gran-
de angular Dlstagon 35 mm
I. 4; tele Sonn&r SS mm '.. 2:
tele Bonnar 135 mm r. 4: fil-
tro* V. V.. verde, amarelo e
laranja. Vendo todo o ««ul-
pamento em conjunto por ..
l J00 OOO. Ti'«-tar pelo telefo-
ne 37-2338, diariamente de-
pois das 10 horas da manhi
em diante. .

C2T\F
RUA PINHEIRO
MACHADO 62

(LARANJEIRAS)
Faça urna visita ao tocai ou miorma-s»
em nossos escritórios, Se lhe convier ser
visitado em sua residência cu escritório,

basta telefonar
para nossa Dlvi-

SW são 
de Vendas.•__nk*

GELADEIRAS
AGORA ZONA BUIj rr Rr
mueraçio Klyttron. Coaser
toa e pinturas. Geladeira*
ar condicionado m. de lavar.
Rua Viao. Plrsjt, 452. Tel
27-0939. 

Imóveis
».'*

Hélio C. tíe Freitas

ATENÇÃO — Geladeiras,
hoje, grande liquidação de»-
de 100 000. Multo gelo. Oa-
rantldoa. — Rua da Relaçlo,
55, sal» 103.

Inaugurado I Encontro de
Diretores das COHABs

CONSERTO DE GELA-
DEIRA — Pintura ou re-
forma geral. Tel. S7-S448.
— Serviço ripido e garan-
tido. Oficina especializada
em refrigernçio — R. To-i
neleron n. 204. _
CO-X-PRA-ÔE geladeira usi-
da par* açousue. meeano pre-
cismdo repara.. Tel. 29-4752
e 49-8132, Sr. Valdir.

ESTACIONAMENTO PARA SEU
CARRO NO LOCAL- DA OBRA.

¦a 25 anos de tradição em 3môveis
Travessa Ouvidor. Í7 —(DivlsèoriaVendar.: 2? andarj

Fone: 52-S166 dò 8:30 3s moo hrs.
CRECI f 3 I

OP-ANDE bota-fora de gela-
delrao. deede 100 000. Multo
jiló. Entrega-se hoje mes-
mo. — Rua da Relacio, í5
- sala 103.

Ihos das COHABs, sem a in-
teríerèncla de influências
políticas, para que sua ta-
refa não se veja prejudicada
e possa dar realmente com-
bate ao déficit habitacional
que assola o País.

O Encontro tem como
principal objetivo verificar
os efeitos da orientação téc-
nica e administrativa fome-
cida pelo SERFHAU. bem
como estabelecer uma uni-
dade de ação para todas as

-a
o

w_w_WÊÊ*mmmmmmmm, __i^mnni

!i: CAVALCANTI - TERRENOS A ¥1
CR$ 50 MIL DE SINAL -- CR$ 25 MIL MENSAL

8 x líPlanos e Arborizados — Metragem: 15 x 15 m., il x Z5m c s x
Próximo à Condução e Comércio — Ver e tratar no locai; diariamente,
Estrada Velha da Pavuna. junto c anlcs do n.
da Rua Silva Vale.

m.
na

196:., a 150 metros do finnl

GELADEIRAS — Ei tou
liquida min por bom preço
de 7 a lt pés. Norge, GE.i
Philco. Admirai. Frlgidalre!

le outras, tédas func 100%',
j estado de novas, gelando

 bem. MarrinV Veiga, 11 -
FILMADOR BEL-HCTWX-. » ap. 701. P. Mauá. Ver tam-l
mm. cora Zoom r.ívo. Ultimo! j^m n0 domingo, daa 9
modelo, barato. Bu» Barata|às u horts .

W-M——^W<W'WW^W"W""^^^ ,j ,  f, ..... - I..II II 'T " ' ' ™^^^

Rlb»lro. 468, loj* F. 5ibado
de 9 Lt 12. Ali» ri'.:'., de 17
ks 19 horas. 
LKICA M-3 1:2 com teles de

,90 e 131 mm fotémetros,
,tanque» Agfa e Jotu_aon. Tel.
3e-rijí_-
MATERIAL FotcsTÍftco e
ôtlco. Wodo — fotocolori-
metro Bau_«b-__<oab, colori-
metro óil.o Bausch lomb einwjntmi

::oeíóp!o mono Meopta-ij

GELADEIRA — PUllco. «n-t
do hoje 130 000. Ver S. Co-
mara n.» «il. itti como nora
— 11 pés.  I

GELADEIRA Prlsldalre. super:
lurucea, II p4j. pouco Urso.j
Vendo urcente. Hu* Sou-'»'
Lima. 48, ap. Ati — Copaca-;
bana. !

WestlKçhouM.
americ. fone. de nôvo;1C _.— garantida, mot, mudança 35.

 Trav. Ovi«des, 43.
Tudo ea ótimo esudo.
34-&5K1. Dr. AJoary.

PROJETOR DE 5ÍÍDÍ— Pre-!õi^««iRA - veade-r» W
i«0O5 — Ru* /rrX_ir.:*i..Han-iTil. JS-rHSL

FERRENOS EM JACAKEPAGUÁ
JUROS E SEM PARCELAS

A PARTIR »E CF5 MOO* VOR M*£f§g£g5gg£ SCM

,-..- niano. de 15 x 40, 30 i »0 t 13 x 30. r.o meio 
'-úe 

milhares de caia? habitòdsw, ótimo
^raértío 

"colas, 
havpitais e váriw linhas de ônibus na porta. Tethwf também lotes de 3 <»0

m.2 e 5 000 m2. também sem entrada.
Condução para os lotes:

CASCA7HIÍA—CXR1CICA
CASCAntRA—VARGEM GRANDE

CASCADURA—RECREIO DOS BANDEIRANTE"!
Informa*?*** « Vendas:

IMOBILIÁRIA M. CAMPOS
AV EKSANI CARDOSO, 72 — 3.° ANDAR — SALAS 303/4 — SEDE PRÓPRIA - TELE»

POÍS-E ^-8049 -CASCADURA-, LARGO DO CAMPINHO. 5 -
DO IXÕTAMENTO. NA BARRACA AZUL DE TERRENOS
RANTES, EM FRENTE AO HOSPITAL DE CURICICA —

•ciso alugar 3 projelores d&jgei. m
I slides 35 mm. no período;«rfp^gÍSS,ro^ z\
de 3 a 30 de stícmbro. Dtffi.M^f'^
pieferéncía marca Kodak' «ei-adkuba Geioma-je mo-
500, modelo A. manual cmi^Tv.^ g^SS* =5?
magazine lateral, ligar paraIS-a^^s*"w*eS^y.'"
31-S155, ramaliS.- ESS?

NA ESTRADA DOS RANDEI-
CRECI 352. U»

3;-. Ttaá*i__-rit. Becxb»
!OT-Ii-_^J?í2-__i7__!_Eli____!uAQCTS.iS d« retrlaeriçlo
HKVSroã BELL & HO-|c<raier:l»'.. Ttr.de-*e uma df
vtex.1,. mate». c_«ieio ivs.h.s po: l kp WeiMnjtiwae.al

Vendo. n*59 Cr« 3*)0ú0.cr.i!^ de T2 por :t HP. E!-i
Tii4_.or.ar par» Jorrisa ves queira CA^-pca, H3-A, t»ll-l

&_Vte_ie_r-. 43-1453, ílejxiSa dASlíor.? il-r.Vt. |
_l___**i>±___ i KBCCT-SS i_'.»de;7r» orçan- ¦
SOIÍSITLXX 3.5 r.PJaaar, ju B.-»íl«i-.p St4 p*í. Cr» ICO;
nltinio jaoOtto. _ *«s*.. no-|nitt. Eu» áas Arti«tas ..< ¦
riettma, seio twfiüUa, &»«_»- Tt'. A3-UM. r
Manta.*. ifXS. _lVENDEM-SE uma itla-
v2tDS-S3t «rojetor Batt' &)delra G. 1. W pe». impor-
HoTeli r-ô;-o. modfto Füme-Uda. Cr$ 1.0 mi! t um
notind Sp«íia«« SAS,: coa!ràdlo RCA. Crt «> mll

ATENÇÃO: JÀCAREPAGUÁ-FREGUE5IÂ
Aproveitím íun dc* melhores liançainento» do IV CENTENAEIO. Lotí»
«e t*rreii~» nn melhor local da Frr(D(*ix — Estrada Jüc-arrí^ua. wm

rm frrrnto ao n.* K 53Í.

ATENÇÃO: Est* iotrainrnta ê cutre n LarRf» «U 1 rrsi-.rs._a e o tarja ein
Anil. — Prfío» a. partir d« 1 550 600 wm apt-n.T. 56 000 de miihI de rííH^rv»
e ISO 000 na rír-niura. O «ildo íinanciado rm 7 «no» rm prrrtatjòr* de

CrS 20 082.
l.i«.i) privileríadn e rodeado de todos o» tanUM dr «(ínruio, «cola*, mrr-
rado, armazém, íarmáciJ. posto dr fusoltaa « parque dr diverMiri;. —
Anil.n» r lotarór» n.i porta. N. IL: — Loteamento ji aiinnndo prin I j-tado

da Guanabara, anb o numero 25 224.
Vrr t tratar no locnl com <>* proprietários, abs detalhes:

RUA PADRE MANSO, N. 109— MADUREIRA

rtLV.ADOR BSLt. A- HO-Jj<n'{e coaipltmfr.!i.- p»«'TrL 1»-í>$£«TEU,. .veado Zoc». u.aino>,m,^-n paaor__mlc«. Prtírs ¦ t-wjJB 'rry~I-—c^'í("»<fiFrl

Io' a-_.a_n_at-.eo *. Mftíbt™ lyk.«s». c.t.-lr..-::,-..-,-.. a^l«»»«^.^^í^í_?*,_S_.T*3
rèru".!i 6_ta-tI*S_rt<;i,|

arjaíro por uüadro. Ç*-j,a, e;lema, «írr»!SO>» ,**rÇUl»tj
ou :° bens d» ataai.* =» «** L-'* c*-»^», «s

s Q.-i,"iA- __________-~.™
.-.li,-» ,»m*, S.».«»W «,«»«.-.; r—u—i..

pajauem. <ím «ta «*wu- í^altoa it.r.°x IlÍ
-"•'r.r---,* r.rKü Cr* T«0» —(dor n_non____ieo. Cs

.o-o.rVi.iíDR-SK itiaáslrrta » çar-'Ur et 133 mii At. Romi.
Hc/_v«nr«-_w

pT«C!J Crt
|ío*ÍT<t tí* 'Vij,ç«r:\,

4_> — «-«SR.

- (CSbalruta-,
d_-«p«»- ííIl1;-... .

aain, I c*;.|Vl_!rDlIM-SE 3 fe.^íMTU- -
^rfS«-iw*d» v^e^'-^j>s^s^^^^_£SSs?

..dai* xittí». _ ¦-.J5t_fS__^_Sv--__ _.?»•--,—-^

ITAJUBÁ - MINAS CENTRO
•¦,;¦, ... . . . COMKHCIALVende-se luxuosa residência de esqui-

na com íino acabamento com 2 pavimen-, vende-se casa comi
«s — Area construída 542 m2 — Tx-atar: U»i.Hà«H_» InJ'íteiulDá. tcl. 2619. ou no Rio: Rua Haia.itoJa e reddêncla ln-
Õ80 ou 576, Llha do Governador — Dendê.'dependente. Rua dOj

j Riachuelo. 382. Tra-
jtar no local com a|
i proprio^^ \
MAQ. de uso

Vende-se em prédio baixo na Av. Co-;DOMÈ&TICO
aacabana, entre os postos 3 e-4, com areajx¦r^-çKü~~süü:'Po> -
de 200 m2. Ti-atar pelo telefone 36-4940,\p(srktii. vendo c» ?w»;i*'
le 9 as 14 horas.

iW /íâ" ]_______ w^ ^â

"-%- VEN D E - S E
Prédio na Rua Ipiranga n.° 4S, em La-

ranjeiras. com 5,30 de frente x 24 ms. de
fundos. Lucro Imobiliário por conta do
comprador Tratar com Sr. Paulo — tel.:
32-0536. Av. Almte. Barroso, _91_— Gr. 715

YENDE-SE
Com todo conlürio, com

3 qts., 1 sala, 2 banh., cot,
„ .... -. dep. garagem: 3 000 m tie

om iôrça ligada. Terreno de àrea E 30 m do Rio com
;,20 T 32. A vista ou 50^ 11-

N-TTEROI — Ver.do loi» Cen-
Sío da esquina, Sinal Oi
-iOOOW. Av. Amaral Pt-lio'.<-

j9' 
PASSA-SE contrato de uma i
lota * wrmlnar em ©3. Bua
CÍíPP rUho. 304 - Ca.

'.LUJUBEIBA — V«3dí-«e
:oja eom moradia na Av. M.-
ilistro Edgard Romero. 500

i«p- *°lriSL-.35dS--_—.
"IATKH0AO — »*««. E°a —

IStoser. cocai, «muterto*. «a-
ibinetw *t«- Atendo a !,oml-
ifillo — T»Ll 2Í-83Í8. AWtl'.-
ga 6ÍO Sc'o*íti»u ». 199. «a-
ia_l«l — Ursr»: „¦
UAÔCrmX i'á.turK EUdinV-
Oatotaol*. eáiatfo cova. Ttl.
jg-Tt»-•¦;,•'' ¦'' , ' 'M '. -

jÜQÜÍJtÀ co*t«» «ujierau-
tons 4! k» l*Oü IK ras e 1 *,
cnilea, prega tjoviio- borda -
Gabinete ¦marfim. 130 mll. —
«-«838, __,
MÍQÕrSÃ Sinier <1» V? MT
Crf 60 000, mum P.W.IW £n
40 000, 1T0;> Catutni)i._9i_.,£a»"MAQUINA Sfí LAVAR —
Bt-ndii 86 vendo, Na gatar.-'
tia CrS 250 000. Rua Altino-
poli* 148 Apt. 101. I»!* <So
GoveriMUior, Praia d» Ban-
tleira. Todos 09 dina »i* ».»0
horns. Sábado e Domingo
durante o dtOjJSi^Mende^

naneiadoa. Informaçòes no
loeal,.
VEBíDE-SIl duas lojaa na B.
i* .Pirssaj?em. 1S6-C. Jr**-**-.zm Torres na loja 18 is
Ga_e_ia. _,  |
SOBRELOJA - Botatcso. - :
•»er._> masnülca. Rua r.«.l ¦
Qraád«a. 1S3. Ver com o
rwnelro, sli 314. Tratar tel.
SE-7JM. c Evangelista ou
•líaudçlo.
VEKDE-SE loja (218 m2). de- j
.orapada « ap. de quarto ej
s__l»'_sep. Ver 1-0 local, cria-1
•res c' porteiro, na Rui Pe-,
tiro -.Américo, n. Ul. Tratar
Te',0' Telefona 46-1577, C Dr. \
rvabeu

luz, água, í
baratíssimo.

gás. Preço
Facllita-s»?.

JB Wwf ^t^^___Wí __W_i

â _Js Bk" E^B

Terá a duraç&o de três
dias o Primeiro Encontro de
Diretores das Companhias de
Habitação Popular, inaugu-
rado pela Presidente do Ban-
r:o Nacional da Habitação.
O conclave está sendo pro-
movido pelo Banco e pelo
Serviço Federal de Habita-
ção e Urbanismo. No discur-
so de abertura dos trabalhos.
n professora Sandra Cavai-
cântl declarou que o impor-
tante é dinamizar os traba-

RAPIDEZ
Rciform t o íiíttmui aperfeiçoado por uma

companhia de engenharia civil britânica, qüe
corrói casas e bangalc-s, utilizando material
de vidro em larga escala. O resiforni redu»
os custos da construção, e diminui o tempo úb
conclusfro dos projetos. Possui 

^liÔvo^-terial diversas aparências: de tijolo, concre-
to estuque, ardósia, pedra, O interessante -

que nio hA necessidade de manutenção duran-
te 20 anos, sendo que em locais onde o clima
é mais extremo, ela náo é solicitada cm quasn
60 anos. A conservação durante este período c
íeita. como nos automóveis, lavando-sc o teto
e as paredes com água. Apenas a porta fron-
tal exige pintura, pois as esquadrias das ia-
nelas sâo em alumínio á prova de corrosão.
A William Old Limited — companhia que aper-
feiçoou o material — jã possui patente an
mesmo em cerca de 50 paises, tendo recebido
nos últimos tempos pedidos de informações de
um outro grande número de nações, Para
exemplificar a rapidei do sistema, temos uma
casa com três quartos, aquecimento central,
janela» de vidro duplo. O primeiro bloco des-
«as casas — constituído dc três unidades - -
levou dei semanas a ser terminado, teudo-se
utilizado cem homen__-hora. enquanto pelos
processos normais neria necesAárlo o u«o tie
4 000 homer,«-hora.

J-\P«
Uma convis-i-io especial deverá ser deügna-

da para ree-xamniar as avaliaçóeí dos imóveis
do« Institutos de Previdência Social. A reso-
luçio partiu do Conselho Diretor do DKPS,
cisando corrigir erros cometidos, de forma qu«
não subsistam as grandes distinções nos pre-
cos estabelecidos pela avaliação anterior. A
comissAo a ser formada contará com um re-
presentante ds cada Instituto, aendo que os
trabalhes teráo um praro de trinta dias para
derem executados. Cumpre salientar que èiries
estudos não estão ligados com o trabalho que
r, Ministério do Planejamento eartá realizando,
pôato que êste examina as normas sugeridas
para a fhuçSo de critério definitivo.

C\E
O Conülho Nacional de Economia ji- fl-

xou novos índices d« correçào para aluguéis
reJerenlej ao mês d« mato. Os contrates que
terminaram, em maio ..erfto aplicados às cor-
reçOes ftsita-s, qu» entrarão em vigor « partir
rie aewmbro com aumento médio de 12~"i a
14%., Como » procedimento normal, o CKE
elabora um* tabe'.» de multiplicadores únicos,
que nio exige mati d* uma operaçfio pat»
eioie.r-*e o rAxo aluguei.

Ç0HÂB
Com oito firma* i-wií.truu>r«s )ntcre_tó,ia«i

Companhias Instaladas nau
principais capitais brasilei-,
ras.

O programa e 1 a b o rado
compõe-se de treze temárioj
e quatro informes técnicos,
abordando todos os aspeo
tos do mecanismo de fun-
cionamento de uma COHAB.
Entre esses citamos: gastos, •
setor administrativo, mate-
rial, seleção de pessoal e re-
moção do favelados para
núcieos habitacionais.

na concorrência, foi Inaugurada na cidade d»
Maceió, a nova sede da Companhia de Habi-
taçáo Popular. O principal objetivo da Com- '

panhia é erguer casas para a classe média e
erradicar as favelas da Capital mato-grossense.
As primeiras 130 unidades seráo conetrufda*
na localidade de Cnu das Almas.

VITÓRIAS
A professora Sandra Cavalcanti, Presiden-

te do Banco Nacional da Habitação, disse qus
o decreto do Presidente Castelo Branco «Ite-
rando o Artigo 14 do Regulamento do Imposto
de Renda sôbre os Lucros Imobiliários, foi uma
verdadeira vitória do Banco. Da mesma forma,
a suspensio da liminar contra a cobrança ds
taxas que os oleadores detsinam as letrae
imobiliárias foi considerada também uma v\-
tória Segundo palavras da Presidente do BNH.
o decreto presidencial veio evitar o estrnn-
guiamento total do mercado imobiliário.

BfSTH
A Companhia de Habitação de Porto Ale*-

gre devera construir cerca de. 400 casas a>
cidade cie Rio Grande, no valor de o40 :nil
fruteiros. O financiamento partirá do Banco
Nacional da Habitação, e as unidades serão er-
RUidas em terreno que a Prefeitura local doou.
O praio para entrega das rc-Mêncla» é de treíi
a qua iro mene?

ÀDFXIl-'
Uma comissão especial constituída, pela

ADECIF. e por autoridades financeiras do Ml-
«Sstério do Planejamento e do Banco Central.
deverá ser criada visando estudar a possibi-
lidade de participação dc companhias ce cre-
dito fuianclamcnto e investimentos, no mer-
rado imobiUano. A participação dar-se-11 com
a colocaçío de letras Imobiliárias no mercado.

SINDICATO
O Sindicato da Construção C.v.l de Êáo ¦__[

Pàúlõ realizou mn levantamento sóbre o de-
*eraprfgo. verificando que ao contrario ao es-
perado os últimos me_-es têm mErcado au-
memo do numero dos empregado? no setor da
corstniç&o. Segundo elementos ligador bo Sin-
dicato. êste renultado iudica uma melhoria r.a .
roostruçâu civil em SSo Paulo, que no entar-
10 ainda precisa de. íorte apoio para toltar ac»
Seu» melhores dias O levantamento -«pnntou

ainda cerca de 10% de desempregados.

t;ORRKSPONDf^n\
Toda correspondência para esta Meto deve.

w>r enviada para o JORNAL DO BRASIL, Ca-
iletno C — ! morei».

GELADEIRAS
CO-uartas.-**. ?ü

--TíõíS^m;^^^
««traria, .«-.-.uio» d» noira,
.dtóuianw, toOUU. - twb»-
!lho pnvr» ali» eowur». -

liáa-aa.tTat.:. 4t»tT4S. - .
r*:otrr-naa>-«* « reííi»,'.r*<i<>-;cÓáTVÍt.;C""— i*ã<* etua ve«-

'baMcsearea <i« a«u«,_ «naqul-
¦ t.íí <U Ift^nr. er.ro'&sx*;*s&s
âe ino;o*e-í. co3oc*çAo àt n>**
auíBa» « carja» d» rjia

j Tcl. 524230

Geladeiras!
ce.- Kr,tr d-.ire BM_-lâ__t__l£-h- r,vf; i We«'.iríh0U ! MOD1STA - VtólldO» pron

:temp. Philco. Vteatlngnou-j^^^^^, ítMo
Ue. Climar. Clelomat.c « jj_a5«,

VENDE-SE —¦ re as « cbi-i iuihw — —,,„»,./.,.»

Sr*' íl5° ™°'\iun^vzuT*tJz-..
— i___»r.ó« 47-J*59 eoni Sr. Car-

lo* Bartoosi»___ _l ¦
tjiuífòkí:"ímhk «.""oada,"

tu-r..» — --» (bast. 110O m.: fr_iz«_rci -',
tido» aprendendo tia »us> _,,„.« r'»Miar.8 .Carya poríatla dtsta Jorea^"
c»»a - ilítodo Pfiwco. »¦ CAlÇA|,»",-XÍM_ ** Saob. a.» 3* 384, y>

ÔAlÇADOS »ob niítíidrí. ~iCODri!i-:;'tío^qutr outro
Veade-a*. Pequeno varejo — _í_. H 

7- AAaC
ótima* ntnnas. Lonao eon-i ( CL.. ií-ttJJ

Ternos Usados

traio. Sal* d* tontí — l*
arrdar — Centro. VtAeo I, 12,
*íí* j-'~'M*M**- , '¦""'-¦¦
FAÇO* õõESSSã roupas ho-j
niris*, tenhoraa. Apaaiio do-,

ImtílUo. Tal,: 4S-M3a. A.tber--|
tina, d«riois 10 tns, damuiff3!

I lhar curaxite a campanHa po-
rlítlca. Tratar com o Sr. Al-
inveltu. — Tel. 28-&4GT on

.rc, —, Bi23.25M.
5, 7, 8, 9. 10 e W P*£.r«" J^BSO^Sa f«-j1 tilinea, pona ovos, interior ^ bosdado, peta m»t»dt dJ,

tem cores e outros mode-iprlço. Rua niaebneSo, :
la. R partir de CrS W00»UfcM±MS^S&

iutg«V»e. Tel. aa-5700

CÂLCÃS"LEE"
(AVMllCAXAS»

(TODUS OS NOMBKOS)

|JÓIAS_ ..
i CHÕSÔStETEÓ —""Ouro, reld-
glo. Vendo Cls___Jo original.

' toiío tia ouro, IVaúÀ correnta.
iCrt 700 000. Bario PlraastoU-i"
t_ç»_n:. «ÍIM.

MATERIAL DE
CONSTRUÇÃO

';ÃHÃMB"Turpado, rolbraio
i metros. Preto: CrS í> 480.00,

J. Torquato — Rua Teotiln

Grande liquídaçAo. — Rua
Senador Dantas, 19, sala
205 — Ctnelíuidia.

GELADEIRAS

»o. 6tH -- Ceatr» __ y- j. Torquato — Rua Teotim

Uia típo írascenr», Teleíouar; JlU ' v,,v l»ua da Quitanda. ,

5ÃQOTNÃ d« cost. Slr.íM JB
— Ertratis., de ve. «ww.ren*
tío. 1O0 mil. n. Oen. Oc.dwel!
n 263, ap- JM, c: Vermelha.

uHruu.-Kuuu. 4f__v".~>--— MAQUINA «tadix superauto-
Detalhas 26-7302. I4otaieii'ft, màtlca eoouomat moderna~ 

psrííiu com 5 meses de uso

Loja em
Madureira

Passo contrato. - - Tel.
22-6831 ou 2288 — Nüo-
polis.

•1-N"OÊ-SE _o)a nova — Rua I
conselheiro Gaivio. 684. ótl- j seis meses de construído.
aio preço. FaclUta-ie 50%. I por motivo de não cnlcn

ursente vor 220 mlt. Rua Be-,
Ia 113-B. Têl.: 34-2655 —

'¦Sr.o Crtetàvío. _______!
[BISGES BftW ou' uma Elna, j
tábua úe poarsar uSA. aspira-1
dor Electrolua, ouUtB objetes j
USA —_47;4550. ¦, .'¦ ¦¦ ; ¦ I'
VHTfÒE-SE""—"Tlwa raAtlutns,;
rs W-110, de casear pftH:<5,

írm perfeito f\mcionani5nto.
I Trai-r na Rua Onunond. 103
(ioJa-Dj-^Olafl?.'
TONDE-SE uma máqultui de

icostur» "Minerva" e uma fra-•-• '" «i^LS^^
VENDEM-SE

BASTAVUM
SIMPLES
TELEFONEMA

PARA VOCÊ
FAZER A SUA

ASSINATURA DO

lh» tipo írasce*»,
4J-4SÔ1; _....
PERUCAS liswt»n. dtven>»!
tcnJ.. vendo preço de ataet-l
do — ST-45I3, I>«aa ROW,

i*8* 10 *? 13_*i0fat  •
ívfaTES (iT esvcialêm* --
1 Vendem-M. av- VUw. «

Conserto* — Pinturas -Ulbu<iue«nie, 375. «p. 8-«B.
Reformas - Oás etc. Sr. Ubion. _^sí^r-hS?r
íí.,.. Tel ->fi-780U ÍVESTnX) DB NOIVA broc»-
Crui — Ttl._M^»w . a 

".eòordwlo. loníj» cau«S».
tcomp. írt"»1í»,_t„-a,54ís,-1K-
C:% 1M000. Ttl..;.3IWtTi
VSNOO Tastfdo""de noiva, ta-
manlio 43. todo bordado, re-
'.tloat 40-6310.

Ruanda QuUanda.
ATEKOÃO — Cimento iitv_ii>,
saco. Cr« 3 S96, aau!«lo Kla- '
bin. metro Cr* 3 500: *:ei«
Guandu lesrttlma. metro» CrS
7 000: tijolo», teiuas «c. --
A vista ou a prajo, at» 30
niwts áexa Juíoí, ti^«s*o oor a.
auaua-iarft » RstAdo do Rio,
Bom M«r£tve Lvdi. Tim tudo.
TeU. 34-0305, ia-079S. 43-6344

PROFISSÕES
UBERAIS

; Ã'ÜJSa1I-8E vagar, numa cit-
> nica com telefone « enter-
melr» para ortopedlitA. ator-
rtno. owdloloíUr.a. m«dlc-a
r.n«olojUta. 30 600 P« n*
gg^^ffiStv — _cePic.íS?.'?.a-
ÃLUOA^E coníulwrio deu
Sio d» luio em .qosa_tó»

BELüceip
lítulio Pilha

Crow — Mw.ibi»nt d. t "
3 laisMt — Shirp is laisMJ
— Wilco — NaUonal — Or*-
vador RtR-SOO -• P«rt'-ia"-
tias — Sabonete» — Blusfles
de Unho - Troplcui inglês - ,;yti";~r,r~"'—~v-v..:
Dwodorante» •- Ol>!*s— ARAME FAHPADO belga. 20
I_easo3 -- tíguefro» — Jâi»s isg„ grampo» cerep prejoí.

VKNrOE-SE üm lindo lestldo
rie noiva, íratat JE""1*?^*,\!orals. impo/l. Tal, »t-*W«.
vvvde-se vestido d* noiva,
cattm, ced.1- pura. com c.»pa
enfeitada de a;-mlnho. m»ne-

Si íodaa »fl roanbí.« JProeJiov.isu 40. R. Catete. «« ap.«*._*____!," Tí:5.: M-0737 «r'^4 _ skbado t4 il J8M_>_

POSTO DE
GASOLINA

Z\-yi&I. segunda-feira.
VENDO — Loi» peq. (rnleria.
na Rua da« laranlelraí, en-
traga Imed. S mtlbões e/ 1400
slnar rest. 13 metes —
<»5-78I3, |

LOJA
NOVA IGUAÇU
Vendemos ou alugamos

loja c' sobreio.la bem no
centro comercial e "oancá-

rio de Nova Iguaçu, com
310 m2. Inlormações: em
Nova Igu&cu. Rua Otávio
Tanjuino n.4 203; na Gua-
TiEBars., Av. 13 tí» Maio,
23, eala* Í23-924 — Tcl.
PS-Pft33. <P

der do ramo. Ve.ide-se ou
acelta-se tócío.

Av. B-asil, 6707.

VENDE-SE
NOVA

müauíriM dei
oosttira Croaley novt.8 aa em-|
balagcm por CrS f.0 000 —¦
Rua Macftpurl, 35. np4 101 —
Penha. — Tel.: 30-5-..

ÜD
nica prec_*a. Rua ».«4o ue
lir-nm», "O- _-——r—r-

PH_BCCàA^« ív-nnucèUtlTO
ia) — Fará. dar «eme a fa--
niLc-,*. Tratar pelo teleío-
l- jg-MM. depoU drtB.aohs.,
BÃfÒá"X Den;>-J-o. » ggamerloajw. R.Jujvier da Mi-
Ví'ra 45, 3.i POato 5. ve ».
dia todo * «mm»*

c»-.h*i"ôes Tupi, tubo» eletro- ,
duto», ílos el*triccs, vj-sem.
«anltAriot, cordoa etc. Ven- .
dem-K. Ru^I^i^Caneca^JlS^ .

COMSftA-OTBmWOIIRA-" .
com oa.p«ldade até 150 II-
tros, movUlA a «^-oluia •
StaUtA OIBOÜLAIl! a Raso-
Una ou Moncrtalna, semino-
V*É, — TABU.V3 E 0AIBKO3:
d« pinho urji-Jos. Tiatar no
íüiriuàrlo n» Rua Al-varo
Jilvlra, 48-, 8.» and., ;/ 912
013 ou pelo tttíefoue: 23-0030,
com JDr. Atteady). <r
àamntõ paraíso e bar-
IiOSO — iSaco. Crt 3 4B0 —
arol», pedra, íhio. tijolo -•
Píato na obra. Guerreiro. Tel.

j, ..»™. 35*1883. ,, ;,,„.,
VÊ__TÍDO"nE NÒIVrA — Ven- dor*. MáU- fot- »^S»_Su» CIMSNTOrPfttaUo, Crt 2 300.
dn-íc seda pura. liiüi» itií- stnfrer etc. Sousa L'm*',.^,'-itllolo» l.» extra. íerro o"a, 

tipi. bordada, maiwfliilmUp. «Kt. Cop. J*0»^,*- f"a5" «rela, posto, 34-7»0._Sylvioí
44. Juntamente com jéti epeiro «ue «,*««'"¦« ', DlâTOiBifüiÕRA Ptiioeito-
uritialda por Crt «««M. V« Ç«* SiS^j^vT^ní? «1 «Sfc Ferro redondoj»!
na Rua Senadoe--Vergueiro, FABMAOÉtmcO (.M - o*t'
13j; *.p- 207 ¦— Tlamengo, noloe & íarnitóa. Pledsde. —

e relfcsio* íolheaao» -,,:,„D*S
nettatiorea Europ» e Migra-
na — omíívui "Volta «o
MUDdo" — Cachimbos, cisar-
ros « rumo. Ru» 7 út Be-
tembro. 6». «obreloj» 214. ar.,
e.icad». l.« anaw — G«l*m
(fundo»), _

A. DIVERSOS
COMPRA-SE uin telefo-
ne <1a linha 30. Tratar c/

804 — Babado 14 ii 1» hs._ d. jjga, Tel. Í'i-(!3,l¦:

ei Mirírim, a&b, « domingo. MM. 39-0P45.

IGUAÇU
A 3 x&muios cíe ónib-jK —

Um predio com tels lojas e
um apartamento ej 3 quar«
tos. sala e dependências. ¦ —
Cm*'loja contem estoque de

MÀt. FOTOGRAF. \
E ÓPTICOS MyM.M |
iAMPLIADOR nôvo. Krolcus lí
• vende-se com apetríchosln-j
IdlspensAvel» ã ampliaçSo — <
;M:.lorem detalitei com o S.-.l
lOrvaldO.. T«ju 37-^570.  |
B1SÕCULO S x 40 em Un-;
do estoio novo. Crt iSOOoOr
— Pr^çri S dn Maio, 8-0 —;
Rociia M__anda,  1
COMPRO projetor de cme-j

MODAS .ROUPAS
A-B.C. ehejou e a fera
se arrancou... Agora AB.I-.
Modas em Madurelra, Es-
trada do Portela, 29. sala
217 Banlon. Dralon, Aíl-
lon. ei Helanca, IJngerirs.
o r e ç o s arrasadores de
Inauguração. Atacado e
varejo. Soba que o preço
desce.

)!T O Sèll

Uma loja cootem estoque de J^- jünindor. íilmeit usados;

P^tó 410 N^ IrTJarJ ~ «xa3Smm --utto novo. ¦ »ens

rn como entrada itlns, ZJ.sua.

22-1818
23-2689-VinSam ^^Bp j^ W____%_W ^W' ^^f^—w ^^_t^

Dol
Capi lal

Revendendo Rendai.
Av. Plínio Casado. l> -

Sala 112.

PERUCAS
"So com Madame Lucla".

i Inteiras * meias, ótimo¦& 
preço. Unda» cores. -^Vul-

Í.1NH A- 37 -, ^tcaaío.rad-
_lcucl.il. Teleíone 33-93^5 —
das 7 àaJO^orM.

34. Caríu» P. o "•'2Í,617,
na jportaela dtW_Jon\al.

CeStl»rto^aJiUi_t!.__i_2-4I?-7^-.
Tiií_BrÕSK — Ipanema, Co-
p .oahana, 30. 43, 23; 4â « 29.
Carta nest^Jornal, n. 80087^
Telefones": — Compra.-
mos dois da Linha 42. -
Paaa-se bem. Cartas pava
a Portaria deste Jornal aob

ALÔ RKVEKDÍpORA .,„,,

SSSSr^-lff^iS^sSS^^Z^S
,TÒ5lC) COSTA de ortançaa.
Paltsaadu. 8IMW. —
SSSTSrmrwS __. AfiüllirO - DOt

ro. vemia proc-..-,ío vender voefc troca. Céto-
pre a prazo em 7 P8&*. e1
íendi à rtatá. Preços espe-
claia de revendeaorei — ABt-.
Moda» e MíJUarlM Av-Hw,
B-anco 158, loja. 134, rnibao.c,
.Edif. Av. Central). «Copa-!
cabar.a. Rua Xfcvier Sllvca;"o 

40, «loia 309. Teleíone:
42-4WE.
as riAçoss
demos fornece
Ihos -tnsorá
quantldsdt
Oarmem.

Ternos Usados
; grande neeeW.dade. para uso

COMPRO A !-;ir6urlo. meamo em trans-
lAJ_Mri\»J -tv JCT£.cisi. RMpoita para, n.«
domicilio fe.at y^' ***

Calç-s. carnes, «pa-j™?^i~ms^f «|

construçáo. íerro chato T...
lerro quidrado. canionetms. •
A viV-a * a pr«to. Posto obra.
Enütda imediata. Rua 23 d*
Março, 11, Campo de S&o ,
Otiswvto. tri^on»* S*-7*»3, >
PORTAS DE AÇO usrxda».
portas de açougue. v«nde-ô«
barato. Rua Santa Marl&na
adO^JIlgienopollS; ;.
TÍIOIOS — Telhas, todos ti»':
pos, dlret. prtnc. olariaa —
ôtlmo» preços e cond.çoes.
Consulte 33-2548. ,
TÍJÕLOS rORADOS 20x2« .
Trts Rios,- I-ôsto na obnv.
Elo TeretipotiB. <-rS_ .¦í'.™- .
o mUhelro^X*k:_ít?yS _..
VÊSDE-SE — Tacos de pe-, ^
ro"oa do civmpo diretamente
do produtor aos consumido- .
rea a partir I.50O m2 madel-t
ra em geral. RU» 2 de Maio.
M. Teí:_2?^5S^ '¦-.-.
VENDSM-eB i banheira e 1
bidê novo. sem uso, est» .
com o selo da casa. Prtç^ .
barato. — Silva Castr» «3-A, ^
— J«*_. ... -^7,1
V.tXDEM-SÉ 2 grades dí
2:10 rv 1.70. um portão Par';

XS-õz~Ui. - Po-ltos etc. Pago melhor <lue-_Soco reL- 26 p,,, 2~0u|| 1 5-„ t j^rta, «,80 * 2.10. -¦«
necer p*lo de,coe-;q^jquer outro. )r,_ Tratir Tel. «-6001 f»™l_ Vendo barato. — K« ^*

r^VeZ?™' Tol.: 22.5568 'Sü&.í'" '¦' H^rl° ?¦h™<>******™'*'
T»l. 47-S3W. >
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CENTRO
ALÜGAM-SE" quartos f va-
i(«s a moças quo trabalhem
fora. Buu Rlachucln. 221,
«parti'217. . 
ALUGA-SE salas mõhiTíãüflii
e vagas para rapais. Rua da
lapa 83. 
ÃLÜGO" crii pênsAo 

"dc todo
rüípclto duos vagas c| co-
mida p| rapaycs. 40 ml! ctu-
tetros p adiantado. Rua du
A!Ii?-â®'_J.?i__I.-l---.—
ALUGA-SE 2 vagos com pon-
süo a rapazes ou senhores
portugueses, exlge-í« rctoren-
olas. na Praça Jofio Pessoa
n-l_ 5___í •_L",nt''M!_.
ÃLUOAM-SÈ 

"vagas 
pr.rá ca-

¦vftlholroí», com refelçA-ü. 
"Rua

Teófilo Otoni. 123. amblen-
te' familiar. _
AVENIDA 

"OÒMÊS 
FREIRE,

".38. ap. 309 — Novo, quarto,
j, do inverno banh. Icitcb.
CrS 110 000. Chaves c| zela-
dor. ADMINISTRADORA NA-
CIONAL, Av. Pres. Anlonio
Carlos, 813. 3.° pav. Teleío»
no 42-131..
ALÜGA-SE um" quarto ln-
dependente para casal sem
íilhos ou a dois raparei. P-,
Andr* Cavalcanti 173 cosa 24
— Cidade.
ALÜGA-SE um apartamento
na Hua Santo Cristo, 307.
ÃLÜÕX.J-SE 3 quartos, sô

Sara 
rapazes, na Ladeira JoSo

:omem, 72.
ALUOA-SE np. 302 nn R~
Rlachueio, 119, e! vestíbulo.
&_a.. qto.. var.» coa., bnnh. —
Tratar APSA. Trav. Oii7ldor,
.12, 2.» and., dos 12 f_s 17 lis.
Te!.: 52-5007.

ALUOA-SB np. 2 quartos, «o-
la, saleta, demais dei-cndOn»
cias, ladeira Pedro Antônio,
S0__— ej II. ap. 101.
ALUGAM-9B vagOí, R. da
Relaçflo ii._31.__ _,__
AI.UOA-SE quarto lmlcp. c
unia vaga. casa de fam.. a
raiwz dlst. Trab, íora, Rua
Riachuelo.- 221,- ap. 1103.

CENTRO — Alujjo uma va-
ira qto. mol).. o rapaz dlst.
ou i-r. c.l direito tel. com
pensAo ou atai, aluguel trln-
t» _TOy_-__Tr*t*r_!__3í»r?*73-f _
ÃLÜÒÃ-SE um quarto pa-
ra mocas ou senhoras. Rua
Aniiií Cavalcante, 160, ap.
101"—. Centro.
ÃCEITA-SEtmia pessoa do
responsabilidade pai-a íóclo
em um ap. no Centro.
Carta p/ portaria dfste Jor-
nal: n. 11789.__
ALÚdo Vaoas — Rapazes,
NSo íalta Água. -- Rua dos
Andradas,_73 - 2° andar.
ALUGÃ-SÊ um quarto na
nua do Livramento. 94 e ou-
tro na Rua Benedito Hipó-
lito, 212. Para rapa. soltei-
ro ou cnsal sem filhos.
Tel.: 88-7434 — Centro. _
ALUQA-SB urna *aln a duas

ESTAGIO — Aluga-se um
quarto par» um ou dois se-
nlioros, ou ra.pa.-i solteiro. Vor
e tratar aa II, Carmo Neto,
160. ___________
FIADOKE8 — Fornece-
mos Irrecusáveis para alu-
guel de casas e aparta-
tneutos. — Largo de Sáo
FrancIsco.JJl), sala 1 110.
FÁTIMA — AlUga-ne ãp. 402
da. Rua Tnden Kueclur.lto. 07
cl unia qut. conj. cozinha e
banheiro comiilwto, novo e tlc'frente. Ver e tratar cj por.teiro Sr. Antônio.

FÁTIMA — Ap. conjugado —
Aluga-se Ru» Guilherme
Marrcnl, 76. op. 007. Crt ..
120 tnll e| depô.lto. Ver com
o porteiro • tratar pl tel.: ..«-eesí.
IIÓTHL — Àlugam-se quar-tos e apartamentos c! águacorrente em tôdan as de»
pendínelsK, a preços môdl-cos e convidativo*, amblen-le sossegado e familiar. Av.a °!n cí!_!*V_Ü,.____bmij
MÕça procura colega quetrabalhe fora para seu ap. dc
qt. sl bairro de Fé.tlma. Po-de lavar cozinhar. Rase ....40 000 cl D. Oer.-nane —
23-8241 das «113 2.» í. ran<Uan:«.
MUDANÇA? GATO PRETO ar-

_»*£. 'T t4rAb-a!hs?"adíole'maiena' -ransporla e emba-'Ia 
desde 1940. T. 45-8128.tlomintío,

Silva n.o
Rua Joaquim
ap. 301.

HAIÍ-RO DE FÁTIMA — Alu-
gam-se aps. pequenos. Edl-
íiclo moderno, faria condu»
çfto final Mí u:\-FiUlma. R.
Guilherme Marconl, 74.
CENTRO' Aluga-se um
quarto, com ou anta movei;, a

jum cavtil.ielro. Ver e tratar
, 'na Rua Frei Caneca, n.° 143.

ALUGA-SE ap. 202 naR. OaI.|ap. • 103, com o Sr. Oliveira.
Caldwell. 187, sla.. qto.. banh.
coz., con). Tratar APSA. —
Trav. Ouvidor. 32, 2." and.,
das 12 às 17 hs. Te!.: 52-5007.
ALUGA-SÊ ap. 903. R~. Ria-
chuelo, 70. c! fia. qto. banh.
kit. Tratar na APSA, Tr.
Ouvidor, 32. de 1! à-, 17 hs.
T____J2_5007.
ALUGAMOS ap. 303, R. -Eva-
rlsto da Veiga, 45, c! sla., qto.
banh. tit. Tratar APSA. Tr.
Ouvidor. 32, 2.o and., de 12
i» 17 h. TeL. 52-SOOT.
ALUGAM-SE vagas para ra-
ra.rapazes em casa de íaml-
Ua. quarto de frente nfto íal-
ta água. Bua Morais e Vaie.
11.

banheiro e kitch. Preço CtflggJiM^

ALUDA-SE amplo ap:o de 3
qxiarrofi. 1 sala, varanda, co*
sinha. banheiro comple-
to, área t dependências de
empregada, na Rua Monte
Alegre 84, ap. 202. Procurar
chaves no ap. 301
ALUOO 2 vasas de frente,
cj j-ef., colch&o de mola*, pi
rapazes. Trav. S&o Domin-
gos, 7, 2.°,andar. Centro.

ALUOAM-SE quartos com otl
.-.em. mobília a casal e soltei-
ros ap. no Ceutro. Informa-
ç6es_no_t*I -_5___!886 - -¦ ¦- ¦
APARTAMENTO — Àluss-Sí. „ap. 909 da Rua Riachuelo n-igri.
257. com quarto, sala. cozi-Ni niij . j( nnr ->¦)nha. banheiro e salela. x.-\íl-\JllÍ e i]-\lvb — il
no local com o porteiro. Tra- ,„., j. i„j;,z. -_ .«,__tar na Av. Trc-:e de Maio c.e!anOS OÊ IrãUlCSO (10 faiTlO

'imobiliário-CRECI 116.

diariamente daa 8. hs. üs 10
hora->,_aeclto_reíe:-ér.clas.
CENTRO — André CavalcÃu-
tl 173 c.' 24. Aluga-se I qt.
Independente a um caõal s/
filhes ou 2 rapazes.
OENTRO —¦ Alusa-ae um
quarto em casa de família,
a casal distinto que traba-
lhe íora. Ver e tratar rfa
Rua Presidente Barroso. 13.1
— Salvador de Srt.
CENTRO — Aluga»» quarto
moblllado e uma vaga para.•senhor. Rua do Rcscnte n.°
TL ten.

CENTRO - Rua Carlos Sam-
paio, esquina de Wash-
ingfon Luís. Construção ini-
ciada, vendemos ótimos aps.
de sala, quarlo separado,

PRAÇA MAUA — Gamboa —
Alli-tauios prédio c| 3 pavi-
mentos para deposito, arqul-
vo. peq. industria etc, na
Rua da flnmbcn, 278. Chaves
oo ledo n.o 281. Tratar Imo-
blli:\rlíi Sagres Ltda. — Lar-
po Carioca, 5. eis. 401-3. Te-
lefone 42-0072.

ATENÇÃO — Zona Sul -
Próximo a Praia do Flan-ea-
co, P...I..W.I' uma ótima sala.
para um sr. ou um canal, so-
mento com o* objetos que A
liuarneeem, l_.chii.lve treladel-
ra, e TV, Tratar sónurnt* do»
minei) dia 22 da£ 8,30 até áa
20 horas, de «efunda-fetra
pelo tel. 43-9742 com o Sr,
Homero.

ALUGA-SE apartamento de
luxo, coni 3 quartos, 3 «a-
_oec, na Rua crui Ltma, 8,
esquina da Praia Flamengo,
chaves oom porteiro,
ÃLUdA-SB na.Praia do na.
mengo 122 ,ap. 30?, mob., ge.indelra^e tel. _-—_43»JS13.
ALI7QA ,SÉ ""quarto níobilia-
do. eonhor Idôneo com refe-
rPneias. Rua Conde Baepen.
d!'_'*- ap- 21. Catete.
ALUGO 

"vogas 
pl mOços eom

refeições. Paissandu, 38-400.
ALUGA-SE uma vaga pl mô-
ça que trabalhe fora. Pede-se
ref. Rua Senador Vergueiro.
Tratar p' tel. 45-5490. ,
ALÜÕO ap. 802 — "MarquTs
de Abrantes, 119, frente, sa-
l&o, 3 qts.. depends,. gara-
gem. Peço iwfs. fiança ou
dep. Chave» c/ porte iro.
ALÚOA-sSE a"parfamêhto dl
sala e quarto «parado na
Av. O-.-afdo Crus. 90, op, 704— Flamengo. Ver no local.

PASSO contrato s-i!a.
rechal Floriano, 73.

Ma-

QUARTO — Para uma ou
duas moças. Peco referencias.
Hua Riachuelo. 119. sp. 1119
— Fátima.
QUARTOS — Ãlugoã _*nho-
r?s e rapares do comércio.
R.Lavradio. '.Z2_c,1_.

QUARTO para uma peíAo».
Ru» Mala Lacerda. 236, __p.

ALUGAM-SE varloa «.ps. na
R. Pinheiro Machado. 147, c;
sla., 3 qtos.. coz., dep. emp.
Tratar APSA. Trav. Ouvidor,
33, 2." and., das 13 is 17 hs.
Tel. ^S^OOT^^
ÃLUÒÂ-SE~üm Quarto mobl-
liado a nm tsenhor que tra-
balhe fora, com direito a te-
li-íone. Rua Pedro Américo,
64 ap. 201.

FLAMENGO — Rua do RUí-
sol — Aluga.ee um qunrto
p/ cav. dt trato. Telo.one:
43-CDoi.  ;
FLAMENGO' — Aluga-óo r.p",
com tri". qUai-tcM, sala, de-
pendfnclns complelas J quar-
to e banheiro de emproita-J».
Rua Ferreira ¦ Viana, SO, ap.
311. Aluguel Cri 220. Chavea
no ap. 105. Tratar Hua Ouyí»
dor. 58, 1.», aala 3. Teleíone
31-NDl^ das 8_As n.
FLAMENGO perto dã pri\la
aluga-se ótimo quarto de
frento, 4. senhor de reapon-
cabilldade. Trator, tel: ....
23-1901.'yü/ò.izmò — novo i.» To-
civ.Ho. 2 ele. 8 qt*. c/ arm
2 banh. dep. compl. Chav
<¦.,' port. R. S«n. Vergueiro,
228!ap. 600. Inf. 47-9730.

ALUOA-SE Ed. Cine Vene»! ALUOAM-SE ôtlmo* aps, mo-
ap. 1.» loc. bem moblllado 3
nte. nau, ealeta, co», ban,
dei), emp. cl gar.. .Tratar o
Dr, Seiglo — 47-9573 ou .,
52-840.1.

FLAMENGO — Aluga-se ap.
504, da. Rua Almirante Ta-
míir.<!.-.:-<\ fft, com sala, 4
quartos, ooalniia, banheiro •
dcpemlíneliia. de empregada
compleu., com direito t, ga-
reo-in. Ver no local, com o
porteiro * tratar com Dna.
Maria Teresa. Rua México,"" 

«ala. 1 311 — Tel. 52-43M.
FLAMENGO — PRIMEIRA
LOCAÇÃO — Aluga-se apar-
tamento na Rua Cruz Lima.
n. 33, ap. 504. constituído de:
duns aaias, três quartos. doM
banheiros sociais, cortnha.
dependências de empregadas
e garafitm. Informações Tels.;
42-9344 e 52-553J — Creci 414.
FLAMENGO — Aluga-ee «p.
moblllado, c) 3 qts., sala, c|
ar cond. Tratar no local —
Sen ._Verguelro. 123/203.
FÍ.AMeS-ÒO — Aluiro ap.
sal» e quarto senarado.
Alnruel Cr$ 200 000 mais
l.ixas. Rua Corrêa Dutra,
ZC. ap. 707.
HOTEL
mentos

A!uga-«_e ep_.rt.v-
quartos na Rua

ALUOA-SE quarto mobll. a
eeiihora de rciponsablllilade,
ol todos direitos. Tel. 46-2038
--_ Bofafogo
ALIXlí-SH apMMmetLto, 3"
grandes quartes, 3 salas e
«lemnls dependências. Preço
Cr» 350 000, taxas * impns-
tos. Na R. S. Clemente. 259.
Chaves no 259-A, »j>. 1. —
Tel._20-1860. _
ÃLUÓÒ cisa7 3 qts, 2 salas,
cor. R. Pinheiro Guimarle,",
37. Botafogo. Tratar das 10
à»_ 13_ hora». '

ALUGO cãai. qt,,"-W&, coz.,
banh. R. S. Joio Batlata,
98 c/8. Tratar 0/10 horas. Do-
taíogo.  
ALUGO 1 qto,' 1 ou 2 môçaa
ou senhora casa de família,
•Rua VoluntArlos da Pátria n.
388, ap. 707, 3 blPio.
ALUOA-SE op. 2 quartos, aa-
la. banheiro e cozinha, Tem
tolefone, slnteco e armArlo
embutido. Rua Sorocaba, 431,
303, tel. 38-:.348. Botafogo,
ÃLÍ!G(f moblllado c/ re-
ladeira temporada. Praia
de Botafogo, 21, ap. 203.
Tratar pela manhã. TeL
25-6321. Ver a tarde no
local.
ALUOA-SE — Voluntário* dã
Pátria 1 ap. Sóis. moblllado.
de 3 bons quartos, aala, de

blliados 1, 3 e 3 quartos, com
geladeira., utensílios roupa de
cama, tomparada, mínimo S
dias. DASIMAR LTDA, Tcl.
28-3822
ALUOO ap. mob.. «ala e qt.
sep,, com slnteco, banh. c
cor,, «om geladeira, dep. 3
meses. DJalm» Ulrlch, 317, ap.
401_._
ÃLUGA-SE" qtóT frente mob..
com varanda, junto prata, a
cavalheiro dlitlnw). Telefo-
n i M-MM,
AI.UOO íim ap. 1 ano ou
temp. o 3 qts., mob. e tel —
m- un._
ALÜGA-SE para temporada,
um ap. moblllado. 3 quartos,
em Copacabana. Tratar r.a
Av, Presidente Vargas. 433,
sala 707, das o bs 12 e ct.w 18
ds 20 horas.
AH/OA-SE temp. ap. mob.
3 qts., 3 banh. sociais, ga-
ragem, deps. empr. gelad.,
loucas. Ver Barfio de Ipa-
nesrh, 102/703. — Telefone
57-3233.
ALUOA-SE temp. ap. mob.
qt, sala separados, deps,
empregada, gelad.. loucas.
Posto 5, pvóx. praia. Tel.
57-3223. Ve: Bolívar, 34 ap.
1002 com porteiro.
ALUOO temp. verto. ap. 701
SA Ferreira, 81), 1 por andar,
mobll., hall, sala. cord. mi.r-
more, 3 qts. arms. emb., ba-
nheiros soc.. serv.. copa, coz.
eleirosons. Bendlx. TV, ga-
ragem, fone 27-2783. Ver 14

i às 18 horas.
mais dependências, frente IALUGA-SS na Avenida Atlfsn-

Pedro Amé-'eo, 173.
fine: 45-1063. .113 h

AVÊNÍDA RUI BARBOSA —
A_uga-.»e em ultimo andar.
luxuc-taa-.ente moblllado.-com
moveis antigos, e.-Mrtamento
de reoulntado bom gfeto.
com três ealaf. terraço, três
quartos. Ocupa todo um po-
vimento, eom elevador priva»
tlvo. BeUMlma vlsta par»
nrala e Jadlns do P.amengo.
T.-atnr n» Rua Debret, 33, irliecz, fi-p. emp.. área e/tsn
1313/13, com Sr. OuimflrUes, que. Obs. Moblliado c1 te!e-( .TTT>,-.
ou Sr. Freitas. Tel. 43-8.--30. for.* e geladeira. Chaves na' A" ""

ÁliboÁ-SE .— - iiátiiueai¦.dilfgSS*' _?**¥ ,n» CP'A- K
«____? _.__ a. MflXIM._ 11 «Hí-l-f» __**«•

porá a pral» linda vista. Vl-
.'lias dias út«t* 17 is 20 ho-
ras, sábados e domingo! 13
As 18 horas. Aluguel 250 000.
Tratar 37-9133,
ÀLUdA-9E — Praia de Bo-
taíogo 460 ap. 1008, quarto,
sala, demais dependências.
Aluguel Cri 120 0GO. Tratar

tica, 1480. op. 802. aparta
mento moblllado. todo con»
fflrto, de frente. Tel. 37-1333.
ALÜOA-6E ,'quartO a c.saf—
Pessoa fó ou vaga em casa
de familia — 57-7314.

ALUOO ôtlmo op- conjugado
— Ver na M, F. Braga, IStt.
IVai íir_Iiaraia_Rlb,'lro,_4.iri.
ALUGA-SE "poquono 

qunrto.Ilairita^Rlbelro,_74i__ap, OOL
ALUoAií-sn 3, grande» quor»to-; defrente, 1 salllo (8x3) ea-
lota, armários embutidos, ha--
nheiro, cozinha, área de ser»
viço, depi. de emp. — Chaves
na R. Duvivier, 30-B, loja.
ALUOO pequeha sala parumoca única Inquilina — Sl-
2ÍL?Jíí_campos, 282-1006^
ALUOA-SE vaga A rapaz sol-
teiro — Rua Barat* Ribeiro,
200-O-0I.
ALUOO vaga a môça quetrabalhe fora com todos os
direitos — Tratar sábado do.
pelos dos 13 horos e domingo
o dia todo — Rua Sta. Clara,
175, ap. 301, com D. Carmen.
ALUOA-SE 1 quarto, tem
mobília, para senhora quotrabalhe fora, CrS 60 000.Rua Antônio • Parreiras, 80-
_03__-______i_._llnhq,
ALUOAM.8B aps. moblllados
P' temporada longa ou curta.
Adm. Bolívar. Av. Cop. 603
r.' 1004 — 30-5563.
ALUOA-SE ap. 703. Itua Ro-
nalu Carvalho 210, quarto,
sala. cozinha, banheiro, Cha»
ves local. Tratar tel. 37-9133.

ALUOA-SE ep, 702, Barata
Ribeiro 678, quarto, sala, co-
zlnha. banheiro, moblllado cl
telefone. Alugue! 220 000. —
Tratar tel. 57-9133. _
ÃLÜÒA-SF. — Ap. quarto e
sala sep. moblllado com go-
ladeira e slnteeo. Rua Bara-
ta Ribeiro, 200-1 015. Tem-
porada ou nío. Tel.: 
57-98!3.

COPADA DANA — Alugamos
ap. 31, 77 ria Avenida H. 3
do Copacabana 195, cala e
quarto conjugado — Ver no
local. Tratar na PRXDIL
IMÓVEIS LTDA — H Mò-
3_co ÜO. fala 1603 a 1000
COPACABANA — Alugamos
o op. 002 da Rua Miguel Le-
mos 21, com 3 quartos, cala
cczlnha, banheiro e depen-
dênclas completa. .-Vcr.no lo»
ca! Tratar na PREDID imo-
VErSJL/TDA 
COPACÁTlANA — Av. Priiiccsa
Isabel 412 cl 9. Alugo vagas
a rapaz com rufolcôo.i.
ÜOPA.OABANA-__Aluga.se ua
II, Pompeu Loureiro, 32, ap.
301-A, c| - suites, sala, 2
banheiros e dep. completas
de empregada. Pura tempo-
rada de 3 meses. Aluguel
400 000 mais texas. Tratar:
ACIR ADMINISTRAÇÃO. —
Tcl.J 32-9,38.
COPACABANA — Pôsto 6 —
Apartamento com varando,
sala, 2 ouorin.- cozinha, ba-
nheiro e dependência de cur-
pregada, em Edifício exciust-
vamento familiar, só 2 apar-

COPACABANA — AlulM-g», ÍJ.
nomeute moblllado, atapeta.
do, geladeira, gai-igcm e tcl,
Com 2 salas. 2 ouartoa, fle-
pendência». Ver na Rua Ral-
mundo Correia n. 7,r), ap. 002— Ohaves com porteiro, das 8
Kt 12 e 14 às 16 horas, Inf.
57-51.13_.__
COPACABANA —~A.U-._moi
R. Gomes Carneiro. 133, ap.
304 o! sala, 2 quartos, dep.
Chaves porteiro. Tratar CI»
VIA_32-8J(:3.
COPACABANA — Alugam-se
3 vagas, colchões dc molas,
armário embutido, para mô-
cas que trabalhem íora, —
Preco do Crs 40 000. Ver na
Rua Pompeu Loureiro n. 32
ap. _I07-B. ¦
COPACABANA — Alugo-s»
ap. cj,3 ótimos qts., vest. sa»
la, banh., coz., qt. banh. em-
preg. Rua Santa Clara, 110,
gr. 804. Ver no local cl por-
teiro. Tratar Av. Nilo Poça-
nha. 20 - sala 1118. Sr. Bap-
tista. Tel. 52-6001. Das 16 às
19 horas. 
COPACABANA — Tempõrã»

Aluga-se lindo ap. con-
tamentos por andar, aiuga-se jugado, tom cozinha, supor

,.R:j,:tel. 37-9133. Visitas íábaciotj—?--^-^1•e'«->tê _g _,„_.,_, „ domingos até ALUOO v

ALUOO ap. mob., frente p'
praia. Av. Prado Júnior 1201
603 — Cop. 

_.^_::_7-T"~— 13 horas. .'rr.ovt
ni« ."ÍZVÍFÇi18 

~ 
-S.B*« O4E0! APARfrAMnSTO~~ãl* am- j Há

f°K^Ân!l0- *": *,p- yX '7<,nie' Pl*. 3 quartes, dep. empre- ALU'
1 ha!!, va», ! »!.: 3qts. banh..!_._<_.., 2Í0 mll, «em taxas —!-!«-•gada. 220 mll, «p-m

Rua Humaitá. Tel.

domingos até:ALUGO vagi para a auto-'móvel. Hua Leor»oMo Migruez
1 a.» 28. Te!. 22-3t'S7 e_42-9377.

ALUOA-SÉ o"ip. 1C08. da R.
,:U _íHilário de Ooureia, 66. Tels.:

48-3280. 27-7359 « 43-5358. 

ALUOO — Ap. 203 na Rua
Bolívar n. 27. Copacabana.
Tr_u.\r no .ocfU.
ALUOO ótimo quarto mob.
uma vaga rapaz. Rua Bo!!-
var, 33-703.
ALUGO vaga rapaz. 30 mil
Av. Copacabana. 1 236, ap.
301.

pela melhor oferta. Ver na
Rua Sousa Ltma, 410. aparta-
mento 702. Ohaves e iníor-
mftçfío com o porteiro.
COPACABANA" —" Prado 

"M-

nior, 208 ap. 303, sl., qt„
banh.. coz. Chaves na porta-
ria. Tratar na CIPA, Rua Mé-
xico tí, siloja. Tels.: 22-8141
e 22-8155.

slnteco e móveis. Rua San»
ui Clara n.° 88. ap. 305. Tel.
25-7296. Maurício ou Evaa-
gell.ta;  '

COPACABANA —
mob a môça ou Sra. 100 mll
Tel.: 38-5343.

_^'"^^"teto';<*'8*' - ~ -! Abr_nreni8_aPr«oreáiar.;"*í-^': «.*5?í* te-*.-.;.;
QUARTOS e salas, a!ugam-íe|qtí„ 2 banheiros, dep.. gara-|3_-««i • 22-815... Aceita-se
a partir de 30 000 com depó
fito. Pode lavar flPTTl. 4Í-C45? Sara. Oíe.-ííLK.

n.m && 'STs.^ ^Ir11";1 ALUOA-SE 
"l!n40-quartom^-!l^-VVJEI5A-s

183. Centro
RUA MARQUÍS

Alugo casa
peaaoat. B.lf?P? 3 quartos sala. dep. gde.

isento Ama.ro, 39. 403 — C».

moblllado
mi'.. Chavea R.
1S0-F. 46-0445.

ALUOA-SE o apartamento
! 003 da Av. N. 8. de Copa-

. cafona. 920. com duas «aioa,
Ap. conjugado, APARTAMENTO 701 R. Car-j três quartos • poesnlndo

geladílra. 100 valho Mendonça 13 c/2 sa-lum* extensio telefônica.
Bambina, las, 3 qts-, frente, etc. Fone: Chaves com o porteiro e in-

133-3003. I fermaçóe-i com o Sr. Borats" S. d* Copacaba-

DE POM- tete
BAL. 171. ap. 408 — Sala ! ii_nn_im^m,S
g^c»31<_tó_?-ei^^ &^T- b»r
7^V..£í_il«f--c^Jíí>-(?i™__.—I— Rua Corrêa Dutra. 9 ap.

433. — Chaves com o por-teiro. Traur: 33-8913.
ADMINISTRADORA NACIO-
NAL. Av. Prós. Antônio Car»
lo». 615. 2.» pav. TV!. 43-1314.,
SENHORA>.«í_:alir.. *tt[_k*°tt_?&WmU. '
<it seu ap

•.4-V-e- .*.;"_-* '--j;* •"•---w*_*A-ot; por 3W ali;, o:;-
¦Ui. 43-9433: -ti™ »*!-rtt_fflStÒ de frente,

q-sar!C5 1 sala e mal-, de-
| pendência.», com telefone, lus,

S. TER. !*¦•-• P°r um sno. Rua Álvaro
„__trT_V.jChave.'. 28. ap. 302 — La-
Pira «sal.trün.etr..-. Tmtar no mesmo.

d__s Laranjeiras 44, cosa 2,
das 7 ii 10 e dai !3 às 18
horas. T.-M»r no Banco Araú-
Jo 42-33M. C:S 300 00ô__
L-tRANJÉIRAS —""Í!u_f«»ía
aa R. Laranjeiras, 143. »p.
300. c' 2 qtos.. Cl armirloa
embutidos, ssla e deps. com-
pletas. Jardim de inverno,
cozinha ampla, tem luesr
pir» g-;-rd* de csrrcs. Alu-
gue! 280 000 méis í.ij.v5 Tra-
Ur ACSB ADMINISTRAÇÃO.
Te!.: 33-9733.

3 948000. Informações en-Lua._SI.
plantas em FERNANDO CAR-k\ %? »•--.»»'-' <^**^fei>:-BB~~r**>im ea» diÍEffii^í^i:
nliUA iwAiirie i r> ¦ < .,,;An ^r-_.__—.— famiiía par» moça, trabalhe 3 q-.isrlo* ssla.RILHO IMÓVEIS, Av. -? - °ií1^ -í?^ ^t bS^* ^S^^^Vo- ?*'t^3S--®1!vei-- ^aííiri£- r:ss — t!i* ni ^t.» ^.
Branco. 151, 14.° àutar,fe"^--'"?• ¦** 'is-1*»*^

i ./.-, n - , |Sr. -janael, ap. 203.

ALUOO quarto mobUsdo. — AIRBS SALDANHA. 140 ap.
C--.-..\ de família. Pcasoss que 302. em 1.» locaçio, com 2 sls.
trabAlhe fora com teleleíonejej! qts^
43-6416 — Botafogo.  ALÚÓÃ-SE Ap. conj. bem mo-
ALUGA-SIR «.partamento naíblllado pí temporada longa ou
Rua da p.v- - .<-.-•,, 14., ap contraio. Rua Barata Ribel-
313. com aala « quarto e de-i"»- 3C0,ft_>. 910 chave na por-

'ta--l» c! Sr. Joeê. Trat. Tel.:

na Av. N.
521.

COPACABANA — Aluga-sa
ap. 901. R. Miguel Lemos,
89. sl., 2 qt... dep. emp.
Chave* cl porteiro. Tratar
tcl.: 43-9677 2> feira,

OSTarto COPACABANA — Aluga"»
se sala, quarto, banheiro
e cozinha, mobtlLtdo, com

COPAOAPANA — Alugado trcladclra. Tratar: 37-1908
tcox.ctnhe.rÔPe tt bT™u COPACABANA - Aluga-je
b^Í0'.^^ S&^oSg ap. de quarlo e sala, ba-
XJSS^i^^SLnheiro e kiích- "S Air«
JS? %rVm'h(S„<n" n,,^,he\ Saldanha, 76, ap. 302. Esq.fora, 391-502. Otlmo amblen- , .„ , ,, ~Vde Miguel Lemos. Chaves cf;

o porteiro. Aluguel ,.
200 000. Tratar Bco, de;;
Crédilo Solar, Rua Álvaro Al-;
vim, 3t. — Depósito ou

COBERTURA — Copaca-
bana — AIuro CrÇ 210 000
Q. S, separado, etc. Raí-
mundo Corrêa. 1G (2" ele-
vador - 11» nndar).'
COBERTURA — Cop~55-
bana-- Alugo CrÇ 380 000— Raimundo Corrêa, 16!fiad0r

c^n_l^-f^.PdÍ: COPACÃBANÃ~- Tempo:
ALUGA-SB duas vacas par.' SS^ÍSI^p to^SST^ k^ 

*l 
H*"** ^ 

taT'
moça que trabalhe fora. em: blllldo do íren*e sala ouar-!SaIa' 2 1U- Danh- ««f*.
casa de uma eenhora. na-l-ia! to e cozinha s-oarado' T»; -idep. empr., {.arairem. mo-
Domingos Ferreira. 123-1311,137-0961. '^-eís íino«. 320 mll. R. Bo-;
AVENIDA ATLÂNTICA - COPACABaSÃ^- A!u.a-sê!1,var- 1Gü St Port*ÍTO- Te-V'

penaenc:__5 «e empregada. —;_Ji* Ji gí> 
¦««.•«»*. -cu.s Alues-.* ótimo apartamento _P, j eBl„ , qua-,,» dtma,,ilefone 48-76S8. ,

Aluguel: Crt !«o mll e ta-;?."'01 °Js--..l*u?_L  delrãnte p.g* o mar, ™.T&\j%p^££i*à; Hvt^im^o,a- 
rnilVFrFMÕ»;—flãdõres 

"
ias. Chares com o porteiro• ALUOA-SE ótimo aparumen-to 5. com ¦etrta/mWavUBtwdèStrtò 

o'n.-d--a a- cendi- '^7 „»-- „i7,»rf.r:e tratar n* Ru. Marquês íe K» írente. à Avenida Aü*n-com 2 qts. «ala, varanda, coj. ."inado Ver Riiá Doiítn-M'1J"recUSllVCls para .a1nS_.eCfe-:
Abran-.e*. 137. ap. «I — Bo-iHea, l «0, 1 i, 4q. demslí!bar.h qt e banh. oara em- Ferreira I M ,'.i d[ c!lsa5 e a'15- " Av- Co"'
tafogo. IdeperMínc'...». Porteiro Loto; pregada. Ar,* Atltntfca. 3"1M;[_ws7i«ÃVrT.r ' 

w' 1 paesbana, 340, sala 604. 
" "*t

ALteA-W apartam«to c> ^-W^íltepg^oh:.^! $• 
"02. Chaves com o l^JS5MW*tm^_to\íÍOÃBAGÉã~ ÃTuRam-sí

3 quarto. aaU. b.nheiro í íif S".^!' 
Cc^?MM 

S?.-^ irr moblllado com t_l.. com 2, vária.» vatras. na Rua Ba-
ootínhs, dependíncia» e-vm.l-»». M». 303 — ytmdoa. ALÜOA-SE uma va_a em Otl- quartos, sala. coalnha e br.- rão dc Ipanema, 127.
pletas. Rua Theodor Hercl, ALUGA-SE ap. quarto e mn qua-to. p moça _Urtlnta.Bl_.l_a m;. pelo tcl. 37-1231. wtíTvrw'«tí_.^_l 

—ii.TSGS
... , i« h« I-.I. .»». _,„mii..i. „ -._ eme fcrabtíhe foi», caie PeJ^tõõ^cÃS/UlA  Mos* ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ 

¦ ¦-

407 9. Telefones:

APARTAMENTOS — Alueem»
ee aps. 206 e 300 da R. Wiiisii
insrcon Luís. 34. cora 2 q-.s..
aala, banh. comp, co_lnha e
dep. de emp. Aluguel 210000
e taxas. Tratar na Secretaria
da Irmandade do Rosário na
Ru» Druguaiana, de 11 as 17
horas.  
ALUGO qt. pana 3 rapãíís*.
álL^?SH_É5__^L_?i5_?P- SC?-.
ALUGA-ãe um átimo sp. ta
Rua do Senado, 131/502, c/
saleta. sal&o. 2 quartos, eazi»
nha s banheiro. Tratar no
!oca_.
ALCGA-SB um ap. com 3
cuarto.. banheiro, cozinha,
boa área. Rua Silvio Ro.-ne-
.-o. 50. Centro cu Santa Te-
resa.

ALUGA-SE apartamento r.a
Rua Benlimln Constant com

nheiro completo, varanda,
etc. mobüiido e com gela-d*lt?_: J"ri •___?;¥?**•
ÃLÜOA-SE na Rua Bar*ô
Reis. 47. Sta. Tcrca, qntr-

Tel.

X/tSSJJ£:t:**<^d?' ^'<-waln-tr-  íladrira." junto à praia' —
->'-¦¦ daif LÍrí-^'-á; AL'-'C,A-SE "» Rn» Vol. Pa- PreferivelmenU

ta. no lisnco Ar*u-I j-.jj»5 ¦ Jcoi.. banheiro çcmpletcs. R.

pessoa so
ap. 381 - Catete ........ .......
A R.ÍRÃZ — Alugo 6'tisiõ qt.
frente, mcb. po- m*3 50 mll,
diArla 3 mil, ambiente soMe-ilo
pado e «e resoelto. Ru* do | »B»l) ICIhlt i. í7. IS^f*™*"?"-^ iv' '.ii aii
Catete, 110. I.» sad. ÉUb. e LAWNJÍII.AS — Ap. de í|S*|* ót Botafctro «ÍO de' . , . ... ... sfrent» com a mal! Und» vis- A_jUO..--sB_vag-i a rapss do

— 4_ SM
.1 ALUOA-SB »p. 1235

-| Belfort Roto. J72.__:ô2. Cha-
*ít«í d porteiro.

ioen. _dla todo.
AÜt-QÃ-SS juajpío 

~q ., , lisc-J-w *-».'-u » __....' utiua
rr_»-r-r-!<.--"M. --'-. O-P-fl-enCiaSI">.A»_._çid«de - m».8.vti.. » !»!.i'rn.M .n im õ In-i

icomercio. Te!: e banh. quenAr. Copscâbaci, 245 ap.

— Te' 35-3T_i« Cí in»/, HmúMi AK tn '¦!eí' - •*•• - qts . CCI . bat-h.,' jApfi F_s,..A — A.USO »p.„_1*!__.-i_^i?:-- i.___ reiiniO AimSIdí. 4j, Í0.._eri. emp jj.»„--.._,,'3 «i-J.. »!.. banh. em cir dep.ALCOA-SS ,im quarto de 4n, *. .. "^ 
IZí-M- T-Í4í' _hí_ l^-* J*e««m«l. 65. ap. 302 -

frente confortivel par» urnilOj. Ch3VeS C" 0 pO-leiIO. M%1 
"rt"L: >{ JT»'Tnd K"*™- *-*• *"•

2S ?S?J£Ü5^ £^ Stilhimtl IM (W) frabf I«.-« *WT* **»*:&% %^ 
an^uano.

CENTRO — R. Rota SalSo
10 ap. 101. chaves no 102, i-o solteiro. Cr» 15 «0.
a'.uç.a__e ap. c' quarto, aala 42-9240;
coanha. banheiro, trea coni l ALUGA-SE qüs.vo 

"mõbtüa-

tanque. Tudo (rrande. a!us.!do, em casa de respeito, a ar.
140 000. Tratar Av. Rto Bran-jou ara. que trabalhe fort. ãiiíidaZYi —'kmmoío"""!»"""". e'"j.r"Vi 

""'" 
lALCOA-SJ. quarto, sala, =, ,-h„,eo _Ü0»ITO4. |T«n direito a uso do tele»\^S^__é'.^\^^s__ Be>_ Cí Crêdl 0 So íf, ?ua !t»r._>eiro completo em pa!a-!f_f j, «?¦$*!. TtíSSEír

tta,j8ANTA T íSSA — Alugam-j aa_ mwo„ condlcAe* _ 'dprwí.ifrt líií?.?.. -..Ru* 
P.^ OOW Carfilba Mendonça, 2», q

rogto

. Uüa-ee
,ap. 303 dü frt-nte sala e qt,apartamento. _—sep, d» Rua Barata Ribeiro,Rua S_u?a Lima. 397. ap. 704. gll. chave? eom o porteiro,DO» quar*o«, sala. wwJnltá I _-_,„_., ¦ __. __, __, —

dep. ímpmada, Área e ca- Ç?PAC.AB-4NA. T, T«ml>_*«?
rajrew. Tratar na Trave, «a ?*¦ 

A'-'p »tí*tsX mobila-
do Oandor. 12. 3.» andar.l".°- . Máximo: 30 du... Ju:-.-
das 12 iu n ho.-as I » do mir. \ er entre 9 e 12'hs. Rua Djalma Ulrlch, 49

ap. 302

n-.anhl. Te!
ÍLPÕÃ-SK

A MOÇAS educ. alugo 1 qs.
S0l-íü=r_COPACABANA

mob. 1 ou 3 rapazes ílno ou
2 moça., que trab. íora c1
café e refelçio. República db
Peru, 38, ap. 15.
LEME — fjãrasem. Alugo va-
sa da Rua Gustavo Sampaio
ií)R Tratar 37-41S3.
LESIE — Álusa^se ap. tl
1.104, Ilua Gustavo Sam-

Ãh-IÍ-í."'^10.' iiS' d. Mia. qt.. va-
rall. 2 vsrss, 35 mll. Ambte.i *"""-""*""-"-• _ «»u„--ae;- . d e n e n d"ncias
Otlmo, tem rádio, t«!*vla»o. "P-,a 'Jma rluad? «* p:a!M.ím^ens Chaves" por-
BSladeiSK e-_. e reíelç. a d* 

frente, 
contendo 3 q sala ™mP%ars-.c_°aJfs o- Pc-q

combinar. Av. Copacabana, f dependências completas,,iclro. Tratar tel._ 22-86.9,
553, a". «08 inclusive .rarnsem. Ver na Ide ll as 13 oa Io os len.
\fi-rí?i~~*~—S^íníTi; =—IRua 34 Ferreira, 89. Chaves
(-g^-SÕBS» ^~»°,ponteiro. jMUDANCAS - 7 000 à
beiro. 74. ap. 403. — copa-IÇ9-*AC'VBAíf-' — O-Uarto —
raha-.ia. AHuto com ou sem ref,
.rra-ta-jr* .._.—^HU-l^TT u:r'a °11 duaa mòçss. Tratar ...allctA-se uma raita para;,,) í_-itj_ IMOÇAS
rapa-s ou senhor, em ótimo

I1
em apar-_<_men;j_L_BÍ

com telefono. pror^«4
1

e?c««!hora. Telefone: 22-9264.

, ..COPACABANA rã AIJ«»-»e_o]curam ouí: ¦ :
t-.lp^rabona t tio 101 ;fti'- 90!- da «lia Hep-ibüca dojfp / .-«fcrAncias par» d:-gTOMggfc^Bflgig c>3? iSg «í^j^v^ •;SflCrf^^!K^!L^^^!.k ^i^T^çArpí^ 3^í? Sd?P^k^ ^mfeTrMS"£, »F^1_^-"H-d^í^?^ fe^ SS-T-* • «iíS? oiSls» gs^ife

Predlnl Canadense Ltda. na ria. aala * quarto conjugado, .-.,1-, ¦,J-.4i».f.- ]*¦ *&*!!**&*•. *i^. "lí" • .tpi ra ^_ tSu »• m~còncíãívrú—shi »nJ««»?». -*-• « qf»rt« de «la». das * ài U Jiotas. ™Rua Álvaro Aivím. 2i «mpo ei MB»*» piotom ní>va. _iALUO.A-Sa e«a na &._»d»j^-. banh a«P- «mpr va» ^T*^ ..^f ,££&!_ _ J ocí%_ wL d«"_«ní ?"'"* C;* hM*? * '"", - COPACAR.ÚtV - Alusa-íelMUDANÇA? GATO PRETO ar-1 206-8 tel.i 'as-?K8. 4u.Tt.(« R." d. ItosArto. 14», d« Portela. I» Chave* ne gs«l*«?-JW-. 
Tratar te!. .. j^" 

«=• 
tf™*™,^•"^ »?i'7e4lai 

"on. 
u'ttiM^- 5*V/*,' wa~?a,í'i1,°- Te---o--'» ap. ..-eni. C «ala e qt. K.j""-,rt»V«- «miu rmi. oi

.U,UOA-sr- ÃÍTTÓjTIÍt; *»_n Horas. C Sr. 3c*o. ">»-'. Trata* ca Ru» Buenos-«-JW nA R(n ^^ JJ9 .. tg*j««sW. cora _e_e._„r.«. ^|S|_^t^_J2»nM.  parados, banh,. ca Ver R.U)az-n- franSDO-la e embil-ri* 5»ís&-? sas: ssez&FiTssü^ ^^^ÇPBS^tSffiS!a d£sde ,940-T- 45-8i28-
al^^^^co^^ gr^ a^^^í^s^^^^^L0 £Sa&g^aa|SrS^ír5Sp 2 ^- -"-u;i^%%^í ^^^1^^^?^'^ xz°m%j.&™ m11 e!
zT%s&'.T\^t. ct^vu1^^ 2S^5?oia_ft âh-fi S^_£s&?^^^^^^mí^^^«E^^ ã «ss» by%**s>&& k_|S«V* ^r^i
r.a A-,. Preswent. wSg|qpOTEO^'w Mogmx-é, dt» gS?'iS*lStnl& CS-ree *]%*£**£ ^SS_^^L^\SS_^^^1S^^S3Sl1lÍSSl " n-UiS' AetlH"" •^tttr&r*-- ~ *"'""*' Wl "*>' 

^«M-^wS ">--- nutníflco ap. Oda-i^. prete^lo?^fírtSMÂ-435. salaJK. "iTers.»* quarÃ \ tttC. de ínai. Iníonjiajgj; tu paçt»» ^ í. _..-»™o V t ImÍ tS .V^tai' ^ 
C,í''* L. rJ:%__&___V*Ü_9_' ?í íS' WOOO «"«íaíl--d»--»*- 81» Urt da praia, linda vi.U,*_?,í ,?,Axlma distinção. Te?..

Rua.Correl» Vaaques. Í9. S°a*„!llíar_* __Mfh,u' 
- ¥& a. --_-*« d" 13 áa !« h « tratar Tratar no Bsnco AHanç» - L0^ 3Ü_-I>- *1-•-i_J,• ccn}.:y"'^^n,^<>t, c<m ° Porteiro pintado, hall sala. 3 quar- d», decorado. atapetado, QUARTO (te bem mob. p/IRua E.'..-áo de Sáo F«!i n.» ALUOAM-S_rd!i«i-os quartof!*^ H p»!wiBiS,r 

"5"_;- 
KiSp.-s.e_. Pto H m Te: m-íshi íbanh. Trat__r n» CtPA. R>tt.t^°"".: tM. .- vara.-.ds... arm. em»U, ,„„,. ,„m s marioalISÜS. n,- *..vfrt_ Piraeí,.

«n d-/rv_.- Í.-.-V, .^.f-te-íS*.* rtti "R-l± do ¦¦..__¦¦_._¦-.,¦_¦—. -_____._.- *—ALÜGA-SE uma vaca jw_ram&ça ou senhora que tm-balhe fora. oom tAd» a ser-vcntla. Rua Riachuelo. 367,
ap. "02.

ALUGO tlma va^a par» môçã
oi:.eenhora que trabalhe ío.li.
Rua Carios de C;ir;alho, «o,
ap. I 307 — cruz Vermelha.
ALlTOA-SE üm quarto. Ser-
ve para dois rapazes. Kua
Frei Caneca, n. 95. 3.° andar." e 22
ALUGA-SE um quarto a 2
rapasft. ou um senfcor quetrabalhem fora, unlco lnqul-
iino. ©uero pe*íoa3 de res-
iwito. Rua do Seaado 323.
&obmtío.

CKNTRO — Aluí. apt».
519, 319, 319, 414. 514 e f!14
da Av. Gomes Freire, .88,
composto de sala, quarto,
banheiro; cozinha e jardim
de. inverno. Chaves eom o
t-.orlelro. Traiar em f'OR.
DEIRO QUEBRA A- CIA.
LTDA,, ua Av Rio Bran-
co, 173, 14* i-.i>.;.ir. Tel.
31-1893-
rÊNTIIÒ"— Atoram-M
508. 509. 809, 1.20, 6.1. 507,

(MM, 1021. 710, 711. 402,
ALÜGA-SE — Centro Ruã|521, 1120. 206, 1102, 603. «Ofl,
Riachuelo, Otlmo e.p„ todo 607, 803. 801, 1002 e 1003 da
pintado novo. com slnteco Av. Comes Fielre, 788saia ampla, quarto, cost ban. comuns ln dr «al_ t •>, hr.e dep. comp. emp. Ver e tra-l. po °, sala'. 1.*t"le|-
tar R, Carlos Sampaio n° ,0' varanda e armário, com

fo_rãn. Chaves com o por-

ALUOA-SE quarto para caaal
na Rua do Regende. 139._
ALUGA-SÉ — QL dê íreate
c| sala. quarto, cozinha ba-
cheiro, Todo moblliado e te-
leíone, Av. .presidenta Wil-
»__ni__}3iJ»P- 1404.
ALUGA-SE Ap. de .ala e 

~i

quartos, etc. R. Riachuelo,
257 ap. 1 117. frente. Indevas-
«Arei. Ver com o porteiro.
Aluguel módico. Tratar c!
prop. Tcl.: 52-1273,

U«M|183. Três
alto.
ALUOA-8S quarto mf£m_U
do, ene casa d» família, a
casal, pedem-ee reíerênclt-s
— RU» Doze de Dezembro.
23 — Praça da Bandeira.
CA«A. d 3 qt.5., 2 sls. r q-,vtn-
ta!. Alugo p/ 130 000 nec.
t*p. H. Pedro Alves. 71. —
Chaves p/ f. 75. Inf. 42-«3JW.
dj^Jfteto.   
OESTRÕ — Alupã-se qu"ã.;-to
a casal em casa de íamilia
cl cozinha. Rua Sio Frederl-
co n." 8 — Bitécio.

364_iqi, _
ALUGA-SE ap. oom cõíínhâ
bnhhetro e cal&o com 30 m2.Rua Carloe de Carvclbo. 34.
Twar_çom_o_ porteiro.
ÃLtfGA-SÊ otlmo quarto. ín-
«iependente. para família nté
2 pessoas. Rua do Monte. n.

ALUGO ltma vlSí"lTTapÍL8.
Autlüente de re?rr)«í!o. Av. N
S.^^tima,_74__ap. 03.
ÃLtFÕÃ-iSE ãp. 501. it San-
tana, 219, quarto sala. Ver
& partir de s&badb.
ALÚOÃ-6E I quarto a l cii-
valhelro de U9_»oJlsa__md&dí.
Rua do Rerende. 39 ap._!005.
A"PARTAMEf.TO"nã""'_\v. Rio'
Branco, ed. misto, aluga-ee
o pessoa de responsablllda-
de. sô durante o dia. Traiar
Br.e-AImhfo. TeL 43-0228.
ALUGA-SÊ quarto e vagas,
30 mll. e| refeições. Edifício
jiôvOjRu» dos Andradas. 161.
ALUGA-SÉ ãp. 

" 
de 

" 
freJi t e.'

<5uarto, sala, coalnha, ba-
nheiro. tudo separado. Rua
do Riachuelo, 147, ap. 802.
Ohaves c) o porteiro. Tratnr
Av. Rio Branco 131, 14.°
pr. 1 402. Adm. Réfnikotf.;
ALUÒÀ-SE qunrto de íren-
te para 2 srs. Rua Carlos de
Carvalho. 60 ap. 907.
ALUGÀ-SE apartamento de
frente, quarto, sala, cozi-
zinha. banheiro. Ver Ria-
chuelo,_S2^ ai___51__-
ÃLÜGO quarto 25 00Õ — Frei
Cuneca, 241
ALUOA-SE quarto paq. mob.
rspaz solt, Rua Riachuelo n.
251. ap. 1 107.
ÃLUÕA-SE — Ap. n. 212, con-
jugado. Praça Presidente
-_3_llrre Cerda. 47 — Bairro
de Fátima — Telefone 45-0553.
— Chaves porteiro. 
ALUGA-SE sala. quarto, ca-
sal sem filhos, ou senhortu.
dc respeito, cí direitos. Rua
dos Invalida-, n. 47, sobrado,
AP.ORTAME.VTO — A'.-„. .--,.-
um. 2 qunrtos, duas salas e
dependências. Ver e 'ratar
na Rua Riachuelo. 133, ap.
506 ou tel. 57-5273.
ÃpARTAMEÍíTÕ —"vendi-"
se um. 2 quartos, i salas e
dependências. Ver na Rus
Rísvchuelo. 133. ap. 596. Tra-
tar tel. 57-5273.
ALUGAM-SE ótimos quarto*
pari rapazes ou casa!. Tra-
tar A Rua Benedito Hipó!!-
to. 214. com ílador. Telefo-i
__- «-M30.

teiro. Tratar era CORDEI
RO GVERBA A CIA.
LTDA., na Av. Rio Bran-
co. 173, 14- andar. Tel.
31-1895.
CKN-TRO — Em casa de ia-mflia, aluja-se quarlo ua R.tío lilnriuielo, 230. 1» andar.
centro — ÃIubo l quartomoblllado, 1 casa! tem filho.
50_m!l._Te!;_23-5«73. _
CENTRO — Ahiga-ae andar
térreo, c| « quartos e 2 ba-
nheiros. Serve pj pequena ln»
dú-tria. ou moradia. — Rua
Francisco Uuratcrt, 22. Inf.
ci_Sr. ->ajHe!._Te!._42-4495.
centro"- Aluga .se ap. de
frente, !.« and. ua Rua Ria-
chuelo. 171, np. 12 de qua-toe sala para comercio ou xesl-
dcr.cía. Chaves no ap. 18 Tra-
tar na Rua VoluntArlos da
Pátria, 31Í105.

eoiT*. reíciçôe*. nft B".» do
Oriente. 355. Tel.: 42-1374 —
Bta. Teresa.
ALUOA-S_r.it. dl írente ã
míiça de trato qu» trsbfhe
fora. Crt OO mil. Ttl. <l»iu.

aVôrl*.
ALUOO quarto a casal dis-
tinto otl a rapar». Ris da
Lapa, 75. ap. 804 — Olòria,
ÃLÜÕA-SK 1 quarto. S. Te-
xtf&t 1 rüpar/* ou rn6»;f-A
traba lhem tora. pertinho
bonde P. Matos. Tsatür na
R. Reiendeí 19, Centro;
GLORIA — AtOCa-N um
qtiarto cm rasa At Iimüta-
rapaz solteiro. Rua Saato
Amiiro. ííi.jap. SM;
(iLORIA — Rifa ÍSenJamlm
Constant. 34 — Al'.nta-í« e
apartaniepto de frente n.° 201
com 3 quartos, saia » demais
depet-rtHK-las — Chs-.es ua
portaria e triilar na Rua Me-
xico, 104, !-i£a 67 — 32-0316,
GliORIA — Ap. qt. Víãlã
sep., ctdnha e b._nhíiro.
Aluga-se praro dois anos.
Tratar 2» íeíra^ das 14 >-s 10
ha., na Rua Rrtret. 33, sa-
las 1313/.$ — Tel. 43-5«0 —
D. Olelde,

u.
ALUÕÒ 

"quarto 
d» _

irrande. 3 rapajea, padãa-M ;l M'- R. Po-n»p- soa.

Assis 73—402
CAÍ-ifri;-— Alugn-se na R.
Silveira Martins. !33. ap. 307,
conjugado, c' V.tch. Aluguel
1ÍO000 mais taxas. Tratar na, j
ACIR ADMIXISTRAAOO. — jdraçada
Tel.^ 33.jr.3t.
CÃTÍrns — Hu* sTíveTra ilar-
tins !46 ap. (K«, 1 tl.. \ qt.," empr.. irea cl tanque.banh.

compoalo de aala rrande— 3 quartos grande» —
quarto • banheiro de em-
prej a da — Ta randa env!-

dol» banheiro*
social* e coalnha grande,
cora aralejo atí o lito —
em eór — armário grande
no corredor — lustre., lan

OLORIA — Alugo ap. de
frente. Rua Benjamin Cons-
tant 60, com 1 sala, 1 qto.
sep., biiih. kit. e varanda —
Tratar com P. P. Veiga 4:
Faro Flltio — Tel. 42-5413 e
42-7144,

Chave* na poetaria. Tratar na temas e apliques de rris-CIPA. Rus Mítico 4! aloia. - -
T_üa._J2-a«41_« 22-»15S:_
OATKTS — ÃHÜta-w o~ip,
23 da Rua Santo Amsro 31,
constando de sela. quarto,
rttfiaha e banheiro. Chaves
com o porteiro. Trai!..- na
Rua_M4_.lc o_ 148, aala f02.
CATETE." Pas7ã"-*»e um apar-
tamento Vltclmette. Aiujruet
Ort 150 000. Rua Bento Lis-
boa n. 164. ap, 2j«. Largo do
Machado, Ver eom o porteiro,CATrrK — A_u«í--'e -ua.
quarto em cas» de ramCU a
mOça que trabalhe fora. T»:.
«¦7901.
CATETE — Alug»*» quarto
e ¦'.-,... para cavalheiros, tel.:
25-2004.

HOTEL — Aluna-íe quartos
e apartamentos com igua
corrente, quente e iria em tô-
das dtpfndíncífts * preços,.....
módicos e convidativos, am»ll03
ólcnl* eoíssesriuio * rajn-ulftí a
10 mmutoa do centro na Rua
Monte Aleirre n.° 6. cuquuia
Riachuelo 313. Tel. 32-1230.

CATETE, em ap. da uma se-
nhora viuva. »!__,..i» um
quarto molbiüado para dois
rapazes distintos, eom refe»
rendas. Tel. 35-6438.
FLAUXKOÕ"

CENTRO — Aluga-se sita,
sla. e qt. sep., binli., coz..
hall e varanda. Rua Rlachue-
Jo 119 ap, 1107. Tratar ....
52-8186.
CENTRO — Aluita-se o ap.
1 005 (la Rua Marquüs de
Pombal n. 172. com quarto -
saia, cosmha e banheiro —
Aluguel Ue Crt 130 COO. Ciu,-
ves com o porteiro. Tratar
na Imobiliária Melbu. — Na
Travessa do Paço n. 23, saia
1 112. depois das 12 horas.
CENTRO — Castelo — Va-
í;as p| mOças que trabalhem
lora. Exlit. refã. Rua Sta.
Luzia n. 405. Tel. 42-2897.
CENTRO — Alugo quarto
grandíssimo podem morar
até 8 pessoas. 06 mil. Dêpd
sito. Ver Trav Vista Alegre
24. Trat. Av. Erasmo Braga,
227. sala 1302 .TeL 22-8313 —
Dr. Rocco.

CENTRO -> Aluga-se ap. ds
quarto e sala separados, na
Rua Riachuelo n.° 70, ap.
1005. Chaves c; o portei-
ro. Aluguel 130OCO. Tra-
lar Bco. de Crédito Solar —
Rua Álvaro Alvim, 31.
CENTRO — Av. Beira Mar,
40S. ap. 1 401: l si. i qt. ban.
coz. Chaves na portaria. —
Tratar na CIPA. Hua México
41 s! loja. Tels 22-8441

MUDANÇA? GATO PRETO ar-
mazena, transporia e emba
la desdeJ940.T. 45-8128.
Qr.AB.TO moblli-do a niSçã
ou rapaz que trabalhe ío-
r». Ru» Antônio Mendes
Campos, 57 ap. 400. Olorla.
ãANTA TERESA—~Allíj__.mO_
tt-oartamente* «m íinal dp
cónstruçio. com bela vista,
na Rua do Oriente, 314, ap.
4<;0. Sala, 3 quarto,;. Chaves
c; porteiro. Tratar Civil —
52-8100.
SANTA TERESA, Hotel Beiã
Vista, a 10 minutos da Ca-
rioca, ape. e quartos com ra-
felc&e». Tel. 42-8348. [
VÃGÃ rapai — Benjamin
Constan»., 124 — Caaa 3.

CATETE — ,'
FLA. . LARANJ.
ALUGAM-SE vâ»aa a~moc__s
oue trabalhem com refeições.
A partir Cr» 4S OOO — Te!.:
45-3172.
ALUOAM-SE apa. de 2 qta.
grande aala, quar!» empreg,
ótimo Cre.'. de eervlço e ou-
tros dejMndênclas, sitos na
R, Bellailrlo Távora n. 211 —
Preçoa de 250 e 230. Ver e
tratar com o porteiro AR-
OHAHJO
ALUGA-SE um quarto a mo-
ça ou rapa?, que trabalhe 10-
ra, 60 000. Gago Coutinho. tf),
gr. 801. Telefone 45-8713 —
Lário Machado.  
ÂLÜGAM-SE apa. conjug. pa-
ra comércio ou moradia. —
Buarque Macedo, 70. — Tcl.:
47-2247.
ALUGO ótimo apartamento
de sale, 3 ou 4 quartor- e
dependências. Ver na Rua
Bento Lisboa. 77, ep. 701 —
Chaves nos aps. 301 e 001.
Informações telefones 43-7809
• 43-6271 (D. GracletcN
ALUGA-SE uma sala mobília-
da. de Írente. para pessoa
rle T^i-K>E*abí.ldao>. Ct%
€0 000. Informações. Marques

22-8155. Aceltcm-se ofertas, de Abrantes, 7í — Chaveiro.

Alugamos ap,
da Rua Sensdor Eusíblo

14, quarto, sala. cúilnba, ba-
nheiro e deper.íenclM. Ver
no local. Tratar na PREDIL
LMOVEIS LTDA — Rua Mé-
IlOQ-11». gT. 1003 a 1806
PLAMÉNÕÕ — Temporada.
Aluga-se ap. 302. na Rua Al.
mirante Tamandaré, 30. a
pessoa d* ílno trato, tnobl-
ll<vdo. ej teleíone. sala. quar.
tos. banheiro, cozinha e dep.
empreg. Chavea cj porteiro.
Tratar Rua Mítico 119 sais
I«B. Tel.-a-U.». f-.
JFIiiS.iE-.-QO — ^líuga-s« na
Rua Honório de Barros n.°
18, ap. 203, c' 2 qto*., sala
e dep. Aliviei 300 000 mali)
taxa.,. Chaves c| porteiro.
Tratar na ACIR ADMLVIS-
TRAÇÃO. Tel.: 32-S730.
FLAMENGO — Aluga-se Ea
R. Marquês tíe Abrantea. 1SS.
ap. 301, cl 3 qtos., sala e dep.
empregada e varanda. Alu-
g-je! 250 000 mais trt:,.-. Cha-
vea no próprio ap. Ver parte
da ruanlilS. — Tratar ACIR
ADMINISTRAÇÃO — Tei.:
32-9738,
FLAMBNOO. Praia. qto.. íü
nos móveis, roupa cama, tel.
no qto., escrevanlnha. senhor
100 mll, 20-4379, * tranqUl-
lo, ou l menor, 70 mil.
ÍXAMENOCT— Bu"arqüY~Ma-
cedo, 64/204. Aluto pl tem»
porada — 3QTIC __—__ 33-1819.
FLAi.tBi.GO —"oÃiãrtõ oõn»
íortável moblllado pl moça
ou senhora. Combinar tel. ..
45-1278.
FLAMENGO — Aluga-se qt
grande com mobília ílna a
casal que trabalhe íora com
referências. — Rua Silveira
Martins, 158. ap. 303.
«KLAâENÕÕ — Alugo be-
llaalmo ap. amplo, mobüla-
do c' telefone, 4 quartos, sa-
la de jantar ampla, banhei-
ro social ft-tnplo, quarto e
banheiro de empregada
Área ampla p' lavar roupai,
varanda c' vistas p| todos
os lados tío Rio. Rua 811-
veira Martins 129 «p. 1007,
Tratar na Rua México 148,
sala, 502. Chaves no ap. 908.
FLAMENGO — Alugo ap 204.
Sala. qt., »ep._ banh. social,
varanda, dep. d« empr,
comp. — Rua Dois de De
zembro. a. 137.

mem» de 1 q't_ih<y»-[P?ftff°. CUM» W». l*"»
laa * dapeiMltnetaa de em-iALUOO — Oop. — Ap. mo-|i'*-'

Wtlsdo ?' temp. a combi-[7,.^
nai. T«l. 3Í.1Í76. R. Bara-13*"**'.' _
ta^ Ribeiro 90_ap. J0« I ALCOA -SB ap. 401. Av. N, S,
ALl'OA-S__"""('r».-id'o 

""apãrtã-"!'1. Copa.-j.ban» 12SS. »!».. 1
mento todo de írente, com|q___ hanfl- sot CiW- dep.-¦ .Rrandes i . - • •; -ridss.
3 quarto», 3 banheiros ao-
cl»í. copa, cozinha, depen-
<:¦ ::¦:••. _rar»_em e teleío-
ne. Ver no locnl ToneletrcM
I70M1. depois da» 15 ho-
ras' hoie <« amanha. 7nf,

pelo te!. ST-3-ED. Preço:
?00->_y. mer.ssU fer*» **.**_..
ALCÒO — 

"Ap. 
Barata Blbeü

ro M3. aala, eo_s.. hall, banh.

qts., banh. soc círz,
em», «rea de «erv. Tratar
AT-SA. Trav. Ouvidor. 32
2.- and., de 12 as 17 h. -
T»!_£_J2»5007.
ALUÓÃ-SÉ amplo ap,
frente r.a Av. Copacabana,

c i salas, J quartos e

ar
livini., s. jantar, s almõ-
ço, 2 qts. e_mprer.>da e era-
rattem. Ver na R. Si F'er-
r-ira, iS, ap. 12»1. Cha-
vca c/ n porteiro.
COPAOABAI.A .— Àlüjo um
quarto grande defrente para
1, 2 ou 3 icnhoras — Duvl-
vier. 20, ap. 0.
COPACABANA — Aluça-se
saleta. 2 qls. conj., binh.,
kit, plnt. novo. sancas. sin-
teco, vaalo. Av. Copacabana.
1!2'1203. Tratar Clvla, Trav,
Ouvidor 17.

JrVv^l. .Òní-Tri. íni-.ritv. 
"i~.-iríMÍT!00 <l «'oi*. Te^s. 32.8441'ALCOAM-SB va^a» para mO- butldo. banheiro, coalnha,

rreji:e.,LA_»"9.'X> JIACJLMXJ, - ap.j» i3.s;_3. Aeelta-ea ofertas. {?• Vt>* trabalhem fora. Ilti* dep. emp. Ver com o por-«i»oa; noV»ríyn_í''~nu. «i„V.r Haruti R',i_»',.o 300 ap 727, I telra e tratar na ~
rrt- M mll cada. Praia da Idônea que trabalhe I».'»- ^"'^P 

~ UL* fi'° ^* ,,,._._ v«~ ,.- _, - . p«u Lv.urelro. 32Flamenro. HOU, |P. Ref. meai*. Hr, ra*» u, *p _»i.:ALIOA-SB tp. qas.-.o, «».'«I},ir.V» A¦ .-.-f.-x'- — -.-; zr.T~. .'ramúTri-ST. A!uF»-._» .um tv.m quarto ».»ep»rsdo«. foíir.t-í. rom ar- --'SÍ-.-_ __.
A-LGO quarto moWUa-l* p ;l_AIL\.NJKIRAS — Alnta-, nj&ç_> d» referencia. :mt..-io embutido, bsnbelro, 4LÜOA-SK ap. 1S2 na Rrapai nno — Mtchado de te amplo apartamento ggÇAVòíiri"^"^i'«T_^_rí5;'*•*?» w-6 tanqw. Av. Copa- Leopoldo Mleuea. 36. e' 3 sla.

, 1 meira socaçlo, apar.a-,oo-,-.,,,. crt ma oon Ur»* serr. Trotór APSA —
Ouvidor. 32. 2 o ,r.d

presads. 
"Por 

Crt 330 000 e -»¦'- ''¦•¦¦- ¦ ' 1.15?*..^ *» !í horas. — Tel
de 1 quartos e 1 a*!* e de-
pendénc__i.i de empregada
por Cri 230 01». mais as ta-
sas permitidas por !el. Tra-
tar pelo •*L_44-33-7.__
BOTÃrooo — Roa. MarqjISí
de Abrar.-es. '.10 »p. 30! Alu-

!t_.^_."--"Í___ii**_."Í?"»... """-*• ,al — *om «UW-tol a m-ra-jís-*e, ver no tóeal. Chave»
lem, Procurar o Sr. Fran-!c'p«-.«Iro. S.._Artm_s.
cisco Tortelro — Ilua Cre-|BOTAIX30Õ ~ Alugam-»* 2
neral Glicério, Tt. 1*8. lótímos quartos p' rapaa mo-
L-Ü-^V^VttAa^^^Ã-^s-M bi!:,*<1(í-, 

_VJ* FÍ° c:"«'níe,
ap. !03 da nc» (toar« Ca- * "rfd;aí«tí-,.P,'*CC's mo4''
bral. J4. contendo sala. d3_.r™-...,nfr._*_-__i3i- ,._
quartos, banheiro, corlnha «IBOTAFOOO — Pertinho dalTel 34-2275
d<r*»r.dé.tr_.as eosnp:et.« do'prata al-.:ira-»e Atlmo qu»rt0ÍVn_oTÍ\ii-ÍTVÍ _v^.~"^T
err.pr*i:ada. Ver no local c/1» casa. «m flihos ou pe- ££"., , «-»m.7-_ ^.Wf tl _*--t^'_S3*éZ????__?. 7. «-"V-' *»- rnl!- Chaves c} por-
porteiro, e tt-U. na Traves-iso* *A que trabalhe fora a R. rU/í,h„- J! í!_LIÍU. ÂtT ^.l-.» 

Eeí!,d0- h «**'• dl .elro. Tratar no Banco AU-
sa do Ouvidor, 31. «ala 803. Jornalista Orlando Dantas, 4.1» WgJ ?*__í^Sn^?.l.m*_ S—--^ RPC* — Praça Pio X, » —
T*l. 43-OlM. B4MBLVA~í3"-~Ã'5íõ~Vt."'i?*' »1,JírJ*-,40 mi- ma^ «-(ALUGA-SE ôtlmo «oarta- ~

Ülini__riT>VTn"nfiéT/T"7 3 Qts »ai» -ln*ura _.o'»'ltfc*M- * ""i.10 P««* Pnp- mento eom sala ampla e
MUDANÇA! GATO PkEÍO a • ?-5q»;Vri t.t. * 

• um *-™ ."'f1"^ ç*'-*» qu..-to na av. n. s, cW«-, c_iir"-r-«_1-ó_.!>; para a portaria díst» Jornal :..sna sio »n nat rh.S».maiena, Iranspoffa e emba-jg"^*-»- p--.»l,f, -J?' -"'J1""'
> ¦ ,,„.„- ir *.-., B" aíov-i-i. 3J8, »-.art. 51!
Ia desde 1940. T. 45-8128. |ç»i_í*.d-4_ua própria, cha-

780
deps. Chaves e tratar no ep
1101. Tel. 37-9131. __StK.il
400 000 mais tava'.
ALUGA-SE quarto a moça
que trah. fora. Morar ef ou-
tra. Ru» Slq. Campt»s. 43.

COPACABANA Atusa-se prazo
2 anos. garantia, dep. 3 nve-

{ses, B. Ribeiro, esq. R. Pe-
dêiru. quarto e tala reparados

Crs !E0 000. Tratar Sr. Prel-
tas. teLjta-IXIOK
OOPÂCABÀ54Ã" — A-Un. lu-|
moso ap. de sala, saieta. 3
qts., ampla coz.. b.ui!ie!vo
compl. depend. de emp.. ar-
mirit- embutidos na Rua

Mlsnet Lemos. 48, ap. 101

temp.
tel, 14 ap. 402, junto d» Pça.
Arcoverde. Copacabana.
QÜÃRTÕ — 

"Alugo 
grande

mol). rum. emb. slnt. baniu
q. todo lndep. n\6ça. rapi-z,
senhor de respeito, casa tí«
cajal t. fora 70 mh. Copaca-
bana. Tel, 37-3233,"QUARTO 

peq. com banhei'?,
anexo a rapar, de trato, pa»
dem-se referências — Rua
Bí.rMa Rlbel-o. 264. ap. .101.
QUARTO grande mob, rop.
cm», senhor trabalhe fora

d0 Utfcrm. —CrS 100 mil
37-4161.

OUARTO para casal mob!!!»-_
do — Mtguei Lemos, 51-301.

lv*s
MOÇA morando só, alusa a lio nu'.
outra moca um» ünda eala
de frente, toda mobllladt.
com varanda. Tratar e var
Bento Llsbos, t ap. 501.
prala 

"bo 
ruKMKftaó. et»

quina de Barfto do Flamen-
go — Aluga-*» o aparta-
mento 711, com duas salas,
doía ouartos, coj«--í*^?,iiha,íeóii5., bani..
banheiro em côr, dependên- Cri 1J0 0<»
cia. Chares com o porteiro,

porteiro E::gf_Uo.
er»ca.-gc__.

ALUOA-f?E temporão» Atian-
tlca -- poeto 5. frente, mo-
blllado. geladeira, sale*.a. sa-
la. quarto. T.-atar teleíone:
aa-7181. __
APARTAMENTO — Quarto .
aala mob., paia temporwda.

i j j jínía v irm.n Vista p/ o mar. R. Bolívar. 8
Ia desde 1940. T. 45-8t2o. e*q. av. Atitmic». portaria.

MUDANÇA! GAIO PRETO ar-
mazena, transporta e emba-

PRAlA DEBÒTÃPÒGO. 340
ap. 241 — Saia

e. o pcirtelro. Tratar n* Rua
Monteneirro. 184. ap. 401.
ALUOO 1 q. pequeno bem
ventilado e 2 vaias p' ra-
pares. JR. Duvivier, 28'IO.
ALTJGO 

"temporada 
metade

sp. 70 mil. Constante Rn-
mos. 131, FMer com o por-
teiro.
ALUOA-SI? uma vaga
móc*. Barata Ribeiro,
ap. 208.

para
608,

QUARTO mobilado — caít*l
ou môc». Fino trato. 80 mll.
Rua Paissandu. 48, ap. 85.
Nao teSeí. viunho.
Qt'ÃRTO""aT»nde írentepãrã
casaJ.. MobilUdo com todo
luxo e conforto em aparta»
mento sossegado . máximo
respeito. Aluguel 130 mll,
TW:__33-J431.__
RÜA PEDRO AMÊRtCO. 21Í

. MS — Moblllado. sala e
quarto separado»», banh., coa.
á^ea « garagem. CtJ 180 «00.
P-xle ser visitado. Adminis-
trador* Nacional, av. Pres.
Ani. Carlos 615. 2". — Tel.
42-1314.
RUA CRUZ LIMA 11. 33, ap.
004 — Aluga-*e ap. em 1»,
locaçfto com 3 quertn*. duas
sala, dois banh. em Côr e
dep. compl. e garaiiem. íun-
tuoso edifício em mármore -
Chaves com_o pflrteiio,
SÊNÃDÒR VERÒUEIRÕ,
c/ vlsta para o «nar. —
Aluta-se um belfcsirao ap.
c/ 3 quartos. 2 aal&et de
mirniore, i banheiro* so-
cl.tK copa, cozinha, sa-
la de almôco. garagem —
Ver e' porteiro. Tratar c/
Çld. 3fi-6»7« — 87-6871.
ÜNIVERSÍTÂRIO alüjra vã»
ga apartamento no Flamen.
go. Tratar teleíone 31-0594.
VAGA — Alugo para moças,
caaa familia. — Flamengo. —
Tel. 45-2449.
VAGA — Casa de família
rapaz trabalhando fora. Rua
Álvaro C&ave-J 46 — Laran
letras. ¦
VAGAS — Alugo 3 rapazes -
Rua Bento Lisboa, 184 ap. 310.
BÒTÃF. . URCA
ALUGO — 2 aps. 408 e 80»,
sito* na Rua General GMcÔ-
rio, n.6 158. Chave» com o
port. Tels. 43-9577 » 22-3307.
ALUGO ap. de eala, 2 quar-
tos. cozinha, banheiro em côr
varanda, área, qt. e batih.
de empregada. Rua Voluntá»
rios da Pátria. 305, ap. 103.
portaria — Sr. Aíoiuo.

ALUOO ep. s.Ua. 3 qts., :
„.b»nh5. «oc., «erv. compl. —

» .,1 Íi"-?'Xa.ter da Silveira, 33 — 502
chi™ íw£?:|™- "-•««¦

teiro. ADMINISTRADORA! APARTAMENTO mob. Aiu-;, denrt«i»«
NACIONAL. Av. Pres. Aa-!?,"' í'J„,,",-,1*;i' . ,(TI '" è' aorM!?. m ÁÇÍSÍ.'30 ou 90 d'.fti. Junto A pral»,|^°„_~.vJ°',lv,iVk „." a

P0j-.o 5. Inf
38-7800.

ALUGO — Copacabana, óti-
mo conlugado Ci% 110 mais

tonlo Carlos. 813. 3° pav
Te!. _42-l3I4_^"P-CNSÍÓNISTÃ 

— Acomoda-
cõe-s p! moçAg úe trato em
belo palacete, p. lav. e coz.,
25 mil. Roquete Pinto, 83 —
Urra.
QUARTO mobilado — Alugo
na Prala de Botafogo a mô-
ça de trato — Rua Volun-
I*rto«_d»JPitrt»,J,_ap. 814.
RUA Voluntários da~"Patíia,
1. ap. 318 — Primeira loca-
Çfto. e' sala, 2 quartos, Jar»
dlm Inverno, banh. copa-
coz.. dep. emp. área com
tanque. Cr8 230 000. Chaves
C portí!-o. ADMINISTRA-
DODA NACIONAL. Av. Pres.
Antônio Carlos. 813. 2.» pav.
TeL 42-1314.
URCA — 

"Álu.tt-sã 
resldêü-

cia de alto e balto. na Rua
Otávio Correi», n. 411. Tratar
£_el5_lí.L_l?__!_!-_.
UIÍCA — Rua Ramon Franco78, ap. 306. sala, 2 ova., coz.banh. Alugo por iso mil etaaas. vinculado ao saláriominimo. Fiador comercial ouindustrial ou depósito. Cha»vea com o porteiro. Tratar cjo Dr. Valdir C. Pires na RuaMéxico, 70, sala 905, da» IIás 12 horas.
LEME . COPAC.

ATENÇÃO — Alugo em edi-
ficio de alto luxo, aparta-
mento «i> ílno ¦ -'».'.¦¦•. na
Ru» Barat» Ribeiro, 430. ap.
801, composto de hall. duas
salas, 3 amplos quartas, co-
p», cozinha, todo cortina-
do, tapetes, móveis de Ja-
earandA e sete armários em-
butidos. Aluguel: Cr» 330 000
mais li-tas, por contrato de
temporada. Informações Pe-
los telefones 36-0381 ou ..
46-7003. Ver no local dü-
riamente, da» 10_ia_17h.
ÀI.ÚGÀ-SE" Barata Ribel»
ro, ap. et móveis. Tratar:
44.0173.
ALÜOA-SE no Leme, quar-
to mob., de frente a uma
senhora distinta. Telefone:
_a-;oo3.

-.-. >i . Copacabana. 810. ap 910 e * ''tratar te!. 31-2087. Dr. An-
dre

ALUOA-SE qto. c. tel. a dlst
moca trab. fora. 60 000. Tel
36-4989.
ALUOA-SE um quarto paia
senhor que trabalhe fora. —
37-2441.
ALÜÕA-S3S vaga em aparta-
mento de frente para a
prala. Rua Djalma Urleh, 57
ap. 802_
ALUOA-SE sp. conjugado, R.
Siqueira Campos, 282. ap. 207
— Chave* com porteiro. Tel.
4S-3715

ALUOA-SE ou vende-se apar-
tamento grande. Avenida
Atl*SÍ,.'-r?6t?-aC" M ^° °°° ALIÍOA-SE apartamento de— í?n*__?-_l7_?-  Isala, quarto separado, banhei-
ALUGO na Av. ti. S. deiro em eór. cozinha. írea ds
Copacabana. 1143, ap. 601
— Sala e quarto separades.
banheiro completo, cozi-
nha, com 2 armários em-
butidos — Chave c' n por-teiro. Tratar na Rua feõ-

serviço, quarto de ampretia-
da e WC empresada. Acaba-
mento prlmorcso.- Ver e tra-
tar na Rua Ba.-.-.ta Ribeiro.
83, com o porteiro Jililo.

|ALUOO ep. moblllado eom
gelsdelra. Sala. 2 qi<„ depen-filo Otnnl, 58, galas 10Ol'2.Íri'/.'nc"I™T»|.Ã7-_fiS.'

Tel.t 43-920J, AI.UOA-SE bom quarto tia- 1001

aca
Tei.: 23-5911.
COPACABANA -- Ap. írente,
moblllado. s. qt. conj. banh
coz, 150 mll — Barata RS-.
beiro, 200-423 — 51--OS49.
COPACABANA — Aluga,-»»
quarto s senhor — Peae-se
referência — Inf. 38-0036.
COPACABANA — PÔSIO S —
Alu«a-3t> ôtlmo apartamento
de 1 quitrto e tala separados,
arfa com tanque, dopendín-
cím d? empregada — Alu-
guel: 230 mll, depósito de 3
mesea — Rua SÁ Ferreira,
170, ap. 308 — Chaves com o
oorí-etro-

QUARTO — Alugo mob. coni j
tel., roupa de cama, Ay. Cqv
pacabana. 1246, ap. 603,
QUARTO para môça ou ra»
paz que trabalhe íora. Pe-
di-se referencia — Telefone:
£7-0__!_L_rJ_"H-í-___
QUARTO — Pr. mob. ar
eond. temporada ou í.&o. —
Altu. 120 mil. Tcl. 20-521*—J^sípJL. —-¦ í,s-í
RUA RAIMUNDO; COBRISXA. . i
60. aps. 602. W3. 604. Fren-
te, eala o quarto separados, _•-
arm. emb. banh,, coz. dep.
emp. C.-s 220 000, Chaves c!
zelador. ADMINISTRADORA
NACIONAL. Av. Pres. Anto-
nlo Carios. 615. 2.» pav. TeL
42-1314.
RUA BARATA RIBEIRO, 369,
ap, 201 frente — Aluga-s* c/
sl„ 1 qt„ Jardim de lnverí•'¦
no, dep. do empreg. Ver ,c/
porteiro e tratar na Ru» Mô- -
xico 41 gr. 1308. Tel: .._„,-¦
42-5839. ____" .
SIQUEIRA CAMPOS 257 209."
Môça ap. montado procura
outra responsável para dlvl-
dir decpesas.

ALUOA-SE para môça. va-
i?a ou parte do apartamen-
to. Barata Ribeiro. 418.513.
ALUGO ap. mob. grande
qt. moblllado a 1 ou 2 ra-
pszes do comercio. Ver qual-
quer dia. Siqueira Campos.
210'201
APARTaTienTO-GASA. Tra-
vessa Pinto da Rocha n. 44,
a?. I; due» MtaA 2 qts- e!
armírlos embutidas, cc
eoülnlta, Jardim, área, dep,
ccrr.pl. empresada. PTôxlmo
Fluminense. Chpres n. 50."Trt-tor 

_t*K_ 42-3838.
BARATA RIBETROT .W2 —
Ahiara-^e vata rie _tai*agem,
fomente 4 meses. Base: ...
30 O-0-" Tratar e.\ o zelador.
COPACABANA — Alugo rica
mente
Ferrelr». 127 ap. 103. 2 quar
tos, copa-cozinha, salío. dep.
empreç., arm. embutidos.
Oelad.. nautllus, área serrl-
ço. Poís. vaga garagem. Cha-
vea c/portetro. Inf. 52-4133.
Carlos Var.
COPACABANA — Av. N. S.
de Copacabana 610, ap. 305.
Frente. 1 al., banh. Obs: aa-
la para comercio e depen-
denotas sanitárias: Tratar na
CIPA. Rua México. 41 aloja
tels: 22-8441 . 22-8153. Acel-
ta-se ofertai.

COPACABANA — Aluga-se
quarto frente p! casa! ou sr,
resp. lní. c port. Rua Leopol
l9_-riLí.uÍ='_2_í: (SENHORA Idô. aluíra um
COPACABANA — Aluga-se qt0, mob. 50 mili rapai
quarto senhor respeito. dle.«l_.„.,__.„_ em e(.lf. tm fren--
?ü IS'MT^' lníc,rma>ô" te ao 1133. da Av. Copac.
Jíl».-!l-:t.s-. ri 3- -«--• 0/ Sr. Raimundo —
COPACABANA — Alugo dc;.».ç.-f ,_ .„.
quarlo e sala conjuçrado. ba-1"!8*?"^*j*' Vlh ___
nheiro, ap. 412 da Rua San-1 TEMPORADA - Copacabana.
ta Clara, 115, chave com • o | aludamos apw. moblllados ci
porteiro do edtílrlo. Tratar peladelra de 1. 2 e 3 qta.
Rua Buenos Alreí, 300, sob.l Tratar com Sírgio na Rua-
COPACABANA - Pôsto 8els| Síf*.1*,^™- "• ^
- Alugo ap. qt. e sala, mo-'T<
bllodo e geladeira, frente. —

. Pr*d!o respeitável. Chaves
copa-1çom o porteiro. Rua Raul' Pompíla. 180.

202.

COPACABiVNA — B-.ia Miguel
Lemos, 51. ap. 804. 3 qt.i,, s..
2 bcnlis., coz. e dep. Aluga-
se, primeira locaçSo 38A mll
e taxas. Tratar Rua Pedro
Lessa. 33. rala 1 106 — Dr.
Rublnsteln.

. . .... COPACABANA — Qt., sl„ 55-
mobllladn,^ Rua Sa Vo moblllado, alugo têmpora-

da ou curto prazo. Rua Ba-
ra-.a Ribeiro, 668 ap^J09.
COPACABANA""—" Aluga-se
otlmo apartamento de duas
salas, trás quartos c! armários
embutidos, dois banheiros so-
ciais, copa, cozinha, Área cí
tanque e dependências de
empregada. Aluguel Cri .
350 000. Ver na Rua Toncle
ros. 239, ap. 201. Vaga dc
garagem. Tratar na Rua
Mavrlnk Veiga, 4 — 11° cn-
dar, ou pelos tela.: 43-4039 —
23-4362_ou_43____472__
COPACABANA — Aluga-se
moblllado c1 telefone. Fren-
te Cine Metro. Sala, 2 qts..
banh.. coz. qt. empr. ap. 001

COPACABANA — Alugo am-
pio ap com tr»s quartos.
salSo tíeoendenclas comple-
tes de frente, telefone e ga-
ragem. Ver na Rua aàstavo
Sampaio 4S0. ap. 701 Cha-
ves eom porteiro. Aluguel:
Cri 400 000 e taxas Tratar
Ban-o Araújo — 42-5554 e
42-3574
COPACABANA — Apartamen-j

TEMPORADA — Copacabana,
precisamos de apts, mobília-'
dos a fim de atender nossos "
clientes. Trator com Btrgtrt
na Rua Barata Ribeiro, 87.
tala 202. Tel.: .37-1 H8.v.
TURISTA — Aluga-.»e um 

'

quarto para temporada de cá- • •¦
Rua Barata Ribeiro».''

200 ap. 227.  ;
TEMPORADA OÜ DIAS de .
Tprala. qto.. fte. pral». v .pa-
norámlca, cl rcfelçüo. 2,3 ou
4 pessoa» — Diária 4 000 —» '
45-7576;  - -

TEÜCÍPÒRADA — Copacabana, '.'
alug. mob., tel, gel., TV — •"-!
Junto a praia. Tel.: 46-6174»
TEMPORADA COPACABANA ; ¦
— Ap. 1 qt.. 1 aala o/gel..-; v
Aluga-se Rua Raul Pompéla. .
201. Posto 6. Tratar com o
porteiro. ___.""*
TEMPORADA" — Aluga-se."'.i
apartamento mobiliado dif
preferência casal. Tel: ..«*¦ ¦-.1,
57-3750, daa 11 às 18 horast
"iá-  ¦ 

'_*_

TEMPORADA — Alug. «pa."»
moblllados de I. 2 » 3 quar^f.
tos. B. Ribeiro, P0 — 307 — -
57-8072

Trav Angrtneo 28. Ver dr,, »UjempóradA --- «rãÍ__'C«__93*S 
_MU' 

Traar 52*1334 «cabana - Diversos tipos ria¦-'-•iu±  apartamento mobilados Jun-
COPACABANA — Vende- to ; praia. Preços a partir

105 OCO ou diária!, do CrS .
com o proprie-

tirlo, diariamente pelo t»-i

se palacete cum 13 qnartos, !de 105OCO oi
.1 sniôes, varant!as, depen-!3300- T._-',nr¦-.•^«-.-av/.-llí/..^.^ -— ftl_i..iRiiiru- í-t ii _#i tti-r.n tl

to mobiliado, 3 ralas 3 quar-i^nclas completos — Ga-|?^B.. «^u3
tos, 2 banhelroe corlnha. Área;rapem na Kua Samt Ro»_tS.-_WJj._ig, __SV^TVT^T

L*:™.l__^_.y'__I?_5__!_ii.-!__-i_,--_iicom 3 quartos e banheiro de (man. 74 — Ver no locnl — iT_.h"rpoHA?A-7*.So,_.* KS?-
_• ALUOA-SE ótima» vagas a empregada e¦ garage, telefone. Tratar peles «eis. 45-4125!m'W «1 vina or _S___- UaSALUOA-SE ap. mobiliado em imôça que traba.he fona. Av. geladeira, televtsüo. «^ptrediw. ou 4(5.6132 _ Dr$. CarlosiSA.?;- rnf nf r>5-'el.Ô T»"lCopacabana, quarto e aala .Copacabana 363 ap. 203 -leonina.-, a tapetes. Rua Ta» J™ pJ^L «-»™»lgosto. 

Inf. o. po.telro. Te.,í
teparadeo — Tel. 37-5444. Copacabana. vier d* 6llvelra, S5 ap. 803. ou «.oa.acy. 20-3071.

10 meses,
38-3832.

m



é_à_________m_mz - -

6 — 2.* Caü„ Jorritil do Briisll, Sfibndo, 21-fi-flS ^_^
Alu- ALUOO quartoVAOA para carro. Onrngmn JARDIM DOTANK.O

em Capacabail». Rua 1'fttt- "
la Proltns. AIukb-ío por 4
moses a Or* 40 000, por mí-i,
Tel, 37-11.36, ,
VAÓA — Álíma-so ôtlmo com
todo* os direitos para moça
que. trabalhe fora. Tratar .(.-
bado depois dos 14 honra, do-
mlimo ito todo, 30 ooo. Av.
Prado Júnior, 145, ap. I 005.
— Copacabana,
VAOÃ8 para môooa cõín re-
feições — 36-4382,
VAGA — CrS 30 mll, MÔQ»
respeito — Inhangá, 22, ap.
3_~- Copacabana.

uma

VAGAS automôrela — Alu-
KA-se 23 e 30 mll — Domin-
goa Ferreira, 330 — Oar:.-
jfwn, ,
VAGA pl moça, mob-, roupa
de cama, caí* da manhft,
SO OOO ou dlarlo de 2 000. Tel.
36-7333,
IPAN. - LEBLON

doisf.n-8« confortável cn;o
pav., centro do terreno, vtt-
rtuida, 4 quartos. :t solas, eo-
pa 2 liiiiin. sociais, con. la-
vanderlu aarngem, dep. emp,,
Cr» 400 000. Ituo Engenheiro
Pena Chaves. BO. Tratar AD-
M1N1STRAÜORA NACIONAL,
Av. Pres. Antônio Carlos,
015. a.» PtV. Tal. 43-1334. ,
JÓQUEI — AIuro-oí qtmrto
ou soja <Je fronte, podendo
lavar e cozinhar, a casnl ou
rapiuen. Av. Rodrigo Otávio.
22(1, ap. 106
JARDIM BOTÂNICO — Aluso
np. de _., 2 qts., coz., banh,,
Área c' tanque e dep. empr.
Rua Pacheco Leito 150 cl II
np. 304. Rase Cr» 320 mll. Ver
hoje o dia todo.
LÃGÕA — ÃÍUK moblllado 1
com telefone. Fonte da Sau-
dade. 308 op. 201. 3 quartos.
llvlns. tlop. empreg., fitíà *or-
viço, or condlc. maq. lavar,
irelodclra, Nnutllos, rlcamen

duna moças dc boa itpnrêu-
oia, Ooncte de Bonfim 408,
sobrado — Tijura.

ÃLl/ri A -8E" o'iiã(i" pequeno, a
casal\ 90,000,00, R. Condcrtba,
17. Tl)ucii._  
ÃLÍÒ~DA iiÕA VISTA —
Aluga-se np. 3q. el., b. eom.,
coz., dop. t.mp. e garagem
nn Run Muçil. Tttitnx pes-
K.inlmeule _mesma rua, 431,
ALUGA-SÊ uma cosa — 350
mil. Boas acomodações e ga-
rogom. Clemente Fulcao, S3.

ÃLÜÒA^SÉ — Apartamento
na Haia Campos da Por.. 108,
ap. 304. Chave» c| porteiro.
Depósito de 3 meara. Tratar
2* íelra na Av. Nilo Peça-
nha. 12, 5.". o! 504. Tel.I ..
22-P3B4 depois do» 12 horns.

nu PUA Aitulnr n. 30, ap. 104 — TIJUCA - Alugnmoo np

ALUOA-SE quarto para um „
óti doía rapaiea. Ipanema, te moblllndo c/tapetes, mô-
----- -• vels quadros. Tratar antes

de ver c/Sr. Frederick. Tel:
27-3290. Inf. Sr. Carlos pixel:
32-4133.

37-5206 — Norma^*ALÜGO 
maravilhoso ap. 11-

pamente mobilado o atapeta-
do com 2 salns. 2 quarto»,
copa, cozinha, etc. Possui 10
armários embutidos, gelndei-'',A. catereoíônlca, telefone o' garagem. Deslumbrante vis-'* 
xa para o ínnr. Marcar visi-
tas çelojd^iJ^1*1!:

, ALUGO ap. 302. General Ur-
quU». 242, quarto, snla dep.
voga garagem. Chaves portei-
ro — 200 000 e taxas.
ÁLUGA-SE o ap. 211 da Rua.
Alberto dc Campos, 51. Vor
ao" local, pela mnnh&. cl a

: -proprietária. — Tratai: Av.
Oraça Aranha, 333. a] 206.

* .daa 14 às 16 horas.
ALUGA-SÊ ótimo ap. luxo c|

•telefone, Jofio Lira 32 ap.
210, 2 bons quartos. 6ala, de-
mal» dependências. Cbai-as

• local. Tratar tel. 57-9133. —
, -Aluguel_300 000.
' _/tí»ARTAM£NTÒ no Ãrpoa-

dor. nôvo. R. .Francisco Otn-
viono, 161. Aluga-se. em pri-
metra locaçfto, no 1.° andar,

. acabamento de luso, 270 ni2,
4 quartos, living. 2 quartos
empregados, 1 reversível —
Telefonar 47-3103, ¦ D. Teresa,
AiÜGA-SÉ vagas para moças.
Rua Prudente de Morais. 269,
ap. 400 — Ipanema.

LAGOA — Alugo casa cl 2
solas. 3 qts. e dcmnls depen
denclns na Av, Alexandre Per
reira. 600 000. Tel. 57-6917;
LÃÕOÃ — Aluga-se ap. três
qts.. sala, dep,, conforto. Tra
tar tcl. 27-3610, ci D. Lúcia.

ALUGA-SE na Usina — TI-
juco, o opartomento 8/ 101
da Rua Rooha Mirnnda. 20,
el 2 quartos,-ampla sola, de
mais dependência», quarto
do empreenda e outro quar-
to de fundos. Primeira lo-
cnçfto. Aluguel 200 000. Tel.
43-3137.
ALUOO quarto, móveis, tele-
fone, uma ou duas moças. R
Hoddoclc Lobo, 191, ap. 506,

ALUOA-SE uma casa c| cola
cômodos e dependências. Rua
Conde de Bonfim. 788, fds,
ALUGO tun quarto grnnde
para 2 acnhores, R. Haddock
Lobo. 39,

ALUGA-SB ap. na R. Hum
torto de Campos. 835, ap. 202.
Leblon. ci living. 3 qtos. c!
armários emb., 2 banheiros.
cor., área de serviço, WC e
qto. de emp., garagem. Trn-
tar endereço acima. Tel. ..

.27-4360. Preço Cr» 500 000
íora taxas. 
ALUGA-SE o np. 401 na R
Henrique Dumont, 75. ti aro-

-pias sias.. 3 qtos., coz.. bani)

ALUOA-SE belo op. flj qunrto
enorme, a. sep. c. b. 115 700 a
cosa! a1 filhos, Ruo Condeu
ba. 43. tel. 38-6966. Usina.

Aluga-to masnlflco ap. com
anlfto. 3 amplos quartos, ba-
nhelro, coa,, dep., emp.,
arco e garagem. Crí 270 000.
Chavos no local. ADMINIS-
TR ADORA NACIONAL, Av.
Pres. Antônio Carlos, 613,
J,o_jiav. TeL 42^314»_
RUA 

"BARAO 
DÊ"8ERTÕRIO,

13, ap. 201 — Frente, «ala, 2
quartos, banh. coz., dep..
emp., arco. Chave* o! cela-
dor. ADMINIS1RADORA
NACIONAL, Av, Pres, Anto

qinu-tos, snln, coa., banheiro
Arca, banh. empr.. etc. Itua
Tomits Coelho. «2, ap. 202 —
Cliaves im Hua Ualloziir Lla-
bon. n.o 117, c| Sr, Bernardino
r tintar Largo da Carioca, 3,
«ls, 401-2. Tel.: 4S-0072 —
Imobiliária Sagres Ltda,,
TIJUCA — 8. Pena — Va&as.
rapaz.es o môçn» educados, p|
ref-, amb. vigorosamente fn
mllar- q. alnteco — 34-5387,
TIJÜcÃ — Àl"uBn~-!irVmo~"vai

2 M.UPA-SF! quartos, — Trn- FPHGUISSIA — Aluita-se R..ALUGO quarto pi eiir.nl cl
Ur uo Rua, filio Fronclisoo Momorê, 2:|, an. térreo, 2 direito eo/,lnlior. Uua General
Xavier, 300 — Tel.: 48-1024. quartos, «ala, aluguel o tn- Belford -103. — Est. dn Rocha.
OASA -'AlUgft.»0 ilár». j&Jg KJ"* 

ll ** 15"' AV. SUBURBANA, 0 7112, c/0
Jaú). Rua ,q»nwjleír!i?.JÍ}|jXcAiüwÃCÍUA~~^™x»:

ALIIOAM-HK vOrliut ap*. nm-, MEIER — AlU»a-«e o ap. 20J

1 pavimento, 3 qimrlos, 1
snlu, hunlielro fl cozinha •
Ver no local das 8 íin 18 h
— Tratar tcl. 38-3008.
GRAJAU — Aluga-86 1 QUor*
to, para um casal som filhos
com ou «em rofelçfto. Rua
Teodoro do Silva 873.

!.,.!0,.íí?rl0,• 6l5' 2'° p&v- ™- Sioíranclico Xavier; .167 ca•'"IJ'4' l«a 3 np. 102, Tel. «-8262.
go pnra mpM, Tratar Rua ,aRAJAO — Engenho NOvo —" Alugn-to ótimo conjunto de

RIO COMPRIDO — Aluga-so
na Rua Santos Rodrigues, 142,
o op. 403 de frente, grando e
bonito. Vcr no local «Abado
e domingo. Trotar no Adm.
Fluminense 8. A. no Ruo do
Rosário, 128, tel.: 52-828K
RUA CASÍPOS"'SÃLES". 43. ap.
103, sola, 2 qts, • dep. emp.
aluguel 231 mli e Uixmí.
RTOCOMPRÍDÕ"— Alugo ãp.
frente, 2 quartos, ani., coz..
mais peçoa. Rua Itapiru/n.°
15711301.

MUDA TIJUCA — Aluga-«e
op. dc luxo — 1 saln, 2 qunr-
tos e dependências, Cr* 220
mll. Rua Oualaratuba n. 44,
ap. 10i
ALUGA-SE ótimo ap. ÍOI Ruo
Visconde de Figueiredo 71.
próximo Praça Saens Pena,

RUA ITAIPAVA. 136. ap. 301
— Alugn-se ap. frente, sola,
3 qts., arms. emb. banh. área
e dep. comp. emprog — Crs
230 mll — Ver e tratar no
prtprlo sp. Sábado das 13
as 18 horas e domingo, das
9 àa 18 horns.
PÇA. BANDEIRA
S. CRISTÓVÃO
ALUOO quarto pl casal e Ta-
pa p! mflça que trabalhem
íora. R. Pedro Guedes 15 — ...Praça Bandeira, perto Inst. K amplos quartos, saleta. «a
Educação. Ia. demais dependências, co-
APARTAMENTO — Ãlüsa-se rinha. banheiro azulejado oti
na Rua Parla Brasa. 21, pré- teto. Chavos locai. Trntar
dio n.o um, as chaves estâo 57-S133. Aluguel 230 000
no 301'. Dona Alice, também
dá entrada pela Travessa Fl-

de Meio.
ALUGA-SE — Úm' quarto e
uma vaca há rapaz dc res-
pelio. Tratar na R. Be.0
^-.V,;_8i_Çrtstov5o:
AMPLO apartamento de fren-
te ,a!ugo-6C, 3 quartos, sa-
lo, banh. cór, dop. empre-
sada. Rua Sergipe M, ap. n.
301. Praça da Bandeira —
Trator Raa Uruçualana, 33
AUTOA-SB —

RIO COMPRIDO — Aluga-se
o ap. 201. Rua Arístides Ló-
bo. 118, c| saia e qunrto so-
parados' e dcmela dependên-
cios. Ver dos 9 às 12 e das
14 às^ 17 horas, no domingo.
8ÀENZ PENA — Alugam-se
aps. novos, l.a loc., 3 qtos
al. dep., de frente, 210 — e
fundos, 200 mll, depósito ou
fiador, R. Gen. Roca, 128,
ea chave* Araújos. 110. voga
para carro, tel. 38-7621.

ALUGO — Quartos s. mov, a
2 ou 3 moços e senhoras, p.
levar e coz. Nio tem depósi-
to. R, F41ix da Cunha n.° 48.

TIJUCA — Rua Antônio Ba
«llio, 63. ap. 103. 1 al., 3 qts,,
bonh., coz., dep. emp. Ohaves
na portaria. Trator no CIPA.
Ruo México, 41 s/loja, tols:
22-8441 a 22-6155. Acelta-se
ofertas.

TIJUCA — AIvsohic oo. 203
Ruo Santa Luízo 82, com 3
amplos quartos, snla, dep.
empr.', vnga carro. Chaves o|
rcttulor. Tratar 40-8841.
TTJUOA —.AlUgO ap. ^a!o, 2
qt*., dep. empr. Ver R. Mo-
rales de Los Rios, n. 21.
Preço 175 mll. Tels.: 36-7715

27-5800.
TIJUCA — Alugam-se ops. do
sala. qunrto e dependência, e
de sala, 2 qunrtos e depen-
dênclas, em edifício termino-
do de construir na Rua Mnlo
Lnrerdn, 222. Ver c trotsr no
loct.1, sAbndo c domin-io
nos demais dlns, das 9 &s 12
horas, na Travefso do Paço,
23, «rupo 505, ci Dr. Paulo
Artelro. Tel. 31-3475.

sala c quarto do fronte, em
cnsa de todo conforto. Rua
Araújo Loltfto n.° 372.
UltAJAÒ —~Al'ugo~op. C-01
Rua nnjü GnbngllA 10. conj.
com kit. e torraço. Chaves

porteiro. Tratar tcl. .
22-2057.
ORAJÂO — Aluga-ee ap. com
3 qtd., ».. co?,.. banheiro, etc.
Vcr Rua Caruaru 061, ónibue
422 na porta np, 101, nio tem
telefone.
GRÃJÃO — Alugo-sc aparta
mento alnteco, holl, saio,
dois bon» quortos. um poque
no armário ombutldo, lardlm
de invento, área envldrnça-
da, dep. empr. Or» 180 000.
Fone 46-4561. _____

TIJUCA — Alugo ou vendo
apartamento moderno, prédio
3 pav. (2 salões mármore,
lombrls etc, amplos dormi-
torlo:,, copo, coz., pint. óleo,
Arco 160 m. Rua Borào Its-
paglpe. esq. Valparaiso n. 623
ap, 302. depois 14 horas.

TIJUCA — Alugo residência
dois partos, (op. tipo casa)
saleta. sala, três amplos
quartos, banh.. coz., copa,
dep. empreg., cisterna, arm
emb.. quintal. Aluguel CrS ..
350 000 mais encargos. Inde-
pendente, náo tem coedomt-
nlo. Ver sábado e domingo.
Rua Engenheiro Adei, 54 —
ap. 101. Tratar Rua das Mar-
recas. 40, sala 705. Telefone
52-5481.

ALUOA-SE 1 quarto para ra-
pazes do comércio. Rua doa
Araújos 48 — Tijuca.
APARTAMENTO — Aluga-*e
3 quartos, sala. duas varan-
das, dependências. José Hi-
gino 87 ap. 203. visitas de
íecunda a jjBjájjO,

_n na Rua Condido Boniclo,
2 000, coea 10, 3 quartos, 1
sala, dependénclos do empro-
unda. Ohaves nu casa 8. tcl.
830.
JACAREPAGUA — Aluga-so
cnsa com varanda, naln, 2

3unrtos, 
copa-cozinha, banh.

o cór. qunrto de empregado,
boo orea o telefono da Co-
tol. Vcr na Rua Pedro Telos,
n. 303,_c| 7 — Praça Boca,
JÃCAHEPAauÁ — 

"AJuga-sõ

casa 2 qt«„ snla grande, co-
pa, garosom, quintal, ótimo
local. CrS 150.000. Rua Ede
gnrd Wernock, 327 c/45. Tro
tar, tal: 38-9430.  
JACAREPAGUA 

"—"Ãlugó 
ou

vondo cnsa c/ 3 quartos, 2
salas, cozinha, copa, bonh..
qunrto de costura, dependên-
cia de empregada, garagem,
Jardim, otc. — Rua Cündldo
Beniclo. 3 90»

aluga-se ótima cano, .1 q.
sala. oon., banh. c depend,
de omprepada. OMciiduro,
ÁLÜOA-SE 

"ótima" 
císã,- óóm

varando, 3 q,, snla, cozinha,
banheiro comploto e gBro-
gem .Rua Antônio Pádua,
1)2 —43ompalo.^
AÍIUGA-SE Boúrido o/"3 qts..
2 «nine, cozinha, bonh. e
mais depond. Aluguel: 120
mll. Rua Figueiredo Plmen
tel._l02_-- Abollçfto,
AÍ.ÚOÃ-SÊ"

TIJUCA — Alugo op, 2 quar-tos. s! dep. comp. e terra-
ço coberto, np. 2. Chaves na
0| 4. Rua Bar&o de Itap«_gi-
pe 386, gj 3.

TIJUCA — Alugo-se o ap. 403
d.. Rua Delgado Carvalho, 30,
de balo, 3 quartos, área de
serviço (copa) depend. em-
pregudn e K&nt&eni, Ohftvea cí
o zelador. Tratar 34-5310.
TIJUCA — Ahigõ ap. Rua
Bar&c de Itapaglpe. 388. ap.
201. 3 quartos, sola. depen-
dênclas completoa. 
TIJUCA — Alugo ap. de 2
qta., saia dep. Rua Mães-
tro Vlla-Lôboe, 126. ap. 101.
Sr. Fernando. Cr? 70 000.
TIJUCA — Ãíuga-sc" ãp. 4
da Av. Maracaná. 1 373, rom
saMo. 3 qt». demais d-e-
pendências e íocal para par-
queamento. Ver no loca! e
tratar pl tel. 22-1625. c| Sr.
Theonllo.

i.ÜÕAR porá guordor mó-
velo ou quulquor bagagem
cm espaço da loja. Preço
barato. V. Isabel. Telefone
58-3264.
MARACANÃ — Alugo Rua JI-
qulba, 155-102 3 quartos, sa-
la, copa-cozinha, orea o dep.
empreg., peq. Varando. Ap.
de frente. Chaves c/o portei-
ro de 7 às 12. Ini. p/tel.:
52-4133. André.

JACAREPAOUA — Aluga-so
cosa, sala, 3 qunrtoa. cozinho,
banheiro cm cór, todo laje.
— Ver nn Ruo Jerônimo Pin-
to n. 76, casa 29. Chaves cl
cap, Ivo no local. Tratar p|
tel. 52-9498, à noite 38-9015.

Apartamento
1107. duplex. na Proç.i da
Bandeira, 179. Chaves no
portaria.
ALUGÃ-SE o ap. 326 dá R. ÍJns. área plantada com fru
Mouráo do Vale. 15. ci 2 qt*., tas. Clima de montanha com

ALTTGA-SB bela cosa no Al-
to da Boa Vista, Estrada Pe-
dra Bcnita. 504. 5 quartos, 3
banheiros. 3 quartos empre-
gados, num terreno de 4.000

eoc. comp., dep^emp^áreaj^ e ;> nÇa dVcídsde:' serv. todo .- na APSA. Trov. Ouvidor. 32,
2.», doa 12 às 17 hs. — Tel.

_.-52-5007.
, BARRA DA TLTUCA — Alu-." 
go-se para temporada ou ilni"¦ «emana próximo praia, pe-¦ queno »píirtamento mobília-
do oom geladeira, vaga ga--agem e fogáo gaz .Avenida
Olegário Maciel n." 340 r,p.
391 Edifício Mouaroe. Infor-
mações cota o porteiro^
IPANEMA — Alugo O ap. 202,

,da Rtia Baráo da Torre 225.
com 3 qt«. sala, etc. Vor e
trator no loe&h

clas 9 às 16 horas.  _| Dista do Leblon ou da Pra-
VLUGOí"quartos" independer.- ça Sanea Pefta, 15 minutos.
taa para moças que traba-jSUéncio e oxigênio puro. só
lh»m — Campo de São Cris-'serve para quem tem carro
tóvfto._43. Tel: 38-3961. D. Llgla.
ÀLUQO — Ap. 301 da RuaJAUJCÍÕ um qt, a., var., banh.
Fonseca Teles. 183. sala, 2 completo, coz. e irea, na Rua
quarto», banheiro, copa e cc-| General Espirito Santo Car-
Elnha. dcspetiíA o &rea P&^idoôO. Tratar n.° 373 eobrado.
serviço. Tratar R. Mayrink iTel. 58-833^
Y.\x*-J«7,SX 5a* I.ÍS.ÍV |ÃE5QÕnúm quarto a 3 ra-Tél-iJ«_^LSL2!i-§?SÍ??i- pazes espanhóis de rejpello
ALUGA-SE apartamento c/ Rua p-^u da Cunha, 24. ap.
mobüln. ou sem a mesma uo joi — TIJuca.
K^V?\BAn<^-J:la' »P'ÍÃLÕÕÃ^ÍE~SSi quarto com706. das 9 ás 12 horas.

TIJUCA — Alugamos ap. 404
da Rua Alzira Brandão 210,
2 quartos, sala, cozinha, ba-
nheiro, dependências comple-
tas Ver no local. Tratar na
PREDIL IMÓVEIS LTDA. —
R. México 119. gr. 1603-1606
TIJUCA — Alugo-se 1 pe-
queno quarto para uma
pessoa fo. Alugurl 33 mll
Ver e tratar com S. Vlctor
Pio. Rua Delcado de Car-
valho, 46.
TIJUCA — Aluga-se 1 bom
quarto, cl Janela, Junto so
banh.. a casal. Aluguei 35
mil. Ver e tratar eom o 8r
VIctoT Pio. Rua Delgado de
Carvalho, 46
TIJUCA — Rua Dr. Sataml.
nl. 296 np. 208: 1 «!.„ 1 qt.t»ah.. coz., dtp, empr.. Área
d tanque. Chavee na porta-
ria cj Sr. Afonao. Tratar nsiif
CIPA. Rua México 41 atloia.1 ~

JAKAREPAGUA — Freguesia.
Alugú-so pequeno apartamen-
to moblllado paro temporada
ou fim de semana. Rua Oe
mlnlono Goés ao lodo n.° 777
Rua Hum (1) lote nove.

PRAÇA 7 — Ahiga-se um
átimo apartamento de oala,
2 quortos. etc. Prédio sobro
pilotis e soláo de festos, pri-
meiro loca^áo. Ver no Ruo
Luís Barbosa 28, ap. 202. —
Tratar no Lareo de S4o Fran-
cisco 26. Orupo 1 315 depois
dnt, 16 hs. Dr. José.
QUARTO — Pça. 

*7, 
alugo

ótimo, frente, er stnteco cm
ao. peq. lom. Para 1—50
mil ou pl 2 Sras. — 35 cd.
33-9736.

ALUOO apartamento novo,
no Rua Alves do Vale,
336. Vila Valquelre. Tratar
no mesmo rua. 420, op. 201
VILA VALqUElRE— R. Qul-
rlrlm, a-ltiga*» casa grande,
com qulntnl. Ohnve» no Rui»
Baráo 1430. Tratar Av. Rlo
Branco 156 sl 734.

Apartamento
quorto. «Wa e depeudcncloa.
Rua Camnrista Meler, 260.
bl 0, ap. 201. Das 8 titi 12
hs.
ALUOA-SB um 

"quarto 
_ Rua

Engenho Novo, 460 o um ou
doiB rapazes que trabalho
foro. 
ÀLÚGA-SE cosa comi 2 quor-
los, aala, coz., em rua par-
tlouior. ver, eábodo e domin
go das 8 (us 12 horufi. Rua
Ana Nery, 662. cnsa 51. Tcl'
29-3071.
ALUGO ou .vendo ap. de so-
ia. 2 quartos, e mais 2 quar-
tos peqs., com garagem pri-
votiva e slnteco. R. Tenente
A/.aurl,_44 ap. 103..E. WOVO. -
ALUOO »p,.120.000. 2 

"qüor-

tos, 1 solo e demais depen-
dêuclos. Ruo Cadete Polo-
nlo. 596, op. 201 í. Tratar no
local ou Joaquim Meler,
36-A..
ÃLUQ^-SÉ* ÕPm «ala. 2 qts..
coz.. banh. Ru» Caplt&o Re-
sende. 211. Mcier^ ;

pios nn 11. República ou J-'a-
•/.epdh dn Blcn, 160, perto ila
nstaçAo. Tintar nn APSA, —
Trav. Ouvidor, 32. 2.", dn»
12/17 hs. Tcl.: 5J-3007, __
AIJÚOÀ-SE ap. 302, da Ruá
DIAS do Cruz, 74, ei el.i.. 2
qts. coí. bnnli. dep. emp.
Tratnr APSA. Ti. Ouvidor,
32. 2." and., cie 12 áa 17 h.
TeL _^_t___0<yi_.
ALUOO np. 

"ÜÕt, 
dii Av, Bií^

burbana, 8 303 (Plcdode) c|
2 qta^sl^tc^Depótólto.
Ai.UGA-SB úin ótimo np. Av.
Mlriindala. 1 506 — Nilópolis.
ÃLÜcib casas a partir tíe 3Ü
mll, tlc 01|ndn a Nova Igua-
ou. Tratar Rua Marquesa
Orlzeltt, 345_—Edson P.t_™oí_
ALUGUÉIS para ,-,\;,i. e
nps, fornecemos fiadorus
ini-ciisavi-i-, — Laro-o <lc
Súo Francisco, 26, g/ 1119,
ALUGA-SE — CÜja, 2 quortoS,
snla, qozlnhn, banheiro, área,
varando. Tratnr, Rua Mona
Barreto, 06 — Nilópolis.
ÃLUCÍd 

"bTlã~rõsídênt-í_õrFln-

tnda a óleo, R, Pádua n. 126
— R. Albuquerque. Cliaves
«o lado n.o 84, Aluguei CH
120 000.
ÃLUQÁ-SH ap. 4Õ3 e 

"302,

Constança Barbosa, 06, o;
sala, 2 qts., bnnh. coe. dop.
cmp. Tratar APSA — Trov.
Ouvidor, 32. 2° and., do 12
^Lü-h' Tel. 52-5007.
ALUGA-SE sobrado dois quor-
tos, «alo, cozinha, banheiro —
Rua Snpopembo, 1 170. Ben-
io Ribeiro.

VILA VALQUEIRE — Aluga-
se uma meta áçtm no Rua
Uticopi n,° 19 op. 10U

TIJUCA — Rua Toraoz Coe-
lho, 34. t,p. 201 — frente —
doja quarto». Chaves com
encarregado, 8r,, Geraldo.
Tratar com o Dr. Joaquim
Simões de Parla, aa Ruo Al-
dado Guanabara. 17. ai 610
— Korarlo. 9 áa 12 hs.
TLTCCA — Ap. .V.uga-se cl 3
amplos qte., 2 paios, banhçlrtv

QUARTO — AWga-se a se-
nhor. Eurico Rabelo, 87, ap.
2 — Maracaná. .
RUA Vise. Sta. IsãbeL 559
sp. 203 — O zelador. 2 quar-
to*, banh. ooz. Cr» 140 000.
Chaves ea uelador. ADMI-
NISTRADORA NACIONAL.
Av. Pres. Antônio Oarlos.
615. 2.» pav. Tel. 42-1314.
RUÃ ARAXA", Í3* — Ãlu-
gam-se os ap«- C-101. frente
e 401. fundos, e: sala, dois
quarto*, banh.. cor. dep.
emp„ arca. Cr» 120 000 e
CrS 150 000. respectivamente

VILA VALQUEIRE — AtU--
í:a-s« na Rua daa Oaméltas
ii» -367. ap. 202. conl saleta,
sala, 3 quartos, banheira
boa cuzlnha, área com t«H-
que e Xoftfco. v«r no lot'^1
com o Sr. Rodrigues.

ALUGA-SE um quarto para
dois rapaws. Ruo Arquias
Cordojfo, 223 — Mélcr.
ALIÍGA-SE — Umo coi» com
2 quartos. 30 OOO. Rua Dr.

APARTAMENTO — Ahigo^se
salso ,2 qts., coz.. binh. cor,
orea c! touqnê. Rus. Ferreira
Sampaio. 13-202. Cliavns 302.

CENTRAL

ALUOA-SE 1 cosa. 2 quartos,
saio, coz.. banh. Rua A, 22,
final da Camarlâta Mclor. —
Conduçáo: Unha 247.

da Ilua Capltáo Rezende,
656. lníormnv'Aeí tol. 49-1040.
MKllill — Hun Pndrã'"iidc'«
fonso Paüalva, isi op, 117, l
Bl. 3 qu. bnu. O0B. dep, cmp.
ári-n c| tanquo. Ciiovca un
porniln, Trnor na CIPA. II.
Mêxlro 41 «| loja. Telefones
22-8441 e 22-813». Acolnm-s»
ofertus.
MADUREIRA — Caaa, Alui
líamos uniu parn etcrltório,
consultório etc, na Run Cnr-
valho dc Sousa, 247, Ed.
llnli. Comércio, choves com
porteiro o trntnr Lnrgo C«-
rtncn, 3, «ls, 401-2 — Imobl-
liaria Sagres Ltda. Telefone
42-0072.^
M2JBR.—-' Rua 

"Òimves 
Pt-

nhelro, 33 — Magnífico resi-
dêncla, c| varando, snln, 2
quartos, banh., copa, co».
entrada p! carro, amplo
quintal. Chaves no n. 37.
ADMINISTRADORA NACIO-
NAL. Av. Pres. Antônio Cnr-
los. 015._2.° pov. Tel. 42-1314.
maòXlhíaes BASTOS —
Aluga-.ie sala. 2 quarto o de-
pendências. Run Coronel Va-
lenço. G7. cosa 23. Tei,: 
52 -810(1^
MEIER — Aluga-so ãp. am-
pio. 19. Padro. Rdcfonso Pe.
na.bn, 60, cj IV, 2 q., sl. etc.
gde. área. l.a loc. Choves no
70. c| proprietário. Fiador
Idôneo ou dep.
MARECHAL HERMES —
Aluguel sobrado, Ruo Slrlcl
544, dois quortos, snln, co-
zlnha, área. Tratar (fel. ..
22-3937. ¦ 

ANCHIETA — Aluga-se qual--
to, sala, coidnha, banh. Alti'
guel Cr» 45 000. N. B. pa.
ra militares quo dêem descon-
to cm folho. Trntnr na Estra-
da do Ene. Nôvo 230. lote 59.
Anchieta.
ABOLIÇÃO — AlUKa-se um
ap. na Travessa Cordeiro n.
16-201, Vcr domingo das 8
k» 13 horas e outros dlns tra- 202
tar na Rua Cabuçu 150, Llna ---^ ¦
Vosconcelo», ou pelo telefo-]", .
ne 29-2549.

MAREOHAL HERMES —
Alugo op. 302, Rua Sarava-
tít 149 o| 2 quartos, «ala, eo-
zinhn, área. Chaves p| f] ap.
301. Trator tel. 42-3300.
MEIER — Alugo 

"ou 
vendo

apartamento c/ 3 quarto*.
cala, copa, área, « estaciona-
mento p/automóvol. — Ru»
Capltáo Rezende, 448, c/, ap.

Fone: 28-7782.

ALUOA-SE op. c/ 3 qt*.. aa-
la por Crí 150 mi! e um qt
e al. Rua !'• ••-'.> >-. da Silva,

ALUOA-SE apartamento no-
vo. solo. dois quartos, eozi-
nha, banheiro, quarto em-
pregada. Bu» Bento Gonçai-
ves. 256 casa 12. Engenho de
Dentro.95, próalmo da Rua Ana Né-I

ri. Staçáo do Rocha. ABOLIÇÃO _ Aluga-se um»

tr^\T%^t,^.^Ú^^^^^^-
íren!*. Ver e tratar na Av,
Suburbana, 9 836. ap. 401,
das 8 às 16 horas.

coainhs. dep. empregada, ««-chaves eí" Mlâdor. ADMI-
racetn. R. Radmaker. 4, ap. j nisTRADOBA NAC JONAL,
302. Ver hoje até as 13 hs.iAV Pm_ Antônio Carloe,
T?l:_.thQ1l-_—...'E?V'e!__i'L ,.-. 615. 3." pav- TeL CM314,
TTJUCA — AÍusa-ae ap. 4Õl|si7ãA e qusrto. Âluga"-Hiê' na
da Rua Haddock Lobo. 4t9jRul Bnr40 dt Mesquita, 9S1.
dê^?^3VeY'no^octl ¥t£ TOAl&a&^Jto&Mjpl

^.yJ}.ySPy°?9: iseUielro Paranaguá, 48. Tra-
TIJUCA — Aluga-ee otlmo kar 29-3311.
ap. na Rua OnigttU. Tmur'
p«lo tel. 43-0920. Dr. Matias.
d« 9 is 16 horas, a partir de

f«ira.

: refeições a casnl ou duss
AIIIPA-ÇF Pn _P \t._\_ fi. moça» que dêem referências.aluua-jc dp. oe ueine, _\ ,Rua ^d-^j +_e?„, njuca.IPANEMA — Aluga-se op

sala. 2 qtos.. coz., banheiro: „ ,1=5- ;=-í,í',-
6 dep. empr. Ver cj portei- Juado Pa KUa Mi, 889, 2 IÇ.!-.3VR?'Í.:. __
ro. na Rua Visconde de Pl-i . 

(APARTAMENTO d» trente
- ràjá, 646. ap. 701. Tratar em! quaflOS, 3111013 S3I3, C0ÍI- jr-cttf. r._m elevador — Alu

sjoáo Portes Engenharia 8'AÍ1, , , __,.__ iíg«-se na R,

Tels.:' 22-8441 e 22-8155. Acel- TIJUCA — Áluffam-se óti-
. _.._¦ oferUJt. mo* apâ-rtajnçnio*. todd de
:rfriirAi '_TZr^Z___.~__"~r._7 frente, mn tré» quarioe,TIJUCA — Aiusa-ee ap. sala. >;_,.,,¦« Uttmr T\--*ncia ccil-quarto. eorJnha, etc. Rua gS^T ütiv*«mSUrusual 291 ap. 101. frente. RllA *- de???<1
Aluguei 150 000. Tratar Av.
Rlo Branco 156 ai 734.

_ .TIJUCA — AIuks-í* «p. cíGonrasa Baa- j „.,, __^ átr_ ccmJ de
Tratar emlquarioS, 3111013 5313, COZI-jf-dil

-.Joáo Fortes Engenharia B'A \ , , ,,_ olg«-»e na h. t*onrag» m»s-:j „;» „. at„ comp. d.— Seçáo de Admtótotraçto flha, D3nheirO COÜiplelO, 1W .381. ep. 304. saia. 3 qta, empr. Mír! Bario de ítap»de Bens. Rua México, 21. Or. ... dependênclaí. — Chave» na!,.,^-, 7. t„ 40! v„ hcl-'^202. Teis.: 32-3929 e 22-2215.jvarandas e ofiiTi3 area. — Up. 204. h i« r'?'i.™ti <i. S t,
Tqu^au"-A^°nhan^IChaves com o zelador no h'^^^, ?A*^fe.?Sa^?^oát_^

. iap-empretatu. cr* _,. ,.!C3|. Tel. 28-03C0, - Sr. tea^ S^S w?^ TUUÜ -AfU9»mòs em ediíi5« 000 mais taxas.
vts com o porieiro.

Cha- íAmiiiom.
IPANEMA — Alusa-se. de ALUGA-SE ap.
írente c. 3 peças amplos pa-
ra consultório ou escritório,
2." and. K. Vise. Pirsln. Ed.
Comercia!. Alusuel 25O000Í {7 hi, Tei,: 52-500
mais xax_\ Tratar ACIR —
Administrado. Tel. 32-9733..
Ipanema — Ãiusã-se na R.
Alberto Campos, 25, sp. 409.
Quarto, saieta, sala cozinha
e banheiro. Ver no local com

.0 Sr. Joáo. Tratur na Cia.
Auxiliadora Predial. Travts-
sa Ouvidor n.° 32. 2.° and.

401

IPANEMA — Temporada ou
nté Janeiro, aluso sala, 3
quartos, r./ arruar, depen-
déncia compl. gar. tel. gel,,
móveis, barato. Chav. port.
Vtec. Pirajá. 133 ap. 203. —
Tél. 47-9730,
IPANEMA — Aluga-se «P•101. na Rua Vise. de PirajA,

R.
PreilelE. 169/dt »la.. qto.,
bonh.. coz. Tratar na APSA.
Trav. Ouvidor. 32. 2°. daa 13/
17 ha. Tel.: 52-
ALUGA-SE úm" qusrto na
Rua Baráo rte V*bá. 88. c! 2.3,
Praça da Bandeira, a uma
moça ou senhora que traba-
lhe íora, aío cozinha, unic*
Inquilina

ÃõSraA-sE- ____ aai» «anda Md nôvo, na Rua Almfé.
com direito a coslnhar para
caíal si filhe* ou 2 senhores.
ba R. Haddock Lobo. 39

ta*. Av. Etíjmn Passtw, (ST,
d=us 9 ás n horas.

VILA DA PENKA — Alusra-S»
um an. na P.ua Engenheiro
Prancéilno Motta n. 577
Chave nos t^ind^B
LINS - B. DO MATO

ALUGO apart. 301 da Ave-
nida Suburbana 8 930 edif.
4. era Piedade, com 2 quar-
tos « úc.r, x ¦ clependenct&s,
chaves no apart. 201. Tele-
fone recados 29-3108
ALUOO — Apartamenot *er-
vido por elcradcr, com ampla
sala, dois quartos grandos,
banheiro, cozinha, varanda
ampla, qsarto e vr. c. de em-
pregada, área de «erviço, ns
Rua doa Aratijos, 70, op. 201— Ver no local, eom o ala-
d^r ou tratar pslo tel. 34-3373

ALUGA-SE casa 01 2 quartos,
sala, eo?!nho, bnnhelro com
pleto. varanda e quintal por
Cri 140 000. Ver e tratar aa
Rua Padre Nóbrega n. 494. c;
10 — Piedade.
ABOLIÇÃO — Aluga-sè õpaT-
tamento na Rua Moreira, 511
— Tratar na Av. Suburba-
ns ,_7_S07.
ALCOÁ^SE um apartamento
no Travessa Descavetdo, 71,
em frente a Edçnr Romero,
644 em Madureira. Tratar
das_S__áí U horas,
ÃLÜÓA-SE — Apartamento
novo por Or» SO 000 Rua
Jurema, n. 573. op. 201
Oi-raido Crua.

ALUGO — Gas* de vil» com
2 cts. .ía!». "0 mll. Rua Cs-,
_,£__ ÍX c^_* 3, no final d»iuha,_wa.
H _ . _.—__*_*___ f _-i in_Aáurs \ tt t-í-i* i

ALUOO ap. 3 qts. e dep, cj
or. Ruo UmbusKiro 325 — jÃLÕOÀ-SS"ãpartamen-.o 408.
Ricardo Albuqucrqua. TeL ..Dia» da Crur, 185. eala. 2 q..33-<072. idep. e."npreí»da. Chaves na
ÂLOOA-SE eala. 2 q"ua.r:ôü,i portar!»

ALUGA-SE uma casa no Rúa
Cffndldo Beniclo 662. c4, cha-
v©3#naca«a 6^ ^^^
BENTO RÜEÍHO — R. An-
tonlo Raposo, olugo op. 2
qts.. sala e depend. Chaves
R. Borborema, 116 — Madu-
reira,
BENTO Íl________Õ^^MÕt_Zi.
uma casa com 2 quartoa. Ea-
Ia. oorlnha. Rua Sapopemba,
272. Tratar uo Estrada da
Pontinha, 276 — 100 000.
BÁNOÜ — Aluga-se casa de

qts., 2 solos, copa, coz.,
bonh.. dep. emprcij.. com
tcL e entr. para carro. —
Trotor na R. Fonseca, 1175.
IlANÓU — A!u«a-se casa a
casal sem filhos, com sala,
qto., coz.. var, ampla área,
banheiro social c de empre-
gada. ôtlmo quintal c cn-
trada p/ carro. CrS 80 000.

meses ean depósito c urr.
ano de cojttr&to. Ver e tra-
tar_ aa „fiUti •A|iT_LÇ^Í?'.'._-l^;
i iENTõ kí beiro" —- Aluga-ae
na Rua Santa Isabel n. 350
2 casas n. 1 o 5. casa 1 cj 3
quartos e mais dep. clis» 5
c| 2 quiirtcn e mais dep. Ver
no Socai e tratar na Rua Luiz
de Camões. 84. 

etc. 70 OCO. Estrada Fontl-

BF.NTO RIBEIRO, alugo óti-
mos aps. nróJltnos k Esta-
çSo. R. Cnconde, 19. Des

Rua Aqutdaban. Tal. 30-6697 (ALtTOA-SE um quarto par»
iBllate).  (homem ns Bua Conde R<*en-

Bento Blbalro.TWUCA — Aíura-** *^o|Ãiool*_-ÍB «O. CtfS~Í V*7. de 81 — :
%-"!___$*_*<___ 'SSJSSS^íU **Pi TOK,P- d* «"P^ "*"." ALUÓA-SE um ap. uma ca-no chio • com ^.'-H'" (!w „ Ttr „» Hua Aquldab», M. Praça Mirio Saraiva, 93.-^w»d<-r de wiipa _Rua Conde n, ccm „ 8r_ Maootl B0 at- Aloatjel 60 C«l Tel. 30-8534 .f»!hS"S Oouso. S30, Meier.

At"TCÂ-SB — Üm quarto wâl«"»*°-*»d«Wfc
Rtia Vlíconda de Santa Cruü|BENTO RIBEIRO_— Ode. ca
n. 91 em Ecxsniio Nôvo. Pe
de-a« carta de nane*- 

Aiusa-oe os ap«.
101 e 201 da Rua Paulo SH-
va Araújo, 45. cosa 14. de 2
qts., sala grande, costaüa,
banheiro e orea. varanda e o
tArreo tem quintal, peque-
no. Acuo em abundância.
CrS 160 150. Contrato com
fiador idôneo. Chaves na ca-
so 10, ap. 101. César, 42-2062
e 22-4535._
MESQUITA — Alugam-Bo
ótimos aps. perto do esta-
ç6o. Trator na Ruo Emílio
Quadoni. 1 8T7. r__
MADUREIRA — Rua Plmen-
ta Bueno n.° 144 ap. 201.
Perto de Conselheiro Galvso
cm írente o fabrica Plraque.
Aluga-«« com 3 quartos, uma
«ala, banheiro, cozinho, I
vorandoa « qulntol. Telefone
38-3434. ..~M£IER — Aluga-se ap.
de sala e dois quatros,
quarto e banheiro de em-
pregada, cozinha e banhei-
ro completos. R- Getúlio,
210, ap. 205. Ver sábado
e domlneo. Tratar pelo
tcl. 22-G905.
MADUREIRA — Alura-s«
150 000 — Ap- 2 auarlos,
sala, coz.. banh., dep. da
emp. Av. Ministro Edgard
Homero, 239, np. 303. Tra-
tar un Argeu — Av. Er-
nánl Cardoso, 72, sala 503

I—¦ Cascadura-^ _
.ImEIER — AlngrTcasa jin-

ALUGA-SE vaga p; ropaa, ca-
sa famll». com ent. Indep.
? nmi gar»«em na Rua Ma-

SSrSS*?' ^L^Tc?^-'*» ~'Uni d# y*»^h^Wfe- „.1'ALÜGÃ^ET -cr.» na Rua
ceio». JALtíOA-SE ap. srar.de com Gustavo Ricdel, 276. c; 2 q-.s.
ÀLÜOÃM-SK Apt*. aa Buat3 quartos, aala. cok . 1 bs-jsala, «Rrinhft, banheiro com-
Aciuidsbi 30*. »p. 201 da casa,cheiros, na Rua Anselin».!pleto, entrada nata carro
43 com saia. 3 qts. dep. c«mp-{e9, ap. 202 — Encantado. [SagechO de Dentro.

IS-Sao?,^ J««_Auíuato 
TÜÜCÃ 

"— 
IÍ. LobõrTIF.

Alngo ap. 603. Nmro, salão,* qts. grandes, dep. com-
pletas. Garagem. Tratar —

a «Íe. qulStoCs qti: ,ku*.|to » M^'»'3' QnlnUl gran-
'iz ne«ty_.<ltando reparos, ide, frente d« nia. Chaves

Cr$ 60 OOO. Deposito. Vor ejtel. 34-7001.
trata"\.?u* JoHTa' da Fon'j?il_f:i_ER — AÍG«â-se g. ap. 2

T|q!a., sl„ coz., banh. conipl..

d» emp. e ftareee e o ap. 301
d» casa 44 com sala. 3 qu. e
dep. comp. de emp,. Ver no

|no loca. e uasar pelo Tel.:Cochrane n. 56, os aps. 301í34.-"ol„
ÂÍ) na TIJVCA — Alugo aparta- ba-1737,

e 4U1, COrn VâÇa I13 Oaíâ-jroenlo, 3 qnarto^e demaiíiÃiiuaAM-siiB dtlraoa aparta-
2301mente» de quarta e saia cALUGA-SE — Btia Oaribai- ,. ,__

dl. 212. «aa 3. uma c^ erigem. k\___tli U_S S3 IHOS SPS^_S_. ^?Cquartoa, aala. corlnha. ba- 3 . 3 . . , rnll. maw taxas itu» Li
nhelro e depesdênclas de miüimOS eempregada. — Tiluc». | ,
ALUOÃ-SS um quarto naj 6 IITipOSlOS. .... ......- ; avier n;2Jj { 3QJ5 j^ yag3 njí*-'li». coitehju taabetn^ ahi-ftte»,

- í

teca, 315.
BANGÕ" — AJuga-oe cãsã qt.|g£'dia"ruã, 

"p/ 
140 000. Veí

e id, grandes etc., tndepen-l^ trotar R. Mlçuel Angcio,
dente, Rua Arlmbu. 212. Verugg. Tel. 29-4562.
locol. Tratar 22-8730 ou
53-7^_1__Dr.^Kd(ro_rd.
casa" NOVA"

!MKIBR — AiuifO quorto de
I frento a cov. cl ref. R. Ma-

1 119.
ABÕClÇAO

ALCÕA-SB — Cara de 1 q.
Alue»-*© *Peíc'3 BBn*Jdcpcn.itecitó de e»prraad»j,. s ,,"«.; tí!iu^___, cx* 130 e i,f'dma5Íw"Í««*'°T__7- SSS32&me,o mau w^ig^-^ ^-. HlS^g jgAgife^^^^l^p^^^^ %*%

6.. 2 quartoa > ranhio, 333.
ALUGUEIS para casSa^iALLXIO - Qto. h-.d. a í ra- •*§£ 

^^«S^^^S »??» "T 
fj£S!£!i____\ SS

grandes, enuada carro etc, R.ca Ru» -jawhi, ai. íjwwawé Meler, 3I3-P —
Bibeiro. Chaves ¦*

ep«>sJto Tratar Rua;
404. Para casa! sem filhos oU|'^J",1!*}™'°u,3Tj?aB,"jgaragem. Aluguel: frès sa-

ílérios mínimos, mais laxas
quartos, sota. dep. emprega-. S3o Valentim,
da, varanda. Rua prosimo aoj-j».; 54-7434
Inst. Educação. Visconde
Catru. 179. ALUO AM-SE quartos na Rua, ....-j Arístides Lobo, n. 136. U impOSlOS. TíXiOS ei6S CCm
?^^lXT^Íít *„££$£?.. na bu» Goncsives sala, dois quartos, counha
í." fJ0,.000^" ..ií,^? Crespo, 412. o sp. 6, com 3 . . •
de deputo. Pode svar eco- /• dependências. - Danheir»"' 

1M7 V 
GonI*-|Tratar no loral^u no_apJJ.— iÃLUOAM-ãl iu». R. D«!ge-

ci-«, aA 5Uia SOOAiftOr J-tvrioí
ALUGA-SS 3 apaitamenSos dc!Abollí*o 4M.

Oejaldo. c^ri~S pia Wrta T* *• uma «onfcrtivel casajmoB Brüo. 68 - Qutattno.
;. o ap. 101 vare» n." J4P. Mtler. fir. Wil-JSSÇ^Í ?-!??!£!*?__*?%£_ e;ÃLÜãO~— 2 quartos. S

da Ru» Tlaíu. com 3
salas

der.-. .111 dependências. Tra-

Mil. na «ua vise. oe rin-ia,.- --, . OTQTTCWÍ-) rn-n v,-,«' al,uu__v.»-s«i w»- i>. t^»»»-
468. com aala. 3 quartoa S' S£3S°£S2Sml«?* &\*° Carvalho. 7$. MntW ou
armários embutidos. 118 m3 «?f ¦" 

^^^^ olS;sep. oi 3 qts_, ala, e outra earmari __
rte quintal o demala depen-
dênclae. Tratar no loca'., ap.
701 — 27-6531.
IPANEMA — Alugo a casa 1
da Rua Baráo da Tôm, 223.
.«jm 3 quartos. 1 Mlajfc isa-
jibeiro. cozinha e demala de-
pendência*. Chaves na cai»
3. Tratar a Rua Buenos Ai-

¦ ?í?___-3-9<!!-?£5:vIPAÍTEMÃ — AÜígo 
"oiparra-

.minto át frente, «ala « quar-
to separados. Vaga na Rara-
jjom. Rua Alberto de tim-
pos. *ô ap. 101. Cbí.ve» c/

, porteiro. Inf. 52-4133. Sr.
Oarlos y&g-'iíÊBLON — Aluga-se ni-. Av- Vise. de Albuquerque n.° 375, rinp. S-101. c; 3 qtos.. sala,|°ípo5"° J
cozinha, qto. de empregado,,
banheiro e teleíone. Alusuel
350 000 mais taxas. Tratar no
ACIR ADMINISTRAACO. —

. Tei.: 33-973S. Chaves c| por-' teiro.

?^ba^1^Rua"*Lqh"!fe> %Õ_i__?&&.j&!&\_i 
'na Imobiliária Ziriaeb;ÂND. -GRAJAÚ

e dependências
completas de empregada. {£££í ^i^*Su^,,'^í
Chaves com o porteiro. íra-i?"^*1 5lc^ 4 '

Idemar. apai uepencrrncias. ira-, jas. coz., Ares e lardlm. R
qts, sala. cepa, cos. ,e ban.':.' ,',,...,"== rr- CSTü&ltkr » Rua Macedo nrata,:V»taI _.* 208. Quintino ,e_i.i_.
E&_tL^&&fâss^
tar no V*nca A!'anc« na nheiro. uma «rar.de irea nas ALUOA-SE um bom ãp.l ^____y jr*""™™-'9^™
I"aca Pln X » Tel 23-*!IU I Ru* Ztsl, 3*-A c 4 ap. Wl.jKxlo de frenle. Bua CAne-i ALUOA-SB casa com dois

—'ílj.na de V»*concelr«. 3-ra!ar;üO Toblas u ap. 202. ciia-lamplo* quartos, yrando aa-

CASCADURA — AiUBtt-«e op.
uarto, saio. «to. JUu-" mtl. Rua da Bica,

314 fds. Qhaves op. 201,
CASCADURA'— 

"Áluís-se 
CÃ-

.«¦a 3 qoartoa, solo, banheiro
completo, depctrdcncl* em-
prreíwia. R, Baráo tio Bans-
nal. 350-F.
CAcíiAMar

VAGA de__tara»<m - Pr»{Si jí,.^-,,^^ rte Cnigusiáaa. 174.Ue» no J01. Infortnaçfte» teLjla. ecstnha, banheiro e qnln
!&¦¦ Portela Un*.MvtÜOK

°W£^Ú$in^**_ * 
Udí., Rua da AlfândegaiVI^ISABEL^

ALÜ0ÃÍ.Í-5E aps. n-Ji-cs,
mirim, 17
— Tel. 34-083?
«üÃRTõ"-^Ãíuí,~si"lií7X ^hG^M'|f.Jr^..fp8«IÍ,-U° 81-A 1 • andar —Z_ A. í*jnü>s W, n^ra «..Bario de Plraaslnunsa, 35. p ,fl. OIA, I. dlIUdl.sa de t*aüt_ sA pira 6«-iS*-'»° «« «rawmuns**!*§£ T£\?-Z~t Ki&AfttflTéb 23-3996 e 23-9877,

£*£» anTd'. S £T£W horário de 11,30 às..
M.^w-soor. \,o l „,
ÃLÚCOÍ-SE o ap. 403 do Rua lo "ul0)'
Alonso Pena. 80 com 3 qt»
sala, dependências com sln-
teco, ar condicionado a ga-
rasem. Ver no local e tra-
tor em Atamlr Quadros ImA-
vela Limitada. Av. Copaca-
baisa. 540, cr. S06. Aluguei
300 ooo e taxas.

n." 34. cl
tóví«_
QUARTO — Aluga-ee a 1 ou
2 rnpafccs de rc*t>eito, caaa
de familla. Rua Enellde* da
punho 56.
QUARTO — Aluga-ee inde"-
pendente moblllado a 1 ou 3
rapazes, casa d» família. —
Tratar na Ru» do Matoso, 83.
QUARTOS e salns de frente,
alugo, pode lavar e corinhor,

mes«s. Rua Bei.i
P0

LEBLON — Alusa-se o __.
302 da Av. Bartolomeu Mlue,
297, com 3 qts., sala e dep.
(frente). CrS 240 000. Te!.;
47-3124. Chgves c[ porteiro

SAO CRISTÓVÃO — Aluga-
m 1 bom quarto mobilado a
m6ço de resp. Crj: 3ÍI0O0
Inform^Rua Bela, 187-A.

Àiüsí

imútí, R Sousa Fs-veco. 431,
V. Isabel.

ALUQA-61: quarto c- mdveta
mAça ou senhora trab. (ora.
45 miL R, Lins Vasconcelos
ti. e«q, Í4 Maio. peeao for-
rte^er refeições.
ALUOA-8S — BAc» do Maio.

.Lias de Vaícor-.reloa. e«*a cl
a qta, saia, rosinha, hanhel-'ro e dem. cepeBdfnclaa.
Bua M*r»nh*.->, 40». Aluguel:
Crí J-^OOOO, tn*U va»a»

I7-9TM. ita). Ru* Oeneral Rodrigues,
ALCOA-BBuinA^S&^nS™.!19- *'- do Rocbl1- Ver uo
de e*!a e quarto n» Estradai _Zt.°!s*Si
Int. Ma&slb**s. 0»3 — Vlia! ALUOA-SE quarto a senhor
Valquetre, Crj £0 000. Ide respeito. Rua M-malhSes
jlri^ai"Wi'^'i4 fS| Coato,LM«. e«*> »». •Mtter- -
55 nul. HodrlíTjes Aíve». n.« ALUQA-fiE tun qm.rto Ind
1 3-S Ci! 3, XSi<Jpülií. Tr4ta;|ii moça. ou caartl tf filho*
c- ôr. Áiu^nio, ii* c*^*,^^ (|<i^o trabwlh* íora tt dê bo»a
ALUÒ~A-8É"apiVande. íren- reíerèncias. — Rua Manuela
te de ru*. Tratar das B Sa i ü¥^b_.?k.¥Q?_:-A.LCOA-SX ollmo quarto 5>*-

ra casa!, eom refereaclaa.
RuaLtíís Barbosa. Í7 - VRajpjâüàtA Wn_|» I qt á' pãfri

. , ,££££? s.>a _xlucad» « da wpfito.TLTUOA- p. Conde de Bor.-Í AIUOA-SS »p S, 101. Kua Bu* Jo*ttn«a. 23 ap. 301.
fim, 311. Aluga-se aobr. i H«b*r dtl a5tó-e.n. H4. ap.iEr.uar píC» ru* Bicuiba.

140 OW.
eser. Tratar 213. j grande, 3 qt*. irrandes. banh..( VimenladV"*» Ò« i 

"SmiS'.ei»vador«». 3 quartos, eala. j Rua VÍoieta, 107, c t
TÍJÜCA — Aluja-tse ótimo] aoclsi, e,?pa. cor., dop. de; ?m deoóàlto Rua Arauio;c<w;;nlvn- banheiro, quario e 'Douninso (• ! in iíh;
apartamento .todo de frente; empregada, «ruide quinta!.; ^..j.,, jofu/caaa H. [banheiro de empresada. To- i_XlUOA-SK 1"quarto"* cásaí
em wquína, lado da sombra! Preço: 200 mil. W.tlt-W». {rS^i-iir„-f^r--^-TT-!g?» « .(ya™^?_0_™JÍa!í que tmbeihe fora ou stúM-

l« horas. Ru* Qi.it.riA- n. 333'aLÜOA-SÈ ca*^r aala, quarto,— Kn«^I>ent«x_ cosdnha. Independente, dea-
ÃPARTAMCTlxâ rio M*ter. - conto era folha prtí. militar.
Aluaa-se o apartamento tWjgng, Dentro. Tel. 49-4073.
da Bim Prederko Mwer n. 10. jALDOA-SE casa, a qts., uda
Luauoso edbflcto eon dois 'c<Klnhi(. banheiro,

trada p.ira carro, condttçi»
na porta, feira aos domtn-
gos, bem próxima, tratar n.»
ocal

MADÜREIRA — Excclínt»
ponto, alugo cosa com trèa
quortoa. 2 salas, varanda #
quintal. Trator no local sá-
br.do e domingo ati 13 h. —
Rualtaüba. 32L. ;
MARECHAL HERMES —
Aluga-se l cosa, 2 quortos.
sala e mola dep. Trator ao
local: Rua Verdl, 153.
MARECHAL HEÍRMES — Alu-
eo ou vendo grande cat*.
%'er e tratar na Rua Mnrlo
B.irbedo, n. 64, ou pelo tel.

Aluir, o sp. 205
da Rua Clareia Redondo n.'
137. tom sala. 3 «tü., etc. 120
mil — ChaTos com o zelador.
Trotar no Banco Aliança na
Praca Pio X, 99. — Telefone
?%_Í?U- 23^138, com Ponclãno. Aiu
CASCADURA — Aluss-se «uel, SOjntl. .
sp. dc isola. qto.. cor, banh, ifnjlÊR — Alugo R. ÁrísU-completo. íAs da rua, i*r- d c^rc s70 ap. 3M, a qts,
ff°'.2SÍS d^.**t;iSí<;' Iaí' a'... cos.. banh.. choves 304.

domo Pala, ^ j. F<,rre)ra Andrade,

.LSBLOK — Aiug. luxuoso ap.' de ss-o, 3 qta. e dep. d« emp• sraropem e demais depend. —
Av. Delfim Moreira n.° 896,
ap. 303. — Alug. 450 mll —
Chaves com o porteiro tir.
,)osá — Tratar Banco Asiática
— Praça Pio X, 90. — Tel.:
£3-3911.
LEBLON — Aluga-te. de íren-
te. Junto a prola na Rua
Cuporüno Dur&of 25. o ap
201, toúo atapetado, oom tm-':¦ 
lio. 1. Inverno. 3 quartos c|
orinàrlos embutidos, cozinha
banheiro completo, área, dtp.
dn empregada- c gorarem
Choves c! porteiro. Alusuel
CrS 450 mll. Trotor no Run

.Buenos Aires, 90. oala 707,
.i-Tal.: 52-7344.

SAO CRISTÓVÃO
se sobrado no Rua S&o Luls
Gonzaga. 410. em cimento
ormRdo ci 150 m2 e (.-ronde
terraço, para escritdfiõ, d*-
póslto ou pcquwxn tndiie-
trio. Contrato 5 anos. Cho-
ves na lojo. Trator na Ruo
Mtxico 148. sala 502:

BARRA DA TIJUCA — Alu-
cii-se ap. de frente, na praia,
na Av. Scrnivmbellba n° 730.
edifício ÃivoradA. Com Alpuii»:
roÓTCW. Chaves com o portei-
ro. Em frente ao pí*to de
salva-vfda,
BARRA ÊÃ TLJUCA — Ain-
£n.nv>fte cafttíâ, Apartamentos
mobUiadOf-. Av. Q3e3ario
Maciel. 340. Fernandes' —
CRECI 319.

pintura nova, slnteco. *rmA- hQ.x__ÕÂ-SE~" USb — Alugo bom ap.. a»-
sobrado 3 qtt,l)Bta< jaUí,, a d-.\pl*« quarto».

SAO CBISTtíVAO — Casa
3 qts., 2 salas, dep. dc cmp.
Otlmo terreno. Rua Teixeira
Júnior. 125 — Queiras. Tel
34-1618 — Francisco. Tel.:
4B-0S31.
SAO CRISTÓVÃO — Apart.
Aluga-M na Ruo Ana Kert,
30 — Largo do Pedregulho,

BOM quarto aig. ci môvcí*,
Pço. Saens Pena 2 ou 3 cavo-
lheiros que d6rm boa* ref.
cftín de i'-.r.¦;:.-.. Rua Coud«
Bontlm asi d ;
CASA — Ãlucó — TUÜcãü
P. Alzira Brandão. Aluguel
270 mll. Tel: 52-1476 —
28-813».

uc» emouuaos, wvwo.- »o-i»ai*. t6d&* Oi «pHm»,,, oo»r.n*. Jdal privativo. Oondomlnioj, jntmta____<). Rua Gr*o pi-iLea* Ãe* p«a «jto n
ít^ZntZ?"mS n.í »rí~ ,M" S*'^ °? «*•»•»» ~-lc!íí«Sh3SÍ Perras. K. ap.

CATÜMBI — Quarto gran
dlsstmo. aluso o solteiros, ca
bem H pc-*ivou*. 66 mll, DepíV-

Dr. Rocco.

MUDANÇA? GATO PRETO ar-
mazena, fransporta e emba-
la desde 1940. T. 45-8128,
QUARTO — Aluga-ea, bem
arejado. 80 000 em op. de ía.
milio a senhora ou duas mô-
ca» distintos cl D. Vanda ou

, gr: Pedro — 52-3737.
QUARTO grande frente, alu-
5ii-se covolhclro troto. 2 mo-
coa trabolhe foro, outro de
empregada pequeno. Viscon-' de Plrojá 1 _____>_sp. 001-
,RÜA AKTÕNÍÕ PARRUmÃ.
»4, ap. 70« — l.a locaç&o. c'

. aala, 2 quortos, Jardim in-
vemo, banh. copa-coz.. dep.
emp., area cl tanque. OrS
250 000. Chaves cl porteiro
ADMINISTRADORA NACIO-
NAL. Av. Pres. Antônio Car--Jos, 013, 2.» pav. Telefone:
42-1314.
VAGA — Unlco inquilino
para m*ça que trabolhe fora.
Preço módico — Rua Bar-" folcmeu Mltre, 385-107 - Lc-
blcn.

SAO CRISTÓVÃO-AlUK. ca- — "v>r 
Tn»-cs7a V^ta"l£

^%5tóÃnQ<&0*á5: t«>. =4. Trotar «... n«1S -

genlo, 182, coei 1. Chove» no
locaL_150 mll.
SÃO CRISTÓVÃO — Aluga-
se quorto, com depósito, po-
de lavar o cozinhar. H Ama-
zonas, 55, sobrado. Frtnta
c-.tmpo V. da Gama. 
TI J. - R. COMP;

MUDANÇAS - 7 000 à
hora. Telefone: 22-9264.

um com "cloesert". grande «a-
la. casinha, banheiro, quarto
de empregada eonvendve! era
lavanderia e banheiro de em-
pregada. Chave» com o por-
telro dlàrlarnent* exceto aos
domlnjo». de 13 às 17 horas
Tratar na Locadora Nacional
Ltda. Av. Rlo Branco. I0«,
*' JJ l1.:!3.--T°'-: 42-wr.
TÍJÜCA — Alugo ap. Hã,
Rua Almte. Cócrane 5«. 5
quartos, saia, cozinha, dep.
empregado e voga outomo-
"1 r_Tr*tar tel. 42-3300,
TLIUCA — Usina — Aluga-
ae. ap. 201. com S quarto».
3 salas, dependência*, plntu-
ra óleo urmkrlos embutidos.

Rua' Rocha Miranda, 203.
Chaves: np. 302.
TLÍÜCA — Ãíu_8<T «p. luxo:
Bailo, 3 qts., copa-cea., doía
banhs. sociais, dep- garauem

Rua Alm. Oochrane,
ap. 301;

MUDA — Rua Amoroso Cos-
ta, 305, ap. 204. Sala, 2
qis., dep. Final do ônibus
413. Chaves no 203. Tra-

Üar na CIVIA. 52-8166. (fi

ANTIOO comerciante oferece-j^ca^VASCONCELOS — Alu
ae para cobrador mediante!g»^» üt, ru» catacu. 54 sob..
comtssio a combinar, na Zq-!<loU quartos rut frenle, Juntta Sul e »o Centro desta ci- toa ou separados,
dada. di t6ciss ss tulormsçóes ; ntk -J^Atõim «_> Una'______

ro. Risa Cv- -- Zama, E3. Inf.
20-7 IM.

e garantias que exigem. Para
encontro carta » «u redw
fio n.» 14923.
APARTAMENTO, 1 quaHõ»,
sais, var. dep. empr. ete.
Jorge Kudse. 143 chare uo
ap, 102^ Tel.: 48-32S3.
ÃLCÒA-SS quartõT bsnhelro,
independente a r-_ipaí que
?rabalhe fora. 33 OOO, —Tel.:
33-7035 — Andarai.
ALUÒA-SE ap. na RUa oãs-
lio Peniiíva, 106. Procurar
no ap. 202.

Ver no íocal. Chave* com o
tscliSor. Trator «om o pro-
prtetario Dr. Valmlr. pelo te-
iãfonr4»-«77. .. ¦-.¦--.- ¦> . ,
ÃLUOO cisa. qto.. a., çoi..denuvts dep. na R L.C.n.o
Cardo»o, 2»0, lnd«l>eadente,
casíwi tem filho»-
AIiOOO — sobrado de fran
te, aala. quarto, co/inha

ro. Rua Barbe»* da Silva,
«4, c|jL^tJ^RlMhue!o._
SALA, quarto, coainiia o caaa
com 3 quartos, alttga na Rua
Clara de Borro», 33. Estaç&o
do Riachuelo^
ÃLÜOÀ^SE vitna .Ska em Ma-
reehal Hermea na Rua Ara-

»,cotab» n. «, esquina ci, Am*,
Irlco da Rocha, coro 3 quar-

CASCADURA — Aiuí(a-se
casa de s> q, e dependências
Rua Jiptoca. 88 el 2.
casa <— Aluga-se lio ooo —
Ver Rua MaealhAea Castro.
269 fundos, filiar Dutra, tel.
23-3737.
CASGADIIRà — Alugo sátai
varanda c tírra-ço com entra-
do lndependent«. 50.000. Tel:
29-03»^
GASA Independente, com 2
quortos, aala e depend. —
Ruo Comovi, 312. Vlhv Co-
mart — Campo Gntnde, —
Aluguel: 80 mU.

twohelro. Prsça .ftB^UMJ^ saTa,"coíínha; banheiro e
10 (Banco de AreU) M^uj-Luioui-Aluguel CrS 100 000

ALUOA-SE um oportomento
de qunrto e solo conjugados
e outro de qunrto e sola se-
parados. Ruo Oeneral Roço. j
440. Praça Saenz Peiia.
APARTAMENTO CÍ 3 Ott., aa-1 QÕÃRTÕ~^~Ãíiíiâ-sê-íõ-e dops empresada. Por|mente B ca!jIl, sem mhos _

220 mil e outro com qto. ipod(, ,avar e cozinhar. Rua

TIJUCA — Aluso «p. em
prédio nôvo, com aala, doa»
quortos, com írente para rua,
com quarto de empresada
— Rua Uruguai, 273,303. —
Chaves com o porfiro. Tra-
tar Av. Rio Branco, IM. al
M4

e saln. Aluçom-se na R. Con-
de de Bonfim. 59.
ÃLUGA-SE 

"ap. 
2 qts., sala.

dep. compl. empregada, lrcn-
te, nôvo. varanda envid. Cha-
vea Rua dos Artistas 183. Tra.
lar D. VUma 42-4838, depois
9 hs. Preço 180 000^

VAOAá para moços. R. Vis-
conde de Pirojâ 151. ap. 202,

ALUOA-SE ap. dc frente, c.
2 quartos, sala. e demalí de-
pendências. Bus Conde dc
Bonfim n. 333. an. 102. Pio-
ca Saenz Pena. defronte ao
Cinema Arte Palácio. Alucnel
CrS 240 000 mala tax .A. Ver
com porteiro e tratar pelo
telefone 42-1800.

Conde Bonfim. 333, Muda,
QUARTO — Aluga-se cora
bf.nhelro Independente. Rua
Azevedo Lima. 80 — Rio
Comprido

ALOOO ap. de frente, ei 2
quarlos, 1 sala, saleta, dep
de empregada, com garastm
Aluguel: 170 000. Rua Conse-
lhetro Paraniiauá n.° 48. ap.
405. Chaves com o por.clro
Tel. 48-311».
ALÜÒA-SÍ: um quorto frente
p! ce&aI ou rapazes ou moças.
que trab. foro. Rua Barfio
Sfto Francisco 433 dl 3.
ALÜOÕ ap. tipo casa, 2 qta-
«ala, aoleta, recAm-pintarto.

Ver

LINS — Aluga-se na P.ua
Rrneatlna n. 70. ap. 304. 3
quartos, sala e dtp*, compl.
e garagem — Tel.; 54-2954
—. Batlata.
(ÍUARTO 3 mõvtis.Tiu* Er-
n«to de Sousa Ii2 ap. 303,
para 3 peaaoas. Tsatar no lo-
cal — Baitro Andarai.
JACAREPAÕUXf"
ÃLUOAM^SK — Otlmõs »psr-
tamento», com totio o contor-
to. quarto de empregada a
garasem. Tratar na Ru» Xln-
çu, 154 — Laryo Prcguesia —
JaearepaRtiâ;

la, chores r.o
mtl.

ÍT, *. 
"iôinuinul. AIUKuel CrSbar. »U. «IKSSiX! Tratar com Serafim

8-070O.

1.186.

imenanls
Tcl.

CAMPINHO — AlUK«-se ap.
sais. 3 qis.. banh.. nrea o!
tanque. Hua Carlos Xavier,
470, ap, 401. TTQtar 53-8163,
CASA — Alu«o Cl qt., al., co-
po etc, terraço, entrada pa-
ra carro. K, CamarJsta Mcltrr,
313-F, — Deposito.
CAMPO ORANJDE -~ Aftigo
ca«a, cito.. Bala, co«tnha, ba-
nbetro. 4çua * lit«. R^ia J
n." 19, Jardim Paraíso —
Vila Nova.

MADUREIS A — AlUL-o ops.
s/t|to e de». Rua Domlngoo
Pcrnandes 185/187.
MÉIER — AÍjKO aps. 4M
e 203. S quartos, na Rua
Cõnego toblas, 158. Alu-
guel CrS 160 000 c taxas,
entrar pela Rua Lopes da
c™'L:_3tl?2_L-I!?lÍ5l£2i._
MADUREIRA — Alugo sala
ampla de írente, bora ponte.
Ver no local d| zelador. Estr.
do Portela. 29. sala 302, CrS
1 io 000 e taxas.
MÃltÉCÍlAL .HERMES —
Vróx. Eslacão — Alugo aps.
novos — Tratar na Pç. »
dc Maio, 122 — R. Miran-
da.

SÜJÕÃ-OT uma casa c; i' «o- 
}ÃLSídÕ~S*i por «M. Tri:

r7rAcamRpo k. sflffilSja.w» ^ ?? -
Jardim — 00 000. ;NiLôpc»hs.

ALUOA-SE ou vende-se cas*
3 qunrtoa, 2 aala*. 2 banhei-
ros, terreno 12s40 na Ave-
nida Nelson Cardoso 761. Jo-
csrepsRUA.

QUARTO mob.. alusa-se em
casa de familla paro senho-
ra educado de respeito, que
trabalhe fora. Tel. 28-0423.

TIJUCA — Aluça-te ap. c/
sala 2 qts. e demais depen-
d»-nc'.iis. Rua Dulce n. 138.
ap. 402. (Transvei-fcaJ Alm-
Cochrane. pr&ttmo Coiígio
Militar). Ver sAbado e do-
mingo no local das 9 as 16
horas. Base CrS 160 000 —
Tratar tels. 42-4727 «22-3gM.
TIJUCA — Aluga-se api"com
3 quartos, aala, dep. Ruo
Oeneral Espirito Santo Car-
doso, 400. op. 401. Inf. te-
lefone 28-0289.

entrada Independente
na Rua Souza Oruü, 86 - 1»,
dss 0 às 11 e doa 14 as 17
hs, (sibado. domlnco t se-
guiada). F!ador-prop:le;4r!o.

ALUOA-SE 2 casas em Vila,
Valquelre no Ruo Jambelro.
106, no Canal. lníormnç*o no
local .
ALUOA-SE uma caso. Rua
Francisco Sole* 150. Preço

. .Cr» 70000.
Aceito proposta em tôrnq. dc Jll^oT-SE~'__._~c^''__~ã. doa. r_ '
CrS 180 000 mensais, Inf.c/
Dr. Cruz — Tel.: 38-0887.

do Rocha. Ttatar por teiefo-
- no: 49-7957.

ra. Tratar A».
10418.

Suburbana.!

ALÜOA-SE cosa nova, qt., sl, j .,_-; gK-JZ—f^i n Ae
«o., banh, area. desconto!ALLGA-&Í. aPr-,Eranat,

CAMPO ORANDE — AiOsa-
ee H,, a„ e., banh, comple
to, rh\5vtíiro elAtrico a doU
tr.s. ônibus, escolas, pôsto de
sailde. Alumiel 40 000. E
trada do Mendanha, 4 860
Dono yiU.a., 
EM prédio de 3~ aps. aluso
1 grande de frente tipo casa
conduções no portn, 3 qtos,
sal&o 3 varandas, dep. dc
empregada, %'er Belo Visto
13—301. Choves em frente

var.. taqueada. multa Aguo,
frente nm. Servo aW p! co-
merclo e resld. 80 mll, 3 me-
eea dep. R. Iguope. 40 —
LgO;_Caícadiiro.
ALUÕAM-SE dois aporta-
mentos. 301 a 302 do Ruo
Clarlmundo de Melo n.° 198. _. v«h
ca»a_i4;_Traur_no_J«ja;__ n
ALÜQA-SÉ"~qüarto em &p.
de senhora só. por* moço
ou senhora no Ruo Pernnm-
buco 894 ap. 302, BU fun

ALUOAM-SE duas casas —
BU» Maria Braga. 850 — Nl-
louolla. i ,
ABOLIÇÃO — Aluga-se ca-
ao, quarto, sola e cozinho.
Trator na Rua Süvlono Bran-
doo n.« 0. ap. 101. com Do-

AUJOA-SH ca.-4t, 3 qta., duos
salis, coz.. banh. e quinta!,
Trav. Pinto Teles. 13, ei 2

Campinho.
Troto

ALUGAM-SE quartoa c. pen-
sSo, mobillados a cosa! de
fino trato. — Av. Paulo de
Frontin, 4C7.
ÃLUGA-SE op. na" Rua Pe-
reira de Siqueira. 32. com 3
qts.. 2 salas. Jardim de inv

QUARTO — Alugo-se inde-
pendente, lavor e cozinhar.
Ruo Aguiar, 21. ap. 202 —
Lorgo da Segundo-Felra,
Tijuca.

.|dep. de empregada. Tratari3M d& Rua campoe do Pa«. Imobiliária.Sagres Ltdn
ino mesmo locnl. ap. 201. at* 108 eom quarto e sBia se- 80 Cnrloco. 5. sis. 401-
jàs 17 horas. TJluea_, iparados. b(.nh<-íro e cozinhai lefone 42-0072,

CaVEA . J. BOT.
ALUGO qt. írente a 60 mtt.
casa! trobalhe for» o; fomi

Jla. MnrciUés S. Vicente 2
' l.° — Oàvea.

ALUOO lindo ap. cf salfio,
3 qt£_ banh. em côr. dep.
Artur Ribeiro. 384, ap. 201.
Tel. 48-3331.
ALUOAM-SE ótimos opa. na
3. Prof. Abelardo Lobo, 62,
e! amplas sis.. 3 qtos.. de-
mal* dep. Tratar na APSA.,«_
Trav Ouvidor. 32, 2.», das versai fi Rua Delgado de Car-.
JJ/17 hs. TeL: 52-3007. lvalho.

QUARTO — AlOgo mobilado,
roupa de camo e refeições a
casal ou dois senhores de
fino trato. 78 mll cada. —
Alrlra Brandfio. 191.
QUARTO acm móveis. Cr* ..
35 000, p rapt^, 3 meses dep.
Ver no iiun dos Araújos. 117.
ap. 301, íundos.

TIJUCA — Aluga-ae op. ri
saio. 3 qts., coí., bonhelro e
dep. empr. Ver c\ porteiro
na Rua Uruguai, 234. Tiatar
em Jofto Fortes Engenharia
S/A. — Seçfto de Admlnla-
traç&o de Bens. Rua México.
21. Gr. 302. Tela.: 32-3329 e
22-2215. 

Qulntanüha. 455. Tratar nu
— local. Jacasep&KUfi. 

ALUOO no Rua Luis Barbo- AUJQA-8E umã caaa saio,sa 62 o op. 203. com 1 solo. ^^" cozinho. Rua Eipl-2 quartos, dependência com- \\» g . Jocar(.pa.uâ.
pleta de erapregutín, V«r no — „~— —.—
íocol com o zelídor. ALUOAM-SE 3 casos, quarto," sl., coz.. 1 caaa, sl., co/...

banh.. primeira loc. Ru»
Paturl, 173, pro». Largo Tan-
qua — Jacarc}>aj:ufi.

diariamente no local,
ÃLÜGA-SE ítma cosa em
Niterói na Rua Sfio Lou-
renço 58 c| 3. Trotor no Io-
cal ou entáo pelo telefone
43-8690.

ALUOAM-SE apartamentos ci
2 quartos, sala. cozinha, d«-
pendências completas do em-
pregado, ns Rua Eng. Gama
Lobo, 463. Cliaves com o ze-
lodor Jooqulm e tratar na Av.
13 de Molo 44. saio 1205,

banheiro compl. coziniia e.Riò"comprido — Alugo ap.
•4.AH r.*, «mni-acnri» *r?'Atlir ¦ *.«« J _ «.._ #>*_-_____• ___ _*- T*» —

ALUOA-SE um oportomento
da dois quortos, uma solo
e dependências. Bttn Leo-
poldo, 784 — AndaraL
ALUGA-SETIJUCA — Muda — Alui;a-

mos com 2 pov. garagem.
Jardim, 2 qts., 3 salas, 2 ba-
nheiros. fireo. cisterna, deps. ,
empr.. na Rua Mário Alen-|V'aui; '
cor, 25. Ver no locol. Chaves fi?- !_:
no prídlo 21 «o lado. Trotar ; ALUOA-SE ap
Imobiliária-Sagres Ltdn. Lar-!Vtóc. Snnta'" 2. Te-jsla.,

ALUOA-SE um apartamento.
Av. Oeremárlo D.uiti.;. 669,
ap. 202 — Jacsríp*»"* —
Lio. Pechincha Tralar R
Piaui, 124-C — Bento Rlbel
IVt.

AliUQA-SB cosa grande, de
3 qts.. aala etc Rua Antônio
Vargas, 177 — Piedade

R. Lcx-adlo Plguelredo, 26:> radia. R. Getúlio \argas, „ 15 D(mi ja» ~ Telefo-— Fumlaçio — Fundos F.;3«M, cea. c< Av. .Salgado J'i-|n„ aa-orej.
Melhorai. Uhu, Olluda. Tratar no n. ínqhkHO NOVO - Rua. Be-
ALUOA-SB I casa 2 cômodos,i30tí. u V(BtR 69, Rp. joi — Fren-

te, sala", 2 quarKw, bonh.,
coz- d«p. area- CrS 150 00.».
Chaves no local. ADMINIS-
TRADORA NACIONAL, AV.
Pres, Antônio Carlos. 615,
3° p&v. Tel, 42-1314,
ENCANTADO — Aluga-se
ap. 1.* locaçào, saln. 2 qts.,
banlieiro. cozinho. Are», lo-
col _f, enrro. Ver dns 7 ás
11 horas. Rua Qullhermlun
815., Tel. 54-1398.
BKOENHO NOVO Aluga-se
um quario com direito a lo-
var c cozinhar. Tlotor na R.

\LUGA-SE' um apartamen-
to, na Rua Dioí da Crua n.
121, op. 301. Tratar com o ...
enciuregado Sr., Pereira It Ar.uljo Ult&o, 435 c! 8
partir"d* ."eívinda-feira. |ENCANTADO — A!'igo-se ca-
U.UOA-SE ãp. »nlã, 3 qt^-jai o| 2 solas, 4 quartos, co-
área ooberU « grande terra-
ço. Tr. teL:
Vlolante. 23

40-4080. Rua
- Piedade.

ALUOA-SE um» casa com 3
quartos, al., banheiro compl
cozinho e entrada da carro
Preço de 140 000 e taxas, na-
Rua Jofio Borbolho n. 310 —
Quintino Bocolúva

ALUOA-SE — Casa tipo opor-
tamento, 2 quortos, sola, co-
zlnha. banheiro côr. 80 000
3 meses depósito. R. I. n. 14,

acoa c] sln

_ ap. 503 na R.
Eng. Rlchard, 260, c! sia. e
qto. conj.. banh, kitch. .„„- rt_ Anil tni-oitrntar na APSA. Trav Ou- P" o _ Jiíareo 

"uf
vldor. 32, 2.°. doa 12 às 17 !e5°_-^JIU:»r<!p!l«},a-
hs Te!.: 52-5007. ALUGA-SE uma casa com:,7r—S" entrada independente. Rua'Jota, lote 3. Q. 8. Largo do

ALUGA-SE tima casa na R.
Mário Carpcntar. 013. ura-
tar no locol — jgtggggÉS.-
ÀLÚÒA-SE c| 3 quortos e
cozinho de frente o aP-^02
da R. 8. Amaro, cl teu Tra-
tar «1. S5r-0415^
ALÚÕA-SÉ na Rua Sousa
Cerqueira 22. Piedade uma
casa com 3 quartos 2 salas
uma copa. cozinha, banhei-
ro completo. Sr. Eduardo —
Depois dos j» _h?ras.
AI-UGÃ-sÉi 30 (WO. pequeno
op. poro solteiro ou casal a'

ALÜGA-8E 1 aala a 2 pes-
í<.,'i... ou 1 pessoa, eom pen-
süo. Rua Araújo Pena. 18 —
Tijuco.
ALÜGA-SE ap. í q-, s^ am-
pias dependências dc íren-
te. Rua Prof. Vital Brasil, 13
ap. 202. Choves do 201, trans

— Tratar pelo tel. 43-5554;TIJUCA
com Francisco. 18 de Outubro, 241. ap. 208.

Aluga-! Estaçfio dn Muda, 2 q. solo,
saleta, cozinha, banheiroRIO CÕMPUIDO

moa o ap. 20! da Rua Cam
pos da Pai. 88. com 3 quar-
tos, sala, banheiro cozinha.
dependências completae, —
Trator na PREDIL IMOVEIS
LTDA. — Rua México 119 —

Igr. 1693-1W».

303
Isabel, 810, c.

qtos.. bAnh. em côr,
icor., dep. emp., área serv.,

-Iplnt. óleo, coz., banh. Tra-lugo ap. no Ru?i^Br AP3A. Trav. Ouvidor, 32.
2.° and., dns 12 às 17 hs. —
Tel.: 52-5007.

dep. de empregada, grande ALUGA-SE op. 401, do Ruo
área ajordlnoda. Junto dos Rosa • Silva, 173, ei ala.. 3
melhores colégios. Alusuel: qts., coz.. banh. dep. emp.
150 000, chave* com proprie- Tratar APSA. Trav. Ouvidor,
tário, local, Sr. Fernando — 32. 3» and, d« 12 àa 17 l_.
38-5529. TeL 42-5007.

Jacarepáguá. PreçoAnil
75 OO0._
ALUGA-SE coi& 5 

"na 
R. Cn-

pitáo Meneses. 355. c', El»., 2
qto*.. coz., banh., 2 vars. —
Trator APSA. Trav. Ouvidor,
32, 2.0 and., das 12 as 17 hs.
Tel.: 52-5007. Ver dos 8 fts
15 hs.

zlnha, banheiro completo,
quintal. Rua Fagundes Vare-
I», 231. Crt 155 000,
EDSON PASSO — E- do Rlo
Aluga-se uma casa, 2 qts., sa-
la. cozinha, banheiro. Tra-
tar Rua Lucy^Flores, 287.
ENGENHO DE DSNT8Õ —
Alugo op. nóvo. 3 quartos,
sala, dep. empr. Aceito de-
póslto ou desconto em ío-
lha, R. Venitoclo Ribeiro,
4«. ap. 502 — Choves no
203, íundos

NILÓPOLIS — Aluga-ee, òtU
mo apartamento de írente.
Independente, confortável.
n* Av. Mirandela n." 1 122.
NILÓPOLIS — AlusõíSree ca-
sos Av. Osvaldo Cruz. 380. —
Desconto folha. Trator Sean-
dor Vergueiro n. 238:201 —
Flamengo, „
NÕ" BAIRRO DO ROCHA —
Na Rua Capltullno, »luga-f«
Apartamento de sala, 2 quar-
tos. cozinha, copa, banheiro
completo de cor. «rodes nns
Janelas. Vcr e trotor no n.
81, ap. 201;
NILÓPOLIS — Alusa-se uma
rasa. cl 2 solas. 3 quortos.
dep. Rua Olsa Hcrmonte,
ISSO. Ohave na caaa 6.
NILÓPOLIS — Alúg.vae ca-
sa grande, v„ s.. 3 quortos,
cos? b. contplcto. Affua *
luz. Ru» Maria Bílar Cham-
boreli. 48. üita rua coiiie-
ça na Rua Dr. Manoel Reli»
na altura do n.o 1218, Dte-
conto «nv^íôj^a; iu
N1L6POLIS — Ruo Antônio
Cardoso Leftl, 520 cl 1. 1 al..
1 qt., banh. coz. Chavee no
cnua 7. Trator n» CIPA. Rua
México 41 B;lôJ». Tels. 22-8441
e 22-8155. Acèlta-ae olertas.
írDPÔPÕLIS — Alugamos ca-
sa d gaiogem, Jardim, áreas,
3 ritos., 2 sotas, cozinho, dep.
empr.. banheiro em cór. Av.
Roberto Silveira. 1148. Cho-
ves na Av. Oetúlio Mouro,
601, ap. 101. Trotar Largo
da Carioca, 5, ais. 401-2. Tel.
42-0072. Preço da caaa, 132
mll.
OLINDA — Aluga-se Cr» 4S
mil, casa laje. quarto, sala,
cozinho, banheiro, Varanda.
R. Cel. José Ricardo, 1008
lundos. —Depois de 9 h.
OLINDA — Alu-nun-s» real»
denotas novna, -róxlmao a
estaçfto. O. íi»n. n ou depó-
?lto. Rua Paulo v «_Melo^gH»
OLINDA — AÍuga-se perto da.
estaçfto. casa com saio. dois
quartos, varandas, t«do mu-
rado. laje e taqueada — Ru*
Serra Puleherio. 91. transver-
tal à Rua Carlos S. Fernnn-

ALUÒÒ na Rua Brátillo Mu-
ntz n.o 123. »p. 401, írente
Abollçfto, 2 quartos eto, e
dependências empregada. —
Cr* 130 000 e taxas. Ver no
local, aceitamos proposta de
venda. Trator 38-7358 ou
33-3892. .com^Delflno;
ÃLUQAM-SE düoa vagas a
duas mocas <iuo tra&alhwu
fnra fmoca ou sro.l com ALUGA-SE uma cae» ™|a _„„., 0 aps. Larço dc.com t quaiws. s»i». ™-
í,XeJm^°o^ovier 7U.j fcg^«J^, <£\%t\&5&SJSFu_ « 

'j^S^_____í'-_i____}_ "%_Zl

irjrAffi"^^ ^ÍMAÕUREIRA:-_Rua, **»

ENOANTADÕ — Aluga-se ap.
2 quartos. 1 «»M, cozinho,
banheiro, etc. 110 mil. Rua.

,Pedro Domlngues, 40. .
filhos. Rua Cláudio Barata. - 

AI)ORES_ Kornccem05! 
Qff'

479. Realengo. I trrecuvivtls para altipueli OLINDA — Alugo-ee 1 casa,
ALÜGÂ-SE umo caea em| p a Urç0 dc.com 3 quartos, sala. coz.

lavar e cozinhar. Rua! às 11_1^_
Arquias Cordeiro. 46 - En-|ALUOA-SE «^^1*25^2
genho Novo. Intendente Cunha Meneses,
ALbOtJBia - Casos a aps.lies. tfito.. :» Q»-«" embsubúrbios da Central. Leo- soe dep. emp. a,m. en

e outros bairros — i^T**^9 ,»*"• 7
CASAS 2 qtó., banh., eo».. goWtna e ?utí",™T^^lTr ãrvldor 32, 2.o and., de
45.60 000 - Estr. Baadeiren.jRua^Mlguel Couto 35. ^-^-^^ _T. TtL 53-50OT.

rico Lama. 87 ap- 102. 1 sl.,
2 qta. banh.. coz.. bonh.
empreg., fcrea ç/tanque e
qulntol. Obs: Dupicx rira-

da. cômodos grandes. Rua
Batista das Ncvts, 895. c/ 3.
Quase esquina com Manuel
Reia — Est. do Rio.

iT ,: t..,.t na CTP% 'ap. JOI, tipo casa, c, a oo
xas <rt^™**Li5f-a «u.!2qtõ.,ci»^»>anlt, e dep.
Rua México. 4. e/loja tei*.i» i ^ . '«, -i g q
22-8441 e 22-8155. Aceita-se^^ Bento- ™- °" 6-

OSVALDO CRUZ — Alugo
ap. 201, tipo caaa, cl 2 aala*.¦¦—l. B-

Tel.
ofertas.



PIEDADE — Apt.. nhiRO, — | AI.UGA-BK cnsa a e. sem f„
Caldas narbosn, 78. telefone Rua ,ioAo itumnrla n. 400 —
43-83H0, Alo-.andrc.
PISO ADE — "TKuga-ãõ 

cnoa
miarto. snla o corlulm, um».daa. Ver o tratnr nu Av. 8u-
burbana, 7BA3 —• Fundos, _JUÉDÃDE — A*lllBtt-SO ãp. oi
M>ln. 2 mos., cozlnhn. bn-
nticlro • dep. empreitada. —
Vor na Run «uarntm, 23,
np. 202. Chaves no np. 304
Tratar em JoAo Fortes En-
nenhnrln — Scç&o Adminis-
trnçRo de Bens. Run Mexi-
co, 21, Gr. 202. Tels. 33-3929
« 32-2218.
piedade — Aluga-se oa» õl
3 quartos, snln e dependên-
clo.\ nn Rua Joaquim Mnr-
tlns 497,
QUINTINO r—Alugam-ee 3
cnsns de quarto, snln, cozi-
nha. Preço: (2) n 90 OCO: (1)
a fio 003. Ver nn ltua Mntu-
ri n. 125. Informações Rua
Lemos do Brito n. 526. —
Bar^
«3&INTINO — Aluganw ap. 3
qts.. sala. Rua dn República
n. 25-1. ap. 101. Trata-se no
local. D. Catarina,
REALENGO — Ém" avenida
Boccw^tía c do muito respei-
to nn Run Prtncos-A Imperial,
211 uluea-ae quarto a rapaz
r quarto e snla a casnl sem
JUnó.
RÍACTITELCf — Ãiugam-ee os
aps. 101 e 201 da Rua Per-
eevernnçn, 80, c| qt. eala,
cozlnhn, banh. e área com
tanque, sendo o 201 cj 2
quartos e as mesmas depen-
dênclas. Ver no local e tra-
tar na. Rus. Teotílo Otoni.
117, 3.o andar. Tel. 43-8132.
ROCHA -— Aluga-se sobra-
do com 3 quartos. I snla, co-
pa. cozinha e bannciro. tr6r.
meses em depósito ou ílador
Idôneo, na Rn ti Figueira, R3

82,RUA Ftrmlno Fragoso,
casa 6 .Alugamos com sala,
2 quartas e dep. Ver dns 9
*_. 12 horas. Tratar na Rna
Cerqueira César, 48
durelra .

liamos.
ALUGA-SE um quarto «d
pnra rnpaa solteiro. — Rua
Lobo Júnior, 1202 — Tenha,
ALUGA-SE l~cusn. — Ave-
nida daa Llgaçfi .-.¦». Quadra

23 — Lote 3 — Jardim Amé-
rica.

GALPÃO SÃO CRISTÓVÃO
Alugo, área de 150 mts. 2, com

força e luz, distante 30 mts. da Av. Bra-
sil. Ver na Rua Franco de Almeida n.°
72. TeL 28-0300 — Sr. Amilton. . (P

? M U DANÇAS TR BA NAS
CAMINHÕES FECHADOS, ESTOFADOS
EXPRESSO CONFIANÇA — F. 57-7322

COPACABANA — Pessoal especializa-
üJ^-FdgS*?**- 1B8' do, garantia total, preço, fixo, (P

ALUGA-SB ótima loia. Rua
Dr, Manoel Maneiros, 2 347.
Bairro dos Bancários. Ilha do
Governador., Tel.i 32-8301.
ÃirÜGÃ-SE 1 apartamento do
«aln, qunrto, cozinha a ba
nholro na Rua Frei Romeu
no Jivrdlm Amórlca. Ver
tratai na Run Gen. Mann-
lhf.es Barata, 351, padariaJnrtlIm América.
ÀLUÕÒ APÃRTAMENTO"ãÕ2
quarto, sula, cozinha, Rumos

ALUGUEI. 70 MIL — B Pina.
ca1» 1 q. s. coz. na R. Manoel
Cavunclos 635 fundos, tratar
Sr. Chaves, Av. Antenor Na*
varro, 9i), sob. 30-7311.
ALUGA-SE ótlmamente sl-

TERRENO
Aluga-se terreno plano, na Estrada do Joft, esq.

da Rua Jornalista Costa Hígo, pouco adiante do Gá-
tuado apartamento duas sa-:ven Oolf Ciub. próprio para Posto de gasolina, boll-las. dois quartos, sanltórlo ^ churr(lscflrla e'tc.

LAMBARI — Mtnivs. AIuroousa acnb. constr. 3 quartos1 s/ bnnh, Atuía q, con. Riunel. mob. oololiOeji mola, 2varanda», Jardim, Aluguol:KIO mensal. Perto do Parque
das_A<tuo_L 37-3238.
SRNHOHA uioneii dando rof,deseja alugar cômodo commóveis, roupa do num., ali-mentaçAo, cnsn tamllln naZona Bul. 45-8177, ÇJ._1Í. _VAÕA a moca ou senhora quetrnb.ühn forn, em casa de ín-
milla — 49-6080.
PETRÓPOLIS —-
TERESÓPOLIS
ALUOO — Petrópolls, cnsnmod., mobll.. gol., to]., prós,contro. 3 s„ 3 qts, 1 qts empdep. — Tratnr 25-7273. roranl
202.
PETRÓPOLIS — Aluga-so Oap. 300, dn Rua Sete de Se-tembro, 77. Sala, 3 qunrtos.Chaves com o porteiro, Tra-tnr: fone: 42-2933, na partedn tarde.
NITERÓI

social. Area, quarto empregado
WC o boa cozinha, com ar-
m;'.rlos, oitavo andar. Gene-
ral Soverlnno 70. atrAg campo
Botafogo, Chaves Alvlr, zela-
260 000 muls taxas, prédio no- BONSUCESSO — Aluga-ae ümvo, familiar. Tratar 43-53l3|np» de dois quartos snla co-~__9u!í^_ii_formaçóe<r. jsinha e dopedèncla do empre-

gada. Rua Francisca Hayden

Aren c/l 000 ni2. Tratar c/Sr. Paulo — Tel. 32-0536
— Av. Almtet Barroso, 81, Gr. 715. Aluguel Crf 300.000
líquidos. (P

ALUGA-SE ótima casa c1 2
qunrtos, sala, gde. varanda
a dependências. Rua Magé
141 c! 6 — Penha Circular.
ALUGA-SE ap. com 2 salas,
3 quartos, 2 banheiros, copa,
cozinha c! gás de rua, Area.
Ver Av. Guilherme Maxwell
250 em frente Escola Bahia— Bonsucesso. Chaves no bo-
tequlm.'. Tratar cl Sr. Adfto.
Tel. 34-&C97.

REALENGO — Aluga-se qto.
independente para casal. Rua
General Sezeíredo n. 1 000,

ALUGA-SE casa, quarto, sala,
cozinha Rtia Mnnoel Cara-

Ma-jve!as. 835_-^.B._cte Pina.
ALUGA-SE uma caja, com
quarto, sala e cozinha. Rur\
Ipané. 116 — Cordovil.

ROCHA — Aluno ap. 102. Rua
Barbosa da SUva, 23, c; 2 qts.
sala, varanda ele.
RIACHUELO — Aluga-se
magnífico ap. 502 dn R. 24
tie Maio, 428 com boa sala, 2
quartos, banheiro completo,
ü*p. comp. empregada, boa
copa-area, armário embutido.
Ver local. Te!.: 52-7634.
RIACHUELO — AluRa-se
uma casa na Rua Mica-
lhães Casstro, 1G, com 3
quartos, bala dc almoço,
Kila de estar, banheiro
completo, cozinha e va
randa. Ver no local e tra-

ALUGA-SE o ap. 103 da Rua
Engenheiro Moreira. Lima. 27,
Junto da Praça do Carmo, de
sala. 3 quartos, banheiro, co-
Binh» e garagem, tudo bem

nmplo. Tratar no local comtar na Rua Lino Teixeira,! o Sr. Aí/raro.
289, loja. Tel. 29-1312 ALUÕÃ-SE - Um ap. de 2
P.OCHA — Aluga-se o prédio j quartos, aala, cozinha, ba.

90. np. 205.
EM apartamento de casal
sem filhos, aluga-sc 1 quar-to para dois rapazes. Rua
Montevidéu. 1 297, bloco 3,
ap, 405 — Penha,
KtOÍENôPOLIS — Alugn-se
1 ap. Run Tnmlarana. 303.
Tratar sa mesma n. 382, Sr.
Carlos.

-VLGA-SE um terreno comuma pequena casa « um
K.Vrpiio, com Alvar* para pa-
pel velho e garrafas usadas— Rna Apia. 730 — Vila daPenha.
ALUGAM-SE dois amplos
aps. !0l*_01. «/ sala, 3 qu*e demais dependências, a 2
minutos da Estaç&o da Pe-
nha. Ver na Rua BeHs_r.no
Pena, 1 117. Chaves c/ o en-
carree&do.

da Rua Guarani, 94, conten-
do 3 quartos, sala e demais
dependências. Ver no loca!
e tratar na Travessa do Ou-
vldor. 21. sala 603 — Tele-
fone: 43-0454,

ÍSOCHA — Aluga-se aps. de 3
qts. pintados, na Run Tava-
res Ferreira, 70. Psra ver *
tratar no local a partir d» 9
horas.
SENADOR CÂMARA — Alugo-
se uma casa na Rua Nova
Guiné, 213, com 3 quartos,
Bala, cozinha e banheiro, —
Chaves no local.
S. FRANCISCO XAVIER —
Aluga-se ap. 403 da R. Sa-
muel Guimarães. 8. do 2 qts.«5 demais dep. Tratar no lo-
cal. 
SAO FRANCISCO XAVIER.
Aluga-se ap. 2 ótimos qts.,«., coz., banh. e área. R.
Ana Nérl, 750 — 301. com o
zelador. Fiador. 120 000 mais
taxas.
SAO FRANCISCO XAVIER —
Aluga-se prédio írente de rua.
3 pequenos quartos. saJa, ba-
Ehelro. cozinha. Area. Ver na
Rua Sào Francisco Xavier,
n.o 6S8, diariamente, das 13
tis 15 horas. Tratar teleíone
39-1573 ou 31-2590.

nheiro n» Rua Tibolm, 164,
em BrAs de Pina.
ALUOA-SE ums linda casa.
c! quarto, sala. cozinha, ba-
nhflro. varanda e Area. a ca-
sal sem filhos. Rua Joaquim
Rodrlçues. 192. fundas, em
Parada de Lucas, perto da
cstoçfto. Traiar no local com
o Sr. Antônio.
ALUGO ap. com 2 quartos.sala, etc H. Carneiro Rlbel-
ro 35. Aluguel 120 000 com ! m-?S: —T

ALUGA-SE caart com sala.
qto.. coz., banh., égua quen-te, varanda etc. Al. 100 mil.
Av. JoAo Ribeiro, 502.
ALUGA-SE vacas, a quemtrabalhe foro. é só para dor-
mlr. preço 20 000. Rna I»lra-
nina. 204. Tomaz Coelho.
Senhora ou moço, qu» traba-
lhejfora.
ALÜOÃ-SE
Automóvel
IraJA.

ap. novo. Av.
Clube. 3 077 —

ALUOA-SE uma casa com 2
quartos, sala. banheiro, co-
zinha. copa e quintal em
Inhaúma, na Estrada Velha
da Pavuna. 1651, casa 7.
ALUGO — Casa de fundos,
com sala, quarto a dep., alx.
40 mil. Rua lacl, n, 45 «m
Vaas Lobo, chaves na frente,
com Dona Joslna. Tel.

vasta"" va- 30-6607 — BUate

HIGIENOPOLIS — Alugo
ap. 3 qts., si. itile., coz-,
banh., CrS 180 000 mais
taxas. Rua Aslrcla, 170-
201. Tratar Dr. José Ma-
rlajJTels. 45-5882 e 52-7200.
HIGIENOPOLIS — õtima
casa. tipo np., sal». 2 qunr-tos, 2 banheiros,
randa envldraçnda, copa. eo-[ .,,.,--...,_„_._ .,
zinha, Area externa, tínque. APARTAMENTO - Aluga-se
- Av. dos Democráticos 501.\c°f.„JÍ £\fu*; banheiro,-_*,'_'_,-_¦_: r. —v- cozinha, sala, saleta • de-OLARIA — Alam cosa do pendências empregada. Tomalto luxo, ci 3 qts.. salto, teleíone qus fica. Preço Cr»coz.. copa, garagem. Ver na 200 OOO. Ver na Rua Mace-R. Silva e Sousa. 36. Tratar do Soares 66 ap. 303. Ch»-
2", K-Jrfí' 45UKr- 201- — «s no 301. Trntar segunda-Tel.: 30-0j26 — Osmárlo. |feira nn Run Debret 79, »a-
OLARIA — Aluga-se ó"Ümoi'a •'¦12. Tol. 42-0314.
sp. com 2 quarter*. sala. co-j,...,_,. „„ziaha. banheiro, deptndén-i ALUGA-SE um quarto « es-
cia de empresada, nn Rual*»1 »; Alho. •_ mll. Carta de

ALUGA-SE ap. 203 d» R. Cel
Moreira Césnr, 451, c! ala,
qto.. coz., área cl tanque,
l_ard. Inv. Tratar APSA. —
Trav. Ouvidor. 32, 2,o and.,
das 12 os 17 hs. Tel. 52-5007.
Chaves no ap, oo lado.

ALUGAM-SE conjuntos doesquina. Ilua Quitanda, 19,
grupos 207 e 208, esquina As-
sembléla, edifício nôvo, Alu-•.>!.¦ i 500 000 cada, taxas lm-
postos. Chaves com porteiro.Fiador ldónoo. Tratar 31-27411.
ALUÕA-SE conjunto, dividido
em duna unlns, oom pequenasala de espora a sanitário,
com otlma apresentaçlo e
com outras vantagens, no
Edtflclo Santo Afonso, na
Rlla Qeto de Setembro, 08,
3U andar, snln 504. Pode ner
visto A qunlquor hora, com
o Sr. Clovlá, na portaria do
predio. Condições do aluguol
cora o mesmo ou c| D. Nor.
ma — Tol. 22-7,100.

JõrnaT do Brasil, S&ba'dt), 21-B-B5, 2." Oati «— 7 T

AVENIDA Amaral Peixoto, 134
primeiro andar, fronte, alu
ua-so srrupo de sala comer
clul conjugado com depen
dénelns, 32m2. Tratar comFlseher, Rua Nllo Peçanha 31,an. 1 004. Tel.i 5047 exten-ftAo. Niterói.
ALUGA-SE conjunto .snla.. í
Rua Senador Dantas. Telefo-
nar ao Sr. Fcrroro nos dla«Utels depois d.vi 13 horas.Tel: 52-1616.

ALUGA-SE ap. conj. — Av.
Amaral Peixoto, 327, ¦ 801 —
Niterói. Chnveo com o por-teiro.
ALUGA-SE Ap. 419 conj. san-
cas. slnteko. Ver Av. A. Per
xoto. 327.
ICARAI — Ahign-se na Rua
Jornalista Irlneu Marinho n.
529;403. ap. com sala e quar-to separados e demais de-
prnd.ncla£, Indcvassâveis. ¦—
Tratar tel. 38-7821

Carllna, 81, esquina Filome-iíianÇa- R"a Farretra Cantâo
na Nunes. 1324 — IraJA.

ICARAI — Aluga-se aparta-
mento de luxo, com sola,
dois (21 quartos • demais
dependências. Rua Moreira
César, 331 em Niterói, ap.
603 e 604 — .Edifício Novo).— Tratar com Martins, tel:
5881. Dias Utels.
NITERÓI — ICARAI — Alu-
Itam-í* primeira locaçáo, ap.
601. com sala, 1 quartos, de-
pendência e garagem e 603
com sala e 3 quartos, na R
Moreira César 129. Trttar:
Ururjualana 55, saia TII. Te-
lefone 43-1739.

ILHAS

OLARIA — Ap. vazio, 2 o ALUGO ap. com 2 quartos,
Bloco, de frente. Ru» Aneé-!**'*> ftc- R"a Carneiro RI-
Uc* Mota. ônibus Olaria— helro 25. Aluguel 120 000 com
Copacabana, 2 q-, 1 s„ l Tia- É__P??__tS'
nheiro social e dependências ALUOA-SE uma csii, quar-! ALUGA-SE ap. 2 qts.. a, co».
Tem fosfSo a gás engarrafa- to, sala e cozinha na I_.tra-loUmo locaL perto da praia,
do. Aluguel mensal 140. —jda do Otaviano n.° 393 — iR- Capanema 440 — Ilha do
Contrato e ílador. Tratar R.Tut1bçu. jGovemadnr (Tauá). Sr. Di-
Dr. Alfredo Barcelos, 1S7, te- ÃLUGA-SE 7ZZT~7íiZ~Z^! ate Valols ou Bernardino.
lefone 30-1193,

ALUGAM-SE 2 casas tim* Cr»
120 000 <¦ outra Crt 140000.
Rua D. I^fon Roussaulléres,
311 — Guorabu. 
ALÜÕA-SF o'ãp.~205 da Bnã
Peixoto de Carva.ho. 161 —
Zumbi - Ilh* d»-. Governa-
dor. Ver com o en carregado
no local: sr. M&üas. Tratar.,,n „„„ __,. ,. .na av Franklln Roosevelt.I^^,.?^' ;^M'^£0.?-tni,.°39 - 15° andar, gmpo 1502,
daa 11 às 17 horas.

ALUGO ap. sala, 2 qts, qüln-tal etc. Rua Gen. Gustavo
Cordeiro de Faria, 113 —
Benfica,
ALUGA-SE — Av. Copacaba-
na, 540, gr. 504. 2 salns, sa-nlt. pl oonsultórto ou comer-cio. Tratar c| porteiro ou no80fl.
ÃLUGAM-SE düãs salas cõmmóveis e telefone. Rua Al-varo Alvlm, 48. 5.° nndarTratar com o Sr. Francisco- Tel. 32-1220.
ALUOA-SE na Rua FreU Ca-
neca, 248. 2 salas de frente,
ponto comerclal. para con-
5ultôrlo médico, escritório ou
depósito, Tratar no local.
ALUGA-SE sal* de frente ex-
clualvamente para eeerlttJrlo.
Av. dos Democráticos, 635 —
Bon-iuccsso.
AVENTDA Copacabana, 603,
ap. 903 — Para fins comer-
ciais, saleta, sala e banh. 
Crt 170 000. Chaves c1 por-telro. ADMI NISTRADORA
NAdONAL, Av. Pres. Antó-
nio Carlos, «15, 3." pav. Tel,
42-1314.
ALUOA-SE sia. comerclal
1105. na Pça. Tiradentes, 9.Tratar APSA. Trav. Ouvidor.33, 2.o and., das lí As 17 hs.— 52-3007.
ALUOA-SE o gTUpo «11 daAv. Pres- VoKnw I 14S. Cha-ves.com Sr. Vicente. Traiar
na Administradora Orion
Ltda. Av. Pres. Varpajt, 550
^JJ^__j___HE___LiwJ_°°_
(ÍÊNTRO — Aiuí.a-s« aala noLarro de Sáo Francisco dePaula «' 2«. mia 707. Cr»

ums sala por*;"—-duas pessoas, 35 000. 3 me-1ILHA GOVERNADOR — Fre-
OLARIA — Aluga-se npor-leeikndtnntid.-». Fode lavar erfuesla — Aluga-se casa mo-' blllad», pi temporada. Inf.

«MSM,
tamento de 3 quartos, salaj coSnhar. Tel.: 3J-5230. Estr.
cozinha, banheiro completo! Vicente de Carvalho, 35«.
Rua Comandante VerrJ^ro.ÃLum^Fl:^TlM~_S~R.
da Cruz 167. casa 35. Cha- Aimeida Relí, gji., qto.7 co?\es no 53

dep^ito^
ALUGA-SE dois qüartai in-
dependentes para homem. —
Rua Panamá 392 - Penha.—_Tel.í_33-4843.
ALÚGÃ-SE —~Üm *p«rtã~
mento na Rua Professor Car-
los de Gusm&o, n. 50. Vila da|cãl*Av!1.7 fi""da re"nhã." 174,
S_í__^_^____hl2_^J____20'^ »P- 302-
ALUGA-SÊ nm quarto mohl-lPARÃJDA DÉ LUCAS — Jar

tiga-«i caJta, 3
quarttr*. 2 aalas. 3 varanda*.
(.-arogem, grand» quintal n«
Rua CsJà. 1 3S6. — Braaa.
PSNHA — Áiugo ótimo »p c!
2 quartos, ss!». cozinha com
armários embutidos, banhei-
ro e grande área. Ver no lo-

cornrtrclal. 5 anos. Tratar Ar.Almirante Barroso 6 nl tasTel. 52-0999^
CENTRO — Aluüc. (trtipo disalas ej móveis. Hu* da Qui-tanda n.° 30,
CENTRO" — Sala. posaa-se•. scr» tório moblliado. local
prlvllertado. Tratar segun-dn-feir* depois de 13 hs. —
Rua Alcindo Guanabara 24ti 806,

ILHA DO GO',TRNADOR —,
Zumbi. Alugam-i» cb apts.icENTRO — Edlf, M*.-<iu*s

oann. -rratar apsa. Trav '«l «« essa» a e 4 da Ru»pw •"«-"»' — a,'h_o (crupo
Ouvidor, 32. 2.» sr.d do* 13 Serráo, 335. Chavn» eom ol"»- J*'' * l<»t3. Chaves c/
ls 17 hs. Tel.: 52-3007 encarrejado no Local: 8r, sr- ™9^ !" iWfarta. Tr»-—ríT%TSrr~^_r%^r^_~r- J*»tt»»- Tr»ur«n» Avenida ?*f «y Av. Cer.-.r»t, «' n.ma casa nova cr,F,a:,VUr. Ho0M.víl, 3a . ¦«1931,,TM».; 42-47_n e 23-M23.ALUG.

2 quarto-. Preço 100 000. R.
Coriaçá. 57. Av. Mons, Fe-
ttx. 1.039 — Iraji.
CAV.U/?ANTE — Aluga-ae 1

»ndar - grupo I J02. das tliCENTIlO — Aiugam-í« duas
is 17 horas. |Sa;ã_F. Av. Marechal Fioriáao,
ÍLa.4 I»'OC»VERNADÕÍl -! Í1S'..Yír t".?. i0SÍ ',Trat4r ,í!-
C«a - Alug»-«. com uni* Px^-

liado Independente na Rualdlnj Aniétlra — nlug.Leopoldlna R*go, 900 — Pe '
nha.
ALUGO sala, qto , coz. Adul-
tos nador. R. Dr. Gaudie
Lei, 142 — Penha.

com sa!.,. 3 qts.. coz.. banl^i^VALCANn _ 
g^Jg-compl. e quintal r.a Rua Otè-: Siív. ' ^i- Fl* «í-^0"vio Mangabeira. 33-3. Se, mü. SfS^Í^ ^L.*"' *5 í?Chaves no local. Trator no:";?Mi.,í??f- DeP- «^ r'«»í>'-'

Bnnco Aliança. Praça Fio X.;.l"-^__>,-'^*3s'
83, Tel.: 23-5911. 'INKACMA

2SI .. 'ÍP' ! * 
i^fe i'"'m saias. S e-ue dep-ndér»_i*s"iCENTRoOCrwta d* carro. 1 quartos.in4 Bllíl Tenente ile-oC^rí;

pelo, «15 — CocotA — Cha-ve» no 405
faia, cozinha, banheiro, Ãrea,
ete. Rua luquasi. no.

Aluga-se sala para eacrttorto. na A». GorT.es
Freire. 1S6. Ver no local com
o porteiro ou tratar pelo tel.
43-3SM.
CONSULTÓRIO MÉDICO

ILHA DO GOVERNADOR -
Estrada do Galeío,* 6» ap..
tOU AXQg_ÍHn rtiimo «p, coraI ^T**'íw í**'* maah4 * à x^
3 quartos, dependências com-!de; MUIMn-w. — Telefone

__jp',*t»t c/qt-*no empregada »! 75-1519

EAO FRANCISCO XAVIER -
Aluga-se ap. 2 quartos, «ala,
CrJ-iínhs, banheiro completo
<lepenorènc!n dc empregada.
Ver « tratar n» Rua An»
Néri. 1107. ap. 101. daa 8 às
12 e 14 às 16.
TODOS OS SANTOS — Alu
ea-se ampla residência, com
varando, sala, 3 qunruw. co-
Rinha, banheiro completo,
quarto * WrO. de emprega
da. Area coberta, quintal ci
mentado e entrada de servi
ço, na Rtia. Títoco da GfirniA
n.° 329. Tratar na meemfc
fundos. __
TODOS OS sl_NTÔS — Ã5U-
go-se boa casa. 2 sls_, 4 qts.etc. Grande «minta!. Aban-
dànnda dá«ua. Crt 200 000 e
taxas. Chaves por favor, oo
780, fundos, ap. 201, dna 9
às 13 horas. Tratar telefo-
ne 47-6355.

NOVA IGUAÇU
CASA — N. J^fuBÇii, el^ qí.,«tc. 30 000. R, Paraopeba, 65.
Perto Estr, Ambal, 3 795
Parque Hora,.
NOVA IGUAÇU — Aluga-se
casa, quarto, sl, cera. água
e lur, 35 mil. Rua Déa, 64,
3 Cornçóe-S ônibus, pontoChie, na porta.
NOVA IGUAÇU. Centro. Av.
Marechal Floriano Peixoto.
2 355, ap. 2. Passo cont. ap.
2 qts., sala. banh. cozinha.
área, corredor. «0 000,00, ci
alguns móveis.
NOVA IGUAÇU — JardimIguaçu. AIuüo uma cosa no-va, com ? quartos e demais
dependências. Tratar no lo-
cal. Rua Itararé 50, ônibus
Caçula, Sr. Antônio.
LEOPOLDINA
ÃLUGA-SE ãp. 2 qts. s. etc. R
Arqulmedes Memória, 106.
Vil» da Penha.
ALUGO barato ap. tipo ca-
sa, 3 qts.. sl.. copa. coz.,
banh., nSo falta água, fia-
dor Idôneo. R. Guatemala,
227 — Pénhn.
ALÜGA-SE apartamento com
2 quartos, 1 grande sala, mnis
dcpcndenolas, na Rtia Mar-
quês de Oliveira 504 — Ra-
mos, entrar ha Travessa
Vieira.
ALUGA-SB apartamento de¦7 qts., sola e dep., cle íren-
to. Ver com o porteiro. Hua
RegeneraçAo. lin — Bonsu-
cesso — Junto da Av. Brasil.
Tratar tel. 28-1610.
ALUGUEIS — Forneço fia-
dor. Rua Uranos, 1 410. fun-
doe — Olaria.
ALUGA-SE junto Penha, boa
casa sala, 2 qt»., varanda,
Jardim, quintal. 140 000, —
Praça Americana, 45
ALUGAMOS apt». c[ 1 e 2
qts., sala, coz. e banh.
rronde area cl tanque, alu-
guel 70 mil e 110 mil. Ver
no Jardim America, Hua
Charles Gounoud, 182 —
Chaves ao lado. Tratar na
Kaic, Rua do Carmo, 27-A.
Tel. 32-1774.
ALÜGA-SE 1 quarto ou vaga
para rapaz. Rua Dr. Nunes
155 — Olaria.
ALUGO oasa com 3 quartos,aala, cozinha, banh., <• área
grande. 120 000. Rua Coman-
dante Coelho, 869 — Cordo-
vil.
ALUGA-SE na Rua Doroíéra
204 em Olaria, uma casa com2 quartos, sala. copa, cozi-
nha. banheiro. Ver das 9 ho-
ras em diante.
ALUGA-SE um quarto gran-de com direitos a lavar e co-
Klnhar a casal s filhos. 1 ...més depósito. 1 més adlan-j42-0O"2
todo. Rua Professor Heitor
Luz. 11 ap. 302. R-squina da
Avenida Nossa Senhora da
Penha._409. _
ALUGO casa 2 q

t nang»TJT/i at_ran.» 'Ai, Ah)»»-»» ap. (garagem. Chave» no _«*l, sA- CASTELO — AS-wa-w prd-
íí m*-'^";? AÍl'?*í"m<!:rENHA - Aluço essa e- 2"P° "». 3 q-Jartoo, sal» -íbado . dom!n«o com o ar.ii.mo a -.odc« oa Mimai*.-!*.».
Ríá «"' 7. . V^Í^TS^ .I'4- a*P«- Cí"-aiP- *°"-- para«?°" !}*a% <>« 3 me**» ata VkanM das II u 15 horas.lem frwu» ao RnUm dua*
cínkto" c'V.-,)?^--S»«°' »»-»• ^usuel IM 000/R.i^^»;/" R-"st«"5U- aluguel 1SÍ 0» e taxas, tra- »nias. __t__pstad«. eom «-
A? a-KdePmisM^^' Aruir __miu_n__I, 142. -r,-i^{^ a. «1. »g. 101. Jert- [t« Av. Pre...V*r?«. 44*_-jtaatM de madeira de M em
P. 

'docanno. ' 
Trir" ..?0:JÍ*5.: r_^^  PESHA — Rua Garupa. 8« ap.

, _£ ,SE T AVh- emf 102- Alu*»-** c/sl.. 3 qt*. coa...
primeira locação, de 1, Sjbonh. Ver no loca? » tratar
qts., sala, cor. banh. ema Ru» México, 41 gr. l 3&5,
area, com tanque. AIn-jT0»: 43-5S89,
guel 70 mil 110 mll. Tra-1QIMETO grande de fundo.,
tar no Jardim América -1 Independente, olusa-se. la-
Rua Jornalista Geraldo!r*r * ealtaíbàt. Ru» Adm-
Rocha, 205 - Escritório da! n0¦.?->»• —_
Cia. j QUARTO moblliado. »tti«»-

ise. a rspat Av. Democrátl-ALUGO s.p»rtamentos eom t cm 48"i

Granada. 70 fParida da Lu- r»p"- ^T"s* Jurfcíl- B- *¦
cas). Tratar Hua B_>meíi. ??i*»_Ç_KS.».í_:'H.4MOS Rua Vandenlteilc,18S._saI»_ 20«_(BI1_ATES
ALUGA'
90
Rur. .
»Tvi»»a'"__4- •--—---¦•-•--•-.'-"": ígr. 13US. Tel: 43-5Í3». —ALUGA-SE casa grande com AiUi?, Cr* 1100001 coüs. desp. 2, 2 qtos. 2

LtÜGA-SE 
'apartW___ín"to""ío? " ff- ií,1- C„-'llVrí*"M f/iü';000. nôvo. ver e tratar na i2 qU- cca- banh v'r ao !oe»|l

IKHÀCMÃ — Rua Teixeira *• «n«I»r, sal* rW4. — T»Ií|«Od» voita A titulo pre-
de Macedo 7, fundo» c! l.;33-1*1.?:^ Icario, penr.ltimo» uso «xten-
o) J quartoa. #*!». «.tínha.j ÍÍ.Ha"de 

'PAQÜÉf 
A ~ Áüli'*? ío «leione. Ver uo io-

S»-»«. »r*nde quarto, b».!"-, ". *J- ^,?WÍ2!' i~-nheiro completo, prtxirao 4*]*** cí^'* ""ilL"^

a c»Ml. Fírla* ou fim de.'"*—•--'——
««aar.*. Bu» Tcawí C»r-|COPACABANA — Andar

banh»!ro, área c: tanque —Kl o» neaauc Tnu»r Av. r.
Branco 146 si ni.
IRAJA — Ãluij-v-» um ap. n»
Bq« Coronel Leltio 175 ap.103. 3 q\-.»r!'rra, ialj, ccrtnha.
bi-nhel«) e *rca Ver co Jo-
cal. Trat*r na Bu» Antônio
Sirairn »-B — Csvslcante.
PÜiÀJUES"''"— CA6Ã Z_ AltT-
«»-«*. R, frliuí» Benjamin,*3«, «ala. 1

queira. S0. — Tratar no Io-;comerclal — Alujta-se. ser-
."ivi**""'0 • domingo. rvjvindo para contullorioa.es-
n_HA Dó ÒÓVÍaiSADOÃ —rcritôrios, niíjaiine etc. —
Alusa-M. casa na Ru» Msfhoifrdif. de er«|nln». ej fren-

-•jle ioda para Av. Copaca-
bana. Ver diariamente n*Tel. W-1347.

Area» cobertos, var.. com ousem gnraKem. 130 mll. RuaTte.. Banjomln Araújo Co-rirrlano. 16. Setruir R. Apta.Tel. 32-9733.
ALÜQA-SE um »p. com 13
quartos, sala, cos-inha, ba-nheiro de côr completo, boaárea. Aluguel 140 000. na RuaLeopoldlna Rí-cú, 336, «p101. Ramo*. Tratar na Ad-mmlstradora Nacional na Av,Pres. Antônio Carlos, 61S. 2.»andar, Tel.: 42-1314.
ALUGA-SE ap. 10l"na H. An-
diar», 30. ci sia., qto., coz.,banh., «rea. Tratar APBA —
Trav. Ouvidor, 32, 3.» nnd..das 13 rts IT ht, Tel, S3-5007,
ALÜGÁ-SE quarto, cõsinha,
banheiro, para casal aem íi-lho. casa nova, tem muita
AguO, Rua Enü. Augusto TMr-
nache, 99, próximo ao Largo
do Blcilo. Vila da Penha.
ALUGA-SE ap. ÍOO." R. Mi-
títtel Ferreira, 141, ej «la., 2
qts., cor., banh. dep. emp.
area ej tanque garapem. Tra-
tar APSA. Trav. Ouvidor, 32,
V. and., de 12 às 17 h. Tel.
32-5007;
ALUÕA-SE ap., sola, quarto,cozinha, banheiro e area. R.
Antônio Stormo 56 — Vila
da Penha.
ALUGA-SE apartamento na
Rua Francleco da Silveira.
21 — Higlenópòlis. Tratar no
local.
ALUOA-SE loja. Av. Demo-
cratleos, 690. Tratar Cle-menceau, 49_— Bonsuceirso.
APARTAMENTO <~-.AIUrga-ae
no Centro da Penha. Ver etratar na Churrascaria Me-xlcana. Rtia Jo*< Maurício,327-F — Penha.
ALUGO ajja.-taniènto R. At_ülio Parim. 242 Jardim Amé-rica. ponto final do ônibus341 Jardim America Tlraden-
M».
ÃírUGO ap. de 2 quartosTsãlIa e dep.. com Quintal. RuaSete de Março n. 356. na Av.Bra-11 7 380 Bonsucesso. — pRZ no centro de Caxias. íor.
Tratar no local. rado. Independente, ptóxlmc

vã"' n.,.-r.' lo Cln£' Rrasll. Ver e tratar.
dum«, 4B6. w. lis. ?^ife&S**' "ír Ca*":' ¦¦¦¦
qt.. banh.: coz. Chaves na AUX. - R. DOUROrasa 1. Tratar na CIPA. Rua íTtíTía- _-_**_!__México, 41 s/loja, tels: |ALUGO casas, aps. e lojas
22-8441 e 22-8155. Acelta-se j5ome"!,als em Rocha Miran-
oferta*. ""• Colégio, Pa-rutia e cu-'tros bairros. Tratar no Rua

RAMOS — AlU£&m-&e apar-
tamento» com dois quartas,sala, corinha, banheiro com-
pleto. em primeira iocaçio,
Ver Ru» Juvenal Galeno n.«115. Tratar Rua das Remei,
ros n,« 186-A. Tel. 30-3SCM.

iirwv,**^ 3 *"*-• ,™--»n<l*'ILHA DO OOt^RNA_X)R~r|o.., ii^uyiSt^ iSfl»0t». Chave» no locai —rCOCOTA- — Cwrs _________________!__?* 7a i5. l ,rlcft- 1M-

QUARTO — Aluco so'l>"irãlqu»Mo->. desp., grande ierrí.;,elro Jo»«. _Tei-t_ 47-73Í3.
homem entrada dependente. ;f.o — Infs. tel.: 43-3684. Sr. ICÊNTRÒ — Locaçíõ. 3~»»-Ru» Cosemlio de Abreu, 103, IÇH^hü' lias. eom «anlUrio. Tratar rsl_argo_do« Pilan». 33-4190. IGOVKBXADOB — ífiãi 6;'í-i Avenida Ahnte. Barrrao S0

1108, Tel». 43-7144 »ROCHA MIRANDA 
~~~ 

AlutrâZ' ?• "** de sal» duplex. 3 q«.i"!* ,.'se sobrado ej 3 qto». s»U « i«P. empres. gramle qmni__!,i?f;íf,!.3._
mats dependências. Lugar p' jf»-'»nda. cl.te.-na, telefone,] E.SCRITORÍÕ com tetlefone.
carro. Aluguel HO 600, msla Ç|?'*df d* D°t0: Ru» AbeiUICInelându exeelente p; quemtAta*. Tiú* ItApt-roa. ás, tra- Mi. a_tUL, JJ0 00O. Tratar no'senha firma tm outro local

RAMOS — Alurso ip». «ala-
qto.-dep. 1.» Iocaçio com
sinteco. Rua JoAo ilümari.-
201.
VILA DA PENHA — Alug».se um apartamento, com dois
quartos, sala, cotínha, ba-
nlieiro. com enorme varanda.
Rui Monte Ssnto, 140 — »p,201. EAta ru» fica depois do
n. 1 Í87 da Av. Bris de Pl
na.  
CAXIAS
ALUGA-SB ap. era Caxias,Nunes Alves, «9, ap. IIU.Var no toca!. Tratar na Ru*Dias da Om, 553, ej 3 —
Meier.
ALUGÀ-Sir~un_~ttpinamcntã
com 3 quartos, sala. cor., eto»gu* e luz. Rua calçada,ônibus na port*. — Rua Dr.Joflo Percstríto 340 — Cente-
narid-- oaln».
CAXIAS — AlügãmZsí* cãsããa partir ac 20 ooo. Tratar AvNilo Peçanha 10, si 7.
CAXIAS — B. AraniarniT^Prdirlmo ao Matadouro, alu-
gam-6* vtaias çh^qs novaí, dágua. luz. esgoto, taqueada»,bem espaço.as. Ver na RuaDr. Miguel de Alcântara qua-dra 7. Jate 21. Tratar Av.RlO Branco, 156, 8' 734.
CÃXIAJS — Alugo __p..a qta.,sala, coz., banh. na Rua Ca-
pitâo Damacena. n. 204 —
Centro.
CAXIAS — Centro — loja —
aluga-ae. R. Nunes Alves, 69Intormaçfle»_no_ qpart, 1 2071
DUQUE"DÉ CAXIAS-— Alu^
gam-se apartamentos, qtiar-to, sala. cozlnhn e dpmals
dependências. Rim B8o José'35. Vlla_.grtoJ_.uia.
QUARTO — AIue*-ee a rã

BONSUCESSO — Higlenópo.
lis — Alugam-se ops.. 1» lo-
coçSo, bem espaçosos, c| dois
quartos, aala, cozinha, ba-
nheiro, área, tanque. Na R.
Barbosa Cordeiro. 43. Tra-
tor na Av. Rio Branco 156,
Rala 734.
BRAS DE PINA — Alugo ap.
quarto sala 80 mil. R. Ta-
____________ 406. Or.lbus !_. porta.
BONSUCESSO' — Alugámos
ap. 2 qts., sala, coz. banhei-
ro. área, deps. empr., na Rua
Cambucá. 81. ap. 101. Chaves ! """o,íííí
no 102 - ?-"»- t.„» _-.„_ i?P- . <1«

Consellielro Galvio 998 ia-la 301, R. Miranda, segun-
das, terças e quartas daa 9ás 11 horas. -

r Estr. Barro Vermelho M IZ?*™! Mlin^L,; t^'<'' ln° X 4I-04W, — Dr_ Frsncisío.
RÕCHÃ MIRANDA - ÃKgSt_ailK^-^^i5T__Tg; -~ EÕTríCIO AVTNIDA CE?-casa c 2 quartos, asla. cor, ?,„ "Si GUANABARA — R. TRAL — Alugo o conjunto
quintal. 75 000. Estrada do ' ,_SÍ;„, • ,'4'U*a-»« caaa comp 307, lado d» *om>ira. lindaSapé. 545-B
8AÕ JOAO ""DTlfmaffi-^. 

I P«gidl" ^STlEsttJn^di*-tea-d«CliA**m* " 1&" mü crurertoa. Torre».
AV 34 _U.J_._- ¦Ã-JlZZ_. \VS***1 P^^V aa'S<^l __ 4Í-4M3 OU S»-49M.

»; ^h^^,„Gra.^:!^RDM-buAN&Ait.v ^-IraaRrn^diÃo.^ADO pf3«2. no melhor jwnto. Alu-!»»_»- ,«- , CM»! f

« ? ^Jl?^_fdeilW,- C? ' Mm r.'r*8em
i,,e ,J"f«.ÍÍI„'10 iS^ « Carab»ttba l 60»,Inf. tel.: 3<__7479_~ Crua. Tal. Gov. 3S0

advogados. R Sem. _>_.nt»s,'l!17 — 20." andar. Tel:Ru»
ao, 501, —

5S? T_ÍS*Sf JÜ^S1^ INDUSTRIAS E"
S_S^SrÜ?&: ^ní ^.C.. COMERCIAIS
ce, 3«!.

:2-2C<rS tocltuiv» _ »lib./dom.
ORUPO da «ais* excelente"
Cautelo. eom telefone, alu-
pam-se ou vendem-»*. Tratar
Rua Francisco Serrador, 90.

rupo 1801.*

SAO JOAO DE MERITI" _
Alag»-«i uma casa Rua SíoSjbMtíio. 131. d 2. Aluguel5000O, compilador.
TORIAÇU — Attsgc. ap. ei~3"
qta.. *. e depend Rua Con-felhelro Oaivío. 6S4. ap. 401Tocar a campalnh» da por-tartrrrr^
VAZ LÒriÕ~^r"Rua turrara-bala. 2J3, fie., alugamos dsala, 2 qts. e dep., chaves
no n ¦ 339, et Niet». Tratarna TQAB. na Est. Portela.34, »• 401,
VAZ LOBO — Alugo ap~Ês^trada Monsenhor Féllx 66 2
quartos. 1 gala. eoalnha,
irea. Chave» no locol. Tra-tar ted. 22-2957.
V7X.A KÕSiiÒS — Alug. dtl-ma cosa de aala. «aieta, 2 qtscopa, demais depend., quintale entrada para auto. RuaAlw<>ru. 353. alug: 150 mll —
rnitar no Banco Aliança. —
23-50111*10 

X' "' '^",í0,,,, -

yi0-BNpi___ imoARvjjjSSrz.
Aluga-ee casa com quarto,sala. quintal, etc, cômodosgrandes e Independente. RuaItat>etlninrja, 290.

niSP''1"6^/?^11* M»'«'ü»l i MEIER — Rua" D*, da CntiDeodoro. 159-térreo. « salões 11W. conj. 312 1 sl. bsnh.para Comércio ou Industria.lObs: Par» e*c»l'ór!o 'convi1-
J-.mto 1 ap. noa rundos. Tra- torto médico dent*. Ia Ch»-
2_8:-__c'A?íy?í?j des. Trator na CtPA. Ru»ALUOO — Cultua coa» «ra' México. 41 aloja tela: ....CordovU. Rua Barra Mansai 22-8441 • 32-8115. Aceita-te166. alg. 80 mll. Tratar tei oferta*.
j»wr retlataj  Mroicõ^lií55^r-^i_í:.
ALUGAM-SE doía *obra-!!l110- s- C»"1'»» Ul »' 526.
dos com 16 quarlos, pró-;, '•*• *•*• *•*• átíS 14 *• »7
prio para Hotel, próximo

Ameuíturtí
Luit Oclavio Pires Leal

ESPAÇO E CALOR

M___$___ira_iilnii!^___JIB_W_H___r®<MWsnHffir,í'.;'' . & '•'?.! ,.'!' I' ,•' j '¦ '- !f "-,,."¦'''¦ i ¦ > x-x ¦¦¦¦¦¦xr-e-^SitmM
-_m_mÊmmSffÊ___wr]Ê^^^ ¦ • 'hj^ •''• i-y< '^'y-^^^úM^

_______MB_j?jfi/.7«w8Ha^ifeÍta/.rii&híiei^l^V^m&mf&miith. V' ' •¦- ' , y,
^B_rttmí'firíTTrT* 1 1 - tí'Tri '- 'íi S'i,ffr ¦''•¦ ¦

gg jmt__W_m*Ê*WktL-~^»L _ÉI»L___________y,Jíj.±^1^_d !___¦iiiiiéA_rj".» ¦'- 1 r ° 
,.1 _s_Ks»'>:>• • '!••'¦•¦ w ?'~™*^ ^^^• -; ^>-S-'-y.tf'?Í: M-, ¦'¦¦•iíLiMí^m,;'' :•'. - ¦'•'.;¦.: xMyyyyx yy %<Mtf$mÈl&P ';¦- ,.*4ll
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,-¦ /- - v . ¦ ¦.-... . ¦»», 1 11. .„ .,_^,--~~^-.^3S52'
WJJMõste^jái^^ •:• • - *$&?.x>i y.y&yyy$wM
_m_______M _____K___u HB^hV^ mlÊi**______t __W_m_________________f^_____í>sel^ i^^r^^_____BPr^_______l ___f__^__H _^b^__r_#^__W^_______^^B^r]_*_É_L_. ^L_wk_s_^,mm0-Wr '* <3wi^'? ¦• *K*\ bHBwS
________> 'i_______WK^^-_____W-________\_____mB^'ti ^y_9^ff^ir^-_W^lP^k\m-_-___wS^
m ^^__tt^?.__________^^^______\_mm_-^**m_i __* é* '*ÊÈÊ> '-W_W-^ Hu ^^ ^S^^^l^^

JÉMIIF^_____________________________fer l^4_WI^__Z\W^_WW___________\__ _^^;r^í^ESI__y^SHSí!«
^m__c.:•___________ w_^^___mj' fl wj^l Ki

______l_l^*^S^^.rr____l _________ff_______l _^_________k^_______________F^| \__^_^T J

________P^i^^^____B Sví^-i ___t__^^__i _¦____¦
WWWWtÈtw __W___WW\ W______^_Z'í__W__\

jVnrfn além de dez por metro quadrado, durante os dois primeiros meses, e fonte de calen- sempre
preparada.

CADA NÔVO LOTE DE PINTOS
REQUER ALOJAMENTO PRÓPRIO

Os técnicos recomendam queenda nôvo lote de pintos deve
ser alojado em galinheiros
limpos e desinfetados, bemeo-
mo todo seu equipamento, a
com cama nova. Os galinhel-
ras de criação devem estar
bem afastados dos que alojam
lotes mais velhos e os trata-
dores doa lotes mais rotos
nunca devem ter contato com
aves mais velhas.

Quando isto íôr Impossível,
sfio necessários cuidados espe-
ciais, como o de regular e pór
em funcionamento as campo-
nulas antes da chegada dos
pintos, seguindo as lnrtruçfiea
cios fabricantes com relação à
temi-eratura que deve ser dada
Inicialmente e fazendo-se os
ajustes necessários ao confie-
to dos pinta'., o que pode ser
verificado pela sua atividade e
comportamento.

E5PAÇO

NAo coloque mais de quatro-centos p:ntos debal-ta de cada
eampAnula, de 150 metro do

CARNE
fornecimento de proteínasdo alta qualidade na allmen-

taçâo é um dos problemas quo
mais tem preocupado os ms-
poiu&reU pelo abastecimento
das populações humanas. A
proteína ê um complexo quereúne outras substAnctas, o o
seu valor biológico Irá depen-
der exatamente da presençamaior ou menor de algumas
destas substância* denomina-
d__s de ácidos amtnados. Na
verdade nfto existe nenhum
alimento proteleo Integral, ln-
clusive a gelatina que é o mats
rico d» tedos, mas mesmo as-
sim carente de um áos ami-
no-ácidos essenciais. Um dos
alUnentos mais rieca em pro-telnas de alta qualidade ó a
carne de aves, recomendada
para todas a» Idades. 8òmen-
te as granjas espectalteadas
na produção de frangas de
corte estáo em condições do
fornecer «o mercado consumi-
dor carnes de aves de boa
qualidade.

CAUSAS DE PERDA
DE RAÇÃO

— Comedouros demasiada-
mente cheios. — Testes feitos

diâmetro. Faça, com auxilio de
papelão corrugado ou material
equivalente, um circulo em
torno da campánula, a fim de
manter os pintos próximos da
órpa aquecida.

No caso de se utilizar outras
fontes de aquecimento, devem
ser observadas M instruções
do fabricante do equipamento.
Não coloque mais de dez aves
por metro quadrado ató com-
pletarcm oito semanas de
idade.

BEBEDOUROS
E COMEDOUROS

Durante as três primeiras
semaiiBS, use dois bebedouros
de quatro litros cada um para
cem aves. Após este jierlodo
dar um bebedouro tipo calha,
de 1.25 metro de comprimen-
to para cada grupo do duzentos
aves, ató completarem oito se-
manas. Ao substituir os prímí-
tivo* bebedouros faça-o grada-
tivameuie. deixando algum ató
que as aves se habituem com
os novos. Ltwe diariamente os

bebedouros e desinfete-os duní
vezes por semana.

Alimente os pintos nos pri-
metros dias distribuindo a ra-
ção nas tampas das caixas de
pintos. No segundo dia co-
loque comedouros, dando á
cada ave 2,5 centímetros da
espaço durante as duas pri-
meiras semanas; 5 centímetros
da terceira à sexta semana «
7,5 cm a;ó a oitava semana.

Assegure suficiente ar ires-
co, evitando correntes de ar_r
O plnteiro deverá ser ilumina-
do na primeira noite, caso o
nascimento ocorra & tarde.
Dcpcis disso não deverá haver
iluminação artificial durante
o periodo de crescimento.

Alimente os pintos com ra-
ção Inicial de alta qualidade,
segundo ns instruções do ia-
br.cante (normalmente oito
semanasl. Após êste periodo,
substitua pela ração de ores-
cimento, de acordo com as re-
comendações. As rações, tan-
to a inicia! como a de cresci-
mento, devem conter um coe»
cidiostático em nivel preven-
tivo.

com aves em crescimento re-
gl-íraram o desperdício da
60'";. nos comedouros cheios,
de 15 % naqueles com 2/3 de
raçáo, e apenas 2% quando re-
pletas até a torça parta da al-
tura, permitindo ás aves esva-
zlarem-nos antes de se tornar
a enchê-los.

— Emprego de cometlou-
ros, automáticos ou nâo, de-
matdadamente estreitos e sem
rebordo de proteção. Depen-
dendo do tipo de comedouro, o
desperdício poderá atingir a a
quilos de raçáo por ave, no
ano.

— Ratas — para cada rato
que você vé, existem outras com COMPETIÇÃO
que você náo vê. No fim de
tun ano, a ração desviada por200 ratas daria para alimentar
um lote de 100 aves.

— Vermes — acredita-se,
hoje em dia, que impedem a
completa utlliíaçSo da ração,
pola ave.

6 — Lesões intestinais — se-
qüeUws de cocicioise e verml-
nose fazem com que o üitestl-
110 da ave náo se utilize com-
pletamente do alimento lnge-
rido. Nfto há remédio para
Isto.

6 — Ração de má quahda-
de — mal balanceada e de má
dlgestibllldade. Não se deva
considerar o preço da ração.

mas sim o quanto representa
por díizia do ovos.

1 — Ração de baixa eflclên-
ela — acarretará um constnho
de 10 a 20rí maior do que a
dc alta eíleiêr.cla.

— Galinheiros mal cons-
truídos — um bom galinheiro
será mais quente no inverno a
mais fresco no verào. Quanto
mais frio o galinheiro, maior
será o consumo de ração.

— Falta de pedrinhas •—
fazendo com quo uma parte da
ração atravesse o aparelho dl-
gestivo da ave sem ser dlge-
riria.

A falta de uniformidade, à
época do alojamento das fran-
gas, .significa ter havido com-
petição demais durante o pe-
riodo de crescimento. No gatt-
nheiro, as aves menores ou me-
nos desenvolvidas estaráo Sn-
jeitas a grande tensão ao ten-
tarem competir com as demais.

Apesar disso, se lhes dermos
boa chance, poderão produzir
tão bem como as outras. A me-
lhor chance será um galinheiro
em separado, Quando isso não
fór possível, reduz-se a compe-
tição ao mínimo, providendan-
do, cm nbundftncltt, as coisas
boas, dn vida: comida, água etc.

SA1.A — .'."...,... ss!» torre»com 40 metro» aundrado» nocentro em ru» de grande mo-lS.rVlmeuto. Tr»t»r na Ru* Ba-
77-A. Ar-

d» Central do Ilrasll. Cha-
TfB Ar. Presidente Var-
iras n.» 1901. Tel. 3
com Cardoso.  irão de Igitaleml a
HlASaA-SE _tr»na« »o.>r;_-io!m''u"io;
f!?^.9,-fi'mod.u* P1K?P«!l>«n*! SAI-A-— ÁÍuSo~úm&, comlndtlítrl* ou residíncl» — mówtj e «xteiuJU. de Wefo-
lito. 514 só com fiador. Tt- xss. 590. erd» 704.Ieíon«_05-ll30. _£r__ç»_ll.
CÕiltRCIÒ Oü INDÒSTftUT
em S. Cristóv&o aluga-**
conjunto de salns. itua Sena-
dor Alencar, 10, ap. 203. —
Chave« na loca, c Geraldo.
Tr&tar Rua Teófilo Otoni
117, S.o — Tel. 43-S132.

DIVERSOS
ALUOA-SE qunrto » J acnho-rn.i. podem lavar, cozinhar.jOOOO. Tel. 32-3725. 0. ^íns.'5_5r?„'e?ü<'_lJ2}lllar-
ALUOA-SE quarto » cavalhcl-ro quer trabalhe fora com re-ferenclas. Telefonar da* H ás19 horas —. Juraci.
ALUGA-SE um quartomoça. Tel.: 45-4706.

CASA NO IAG0 - Alugo
ótima casa no lago, com
sala dc estar, sala de jan-

[tar, copa-cozinha, instala

ALUGO ap. de sala, qúar-to, coz. — Tratar na Pe.
8 de Maio, 122 — R. Mi-randa.
^^f^^l^â^lções em mármore, 3 dormi-
da R. Paraíba 183, cj 1Colégio.

. depen*
dínclís. Rua Dante 260 Cor-
dovil. Ver atí 14 hora» —
Fiador. Preço 90.000
ALÜGA-SE ôtlmo ap. de
frente, eom aala, quarto, bn-
ahelro, «rainha • irei. Ver
* tratar na Bua Sarg. Pinto
de Oliveira, 36 — Ramos.

_ tórios, garagem e depon-
íírf^ir,-,™!^'"!^111'" completas. Preço

3iin.W^,Í^^lg5?V&cSSi! ** 400000 por més. In-
jeieione numero 55. Tratar na Rua do formaCOeS COm Car frt flll RosArlo. 113. sala» 502/503 —1 lu""aVu" Lul" ""t" «"

UArla Bagres Ltd».

DEPOSITO — Aluga-se gal-
põo com 1 120 m2. Ru» Oe-
neral Bruce, 129 — 8. Crls-
tovSo. perto Av. Brasil. Alu-
guel 700 mll. Tratar 4«-M41.
GALPÃO — Altiso metade
ou todo ci força e tel. a

SALAS COMERCIAIS.
MEIER. — AliiKnm-»e amplassalas parn tuo eicluslvamen-
tc comerclal — Ver e tratarna Rua Dias da Crus n. 633tala 206, no horário comi-t-
clal.
SALA — Centro — Aluga-se
1.» Iocaçio. Qulmnda, 19. Tel.42-0214 — Anechlno.
SÍTIOS —
CHÁCARAS E
FAZENDAS

pex|. Indiist. na ítua _lÍrrVue|Í8rfrio'c.'caI» grande, terre-Ângelo. 214 — M. da Gra-
Pi
OALPAO — Alugo dtlmo pa-r» revendedor de automóvol.
ou oficina, Ilua Tavareí Fer-
relra n. 58 — Rocha.
ÓALPAO — Aluus»-»e p! de-
pdslto ou peqviena Industria
limpa com 120 m2. Ver na
Rua Barbosa da Silva, 95.
ITATIAIA — Hotel de vera-
neio. Arrenda-se a pess, de
pref. e] conduçAo própria, p|expl,' peiq. hotel e restauran-
t«. Conatr. moderna, tipo
sulco, ol luz. Água e tel., ót.
cllm» local desenvolvido, a
10 km de Resende. Aluguel:
1 sal. men. Traiar no Rio —
Tel. 52-5137.
SOBRADO AMPLO — Aluga-
se 2.o andar com Jirau. es-
crltório, força. 250 m2, paracomé/clo e Industria leve —
Rua do Lavradio. 161. Ver"."-feira.

ALUOO loja e sala comercial.
Ru» Bar»'» Hlbelro 3«4, pro-
curar Sr. AntAnlo. Xntrada
do 362, Fone 57-1012 com D.
Adi.
ALÜGA-SE loja em Benítc»
Tr»t»r pelo tel. 28-0603.

CABO FRIO — F»«a-s« um»
loja — Centro — 47-4944 —
27-S906.

COPACABANA — Loja de
esquina — Aluga-se uma

_ grande loja «/ «ubsolo, n»
ALUOA-SE Box na Hua 8*o! melhor esquina da Av.
Francisco Xavier, ní. 333. Ver ] Copacabana. Serve para

LOJA — Pr___í»-8e na Rua
Oastio Penaiva, 60. — Tra-
tar no 80-C.
LOJA — Aluga-se em Bon-
sucesso, perto d» Av. Brasil,
na Ru» Barreiros, 134-B —
Tratar uo local, diariamente.
NOVA IGUAÇU — Loja -

8? 
*SfíL„TraUr "'• «•WSI-|b»nco magazine* etc. Verl^X^T, ES.1iu.wi.

SLJ^StSíi Bu» DJalma Ulrich n. 154,r64. 3 Corações, ônibus, ponALUOA-__E Loj», Ru* Arls- esquina da Ar. Cop. Cha-'
l!ÜelJAbo "¦ Aluguel Crt.«s» porteiro Josí. Telefone100 000, Cnave» locai. Tr»tarli-_7Í|;1
57-9133, i«#-7ÒW.
ALUOA-SE um» loj» grande
Í.rópra 

p»r« Industria, com
ur- e força. Ver Av. BrAs

de Pina, 1 274, V. da Penh».
ALUOAM-SE IJ». na R. Re-
públlc» ou Fazenda da Bl-
c», 160-A'B. Tratar n» APSA
— Trav. Ouvidor, 32, 2.». Tel.
52-5007, da» 12 lis 17 hs.
ALUOAM-6É boxes. Avenida
Ataulfo de P»lv» 1174. Tratar
APSA. Tr. Ouvidor. 32. 2.»
andar, di ij li 17 hs. Tel.
52-5007.

no 24 000 m2, grande pomar,
piscina, etc. Estrada Campo. , ,rte Areia, 765 e 795. Ver no!1141 l.iidustr.HH.çl forç» ligada

BENFICA — Loja e galpüo
Av. Suburbana, 1355 — Zo

local c'proprietário e tra-
tar na Rua México, 41 gr.1 308. Te!: 42-5889 — Aluguel
Çrt 500 ooo. 
LOJAS
ALUOAM-SE dua» loj»». naRua da Paisagem, 146-Ò —
Tratar com TArres na Loj»18 da Galeria.
ALUOO — Orande loja., ur-
ve pftra qualquer ramo, em
Parada de LucarK, na RuaOtranto 230. Chave» com D,
Odete. Tel. 30-6697 (Bll»te).
ALUOO na Av. Copacaban»,
435. ap. 703. sala completa
para fin» comercial» .Tnfor-
maçflM: 52-6241 e 47-0260.
ALUOAM-SE lojas pequenasna Galeria do Prídlo, naRua Riachuelo, 148. Dtv.de
100 mll mensais, sem luvas.

BRAS DE PEJA — R. LouisIÒêntro7 das"_6 ès lYYoraa. I Nfikon iel ?.?4?8 IWá IJZÒN^À. INDDSTBÍAr.' 
" 'ti 

SH?8.! p"ra P*íiue"<» d«Po
Rraille 200 od 101 aluenie!'-_r_-í._íl~_!4» . — iicijuii, ICI. í-ítlO. IlU.d- .¦y•,¦l '.'i'L-i-r.i,i_i —. 5ttoç d mercadorias
cZ^^ãs^:^^^^^.^^^^'—^ ^ pni" ^Uno"d2-'rio comercial.
30-7311.
CIRCULAR DA PENHA, Elu-
go ap. luxo 2 qts.. sala. gde. Caplt&o Arruda, 604
banh. em côr, área. varan-'Mateus. Preço: 15 000,
d», todo pintado nôvo, de
írente, duas rua». Ver na
Rua Indígena. 65, ap. 302 —
Chav» oo 403.

ALUOA-SE uma cas» no Ira-
já. R. Carolina Amado, 1217,
tratar na Ru» Cabuçu, 38.
cím 3. Una.

TeL: 30-4115.

.9™«SJí«12_..4__!_.J3iISLc?_?t,-|CABA de veraneio - Alu- trato comercial. TelefoneALUOA-SE uma casa na R.i«»-se em Cachoeira de M«-;Ímim neietone
-4IS8o!rscu íCastalla). Tratar pelo "^Th _

ESC. • CONSULT.
ALÜGA-SE escritório mobi-
Uado ej teleí. CrS 80 mll. Ver
hoje »t* 13 hs, R. l.o de Mar-
co, 9 s. 503. 6r. Wfüter.

com otimo (erreno. Con-i2!>6. HlKlenóoolIs, com exten-

CAXA_MBU — AlUfr»-S8 ap.
moblUado. encostado Parque,
edif. c! piscina, Crt 100 000.
Tel. 29-9993.

sío telefônica.
ALÜOÀ-8E loja com 300~m2,
na Bua MngalhSe» Castro,
148. Tratar com o proprie-tário, »egund»-felra.
ALUOA-SE um» ampla loja,era Sáo Crlstdrváo. Telefone:
54-3623. Don* Irroi,

e telefone, area 250 m2. AD-
XtINISTRADORA NACIONAL,
Av. Pres. Antônio Carlos,
615, 2,0 pav. Tel. 42-1314.

LOJA — Estrada Jacarepa-
fruá. 5866 — Aluga-se, com
pcciuonu residência no» fun-
dos. Crt 60 000. Pode ser
visitada. Inf. 57-4057.

1*ASSA-SE contrato «le
uma loja c/ moradia, con-
trato nôvo, de 5 anos. Ver
e tratar na Bua das Sa-
firas. IS, loja B — Bocha
Miranda.

LOJA — Largo do Machado
— Pr...-'..-.-.! contrato novo 3
anos. Ru» Ministro Tavares
de Lira, 40. Trat»r pelo tel
30-7401. com o* Sri. Ophllo
ou Pinheiro.

LOJA — Oalpáo — V»7la.
alugo esquina c! força. 500
m2. ár*.a coberto, e desço
berta, s! luvas, contrato 5
cu 7 anos. Rua Itablra. 395
Tel.: 30-3337.

BOTAFOGO — Loja de es-
quina. Alue»-»e pl ótimo»
condlçôe». chaves Rua Bam-
bin» 74 e tratar tel. 43-1278.
BONSUCESSO — Loj» alu-
gnse n» Rua Joáo Torqua-
to. 42. Tratar Dr. Joio —
42-8856.

CONJUNTO comercial. Real
Grandeza 193, alugam-se aln-
d» ótimas lojas. — Telefone
27-5832. Av. Rio Branco 277,
sl 806. Tel. 42-3452.

LOJA — Pça. da Bandeira,
tem 62 m2. contrato 5 anos
alusuel 38 mll, escritório i
balcáo montado». Passa-se
pel» melhor oferta. Ver B.
de Iguateml, 184-A.

LOJA — Centro — Alugo R.
Conselheiro Joslno, 13-A c|
33 m3. — Tratar c| Emes
to — 45-2509.
LOJA e eóbrado — Passa-
se o contrato. Rua Santo
Cristo. 359 — TeL 43-1388

LOJA e sobr. passa-se contra-
to. Francisco Eugònlo 168 —

to Chie, na port».

PENHA — Pris.«_-ae loja es-
quina cl montagem farmácia.
Sorve pi qualquer ramo. Tcl.
48-9762.

RUA RAIMUNDO CORREIA,
60 — Aluga-se loja C e bo-
broloja 208. ADMINISTRA-
DORA NACIONAL, Av. Pres.
Antônio Carlos, 815, 3.» pav.
Tel. 42-1314.

SOBRF_LOJAS — P»55»-se sô-
breloja 201 da Av. Copacaba-
na. 813. Trator pelo tel.:
36-5917.

MUDANÇAS
Rápidas e Eficientes

28-7649
MUDANÇAS

A PRAZO j
AS BBASH.EIBAS *3?
TELEFONE 30-5365

São Cristóvão
200 m2 para Ind.

Aluga-se, R João
Ricardo, chaves na
Padaria da esq. com
o Largo da Cancela.
ANIMAIS ~

SOBRELOJA — Aluga-se. de
frente, com 42 metros —
Rua Uo Catete. 214. Teleío-
ne Í6-0656,

DOBERMAN — Vende-se
ntnhnda com 45 dias. TeL
26-2394^
PASTOR ALErVÍAÒ — Ven-
do filhotes. 45 dias. regis-
trado no .BKC • filhos da
Importados. Rua Sá Viana,
218-A. c| 1 ou 43-4984. Jeró-
nymo.

VALQUEIRE — Paaso con-
trato pequena loto, 2 portas
na Estr. Intendente Mmra-
lh&cs. Tratar: Tel. 29-9*46 e
29-8321.

COPACABANA — Passo cont.]153-5391. Viana — S. Cristo-
de 2 sobrelojas. Cont. 4 anos. vio.
Alufi_««-m11- Tratar telef°- LOJA - Passo contrato 5
T__í_________l_  snos. por 700 000, alueucl
CATETE — SOBRELOJA DE!65 000. Rua Marques Abrantes.
FRENTE — 42 n_2 — Aluga-1163 — loja 5.

na Hu» do Catete, 214.1._..
, Tel. 26-0658. ILOJAInf. Tel. 26-0658. Centro, eom telef:..

7,. ¦ - . ss_"i__I«__lB* Tltrlnas. Jirau, passo con-
* fnhr. im« i « AÍ2S?«i J tra'° s RI,fW- AlURUíl 40 000.
48 l'°'« ¦};« C ° *» Alexandre Mackenr.le. 21I Tratar tel. 48-7472.

LOJA — Passã-se. cl tel., na
R. do Matcrso próx. Haddock
Lobo. — Tel.' 54-1316.

CENTRO — Aluga-se loj» na
Rua André Cavalcanti, 8-0,
eom força Instalada, gír-vi
em tóda » »\-<-n .-•¦ da loja.
Chaves com o porteiro do
edifício. Tratar na Av. Hen-
iic.v.c Valadares, U8, dea 6
às 17 hs.

LOJAS — Coxias, alugo 12
mll sem luvas bom ponto —
Av. Guanabara, 36J — V0»""''anabsra.

GALPÃO
Aluga-se um galpilo, na

Rua Américo da Rocha,
880. entre Bento Ribeiro e
Honório Gurgel. Tratar no
local até às 17 horas.

Loja - Tijuca
Aluga-se na Rua Felix

da Cunha n.° 4-A. esqui-
na de Conde de Bonfim,
duas portas, com 4,30 dc
írente, cora Jirau. Tratar
na Rua Conde de Bonfim
n.° 369, sala 901 — Tele-
fone 34-2570 a partir de
segunda-íelra.

POODLE — 4 meses, médio,
pedigree, Tel, 27-6344,
PERIQUITOS arco-íris, vArlss
tonalidades o curiós manso»,
cantando._ Tel. 36-2337.
TOURO OTR c/pedlferee. méí
dalhas ouro. Vende-s» ....
46-0699_ se>3:-fclrrv __^
VENDO pèquínes lUhotes e
adultos pratos. Rua Fatngo-
nia, 67, c! 2 — Penha.
VACAS e novilhos fruzera pu»
ros vendo tel.: 27-7974 —
Míirio^ .
VENDO — Curiós e ezulóes
com gaiolas ou troco por Ca-
narlos Rollers. Telefon»
38^65«. i
VENIJO — vãens e novilha»
Preço de ocasl&o. Tratar Rua
Ronald do Carvalho n. 829,
ap. 5, das 13^s^20_hor«í.
VÉNDÉM-SÉ 10 novilhas, ali
Rirmos inojcndo bera sdlan-
tado. Traiar pelo teleíon»
22-9463. com AraUJO.
VENDE-SE Boxer de doía me-
ses, c! pedigree. Preço: F. 80
e M. 60 :•¦,:•. TeL 36-?14f_
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>£*. a.« Caia., iroram do Brasil, Bíimtdo, ai-s-ns

EMPREGOS
BARB. . MANIC.
jiütíiKiitò para iioje ou um
aposentado para «retira Rua

BARBEIRO . Preclsa-se ga-
lanttndo' salário. Rua Sâo
Crlatóv&o, 863.
BARBEIRO — Preclsa-se pa-
ra afetivo. Rua Dlaa da Cru»,
384 — Fundo.
OABBLF.ÍRÍ3ÍRA em Copaca"
bana. sobreloja, saláo bem
jnstalnd.o — Vendo — 57-1331,
cãbéléíreírò —" mela*.
es ajudante com pratica, lt
âRomlnl 47.
á ABELEüáKIRO — ¦ AJUd*&.
te, rapaz com prática. Tra-
thr nu Rua Bolívar. B6-B.
ÍJÍBELÍ:nÜ!rilA" — Precisa-
ei. quepontcla bem, * maul-
cura. Av. dos Democráticos
q. 636-B — Saláo Redentor
ÕABEUtlREIRO — Prêcl*ã."ii
cpm pratica. Rua Alcino Gua-
i£ibara,_25, «ala 302.
CABELEIREIRA" — Preclsa-
st para freguesia flua. Se
tiver íremiesla, dfio-sc 30%.
Tratar pessoalmente com D.
J.iiio na Rua Jardim Botft-
nlco 593.

MOÇA MENOR — Preclsa-se
mra ajudante de cabelelrel-
w. Hilário Gouveia. 66/301.
Copacabana.
ifÃNICURE — Precisa-se
competente. Rua Basilio da
Gama. 53-C. Abolição.
PJiECISO barbeiro* par* «a-
tudo, servindo, pode conti-
jatar. Rua Carmo Nlco, 165.
PpECISO barbeiro com cllen-
tila. 7 de Setembro, 88 —
I^Ja P,
y^BCKA-SE cabeleireira com-
petente. Travessa da Paz, 15.
Bte Comprido.
F&ECISA-SÈ de aprendiz de
cabeleireira, manlcunus, mas-
eagem facial, horário da* 9
.« 18 horas. Grátis para mo-

<Jjilos. D. Haldíe. Largo de
iSfto Francisco, 26, sala 418.

fECÍSA-SE 
dê uma cafiê^

relra a quente que faça
uenteado, R. DesembarKador
Isidro, J3-A. Sob-

CORTADOR, obra <lo anilho-
ra. Preclsa-se, *Av. Mirando-
io. una y. Niiópoii»,
PRECÍSA-SE de"'péspõulsdo.
res para calçado esporte de
senhoras. Rua Oony-alvee LO-
do. Jjj.
piiixifsA-sE de montadora
para obra esporte. Rua Dom
Pedro Masoareulios 17, sob-
loja — Catumbi.
PRÉCISA-SE de bom eorfã-
dor para obra e*p<ytc. Hua
Dom Pedro Mancurtuiiua, 17.
sobloja — Catumbi.
PREOISA-SE de põãpoiTtador
(a), para obra esporte d»
(lenhora. Psbii-m bem. Rua
Falct, n. 274 — Itapiru. Tel.
M^^l;
PIÍÊCÍSA-6É earxelro»_d"o
balcão, cortadores, Irizadores.
Kua General Dioulslo. 584,
Junto da Garasera Unláo -
D.de Caxias.
PRECISA-SE de pêspou"
ladeiras e cortadores. —
Olira esporte, homem. Pa-
So mais do salário. Trav.
Tarlos Xavier, 304/312 —
Madureira.
SAPATEIRO — Preclsa-ee de
empregado pariv trabalhar na
Rua Visconde de Pirajá, 630
loJaJ3, Galeria Bar 50.
SAPATEIROS—- Âeciiã-se
de oficiais de LuU XV na
Rua Riachuelo, 18 1? ,
SAPATEIROS""'

UOTAIOCIO — PrcclíU cm- PRJICISA-SE 1 mocinha ou
|ue«ada jura oasa InmlUar arrumadeira p! tomar couta¦"'i nr n ...in, ri.. . i . . 17-fl^7tile

CHOFERES, MEC.
£ LANTERNEIROS
EpmtICISTA para auto-
níveis preclsa-se d» 3 bons,

3Be 
trabalhem bem. — Ru»

?aquim Palhares. 118-A —
Estáclo.
LANTERNEIRO — Precisa-se
para auto, com longa prat!-
ci. Rua Mariz e Barros. 724
—'-. Agencia Viana.

Preclsa-se de
montadores de esporte, pes
potitadores e balconista. Rua
Ole nela, 84, Mesquita.
SAPATÊntÕ — Precisa-se dé
montador para obra esporte.
Rua luibiiiiiii, 8-A. VUa Sta.
Teresa — Rocha Miranda.
SAPATEIROS — Precisa-se
colador de sola e predador de
salloe. na Rua Proi. Pnula
Aquiles, 76, Vte. de Carvalho,
em frente & Igreja do Carmo.
VENDEDORES~É~
CORRETORES
BALCONISTA 3' solteiras*,
bem vestidas, boa aparèn-
cia. Tratar Modas Vestido
Branco. Vise. Sta. Isabel,
382 — Grajaú.

LANTERNEIRO — Preclsa-ee
ài bom. pj corroo de passeio.
Tratar Rua Joe* Eugênio, 37,
6ao Cristóvão.

PRECISA-SE vendedor ferra-
gens, cortinas. Náo preclsa
pratica^ Rezende, n. 60. _
PRHCÍSÂM-eÉ vendedores dê
macarrão. Rus Oscar, 16 —
Quintino. _____
vtó"DEDORÃS' -Z FÍfnu 

"em

íase de exp&nsâo. admite 10
vendedora» para seu quadro
de vendas externas flc*ncla-
das. Mercadoria* de grande

.. j aceitação. Prêmios cobre

liana 25 000. Mui-qnds
Abrantes, ioi ap, 7o4',
BABA ,para 2 criançiiB cõhi
rcrerfnelus. Ordenado 40
mll. itua Gustavo Sampaio,
188 ap, 304, Lome^
BABA — 30 006,00 —" Preci-
ta-oe pnra duas mcmniui de
3 o 4 anos. Exls»m-so icío-
rínclas. Tratur 45-161)2. —
Çlamengo^ __
BABA"— l'rcclsu-se' pura
criança de 1 ano, c| prá-
tica, Tratnr na. Hua Condo
tle Uaependl, 23, ap. 803 —
Flamengo. Tcl. 45-0820.

BABÁ — Precisa-se para
duas crianças, uma já no
colégio. Exigimos pessoa de
responsabilidade e que dè
referências. Paga-se bem.
Av. Rui Barbosa, 560, ap.
1603.
BABA — Precisa casal es-
trungelro. Boa apresenta-
cão e carinhosa. Bua To-
neleros,_7, ap^ 101._
BÃÍLÍ"— 

" 
Preclsa-se de

uma, com boa aparenrla e
pratica, para uma menina
de !í anos. Pede-se boas
referencias, ordenndo 45
ml'..«ua Ribeiro de AI-
meida, II, ap. 101 — Ln-
ranjelras. _45-1229.
COPEIRO — Prcclsa-se
do um com multa prática
para casa dc família de
alio tratamento. Fn»a-se
multo bem. Tratar no

cle 1 oeiiliora
57-0682. 1'aira-ae bem
piiHCISÃ-SEllifat copeiras
com bastante prática bon
aparência ngn. bom ordena-
do, dc preferência uim por-
uí.iíuísiv outra brasileira, Sfto
Luiz Clunie.a_.ja n." 120. Bfta
Crlstovftu.
PRlidSA-SE" do 

'"empregada
paia serviços de um casal
que durma fora e more per-
to. PiiRa-so bem, á Rua Con-
de de Bíiependl, 34, ap. 401.
Flamengo.
precisa-se de menina para...: 'i de familia. Rua Mar-
quês de Valença, 8&_'rilnca,
PRÈCÍSA-BE babá compe"-
t-ente, com referências, exce-
lente ordenado. Rua Inhan-
Bit. 33. ap. 1 30?._T._36-0833."PRÊCISA-sfc 

de 
"babá 

de 
"res-

ponsabllldade. Rua HonOrlo
de Burros. 37, «p. 001, Fia-
mciiv:o. 40 000.
PRECISA-SÊ 

"copeira. 
Tratar

na_Hua Santo n 99.
PRTOÍSA-SE arrumadeira, P/
lavar, paesar, que durma no
cmprêiio — Rua Sáo Fran-
cisco Xavier, 874 — Tratar
seitundn-íelro.

PRECISA-SE uma senhora
séria sem compromisso de 30
a 43 anos para tomar couta
do uma casa de pessoa có. —
Traiar üábndo ou domingo, a
qualquer hora — Rua Aíoiwo
Cavalcanti, 147, caia 8 — Sr.
Ferias.

COZINHEIRA competente e
c! Ot.lm.as reíerênolan. Tratur
p«saoal:iitftt«. Rua BulliOí» de
Carvalho, 350. ap, 701,
CÒZÍNHBÍ1ÍA""'—" Preclíã.se
para casal eem filhos, apor-
lamento pequsno — Rua Do-
na Dclflnn. 311-A, ap, 201 —
Tijuca — 38-3864. ¦_
cozínheYha. tvlvinT"ílno""—'
Prccir.n-iie, que durma no
emprego. Trntar na Rua Ar-
tur Ararlpe, 48, Gávea. PtA- 1 Oll). Tratar das 17
ximo ao Jóquei Clube.  hora.>i._
COÍdiübira — Prtcisa-íe JPKECISÀ-SÍE cozinheira
em casa de farullla. na Rui. (rlvlal Tariado. Domingos
tâoSS. ~ VtT^ra, 183/701.
cÒsinhèíra""— 

~Prêcísa-ãê

de forno e íogáo. família de
fino trato. Refsrencla.?. 63
mll cruzeiros. Tratar: Praia
de_Bot.-iío,io, 80, ag. 501.
COZINHEÍRA" —" Preclf'ame*
— Forno e Íogáo — Poga-íe
bem com referências — Tra-
tnr na Rua Oeneral Gllcérlo,
330. ap. 1002 — Laranjeiras,
na parte da manhá^

PREOISA-SB de coiinlielra
liir» lanchonete, Rua Soro-
oaba, 4U-B, Botafogo,
1-ltEO tóA-'«íf par»1'' eõ/iãhar
e arruma: — Pedem-se reis-
rênclas - Rua Domlnrfca Fer-
relrçi, 102, »p. P01 — Owca-
dura. __^
PRÊaisÃ-SE <íê"\ana coíl-
nhelra eom ba-itonte prAtlca
em serviço de restaurante.
Av. Bartolomeu Mitre n." 

ás 10

PRECISO — ,,Oo»lnh«lr*
forno foeio, pratica. Tra-
zer referências, dorme- fo-
ra. Ordenado £0 000. Eni-
taclo Peswa. _____ ap. 601,
PRECISA-SE de uma eoal
nhelra com boatonte prática
em «eniço de restaurante.
Av. Bartolomeu MItie n.« ..
101B. Tratar de 17 áa 19 hs.
PRECISA-SE de boa «m-
pregada para «orinliar e
arrumar, na Rua Ester»»
Junior. 62-201. Pça. S.
Salvador, Flamengo- p«-
dem-se referencias. Ttga-
W bem.
PRECi3A-âE de emprenidt
para cníMi&t. na Ru» Lôbo
JUnlor. n;« i »5«.

PRECISA-SE dee mprejtada.
P:ir.;.i-5e bem. Rua Uriisua!
n.» 534. jip. 408.
PHBCISA-SE d» empregada
para tií-i pes»as k Hua Cam-
picas. 47. Grnjau. Telefone:
38-0500.
PREOISA-SS de tinia moca

Largo do Boticário. 20 —'parr. acompanhar uma ae
Cosme Velho. Tcl. 45-4815
edpots das 11 bora«,
COPEIRO - FANTNE1RO pa-m casa de cuni de alto tra-
tamento, que tenha multa
prática e boas reíerênclos de
CMtt de «Ito tratamento —
Tratar nn Rua Lopes Quintaí,
407 — P.iía-ie bem. Pedc-se
n&o apresentar, n&o estando
dg acorclp com jo gervlçq.
COPEIRA (Ò) portuiniêã, pre-
clsa-se. cosa de tratamento, ,
CrS 35 000, carteira. Truta.- Ucp' ie,Uea,-Í« «fer*ncl^*
depola de 11 bor».. Saint Ho- SS* ^iSV"' 

"' ap- 7l ~
man, 16, esquina de Sa Fer-; x ::.-J"t^y-
eira — Copacabana. JPRECISA-SE de um para tr»

bolh.iT em ftícrlt<>rlo que sal

nhora. R. Silveira Martins.
76-A. casa 7. 
PRECISA-SE pessoa para~ie^
vivr e buscar duos crianças nc
coh>|rio. em Botafogo. 400
cr-aielrcj por dia. Carlos
Goeí, 308 ^ip._403_—_Lc«blon.
PRECÍSA-SE tlma empreéada".
Ordenado Crt 30 OCO. Exlac-
se reíerínclas. Rua Subdl»
Lima, 8L_Tel.: «j-9128.
precisa-se 

" 
empregada pa-

ra todt» os serviços. Pa«.v-je

COZ1NHKIRO ou cozinheira
para bar. Av. Suburbana n.
5J751 — Pilares. ,
COZINHEIRA — Trivial fT-
no. preclm-se. Bailo de Ja-
guarlbe n. 232. Tel. 27-9847.
Paita-áe bem. Pedem-se te-
ferências — Ipanema^
CASAL precisa 

"cozrnhelé»

para trivial. Exlgem-se refe-
rênclas. Pouco movimento.
Av. Atlântica. 2 334. ap. 81

 37-2330. ium» eozinneir» com pi_
riiyrvtiKín a 

'H"'pS.>i«" Ru* General Cald-s-eíl, 541( O/lMIKllt V — Preclsa-Ljquina Prel Caneca.<e para uma pequena fa-j A-i» nicein
milla de 3 pesso» e que *"*?» * «*its>AU.
também lave roupa. Or- LAVADEIRA —"PrerÍM^M
denado de oO 000 - Ave-\mx,ito boa com rtftrín.
nida Alaulfo de Palr» n.LUs, para toda a semana.
80? - cobertura 0- - Va- Orde^lo de Cr$ S0 . Crf

PEMSAO — Preclsa-se de
um» eczlnheir» eom prática.

blon 47-63T2.
,35 OOfl. Tratar na Ru* En-

COZINHEIRA — Cr$ .. renhelro Alfredo Duarte.
50 000 — Precisa-se for-|450 — Jardim Botânico
no e fofão para pequena (entrar na R .Eurico Cruz),
família, também «mime e.£CvADÍ:tRÃ — Preci»»-»
lava n» maquina. - EtI- que uiba Uvar e ancetnar
Bem-se referencias, tem-1 bem. de segunda a sábado,
po de serviço. — Gomes.de 8 às 18 horas. Referencias.
Carneiro n. 141, ap. Wl;£* 2LS°íi'I*,l*Ê; Pr*!* da
— Ipanema. Tratar alé to ggg|3&J"t..«fej"fe .___
11 horas ou à noite. íii^?1?** J" *"*£"?¦ T—__ .. —z-- —.fPrecl**-íff ootn rtf*r*n;lii 4COZINHEIRA — Preciso. R. jHu» Visconde de Ca.-T.velM
AnlU Garlbaldl, 18, ap. 1003Í;34 — Botafogo

pop,' PWO^raftrtoeUai;! Iof*rece-SE uma peasadeiCOZINHEIRA — Preclsa-ee.
dormtndo emprego, com re-
ferências, na Run Conselhei-
ro Lafalate, 83, ap. 301 —

ra com referências. Telefo-
n«: 32-8312.

TERNKIRO — Preci-
•.amos competente. Apre-
sçntar-se com documeutos
jii Ku.i Riachuelo, 132. —
fundos.
LANTERNEIROS, meios-"cil-
c:£!s, que soldem bem, pre-
ciisArn-se. Rua. Garcia Pires
ní» 17 — Qu'.ntUio_B<-jc*lu«L
üfÓTORISTA —< Precisa-
sò. Domlnpo livre. CrS

veadas e coir.Uíões piunti
diaríarr.enie. Trauir à Rua
Ferreir& Borge*, C cc-bnuio.
Cami» Gi-unde c.Sr. Mello,
dos 8 às 18 hcroi..
VENDEDORES — PrêctãMÜT,
artigo feminino de grande
aceltac&o. iSaJirlo e comlssio.
Rua José Roberto o. É>3 —
HlgíenópolU.
VENDEDORES — Príc-.Stin.-Tc
iunto à firma? construtoras.
Preferência a quem tenlia co-
nhecimentos — Álvaro Alvim,
4S,_sal» Mi. 
ratn»ax3B - pwcSSSi

OFBRECE-SE uma passadVÍ
Posto 8 Conac • l**-. L'Jnde«. tei.: 35-88!9. r»
f0*»-BT,P?P*c-,- ,',- '—.leado p*ra Dor.» Hoímli. -
COZINHEIRO para Braai»!!».jDiar!a_Ort 3 000. ¦

PRECISA-SE" dé empregada
p.' lavar, passar e íarer llm-
pesa. Nio trabalha ooa do-

401 — Ipanema.
EMPREOÃDA —

n&t£'lSeTB£- ^---íí5 
PHECISA-SE d, um» boafcòZD.-HHRA'"- PrecisA-s»inera- empregada. Traiar Rua Mar

mingo* « «a; cedo. Rua Se
nhor: de Matoelr.hCB. 408.

Cunnrí-ini n - —iu«uiw cm e.-criTorio que sai-
bMKKtGADA — PreCISa-Se r" le-" ' escrever, apresentar-

i se a Av. Franklin Roosevelt; Ã O O da 3» 2on» Aérea,para todo serviço, menos I54 ^í/^ió1 hbrtepote dX5;n«*«°'a »'**» >"w. «S
lavar e encerar, casal 5em!pRÈcisx:sÉ¥«-w
filhos. Ótimo ordenado. Exi- SS83SÍSMK3È STES^ ^r&porl° ae s' m"
gem-se referências. Rua Ba- ga^aSf<^^fe??^^'fZ&S-
rão de Jaaiiaribe 74 SB ^RECÜA-SB de empregada :»«j. menos lavar. Copaciba-juyuuuwt, 11. 0() por& todo «.-,-iço ql!c «MbojjMi stã. CUra. ÍOO ap. J01,corintiar multo bem. TratarIbrar.ca, boas referências.-,, ..,-..,..Av. dos Democráticos 681 ap-D-i-n-í- no emnrê--o C-t .. iFASSADEIRAS — Preclsjjc-S*

Precl*a-se 3<1:! — Bonaueesao. i40.000." Fone: 3.-3997. ÍPV*. «alça*, .eom pr»tv» de

PASSAR e arrumar ou icdo
serviço p! pequena família
prec^i.-,-ie. R. Barlo Mesqul-
ta. 578. ap. 803, e| referên-
cia.

iabrlca ou :ar«na«rl*. Rms
Jo*.'. Vlrente. 71. tm frente

çío e ambiente oirradÉvel. õués"ü'Yaít'ãeT M~i/á~I*iSESS*** dccdmento» e re-ja esuçlo de Madurei».

S5®^rferi5ün5=te?S?!g^^ P-^^kJS2?^SiS Ã
tico, nfto encera sd Uva rou-í^í 1 ,-nVm» líKm Í S COZrSHSIRA - Ci-sal eom em frente a ertado de M*:
pa miúda.. Pede-se refertn- teto^S^* 

S-Xi,m-" "'3 filhos jt ano e 3 aaç«). d-irelr».
ela». Avi Princesa ísabe., 2«!
ao. 403.

precisa. Paxá bem. Rua 8í-íPBrrii:i ãt-
PHECISA-SE empregada qnê nador Vetxueiro. 174. ap. S02| * *'

Um mckils. Telefonei «t» ÍSS tetgaMt^TiZl SJFBTOA1J.V - Pr«ü^íi\ft^t_S?_!PSfBl ^i lf —5HS'5«i
23-4743. (lí às lft horas)
IVii11 _R«sa_Marla.
ãtÕTORÍSTAS para tra-
li.ilh.ir em táxi Gordini —
0-km, mínimo 2 anos car-
teira — Tratar na Rua
das Palmeiras n. 15.
MEOAKICÒ pj Volksva-
jrtn — Preciso que tenha

mo de tecido*.
cama t mt&i,.
Hndega», 009 y. karmiol.
VIAJANTE — ;Preclsi-s»' de
cinco vi£.jame praciüt» paravenda de agua ardente Oen-
plber, ord*ri6do # corülsaSo.
Tratar com urgência. Ru»
Ger.íia! Cláudio, 78, aparta-
mento 203 — Marechal Her-
roes.

£r^iCa«4Bua,,B;irÍ? 
BomiVENDEDÒR" de 

"importa-

^'if?:i.3l-.fi!t.rNuvo-._!câo, alto gabarito Ofcrí-
fcftPAMICOS DE AUTOMÓ-jee. Cartas para o n.« 15 501VEIS — Preclaa-so de oIiclai;na portaria dê^te Jornal'comprovedamer.íe capas —!,- ¦>? - " JutuJ':
Bxlgem-«a reítrfucla» e do- (.VEdOEDOlHA CORRETORA
cumentos em ordem. Diária
experimental tíe Crt 5 000 —
Apr*tíentar-!ie na. Eua. Hi-
pílito da Csf ía n.» 37-D . VI-
í;* Isabel. 

l

iáÕTORÍSTA profüstonal ca-
«ado, com 18 icoí serv. SP
oíçrece-i* trab. per» familia
nfl QB ou SP. TO. :_37-£90>)

MOTÒBÍisTA c muHa eipê^- -r-..-.- • óünis» referíuclfta
p|I ca*» de fiunEia. Tratar
RU» Bulbôes de Cervtóho, 358
*,& 701. p^^Q&ímt-nttf. __ _
Mecânico — PreSsa-iê¦Viação 

Maraoaitã, — Rua!
i^salháes Castro, 135

laradeira-
^aradrira a» segunda* e- . qnlntas-felra*. das S ãa 17

i-^rbiii-K-.-vr.—- iunda nar» «. L.c» p«.» triviaj^ • va..»w. iR^djntor, íí. ap. Ml —
Sra. sò das g in u ha. Tei.:

anda
nos ccffiínüM., de um casal.

50 CCO. ^'ilnanrma

EMl»RCOADA - Precisa-w niÍAr PrtooeSs l»b*t \ü*t„!". 301«- »P- •«« rasto 3. jpuííaáelra q-.i« ttibs p»a.u-
nua^Cor-de^aa^juirr.. V-.fe. sH__\%6C!jflio». 

' W"T':: 3r,-'m*-;T»i-u37-S»4.
I 
"cbíÜnÍEÍRA 

-

VESDEDORJ»; WpiMti,u«i
tes leg*H«ftdi«. Priç* de
NiterO! * adjac*nci*j, queconheça lad. ntóveis, mecü-
nicas, esiüelroí, ferra^l»-

i. 3M. Atrt-tótw ítíÍXi_:^^fí^-^Ms - iÈBanáay^^nRiaicclfc* *»¦ "^"^''%£***
-ii-i_ JKIX. 1A-1C tíe emoreoadò-com reíereíi:í«, pira um ca-|ngvx<nsr»*

EMPREGADA q-oe durai oõ!' li iaal. P.vta-«e muno bem. Ru» DIVEKSO»
emoreiío. pa«a-»e multo. R-iPOr ftOra. MtUtKttif-St COíB Vidente de Monsls. «31. ap.JÀÇÕCPÒiW- —' Pt»cU»-«« d*Capitão Resende. 306. casa 49, ..f„-.,-, ., B, r «1304. etupiegado c' prliic» de eor-tp. joi, o numero »», **t^ireferencias na Praça tuge- oõatixHapirdo wriai. 0» trãno^<S5^ic{%S
í=Jffi-^í!Lri£?ÍSS5.hl.jn; |,rj;_ ir .. -ja-, :e variado, preclsa-te para ea-l«rtccias e luiMis »e r,c»i-
e:jpheoada • - P^e.1»aíí;^l(, laraim. IJ, ip. jQl. 'ltA ric r«mCl» ordenado »!'.» sida Tratar na B. Uo-
a» L*blon. Av. MtMtttileã
Mitre "'L.MT^op, JCB
EMPBEOADA o 

'psitiy 
ramüã

»m 3 crÍMiçes. preclsa-se.

PRÈC!SÃ-SE". em'rírei»(3Í~do-'00'J'üln4r: .^«"H! •*».fe:"<°-íi.'r. MOU»^ j« fBotaíotOl ';
méstka, - Ei:;,-e-« referi.T-S.li,; è¥n,1<i.* a°.^?xiS.° "i ARMARINHO - PrecU*-<e
CIM. Somente sitiado e do-
mingo tratar ca Ru» Cami-

Rua Eduardo Guinle. 30
BiiUJvgo, T*!.: 18-813*.

de rapas com pritlca de b«:
elo. — Ru» Plínio d* O!:-

por» (sanha.- muito dlnliei
ro, e.-n .vnstui» dc t*rreno —
Pr&iur» hoje mesmo, o Sr.
<W 

' 
é*r*!?unum!** 

"* P^ÍSf^°j*^^~d*~5^"l^|nS%0 — precuW^ê íêtea. +4
—_ lav» reapík gnmdc: 86 Vam — Pllaisa. de bo» apre-ientacio. de ÂCOMPAS-R.VWTB — Precuom- «ferfncia». Õrdanado.lisieiai: i»m^«3SiTir^ÍSSSit:^il^«rtta!J» ««ranselr». pa- ÃTlúma?ma -rahanyaZZÍE.39000. BSttf-S«usor Vírrâr -", SSÍS^ n,?í K ra ***** 'M'™°- Av. Af.ln- S-^a"^'?» »^» hÜ

EMPREGADA- pl^ST-íi-JBotíJ
.de de Iraj». 177. «p. 303 —"-

BúaCoa-ltlea. 3 113. li.» aniar.
COZIN'Hi'.lRA Precisa-ss K^sssi ?s£?5 ssrtós?. r ^u^^^o^^r^^^ te* "ss^rS

338_— LoJã_
VrsDBÕã» eom
impeli

A — Preclaa-ne
tíe trivial fico e que lave

((» mio.ulaal roupa de ca

(pteM&taçtOt reftísncla» de
pcttíc* mtjgtwi ia«ín;c*'5,
dorme ns empreso Tratar
hoje. da» » is 13 fc-_-ts. Prata
do r.tmer.so. 35O/S03._
BOMBEIRO HIDÍIAULÍCÒ —
Oferece-»* pira pequeno* e
ír»"Aíie& lerrlç-as. Te*.: »,,.
ÍJ-7ÍS4 tJoaqrulmt.

¦___\P7Kíao Leopi>Mlr.a ? C*a: Si^,»-í'AOA-rPreetaa-8e naiCOZINHEIRAS i«Í!/ 5Sr,5KJÍ,SE-Ilt5 Ji iBAU ~ 1>reci**-í» de unl
MOTORISTAS •'— TGÍÍ —tra-. Ru* OeBjuelra Daltro !;,UB C<*™*1* Dutra. 78 _. Tt.---— _..  .. -. —t- SÍSS^ °J5*?At = .m'1„-, empregado com bastant*
•¦'//{//—nikr'*- ll ooo De- n." 50-A — Owotdun iHH: AlTi-SCAO — Empreí-daado- Telefone: 3i-4!4&. Rua Joio prif.ca e «j-j, sl;b» fawr
3a£ll MW0 siiteÍío7.T.'. -^««™, SpãiGÃm^-rTKSSírn »>í*«í«* -,A At. Sr. Uotatdé B^rro., 180 - Lthlqn.  }-ito,5. Ttatar à Ru» Ser.»-
S& f- Penha _ T^le-.AMAS - ARRUM. ^n.lodo o serviço1, 

'c! 
ma" \\™ -« Sf^TiSS^Ê CoTl^llintA - ÕSt * S°? 

Berr.a.-xio Monteiro. 333.

MBXiAMCO de aut^nôvel -L ^^"i^abana.mo^obrelola W 
grt 

a «» . •«-"«£_*£ 
^SSl^teiSeaíS^rPíeííía-ee c-^mpeteiite.

Sãuta. A!exaudnn». Sí)7
MOTORISTA — I^ecl»a-«.e.
oan lon«a pratica. p*r» »er-
vi<lo particular. Rua Maria
e JJarrcajJ^t^ Aitenci» Vian».
mStòrísta — õfer"ec*-s«
coin carro particular, multo
ristoío e l>om, 4 anos de car-í».._tel

sentar-se com doeumenu* e
;^,,-f referencia», n» Estrada Psi:copei- Ferro, 1 150

tetra. Pessoa de bo» aparèn-
ela >¦ educado, para íamilia
dn fmo trato ou outros mt-
ritos. Tel. 34-'rtEO. boje e
wiaiihi, até 13 hora*. Tel-
lülra^ y

MbTORiaTA — Preclsa-se
eqm pratica de 5 anae. Hori'
rip de 7 às 20 haras. refeições
e «alárlo de CrS 100.000 (cem
mll cruzeiros». No hor»-rio
rríatlnal ocupar-ae-A em ser-

Ru»!AGENCIA do Br

^eS..^inM'^3CMl * w>„<,^:ml.d!;
ARBCMADBIRA. —¦ Piedea-.e SÍV ZEGJpA ~ Tod? *f*-
hoa s-pwèncla. alé se en«..'v.-u s P«*»W| c reteren-
Pira tomar cont* *p. pMaoskt**** • preierencla estran-

45-13*1. íeelra — Tel. 25-71Í7

COZINKEniA — Pano multo A. ca«j 4 — Meier. Documen-
tos.

ARBDMAÉODRA — Òrdêfiadõ i llMPREOÁDÃ
Cr* 35 mil. DArmlr no em-|pa« ap.

bem. Esijo rei». Rua düs
Laranlslia» 533. ap. t JOS.
ccãLNÍEsmA:.e ooVeir»'iiji f.?,21-?1^ TJttimS:
prútlca e reíerénciM. Preel- SÍS.Í- t2« ÈK«í^Sf Ji?ía Carla» s«Ml n ni» _ «Unhar bem. Ealjere-Ae reie
evi., rêncla» e qve dinmi no em

__._ prego. Salário att Crí 40 000.
COZINHEIRA — Preclsa-aelAv. Paulo Frontln. leo, ap.

....Jde uma boa coilnheir* paraf402.Preçusa-seifamlli» com 4 pe*sou, ài'.-\cozv^imiÍ/í"'~^~~PÍi'"~

ta tíe modas itiíar.t:a. Apre-
*i-.:*.\.'~-i* com ríí«r#acíM.
Avenida At«-.ilfo d* Paiva,
33J_-A._ — __J«il*.
BALCONISTA — Preciã-.!e
de m¦'.•.-» para trabalhar em
p&áartt, r.f. nua Io'h-> Jú*
nior n.» 1 4g«.  _ 
BÕ\rBEÍR<5"'— 

"Bcmbêlro 
—

funllelro. Imponante IndUs-
pr*8o. EaUie-^ «neira. -^ampalo M^I^índr^^iSScS^u^^^^lV^^^1^"^1^'^' J|S^-KS» ^V0B-°r":wBu» Protetor Gaba». 304 - 

|»-»e bem. Tratar com D.'3M. okS* 'CO/.INHURA — 30 000 .j??.:._*??;?-!P^í?"•-_.__
EiilSl^. ÇítV3.-......; ,cár.iíiasmÀ~"~:'"pr«-.j.«"^;',>recisa-se forno e focáo, BALCONISTA — Prectfa-se j
ARRUMADEIRA-FsmllUdei,»»Jl».GADA — Pr«ci«. V«W de uma com revín^í» 

"tl! 
pequena família, também loj* de* material» de cor.3

alto tiütarcento ortelía outlilurin» im f.T.;..tjo, Rus Tt-l-ip,,.,.,',„., ->w < 
armnii r \\v*. tn4nuln».'triKÍo. Pede-ee reíeríncliu

61. at>. SÔ'"F-1 cozinhí.iSa 
" 

—" PMdaa-M i K x 11 * m-a e referência*. r.-atar na Rua Barata Ribei-
cem Dr. Tadeu.

wiba também cooperar, õr-i**11'* Fratvco
denado Crt 35 000. Avenida 

'•Raroot.
Pranclsoo Bberlní IS7 »n ioi KírmíítfrirC; sr-rr [que «aíhs o trtfltl fino. cam i tenvpo de serviço — Oo-1¦ -¦ ,~-~^-A-—^^— i^. ss. .
<up/£íct;^D*r'11*'»' 

»»¦Wl.^„„-°^°*,,- Pw«,1s» «uf reíerínalas. Paga-M bem. - me» Carneiro. 141, ap. 701 BCftfflEtBOg HIDKAULICOS
>!!•!•. a iWii iC——r- £f. £ ? «mprt«o. tf«»r * Tel. 26-ím L_ i„».-.„... _i«iiu. -lil- PüTO-íe hem. Tratar Tea-

.-,A«Rl-iIADLIRA — Cota niüia Kua Padre Roma, 55« »p. ira -
ricos de limpeza. Tratar k\üc •" "10t- neces.»IU-se 5 vô- ~

Rua Professor Alfredo oomeJ.Í 2** *">• aeJMt», lucliialre «4-
15 com Dna. Síasgarlda, pela1"' às ldjo liora».
aamht
SÍOTGRisf a — Preciso com
prática em dirigir caminhio
Intercedes Ben?:, Documen-
tacSo do IAPETC «m dia.
Tra^r na, RuajSt^Crlato, 153.
MOTORISTA particular,, com
grande iK-atici, referenciar.,
morando zona eul, , Par»
Kombl e carro' meeasico.
Paula Freitas, 1(1, e.p. 1 201.
Hoje depois dns 39. ou do-
xnlneo.

Pau.ajFJ-elUe. 45_»p. 30!
ARBDlKDÈiãA — Précüa-
ae para arrumar e copelrar,
que d* referências. Folga to-
doa «s domingo». OrdenadoCr$ 30 000 — Rua Mur-
tülho Nobre. M. »p. 303 —
Santa Tere**. Tel. 33-7020.
ÁRP.ÚM ADEIRÀ"—_Prêcisa-s«

Pasa-ae õU 25 000. tendo
pratica « bot-i referencias.
Tralar Rua Hilário Oouvieia
n." 18,.*701 — Copaacbana.

—; ARRUMADEIRA — Precisa-éõ
PreCISa-Se Oei6001 teferénclfui. R. Guató-

vo Sampaio. 104 »p. 803. Tel:
38-3556.

Atlântica, 3 710.3<1 COO. Av
ap. _1_003
AHRUÃÍADBIRX" — Preclía-êi
de um» moça. ou menina

MECÂNICO•um com urgência, com bas-
íarde prática em Volkswa-
geíi. Paga-se muito bem.
Apresentar-se com documen-
los na Rua Barão da Torre
njd 185, Sr. Toninho.
OFEREÇO motorista profla-
*K,nf.i, ótima apresentívç&o.

C^ERBCÊ-SE üin motorista a
«inem desejar. O Interessado
^1 30-3302. Sr. Torres.
uF£R£ÇO moiorieta para
trabalhar das 7 íia 12, ou das
30 horas em diante. Tel. „•_ n . uí-oaso, r. les - sr. jo^e rèncias. Rua Joaquim Na

-! buco, 206 - 801. Tele-
fone 47-1703.

esquln* da. B. Lina d* Vaa
conci-ke. Pago 25.000.
KMrilTOADA - OnSÜT-
Piecl»a-s,(i « paga-se bem —
Ilua Borda dn Mato. 333np. 403.
ifM !* R F.O AliÃ""--" Príí iãS;" p"ã-no bem. Bu» Cândido Men-
íí5--'.*4. ap- Ml.jOlftrta.
BMPBBGADA q«e dürina""no
emprago, com re/ereneloa —
Bua Adolfo Bergamlnl. 328.
apu.301_t^JE- de Dentro.
K.\r!>HE<iADAl"ri>7ccUa-ae"dê
uma na av. Prado' Jímlor,
M7; sp. 702 ^-_Copacatiana.
KMPRKOADA —" pSelaa'.?í
para todo eervlço de família.,—
ordenado » combinar. Bu» relra Viana nRaimundo Correia. 3B-B

— Iiili.itiiii:i •—"Tratar atéi,„ - ,.... ... ,-Jí^i^S»!*?.»- hor«t 2HJ "«>»'• í rd-n7e«.cÓm^'Mã«-bí«.
Bfl» Redentor 13 ap. 301 — ;CO/.INIIEJR-% 

— PrWba.jCOBRAnoR AS 4 soitciras,
lpine_ma_
cÔzínhkíba' é arruma-
DHIRA — Família pequena
preclia. Pede-«e refer*nela.
Bua Figueiredo MnnftlliBfs,
371. ap. 801 — Copacabana.

Preclsã-fceCOZINHEIRA —
Cí* uma einpretfaúB. <r.te sol'
ba cozinhar e ínzer pequeno*
serviços paia um casal. Or-
ctaiado de 40 mll. Tratar na
nua Brllsárlo TAvora, 533, —
up^SKO — Laranjeiras.
COZINHEIRO — Preetta-w
com prátk-u menu a la cntte

Paaft-« bem na, n. Fer»
Sl

ARRUMADEIRA— Prwlsa-ee!""^"'^w >-VÍ'5i»-..-w-»-.....jCOZINHEIRA — Preclaa-ae
pratica e carteira. Ord. »*ifk»OADA — Preciso paia trivial fino com práticatodo serviço menos W7.2- 

~
nhar Trav. Cnrlo* si, U;
ap. 101.
KMPREQADA Preclia-ae

Irlto.
PRBCISA-SE de empresad
competente. Tratar na Ru»
t^riiRUai. 319. fundo» — Sr.
Ivari;
PLÁSTICOS LTDA, uma daa
maiorea fábricaa de sacos po-
lietlleno, necessita de vende-
<Xor com longa experiência no
Amo. Paíii-se bem. Ordena-
do e Coml^sío. Candidato 2.*
lelra a partir daa ld ha. Pro-
curar Sr. Chang, na Bua Se-
gador Dantas, 117, eala 2 101.
3ffRÉCISA-SE de motoris-
tus pl ônibus, qne tenham
ao mínimo 2 anos de prá-
flea comprovada de servi-
ço de caminhão. Cartolina
erm dia, salário CrS 7 500,
diários. Várias vagai. Rua
Viana Drumond n
Vüa Isabel.

Rua Canavieiras. 40 — Ora- P"r* casa de familln., paga,ee bem. 11. Honorlo d* Ál-meida, 33,_ap._101!_lrajo:
KMPREOADA. boa apaVén"-
cia casai quo durma 110
emprògo • que anlba co?l-
nhar. Eslgeni-fe jrefeienctns.
Ordenado 45 mll. Trauir, AvI>!:i:n Moreira, 3M, np. 401Leblon.
EMPRBgadã êí-Branca, ei^
piirhosa. de 20 a 25 1U106, «ue
queira tomar cont.1 de casacom. conforto. prenUn-f* naAv. Paris, j'4i — Bousuce.=fio.
MòCA educada, preciãã-se
para copeira

lau.
ÀnauMÃxnsÍRÃ — p«cia»-
se, que durma no «mprejio,
pa«a-ií beii(. En^em-ae re-
tereneiiiA, na Hu» Toneelrog
B.Q 1. ap._j)W._

ARRUMADIrA-COWIRA, por-
tuguêsa, precisa-se p! casa
de tratamenío, dando refe-

HeíerénclRE. Carteira. - Rua
Henrique de Novais, 60. Bo-
toíotfo. K5-3T47. Ordenado »
combinar.
CÒZÍNHFÍRÀ pira bõtequTm
preclMi-iie. Rua Conde de
Boníim, I 2Ü5-A.

se para pequena família.]ssjarlo «,<,. Tratar Vise
Gra-de trex pf»iui, e one

também lave roupa, orde-
nado 30 000 — Av. Atauifo
de Paira, M2, cobertura
01 — Leblon^— 47-6372^
EMPREGADA — Para' ajti-
dar na coilnha, com reí«-
rendas, B. Bento Lisboa, 77,
»p. 001 — Catete.
EMPREOADA — PrecUa-se
cum experiência, que C02I-
nhe bem e com boas refe-
rfnclaa, para todo serviço
de um wtl menos lava- —
Paiia-s--' liem — Rua Gene-
ra! Ribeiro d» Costa. 114,
ap. 402 — Lem* — Telefone
37-3183. '__
EMPREGADA cl refs., p| COB.
e arrumar; dtlmo ord. Av.
Oeneral San Martin n.» 403
— 4W. LfMon.
PRECISA-SE de cotiuhel-
ra de trivial fino, que dê
boas referências, ordenado

k?*1I.I,.H.í;IHAa7 ^iffSi-jZ Cr? 40 000. Rua Bjrno dePreclsn-se. Av. Alexandre ,r„.„-—„ « «_ 1 im t»i
Ferreira. 142 - Próximo Igre-i iPal,..e/Pa' 5B- aP- ' 10L Tel-
Ja Sta. Margarida — .Lagoa-
COZIN-iíÊlRA — Preclisa-ae"iÍo
uma cralnha;. c nrrumar na
Avenida Osvaldo Crua, 86, up.
S02.

57-8«Jfi(J
PRBCISA-flíl ajudante de co-
7.1nh», com prAtlca e apa-
rfucla. para pensio. ou faxl-
nelro. _R. Miirrecaa 13.

:<• IHElRA -. CaH.1 com PRECÍSA-SE" 
"de "uma 

coíf-
filha preci»*. Sta. Ciara 801 nlicira corn especlnllande em
301. Ilanche. Rua Riachuelo, 2».
COZlNHEÍBA 

"'- ~PKc'íaá-á'è PB«ÇWA-ffl nara"cõjir.íía
para casal. Exleem-se refe- Urrumar. Ptdem-ce referen-

de Sta. Isabel, m
JatK
COPÜRÕ." preciso de l com
butante pratica, Bua Liei-
nto Cardoso. 377-A.
CÍSAL — Preclsa-se pare
easelroí e que durmam no
emprego. Ke para Jardlnel-
ro e ela par» serviços dc-
mésttcoa e que saiba coei-
nh*f. Apresentar-fi» diária-
mente depois das 16 horas,
com documentos e referen-
cias. na E.*trad» Pau Perro.
1130. Freguesia. — Jacaré-
parii*.
CICLISTA — PADARIA —
Preclsa-se n» Rv.a Senador
Pompeu! 173 ^— Centro;
C-ICLISTÃ de padar!» com
prítlc» de Interior, precisa-
se n» Bua Quaporí, 305 —
Brás de Plna

ipara copei™. arrumadeira. ian-.,, R,'la BSeânSInraâS e'»s. Rua Tone-eIros. 125. ap
_ap. de 3 pelote. Tel: 4S-1593 íf,! . V r.,, . „ ií, SC3.

ALUGA-SE uma «nhora, de
cor, parn cozinhar ou para
um casal, ou para pessoa só.
Tratar Bua da Conslltulçáo,
31 — Sobrado.
BABA — Preclsa-se para
duas tnenlnas. Paca-se
bem. Tratar na Rua Ce.
neral Venancio Flores, 481,
ap. 304 — Leblon.

: Isidro, 60, ap.MOCINHA - Menina
12

ir serviços leves e brincar IrlídoT Pedem-se referencia*

1. ,, la_« P^^-ICOZIN-HFJÍItA' — 
"Famífía "4

ta oc u-na de 12 a LI onos, r,»«.-r,,i« r,r»,^«» a, trici^i

PP,ECISA-SE mecSnlco espe-
cjaltsta em DKW — Ru»
Gkueral AíroIo,
Oristóvilo.

BAILA — Preclaa-se, de
preferencia portuguesa, pa-
ra cuidar de 2 crianças,
com ótimo ordenado a
combinar. Exlgem-se re-
ferências. Tel. 4C-5015.

45 _ Rua Enjrenlieiro Alfredo
Duarte, 450 (entrar pela
R. Eurico Crui) — Jar-
dim Botânico.

60 — Sâo

•"REOISA-SE mecinleoe c/
psãtíci linha W!llj-s — Av.
Oaravele Mctónic» e Comer-
tío Ltda — Bu» Adalberto
Ferreira, 32.

iBABA — Preciea-Be maio
de 21 anos com prAtlca, para, duos crianças — Av. Del-
fim Moreira 552. ep. 301 Tel.:
27-2541. Ord. Inicial de ....
40 000.

SAPATEIROS
BABA — Para criança de 3
¦anos c que e«lba coperar. —
Precisamos uma de boa apa-
r£-nc!a, de preferência portu-
guésa — Tratar na Bu» Ge-
neral Gllcérlo. 326. ap. 1002

t-ratauiento. Ordenado e a:ii- 701 — 57-5869

__^_S__tã%.iaSB^'út I coziKHaãr-tfwM—tíss;
r»ü*i>ir/-iir-bi,~- —w  passando algumua peças. —
2SS 5 

"fí". Mnh°™ «#rla Ord. 30 000. Av. Atlontlca,educ. p, ajudar peq. «crvlço3Í37ij.5oi. Tel. 27-4486.casa e cost. 4 hs. p dia. 18i—-¦¦¦ ¦ ¦¦ - — "'^,0Ü:
mil mês. onde possa morar COZINHAR e lavar para três
26-2638 Zona Sul. pessoa* adult»?, preclsa-se,PRÈCfâA^E ITSnSSb" ÍÍWo^cM aTnha que saiba ajudar todo o'^.,,?. - u Cte r de An
servço em ap. de casal. B. I?-.",.*,•-,
Bento Lteboa 11. ao 901 ranjeira
npjyrTot-55 '— COZIXHKIRA — CrS 4í PRECISA-SE boa cozinheira,
iESSEeffnJfâ** 

*P.m 
mH Preoisa-se^Tra ^ealí>X'J° oaxtSk. Crí 30.000 Av.mento de luimlia de trata- •"'" "eoisa-se para casa Coi),,,,»,,.. ,_ ,„ ini

monto, de uma boa arruma- família pequena. Exifeni- ^Zi 
~?~™ 

!:„- ¦_ p— -"-V-,--i/>At>CIM
delra, com pratlca. qne aprc-lse referências e que dur-:ÇREC,SA'8E. dí _c.Ç?,nhí,™ll.UrtlKA
sente referencias, e '-
irumas )>ecas
a combinar

274. ap. 402 La-

,(3
precisa-se cozinheira 

"quê

!a.ve e paa». Carteiras e re-
ferénciss. Rua Faranl, 6i,
ap._ 70t._ Boiafoco.
precisa-se ctalahelro pira
horário comercial. r •:¦.?*-.*,*
bem. Inútil apresentar-se
aem prática. Rua BepUbllca
do Líbano. 21.
PRÉCISA-SE empregada quê
saiba cozinhar e arrumar pa-
ra duos pesso&s, que tenha
referências e responsftblllda-
de, paga-se bem. Av. Buy
Barbosa. 40 ap. 203.

CASAL — Precls» de empre
gado pl todo serviço, horário
a tarde, ou dl» todo, peço re-
ferência. Bu» Buarque Ma-
cedo. n. 37. ap. 207 — lia-
menuo.
COPIÍIRÕ com prAtlca Ãv.
13_de Mato, 23 — loja 33 N^
CAVOUQUBTBOS e>"" pVátlca
eni carteira p! obrai, de ma
330 CrJim. (10 raças lr«J*l.
R. Frinc'.5C0 Serrador, 90,
f: l"0" — Juraoy.

e PEDREIROS"— C'"Í3rAt'.ca em
obras de rua 330/lior» — R
Francisco Serrador, 90, sala
1302. ¦ 
CÃRPINTHfRO com prát. em
caixas emsreto P-' oütas de
rua Cr» 330 Crllhora. - Prsn-
cisco Serador. 90, sc!» 1303.
COPEIRO par» bar reatauran
te. Preclsa-se B. Pedro Er-
nesto. 106. 
CARPINTEIRO — Preclsa-se
para esquadrlas. Bua Bara-
ta Ribeiro. 471 — Obra.
COPEIBO eom pratlca. pre.
clsa-se para » Bu» Haddoci;
Lobo, lo2.
CAIXEIRÒ bom, prática
de baleio de padaria, pre
cisa-se, na Rua Apial, 9-A
— Penha.

tár Av^/tfunto! ^•,Tc.rtsa)- T,L 2S-2389- sl!cl Ptreín- **¦'¦**¦ i«'-- apresentar-se pessoa de hoa45 000. Tro
3 84fi._ap. ROÍ.
PRÍCl^^ de babá paraduas crianças de um e doisanos que queira Ir para SioFaulo. Paga-se bem. Tratar
na Rua .Toao de Barros, 160.
Leblon. Tel.: 37-4360.
Pr"ec"ÍSA-se de empregada!
Rua doi Araujos. 111303. —
Tijuca.

CO/.IMIEIIIA — Crt
50 000 — Precisa-se com
multa prática e referên-
cias. Passa pecas miúdas
— Rua Joaquim Nabuco.
806; ap. 70L
COZINHEIRA — Prêclsa-se.
de forno e fogão, de eenhor»

t<!._ 26-4387
PRÊCISA-SE_emprei!ada que
cor.lnhe o trivial fino e faça
todo o serviço de apartamen-
to de duas pessoas — Tra-
tor na Rua da Glória, 190,
ap, 202, dos 9 às 14 horas —
Exl?e-se carteira ou reíeiín-
elas.

aparência. Paga-se bem
Endereço: Rua Mal. Masca-
renhas de Morais, 225, 8.°
andar — Copacabana

MONTADORES OBRA BS-
PORTE, ponto de maquina.
^^i5*;?* .. A.T- Mlrandela,"— Laranjeiras, na" pa"rte da PHECISA-SÉ de um copelro. ferências. Av. Edson Passba mli. Tratar" n» Rua Carlba _ ,I.4I7 P, NúOpoll*. inanh* — Psga-ae bem. Voluntários da. Pátria. 366-A. n.« 4273. TeL: 38-1468, Tljuc». Gois, 33», Leblon. 47-1039. IVnha.

CAIXEIRÒ eom tuittea de' 
S«™-,™™«2fr^J^i*n™*i^^^"^*<S^'<t«tMÍ>»le54» de padaria. Preci-_'ae om ca#az. &x:j?etn-Ae re-Mia; fino, por nor*. Crf 30' __¦ _. m-rL »-i,.; * «

. ferências. Av. Edson Passbe mli. Tratar n» Rua CarJxs _***_> n* Ku* AP"1» »"* ~"

Trabalho
José Machado

Ministro afirma que o Governo
harmonizou capital e trabalho

Do discurso pronunciado pelo Mlnlatro Arnaldo Sussekind, na Confederação
Nacional da Indústria por ocaslfio da homenagem simbolizada na outorga da Me-
dalha Roberto Simonsen, extraímos!

1 Houve tempo — « todo» os presente» «e recordam dfisse vendaval de insània —•
que a funçfio principal do Ministro do Trabalho «ra justamente a de dificultar
ou mesmo tornar Impossível o entendimento entre empregados e empregadores.
Criava-se por insplraç&o daa mais alta* autoridades da República, imwmbiente
artificial de luta de classes no Pais, do qual multavam a Intranqüilidade social.
o debacle econômico e a inAatisfiKfio política. A revoluçfio de 31 de março impe-
diu entretanto, que a tralçfio nacional íósse perpretada. E é graças ao clima de
seirüranca que ela proporcionou ao País que, hojl, podemos nos reunir, neste fes-
tivo atnblcnt*. para discutir, com Isençiio, tolerância reciproca e espírito publl-
co os problemas que dizem respeito ao bem-estar social do Brasil e seus refle-
xos na recupcraçfio da economia nacional; ','i„:,

3 Desde a sua criaçfio em 1&30, o Ministério do Trabalho realizou uma admirável
obra de inteeraçio nacional, harmonizando, no contexto de uma legislação pro-
irrcsíista e humana, as seculares coturadiçôes entre o capital e- o ü-abalho. Mas,
se as leis promulgadas eram boas e oe a Justiça do Trabalho sempre as executou
oom elevação e perfeito espírito Jurídico, o Brasil freqüentemente se ressentiu de
interferências Indébitas e espúrias nesse setor, que náo sò retardaram o pleno gô-
1.0 por parte da população, dce benefícios de multas conquistas sociais, mas, em
certa epoca. tii mesmo ameaçaram o próprio sistema institucional erigido;

3. Hi uma relação direta, uma rclaçfio de causa e efeito entre o que ocorre no sc-
tor trabalhista « os programas nacionais de rccuperaçfio financeira. Nenhum es-
quem» de estabilizaçfio econômica poderfi ter êxito se, paralelamente às medidas
de saneamento financeiro, as autoridades negligenciarem os problemas de milo-de-
obra, com suas lmplicaç6es fatais, quer no campo da produção Industrial, quer no
setor das atividades agrícolas. Por Isso é que se torna lndispt'.isÃ.vel atentar-se,
tanto para os problemas estritamente sociais, como para os de índole econômica,
visando a conciliá-los em proveito do Incremento econômico que todos benefi-
cia e torna real e eficax a aplicação das normas Jurídicas de proieç'o ao tra-
baihador.

4. E fato sobejamente conhecido que, r.o apôj-guerra. o nosso desenvolvimento eco-
nômico havia alcançado índices dos mais elevadores do inundo, chegando, em 1961,
a atingir 7,7 por cento. A partir de 1963 — Justamente quando começaram a se
íaser sentir as efeitos da desastrada política de exacerbaçilo dos sentimentos da
massa trabalhadora e de uma inflação estimulada pelos próprias planos governa-
mentais — reglstrou-se, entretanto, expressivo declínio nesses Índices que, Já no
ano seguinte, nío ultrapaísaram dois por tento. Considerando que. no mesmo
período.' a população brasileira continuou aumentando à razáo de 3,4 por cento
ao ar.o, nâo constituiu surprtea a verificação de que, naquela época, o Brasil tl-
vesse entrada em uma fasse de flagrante empobre;miento. com o Produto Intento
Bruto caindo para apenas 1,6 por cento per capita;

5. Ninguém se esqueceu, ainda, do que acontecera ao Ministério do Trabalho e i

tsitça 
do Trabalho, duranía o Governo deposto. Líderes sindicais acertavam,

m o Chefe do Governo de então, as campanhas de agitado social e ao titular
da Pasta do Trabalho não competia outra função senão a de emprestar o concur-
so da máquina administrativa a e-via obra de subversão nacional. A Justiça do
Trabalho, por seu lado, em face da resistência que sempTe ofereceu à demagogia,
fot posta co ir.dex pelo Governo passado, que procurava evitar que os conílitoí
coletivcB de trabalho fossem submetidos i adequada decisão dos seus tribunais;

6. Hoje, porém, cw trabalhadores e empregadores respiram um clima de perfeita se-
gurança. pois sabem que o Ministério tío Trabalho, sendo uma Secretaria de Esta-
do apolltiea, nio permitirá qye Justas reivindicações de classe — quer dos tia-
balhadores. quer dos homens de empresa — sejam transformadas, por lnterferén-
cias externas, em movimentos d« agitação social. Qualquer reivindicação, esgota-
dos os recursos de mediação que campeiem ao Ministério do Trabalho, encontra
seu escoadouro natural na Justiça do Trabalho, com a respectiva solução esteada
em princípios jurídicos e nío oUdiente a conveniências pollüco-paríidári.is. como

ocorria com ca acordo* impc*;:v\5 por coação do Governo deposto, arrlmado em
movimento* grevistas preparados * dirigidos por autoridades públicos:

7. Se o atual Governo proporcionou ao Pais a paz social, de que êle tinha necessi-
dade fura trabalhar e progredir, compete agora ás classes empresariais vir «o en-
contro das aspirações nacionais, adapíar.tio-se gradualmente ás exigências do
grande desafio que constitui a posição do Brasil, em face da realitiade econômica
mundial.

t. A manutenção do desenvolvimento econômico ejtlge das empresas a adoção de
providências que, nesta fase do recuperaçio. tornam-se imprescindíveis: progra-
mação racional dos reínvestimenti». organijaçáo científica dos serviços, seleção e
orientação profissional, a par do estabelecimento de confiantes e tranqüilas rela-
çôes humanas no trabalho — Lito é, a manuieiiçáo daquelas condições materiais e
morais indispensáveis á produlividado empresarial. Sabemoa, todos, que é no in-
terior da empresa que se deva travai basicamente a batalha da produtividade.
Em verdade, pouco adianta ao Governo criar condições propícias ao melhor ren-
dlmento do capital, da maquinaria e do trabalho, se o empresário náo providén-
ciar que essas coiidiçóea se efetivem dentro da própria, empresa. Na conformida-
tíe da definição proposta pela Direção Geral da Organização Internacional do
Trabalho, o conceito de produtividade compreende trés pressupostas: racionallda-
tie do investimento de capital e da utilização de recursos naturais; adequação no
aproveitamento da mão-de-obra, e boas relações entre a administração da em-
presa e seiu empregados, de forma a sc estabelecer um clima de cooperação im-
prescindirei á produtividade. Em verdade, não há como negar a importância dês-
ae último atributo conceituai;

9. O Governo tudo tem feito, através de medidas de emergência e de largo ak-an-
ce, no sentido de que seja retomado, com urgência, o ritmo do desenvolvimento
econômico nacional. ESsas medidas envolvem todos os setores da vida do Pais e
seja-me lícito referir apenas ao que Já se conseguiu no campo da Previdência So-
ciai. relacionado com a racionalização e a dinamlzação dos seus serviços — obje-
tivo da maior importância para a consolidação do clima tle tranqüilidade na fa-
milla operária. Melhor do que poderia fazê-lo. Já o eminente. Presidente Castelo
Banco definiu, com a clareza que lhe é peculiar, a extensão da recuperação ope-
rada nesse importante setor da administração federal. Enquanto em 1903 se des-
penderam, em assistência médica, apenas 54 bilhões de cruzeiros, já, em 1984, és-
se montante se elevou a 130 bilhões, e a previsão, para o corrente exercício, é Oe
233 bilhões. Para se dar uma idéia da úinamizaçáo imposta a êsse importante se-
tor do sistema prevldenciárlo, basta dizer que, no ano passado, os atendimentos
se elevaram ao total de 21 milhões e 500 mil casos, no Pats, correspondendo a
58 900 casos por dia. As ínterveuções realizadas aiingtrani o montante de 215
mll, durante o ano. ou seja 589 intervenções por dia;
A Previdência dispõe, hoje, de 23 hospitais própria, de 1 473 hospitais com os
quais tem contratos, de S hospitais em construçáo. Conta, ainda, com 563 ambu-
latórios próprios, distribuídos por, toda a extensão do território nacional. No que
diz respeito à situação financeira dos Institutos, os resultados foram, igualmente,
encorajadores. Ao se encerrar o exercício do ano passado, a receita total verifica-
da atingiu o valor de 90& bilhões de cruzeiros, superando em mais de 100 por
cento a de 1963. Quanto & despesa, cujo total atingiu o montante de 743 bilhões,
os dispêndios com as prestações de benefícios e assistência médica totalizaram 552
bilhões, representando a devolução de cerca de 90 por cento das contribuições ar-
recadadas de empregadas e empregadores;
A recuperação^ da Previdência é de enorme, imponância como fator de tranqiiili-
dade coletiva, Já que o funcionamento eficiente dos nossas Institutos garantirá,
aas que trabalham, um índice de segurança social compatível com as suas neces-
sldades básicas de assistência médica e de proteção contra os infortúnios do tra-
balho e da vida. O dever do Estado ê ampliar ou elevar êsse Índice, de forma a
torná-lo, através de sucessivas etapas, tão satisfatório quanto aquele de que, na
sociedade capitalista, usufruem oa proprietários.

10.

11

IAPM
¦ O Ministro Arnaldo Sussekind exonerou o

Sr. Serapião Nascimento da Junta Interventora
do IAPM e de Presidente da Junta Interven-
tora da Confederação Nacional dos Trabalha-
dores Marítimos, Fluviais e Aéreos. Também
íoi exonerado o Sr. Manuel da Cunha Padrão,
do Conselho Piscai do IAPM. A decisão do Ml-
nistro tem o apoio de todos os sindicatos e fe-
derações dos marítimos, que haviam solicitado
a medida, em memorial recentemente encami-
nhado ao Ministério do Trabalho.

Jornalistas
O Presidente da Federação Nacional dos

Jornalhtas Profissionais, Sr. Vítor Antônio Gou-
veia, concederá entrevista coletiva, nos próxl-
mos dias, para responder às críticas do Sr. Al-
oeu Portocarrero, Presidente da Confederação
Nacional dos Trabalhadores em Comunicações
e Publicidade, contra a diretoria e o conselho
de representantes daquela entidade.

Previdência Social
O Sr. Marcondes Ferrais, há tempos demi-

tido da presidência do IAPC, iniciou uma cam-
panha, visando a desacreditar tn instituições
de previdência social no Pais e a criar proble-
mas para o Governo do Marecial Castelo
Branco. Na entrevista coletiva que concedeu —
e que deveria ter sido concedida no mesmo dia
em que foi exonerado pelo Ministro Arnaldo
Sussekind, do Trabalho — o Sr. Marcondes

Ferrae afirmou que "os IAPs continuam domi-
nados por uma Igrejlnha, c que o "o SAPS está
vendendo gêneros alimentícios aos trabalhadores
com íins lucrativas". O Sr. Moacir Veloso,
Chefe de Gabinete do Ministro rio Trabalho,
recebeu com surpresa as afirmações do ex-Prc-
sidente do IAPC e defendeu as Instituições pre-
vidcnclárlas das criticas que agora lhe fazem.
Sóbre o SAPS, disse o Sr. Moacir Veloso que"os preços de custo devem ser evidentemente
acrescidos de uma taxa destinada às despesas
de administração de serviços, conforme deter-
mina a Lei Orgânica tia Previdência Social". E
acrescentou: "Se íôsse ao contrário, ou seja,
vendendo produtos abaixo do preço de custo,
ai sim o Sr. Marcondes Ferraz teria razões
para críticas, pois seria oneroso para a previ-
dência social e teria fins demagógicos, destina-
dos exclusivamente a enganar os trabalhadores".

Aumentos salariais
O Conselho Nacional de Política 8alarial

continua estudando o reájustamento salarial dos
trabalhadores da Fábrica Nacional de Moto-
res e dos arrumadores dos Portos de Niterói e
Angra dos Reis.

Padeiros
fi possível que ainda hoje os proprietários

de padarias e confeitarias da Guanabara apre-
sentem uma respasta ao Sindicato dos Padeiros
sôbre o pedido de aumento salarial formulado
pela classe. Reivindicam os padeiros a fixação
de um salário profissional, emprincipiorejei-
tado pelos empregadores.

£> QUE VOCÊ DFVE SABER
Continuam abertas, na

Seção de Atividades Cultu-
rais e Asslstenclals da Dele-
gacia. do Trabalho na Gua-

nabara. as inscrições para
os cursos de violão e corte
e costura. Os interessados
deverão procurar a SACA,

na «obreloja do Palácio do
Trabalho, no horário das 13
às 17 horas.

__ftmmÊb*#&i'-. v.yss
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Um.. OlvT.YDK.RA . um tece- 
f^7 ^(^.«-M «Ati-4. pura Vialollo I POSTO DE OASÒl-tNA

IA», com multe prAtlca. ¦—
_'recl<»-íte para. malharia,
'fina Moncorvo Filho, 66 —
aala M>2.

! CARPINTEIRO ccôn pritloi'de telhado, precisa-se na R.
Allan Kardec, 23. Eng. NOvo
.- Trazer ferramenta.
CASAI,
ref.

Preciso, prática 1
Capurl. 320, 27-0231.

CARPINTEIRO — Preclsa-ne
de um. que eej» eonipoteiito

. tenha pratica de armaçoe-
etc Tratar iüi Avenida Pa-
ris. 603 — Bon-nceasg. .
liNCARDENADOR — Precisa-
t-e na R. Cel. Audomaro Cos»
ta. 131 — Fundos. _
EMPREGADA — P.tr» casa
de tecidos, que tenha pratl-
ca, de 25 a 30 anos. Roa O»-
neral Espirito Santo Cardo-
«a, 41-A, Tijuca.
EMPilEÕADO" — Precisa-»»

,d» um, com pnitlca de ca-
lé e bar. Rua da» Laran-
ijstos._215.
íENFÊRMEÍRAS — Precisara»
.se com pratica de centro çl-rurglco e seçào — Moça dat
lograi... bastante pratica. Cll-
nica SSo Bento. Rua Paulino
Fernandes, u.J» -z__v:?l!^°?°.
ÈIÍETR'ÍCÍSTA — Precisa-is*
que tenha prática em enrola-
mento de motores. 55-2476. —
67 Sérgio
ELETRICISTA — Preclsa-íe
atendedor de chamado, com
pratica de todas as maress dc
elevadores. Rua Buráo de
Sfto Felix, n. 170. Elevadores
Cruaelro do Sul Ltda.

o»"« »fer*nci«B. í_rmAcl»
Krgo. Ru» Mearim. Iia-A.
Grajaú.
ÕEraSãÕB-Sã vun catai cf fl-
lho n/ tomar conta de uma
fiuwul- c<u sitio, pom mu.U
St, Tema telefonar 3.»-

OTIMOE>IPHt:00-Es-
«i, _e»emi>peía*lo? Poli. ve-
nJui no" procnrar que oa-
remo- eoliição * «eu» V\o-
blema». Bani» que tenha
boa, apresentado « íelatl-
vo dei«emhar;w>. Que você
_„n_arà o suficiente par»
Suas dlf-ruMades. Nio *e
trata, de ag. «le empregos,
atendemos moca», rapines,
aposentado* e reformado-.
Rua Coronel Agostinho,
101. sl 320 — Cpo.jGrande.
ÒrOHfl'N'K>AÍ.E FOH-
M-DATEL — nispom.- de
3 va*as P»-* pessoa* un-
biclosi» e queiram (ranhar
hem, flito Cr$ 70 mil, e
altas comissões. Exige-se
que tenham boa apresenta-
ç&o e sürurua. cultura. En-
trevislo. coin o Dr. tíusla-
vo. Rua Primeiro de Star-

Parecia--»» do tun emprepa-
do para trabalhar sa plata,
que ju tenha prática. Tratar
na Rua Eslúelo de ta 87, —
Posto _s»o — Procurar o Sr.
Ai„undo,_depoli»^<IiuiJ^h<wa*,
i;Ri:cls"Á-3Í'*uçouifuelrorp"a-
ga-M> bem, Rua Kdaon Pas-
noa 15 — Usina ou Ruo Oe-
neral Joíe Orl^ttoo, W --
SIU> OrtatAvto.
PRECiSA--!- íerwfhoírd. riu»
Capltáo JeiiUs, 23. Ent» M.l-r
e Cachambl.
PRÈCÍ_Ã'-_B~bãÍcon'_ta~pa-
daria. Ruh. JUsla Bueno 6-A
— Botafos.0.
PREOIflA-SS de mar.<m«lr<-
eompatentea — Rua Sá Prel-
r_.ji3*.P_-~_Mo. Crlstúvta.
PltECISA-SF. de nio.as
para emhnilho. que lenha
pratica de caixa. Tratar
na Ru» Visconde de Pira-
Já, 111-B, tom o Sr. Rena-
to.
PRÍici-A-s_ d» um ísTvador
e írcntlsta, com prAtlca, no
Posto Shell d* Praça 34 d»
Outubro — Inhaúma.
_ RÈCISA-SÉ de um casai
sem filhos que saiba, coxi-
nhar e tomar conta, de
uma. oasa. Di-se unv.apar-

ÀPRILIA S/A Hnnio Torresan
-Teoisu, iwv_ »(iiiii-i.>,-.o Imediata dos seguinte*)
profissionais:
* 1-— SOLDADOR PARA OXIGÊ-

NIO. Com conhecimentos de
Solda Elétrica,¦*- 1 — APONTADOR PARA
PRODUÇÃO,

ótimo « coníortAvrt ambiente de trabalho, ex-
celente ordenado e semanas de & dias.
Tratar na Rua SSo Gabriel. 168 — Cncliambl __
Dep. Pessoal. (P

COSTUREIRA
.Tornai do Brasil. Sábado, 21-8-65, 2.» Cad. *-»{.}'''A11 cli.toi* J1111 ior

»

PRECISA-SE DE
LANTERNEIRO I

Proclsa-ne com prftticn I Precisa-se de chapeador
de csiofamento. Tratar na I para canoecría» de óni- <«» ¦• . 1 , . , ¦
nua do catete; Mt {bus Apie-eiiuti-e na ay.|Cici. atacadista de tecidos em expansão procuro ele-

mento jovem, com bons conhecimentos de contábil.-
dade, podendo viajar.

CARPINTEIRO
DE FÔRMA

I Guilherme Maxwell,
-- Uonsuc.flsu.

¦'in 
I

PEDREIROS

,„ ...... tamento pj morar. Exigem
ci>' !> 1 * andar — Centro, se referencias — Telefone

tá de-emprefídoí Poi* ve- ..L.*.!? » » °» jgj1^¦ •• ¦-•¦- »ljnim«.
CM

MECÂNICO
AIJTOMÓVTÍIS

Auxiliar de Escritório
Precisa-se de um para escritório dei

pouco movimento. Propostas com Indica-j
ção de endereço ou telefone, habilitações, i Precisa-se. Kmi José i-i
referências c ordenado pretendido, por car- "J""^;^^,;" Lfibl"n '
ta para a portaria deste Jornal sob o n.°|
15 299.

Pr«iitítt-ife paro, (.-.-.¦.;. «;¦ Oi
Precisa-se, coni-lp*^»» »»» obnw do vr.v-

í ..,,!„• 1-., DUTO DE BGK.ia_.
petentes, SalailO mi- EntreiUt& na Av. Subur
ciai Cr$ 500 hora. —•
Obra Av. Wenceislan
Braz. n.° 71 --- Bo-
tafogo.

bana - OUR.. DO VIAÜU-
1- Dffi BE-.W1CA. COM an..
JOAO PONTíü.' 

KEDA-TÕR
Empresa particular pre-

ciso para. etms revistas,
jcom curso superior « co-
nheclmentos de tii«lès,
tempo integral. --- Cartas
com curricülum vitae pa-

Ir» o numero P) 102335 na
[portaria diste jornal.

Cartas do próprio punho, indicando "curricülum vitae''
e pretensões para 14996, na portaria dêste Jornal.

Chapeador e Ajustador
operador ruf Serralheiro

ELFiTRÍCISTA INSTALADOR
Accita-íe chamado p! te!
Jl--t30.
TOTOOHAFOS — Proltasloc-l
rompleto. qu» tenba prattei
de estúdio, para dirigir. Or-
íanlzaçUo _Pot-írufleft Tran»-
color. R. Lobo Júnior. 1934,

t!r;iaf ;01-303.
FABRICA DE MÓVEIS —
rrecisa-«e de maqulnistas
liicadores — maçulnistas
d» serra-de-flta — meios
oficiais de marceneiro —

Jxes

pr.-t.c. de tòrno mecaulco,
precUa-se p|
de bor.'&chA.
Passos, !_ -

Pel»
míuihíl
REPRESãNTA^TÊ d» *HÕ
conceito com prAíica» e ca-
dístro da fresutMa

nha nos procurar que da- rapaz
remos solução a se_» Pro-
blem»- Basta que tenha
boa. »pr-sentação e relativo
desembaraço. Que você ja-
nhari o «ufleiente para
.«mas diticulilades. Não se
trata de ag. de empregos.
Atendemos moças, rapa-
xea, aposentados e refor-
mados. Bua Lucidlo Lafo,
91l_,_*?. — Meter. 
OFERÈCE-SE môçã maior
de n_pon.s_b!l!dnde, para tru-
balhar em consultório ou
casa ds catide como secreta-
ria, tem o curso dactilogra-

-y__, íia. Rtcado Sr. Cortes, tel.:
de marceneiro 2____.m

pliÉCISÃ-SB de «ersrilbeiros
para coíres e serr-iherta em
geral. Rua Dias da Cna 8-3
¦— _náen_o' d» "Dentro. HÃPÃa 

MENOR — Precl*»
_RBClSA-fi_ de moças t ra- v/ caíèlir.ho copa cl prAtl-
p._:es. Ru» Sio Joio Bnt.-i- c_ ou itesmo «' pratica.
ta, 406. Tritar c/Sr. J«, eíiijEaçiná-s*. l>stí«*c.ç;a por-
SAo Joio de UtiM. IttS-ü Tratar do__n«- de
PRECISO íenhora" .nm.a. lord. - R. l»s«a Qu^tw,
portug-jeía. Pf«o betn. Tr»- 3SI ~i»»J-.- G*"- T*-*"

PHECISA-SE {"copelra rrrm iRAPAZES — M«ijre_ rrec.-
pr-tl-ide cliope. «.ndni-»*•»« ¦ P-.«* aprender .pr-.--
che. R-"edro 1. ?¦'¦ pt_c.i-to.de anlenlsu. '«BanH

Praça Tlradente» 'üi&rio. Tratar hoje no ed--
.—i— - flclo Odeon; sal* S"S- Cn--

PRECISA-SE \itn lavador de andla

preferência com conheci-
.,„,.,. .mento de contabilidade.

meXiVo, Precisa-se na FÁBRICA DO GALEÃO. | Semana de 5 dias. Praça
«MS.'™ «ua Alfredo Rocha. n. 495, I G GA-l^^- slUil m " Sr-
i.^imdar^ | LEÃO. com prática em aviões. Trabalho Amoni°-

, *%%_ %fà£^;&£__. normal c em horas extraordinárias.
em restaurante, serviço de
noite. Preclsa-ae, Couíelta-
ria Vlndobona. Paul* >>.!-
tasi 53-A. Copacabana

Adhiite-se pessoa- com; Precisa-se- um oii
' prática comprovada e de j ciai para trabalhar

em chapa de ferro ri,
10 até n. 20. Rua da
Pedreira, 112, — Cas-

CONTADOR PINTORES
cadura.

COM PRÁTÍCA
DE PISTOLA

am garços-
Kua Lobo Júnior, 1 "95 -
Penha Circular.

FARMÁCIA — Precisa-^e de
um pratico — Esifem-st r»-
(eríncias. — r»rm*cia Boa
Sorte. Rua B_u"So de Bom
Retiro n. 1 »76-B.

-ERRtóDtNT-ITlO — "indÚS-

tri* no Jacaré precisa, tíe pro-
fissicmsl competente com
capacidade de projetar re.a-
trtsea de corte e rapoch-.
Semana de i díaf. Rua 8í!ra
Rego. 3d. __; __..v.
K3CÍO_A ¦-- Pre-isa-íe <tt
meuores para serviços de
propesaiHííi e UmptelU Hua
Sete de Setembro. 10T-1.«.
i-yã-Tinãfõ~Z1"L_t_ del-J. á'v Is-~0-,---~i-  - -•(«« P^r» -feia em reíldeiscía.
SfSSSS^oT*^ c-Ãe- PREC1SA.--E d. rar çom ««U. i\ «iildo« «fer. u-

combinar. _£l_em-s* ___aa-|to t^«»4«- „; (SE.VHOR.. boa aturrne,-.
rias d- uitísr.a eèsa. TVa»í;PiücÍ_A-S_ Cs;-pirit*;ro .'-U-- CÍJn prjticj de enferma-
"H2r_É? 'CatetejJISS. !.M<». cenelro aa Rj-a Bolivi» n • j>.>. ^^ r prendo tnlialliar
Z}S_msãí£o"—~Pr_c-»-sê.!a-^*_ato_KoTO_. .._.—•. ji nofte, cffrwe tru» ser-

Precisa-se de um para dirigir escrito- C \_"_IkmS rlFISllJ 1
Fa.^^fí_5.icrdr«e7iedC_iírio comercial com bastante prática em con-* JPMl-lftl-nMIW*
^Veí^-^^^r-itabilidade legal e analítica.
0 n.o íâas.. sob o nome dai Horário integral, semana inglesa e bom
j_g^m£rfô£*_^.S! rinEiente, Cartas para a portaria dêste Jor-
r-a são FBA-SHÇco 3CA-!nal sob o n 495>. com curricülum vitae e
\-IEP., 233-A. precisa-se de""" °"

Rua Pedro Ernesto, 44 - Saúde

PRECÍSA-SE

A PETROBRÁS OFERECE OPORTUNIDADE
DE EMPREGO PARA:

ENGENHEIROS E ARQUITETOS
QUÍMICOS INDUSTRIAIS

GEÓLOGOS E GEOFÍSTCOS

portadores de diploma de Cur.«o Superior, com Mperièncla mínima d*
um ano s idade mUxiina de 45 anos.

Loca! de trabalho: Estados do Rio, Minas, Bahia ou 8So Paulo,
Nordeste ou Amaíônia

A Empresa oferece vantajosas condições de carreira, de a_jlstència
(» de remuneraç-o. inclusive participação anual nos lucros e, no Interior
da Amarónla, do Nordeste e do Estado da Bahia, alojamento • alimrtt-
taçiio.

Cartas apresentando "curriculiím vitee" detalhaxlo, condigam «ala-
rtaK cleaejadlis t regido de traballio preferida pera:

PETROBRÁS — CEN AP
SETOR DE RECRUTAMENTO
AV. RIO BRANCO, 81 - SALA 1002

Rio de Janeiro — Guaiu-bara
O»

'

pretensões.

prato»,c£,m. prit£?.„í'?..,í;1?Ti' -EVHòft' matuaai», «J_ tm-\
de jxt_(.ueir«j». R.sa penhor rmmti,t .-a^ututo., ofereci- '

DESENHISTA
Procura-se, com experiência em
mecânica, de preferência com
moradia em Nova Iguaçu.
Cartas a ICESA, Caixa Postal
759, Rio de Janeiro. (P

AT«üdi|Fá_S_£_-_] 1. _???**»„-S^íTjçíiTpiíã cr4ctio eunr,«l
Kd-3n Pníáos n. 13 — Uzdnahi-ci.or.eie ei prAtlc».-J-.'l*
— Tijuca. IrtB&Ss^PÊ: ••_¦-.
TÃRMÃCIA —" Frecia» <i* umJ3PH-£OISA-SB garçons» para
*&?&- menor ,para ilmpta «
«n.reg-J_. Pedro Américo, 225-
A — Catete,
TAXIXÈIHO para clínica.
Boa, apreienteçio « h*bll p/
peqaencs eo__-rt«. R. Xa-
rie- da fiilrelra, « — 3.°.
ros;o S.

Xríiiôí
T-i.3-,beni

rerrwio. Rm* Goe.sJve» t.*- B<»

' lõrlii. ca*a de a a ú d e
etildar de re-t-m-na>cldo«.

referè_icia»- -1-31)13.
àotj_J_____J__;_
PREOISA-SE de ohèlaií co-
locwicreJ út *aiaid--_JV d* íer-
ro t aliiniliiSo. Apresentar-
ae na B->ia Preí, Frasca Amar
ral, n. 33*— Esquina da Ro-
co-5* Pí-fcr,ot?-'6 DtüiMk, **» «
príkisãai-S-"' 

" 
teaiiáijtet»

tátudo e_ ilf-uluiro. depul-
das 12 haras. t
eõSvriTní-- s JBAiJãBOS
— Tratar na Rt« do Mxtti-
i»'B.» 54í

Dactilógrafa
-ABRIGA TEXTO,
d» 1* e ilgodêo -
terssl -procura ua técnica
<-.om muita prátiea une co-lp"^
r.heça tasnl>é_i dt-í__ar PMsõwn»,,
ri.-ôes. ReHMsta na?_ "Tksü--* "*vt__A-—- _&'_»'»___«-*»"  í__ki" _»_—*ro de l_"r_» portaria deateiR"* Ooneíisea Dm>. ...-ihWUl'»ir. ~ f^«-:-*™£ ,
Jornal— Dlsergo ab«-«ta.irterei, ___ jRü* °Mí£ 38e• T'"ír ' !
rb_H_ÃDÒR_S 

™->-»VSjl'A_çiSA-._. a. boom pwaílatirá?'TSiCSk"~S^TÍ_iZii\

~\ gerais de
^^•£5^.. .l^nJbordeiÒ.^. tabelas. 

~t- -¦¦
Mi.^,;JfT»nwíco;_

SÔLDADORES ELÉTRICOS para tu-
bulaçpes. FNCArTADORES INDUSTRIAIS. |

Aprcseníarem-se na Av. 13 de MaioJ
:44-A. 16° andar, salas-1 601-3. C1TEC —-I
!Paga-se bem. (P

Procuramos Pessoa
rie ELEVADA CATEGORIA com

PENETRAÇÃO JUNTO A DIRIGENTES
de INDÚSTRIAS

Assunto: Financiamento de Importa- _
cão. Telefonar: Sr. Paulo, 52-5832. i

| PROMOTORES ¦¦"
DE VENDAS

CHEFE SECÇÃO PESSOAL
Indú-tría mccáiiiCA em Case do oxpaasào ccan rawU de 160 funcio-

narios e localizada na Av. Brasil (Penha) «.dmite:
O candidato dever» ter entre 30 e 40 nnos de idade, eip-ríencia

de no mínimo 5 anos no setor e percebendo vencimentos na base ri*
Cr* 300 000.

Pos-sibiUdadea de rápido progrcuio. Cartas p.companhadas de íoto-
Rrafia recente para o n.* P 102 318. na portaria dCr-íe Jornal. Oarantimo.i
»t>»OllltO 3i?ll0. ' <P

Necessitamos com prática de serviços;
dactilograiia: correspondência.j

Laboratório agrupeíiiário, de funbUo internado-
Atendei eillOS Unicamente, ni,i. tjes*-jaiid<> ampliar o seu quadro de promotore»,

àír.' H-aB-itoa wce_S_««|8BitH<>ã d» idade _«. ^jjj0je a^p \2 h* CIFERAl Fábrica rie car-' nec-s-iía de elemento qualificado. O candidato deveráim de 5 dias.
hoje até

_r_*J.o. í_ã«M.'" 
"ísisio*»úf«lo d» oíteloa we-i rocprias-

U2 — Nots Ifomp Ia 3 a.*' 2_€r
ELETRICISTAS

uer técnico v-eterinárlo. boa caltura t aprp-*n:_çSo.
Idad. ati 30 anos;

Cartas do próprio punito cíim pretensõe* e çurri-
t.ulunt vitae e acompsuliada de íotograíU recente, P--: ra a portaria úii-x jorti*) Mii> o-núnttro IMàS.

hMiCEPCIOMSTAS
r,I___COS — -re,-»-- «,PKE..-fc-A-Sí. « ^_» »y^"" ,.u«. , «iferninjMa. Otttn*-.ií'l"'t'* ^"ffTÜAiPl-l, Oí'<--'í3-i-
to*rl_*imm"-_uia>9«^^ e«ml_-M. n«a«!o.P-fi
r*-»^^fe3^^m#^|^«^1^J]^S^r.t^§ d, Wf**, xg&M t<écnlcos* Pietricista-s com grande experianboo. saMuiO, <m»r«#«-t_r»» _» 'f-c, 

g'-f- ,Rua Frti Ci-ner-a, _M4.- fGa_i>.!*í.-,í»*i.ÕÍPKs:cii-A-S_ da uai oa'^¦Í^*^ÍSSlo^--í?KÜrr_,^rí- ' i
w cànoelasíeiai. Ci.nts._pu» - P»w*aríí

Conceituada íirma. admite recep-
Importante companhia ™^}*_;_._**\ c-lónistas_ com bca apresentação e no-

mrolarn-ntos de maquinas élét-icBü.içõe. de ingiés. Apresentar-se na Av
GARÇOM par» BrasÜl*.
QG d* 3» Zí>na A.rw, ne
r-íaíStft Mi 33 »3M, «-adolveí. •«¦'Ç-

çftea atí 30 de *5<_to, »o Ia»
0__!SL__L__'orÍ?.-?.- B5E5S~
OOVEaiíAKTA — Pr«t_a-5*
para. eoud-O-ir 3 jetr.mo». wa-
no 3 em lda.de tmolar, P*sí-
a« bem. mas pede-í» »pre-
aer.tsr rttereaeif.í. Prila da
ftíuiiengo, 3S«. a. part. -302.
Podetn *nt«ríp»r soas .ator.
m«^6c» pek>'tel. 4S-Ilw(. -
ÓÃRpÕMÊ-S 57 pütíSa"—
Damir.íos " 4_ IS honM! —

OARCÕM — Ideeis*-e com
arf-tíc* era minuías. Daasgo.•: t« » bora» — Matoso. 43.
ORAPICA — lmpressor —
Precl«a-íe miqiilr.a Minerva
Orteatíl Arte» íríflcai. Av.
Itaoca, 1 S81-A — ponsu-
cesso. ' .'.
ÜÜÍãlIiHEÍHO — Prê.tü--.e
de um. Cotnbinir n» Bua
Caruao, S esq-irsa di Haa
Itad-eit Lobo — Tiluça.
LIXÃDÕlf — Prec»»-». para
(«.brica de moveis. E. V. 8.
rias Orw;_. 123-, 6*0 Joio
de Merlt'..
-ANCKEIHO qne ÍSí* psi"
tela # lenha prÉitSc» bsíc&o
Av. 13 de í.ta!o, 33 — loja

\SXWÓÈSZmÓ — =PrêiSí*-í»
de mar-BStr-^-Oií pronaiiijseií.
R. Berío do Bem Retire, 3TM
~ti-S!--ií__.i__-
MEKOIV — CÕâi pratica de
bilcâo e ou» dè rerereaciís.
Av. Sn-«rbrma, jíti. 3.°.
MARCEX-ffiÕ — .Pr-3-.í-M
pura fabrle* de moveis, aer-
rtço de empreitada Tratar:
Ru* Ni 5. <_< Oraça», 1S3-,
6S0 Jo&o de Meriti.

Sr*»OT-T^*««! cia "em ení
:|S_5-*Í TShíí-* 4* ?^-!^;l^í^^t^«t!equipamentos de controle e instalações era. Marechal

MT&eS ^S^|S^J^S,f|^|Sj5i C> candidato, podeft- fa«r viagens; pessoa!
Câmara, 350-A — Depto.

II
Pr oi ei

BAYER DO BRASIL INDÚSTRIAS QUÍMICAS S. A.
precisa de Desenhistas-Projetistas, porá trabalhar
em suas fábricas localizadas em Belford Roxo, Mu-
nicípio de Nova Iguaçu. Condução própria. Os in-
teressados deverão apresentar-se na próxima se-
gunda-feira (23.8.65) ou na quarta-feira (25.8.65)
a partir das 8 horas, ao Sr. Collatz, à Rua Dom
Gerardo, 64 — 6.° andar. (P

J.

,„FrÕítSÍ_S_ mecnaii-^, n«x-
PRSCiüA-sa de . *34Ç-e*iO««s,w.tBtw. .w_r*. citcuii. «*-
«ora pBftí** d» <**'l™: ,f:"airü.. ban' ..rf«iis,ío, sirKsÜS- 1 J 44g-W no horário CO-O-TClal.
ra. Ka* da Ta*»**, +1 ^-ff_?S^ffr*^l!r*3S»S

ufc imyrte-ur. p&r» mumiqím
0stu CMlOírr»}. K«a TV
aii»ana, U-A. esq. D-.r<í- «1*
iuto» - luíuaopa-H - _un-; Conceituada íirma, admite

y7rci__-0-
am tsl^lro psi* serviço de
bio.;t_sem, Rk* Tamlaraa»,

Du*-» exumai

ü-A, «jq. D&rie de Matos —'lano eompensadoi.my__opoiU ______ Bw_ta_«a_»; -

Idacldógrafas, com boa apresentação, perfei-Uado ci\il referências e pretensões para a
[to conhecimento de inglês e português. Sa- lX)rtai-ia riéste Jornal, sob o n. 60213.

Marechal Câmara,

!>RECÍ-A-S_ »m»r«®wlp. ía-
xicelra na Saipa- Av etiwur
bas*. l-Wl. Prs^vira.-
0)í« __êfüciSA-sn de <=;jP'«^™ÍTip_ft'R;fFÍA
de torta». Hs HH- Bâo K*fa*i. um ttío_K> i
10. TÍJ-uc». __
PEDREIROS,..Mt53j3Sr_M
6ff-V_I\t<í5 COID prttSC*» P-O- H*|£Ífc-iCJptj.i.- — «wmim ,
eis-.TrsUrr.sAv. Bite de TiyOímXm"""--"">«*!«_-«! Aürf-Sentai-se A\
Pín& 1459. V. pMsha^, e av. tíí mirgesdorw. à Ru» £*_-.- o en* .__ DeOtO PeSioal.Eus. Ri.-_i:d Jflfl. a«*}_ü. to_Ma«iJ_-S Cto_«. j,30LKÍ> __._«__.___.~r_T-- ¦ ~

È«Il|f>S|Sff^al! ELETRICISTA MANUTENÇÃO
baieto. %,-« -»e."?.*-?"' i a__t_-t- r«Ur»__ mfe-an* de;
Sfi-SSTe fe?|^^5:^^^-'- Precisá-se para Industria com expe-
pRsctaA-sí!'g«o». «^ ™èí^V,.rS!_,?Sfrt_:'riéncia de alta e baixa tensno c manu-
tle* de -srwterik. B- >.«' ltó Rua siqu-lr» CbbjkMj"^XT* ? _^,X„.rf«_«setembro,_u».._ _—_____fn.o 7__ copí-»barj_. tencao de maquinai.
aak^tòsos.^tw^^loA^KSí^wS^^m Apresentar-se na Riu e-oiao%n, o^u.
9__!Lr:.¥*H!H_—'...:—-.'—r 'vm- * _i-« eu-ww. str_..-;-om cr Oswaldo.

Agrego n. sgT(5R DE COMPRAS
D ACIILÓGRAFAS

Precisa-se elemento com pratica com-
provada e que conheça serviços atinentes a

i iATmoxarifado. Cartas indicando idade, es-

PRECI80 eiiJpíeSüdo S>-i-|n_ de . ciiM. IUl* »_«_.
la-acUoneie. M.lor _¦• mtnor, ca Ei:síjv:a 1WA.
com pr«ic«. S»r*t» «íb*u-°- tobíTEÍRO FHÉZADOH 

"'--;
a***~- ¦¦_¦- ., iOferere-it par» (K_iRil__, e|r
PRECISO strçouete ci P*»- jj unoe tfe nr*ttca. CondUâ*»1
tlfl», Blquelr» Címpcs. 77 —ta -tr»tw. Cfutut p«ra* por-
«obrado. __  jtel» dente Jornal. »o!> o b«-
PINTORES --- "l'r-i;u..-.us-.ie na. mero I4M5.
obr» di- Ru* Plgtseircdo M*_,ifõfiíasm.O WBCASÍOO —
galiiíe*, 3*5.  jes-KlíiiWse paia «errito* tíe
PRIXISA-iilC eítielrô e! pr*--; pr-íUso.' J-j:i B.«-to do Rian
ile* mrniKi-êm, «r. mel» Ida-) Reiird-2 S4!
dfwie, dando reíí-B-rla.».

StECANICO — freeírM-
se um íun máquina» (ir
«•terever. Iniebl CrS
120 000, um para »oiuar
r. calcular. Cr$ 150000 —
ambos aptos enl riria*
marca* — Ilua Ouvidor,
118. i." andar.
méíõ opíciÃL râe-ikleo —
Precüanie de rapí-i moco,
para regular e dar manutett-
c&o •> máquina embrulha-
delras. Sollcl-o atguma. pii-
rica «m m&<juin.is d* pre
elsio .de porte m_dlo. tal»
•-orno,'máquina» de et-Wra.
Tratar Rua Orest»'. _S.
f>anto__Crlstç,.
MARCENEIROS — "precSa-íe
de 2 para acabamento ílno,¦..«i..:... Rua Itabira n. 71S.
—¦ Itatiaia — Cft.vios, Bejun-
da-felra «a At. Delfim Mo-
reira n. 130. com o _r. Píu-
lo. ap. 401 — Paga-se bem.
mecânico S seladelHut
preel£í-se. Estrada <!o Por-
tela, Kü — Madureira
MÂÊC-N__ãÕ"'— Prêèí^-Êe
cie um par» pequenos repa-
ros enl eicrií-iio. Ar. 13 de
Maio 33, ». 2 004, cem o Sr.
mKÚuél,_de _18JíJ<> ]?<«_!¦—
MA_tRC_nÍÕS ci prát. em
r.ut. p! obraa de rua Crí 350
metro. (10 vaga» pl Irajá).
R. Franciaco Serrador 90 ._-
Ia 1503.

Tr4-»r ni. TRuu rto CS-tete,
Ul.
PRÍ301SA-SS MijMeaado com
prltlca de cop» e en»r<iUr!a
—J.V. Rio Rsunco^*^.
PRDCiav-&Bi- mSt» para bai-
c*o de café. av. Rio Branco,
«.  ___
PRECÍSA-SÉ" d* pAdeítD --; VIGIA NOTURNO
Rua Jcaí dos Reis o. S-B
_n«-. de Dentro._ _ .
PR_CÍ_A-__ ãe K*ifçõmr
Rua tito José, -6.

T1XKIONISTA prnnutan-
(lista. ! loltelrai «le boa
aparência. Tratar Modas
Vestido liranco, Viw Sta.
Isabel, .18"J — tlra.iao.
TORNB1ROS e I 3 Ofirii1» —
Psttvn-.t, Ai Perlro'ÍI, 161,
Sr. Kr-ncíaec..

Prê-
oKi-í*, para » cargo aci-
m.i. beulinr apo_eiit,ido.
qne üalba ler e escrever
de muita re*pon.<ablllda

FRETEIROS
Precisa-be. para venda de reni-

oerante. com caminhão em bom estaclo
e ajudante próprio. Seniço permanen-
te e pagamento compensador.

Apresentarem-se com os documen-
tos necessários, na JUia Luis Câmara,
241 - - RAMOS. IP

TÉCNICOS DE
MATERIAL

Grande empresa, de âmbito
nacional, está recrutando técni-
cos de material, com formação
universitária ou experiência equi-
valente, para o seu quadro fun-
cional.

Cartas para P-101 849, na

portaria dêste Jornal, juntando"Curricülum Vitae" e informan-
do suas pretensões. (P

Engenheiro
Pura Vend

.

Procura-se. para instalações técnica., e equipament- individual da r__n«
reituada firma naciona, dispondo de -direita* ligações, d» longos anos,
com a* melhores fontes fornecedoras no exterior do Brasil.

"V.S. deve dominar a língua Blema.. deve ter uma. pronunciada in-
clmaçÜQ para esta atividade « se possível:

ter entre 30 e 40 anos;

íer experiência (se possível na tenda p. *• «m Instal&Ç-ts para
usinaa «iderúrgicas, em usinas de f-rçe (vapor e diesel), em
fábricas de cimento, instiilaç-rs ttuünlc.s, lnst_l_çòes d» levan-
tamento e movimentai-- de ca_í_s, equipamento mecânico para
mineiaçúo e para carv_o, etc;

iraballiar autonòmicamente os projetos aiualui-tue em anda-
mento e obter novos."'

RíspoMa-f deUilhstía.., a_«_VfxKUdo absoluto «gilo para o n* P 102 330,

na portaria, disto Jornal. ™

PRBCIfjA-SE um lubníicacor de*. Apresentar-se munido
çom pi-Alc». Póíto Dirne. 24|de documentos, na Una da!

___jPa!WaKem. 90, em Hoía-
0* !*-ifn_r,i  M

GOVERNANTA
TORNEIRO MECÂNICO

AJUDANTE
ELETRICISTA
AUTOMÓVEIS

I neral Barbosa Lima
COPACABANA (P

M É C A N í G O

PRICIBA-SE njícaaico «e i*-jf ¦_ 
MaternWbdf?. da--, .,

S.-a_- líf-•&•'¦'¦• '¦¦ '_•' 
.-_\r* Bashairm. dias _i e icas. Paga-se muito bem. Tratar na Rua Ge

^ !3 anc. vm. sen-ico de!' * '•- IneraJ Barbosa Lima. nl -— apto. mi
3.T.-ÍÍ-.X. Av. prtildente WU-

tóa. 118, 8.° andar, líiar com;
Antônio.; aetrunda-tetra. ¦ ;
PRÍE>CíI-Â-S_lle íaxíaeiro. na.
H^p^nin^Or^ íerreli*.. 231 - A.
PRÍciSA-Sl! de 

"meçi 
psra-

caí.. Eua Ií_ía_»r, s« (Cam-- Pree!fia-se. Rua .lasé LI-
6»_*-__*í#t?_í?__..-_:. - jlihares, 223 -- Labloii —
PEDREIROS - **«^;"°.-M8r .Alexandre.de pedreiro» ativo* par* aer-j
visos dé peq.ier.c_ tornou.
Gssíname» os *erviçõí" eupe-
ciais desde <jue o pro/Uslo-
n3l tenli». Dese e boa -vont*-
de. Tel. 2_-_591. Hex Enue-
n._i_.-lr.i. ;_. '_,
PRECISA-SE 

"um 
coptlro com

prttica. R-.ií Dom Manuel.
M. .'¦'"¦_.'_:
PEEcrSA-SÈ; moça boa apa-
rôncia com prAtlca balcão.
Hua Gocç-Têj Ma»;', »-A.
PRB0E5O — Padeiro It". Fer-
reira Andrade, 1.138. Jlaría
da Graça.
PKBOISA-SK — Adtnínifttr.i-
dor Colônia P&lci M. Vas-
sonrss. Preferência casal

Precisa-se de Torneiro mecânico com
I grande experiência.

. Apresentar-se na Rua Cordovil. 520 —
P^sa-SedeGo^rnantapara3 enan-jp^^ dp Locas> com Sr, Oswa]do.

Para carioçáiiá de ônibus. Exi-"

ge-se miúta prática. Avenida Brasil;
n.° 988S. Procurar Sr. Rodolfo.

í.tOÇAS — Precicum-ae cem
eigujr.a prática para traba-
lhar em lanchonete em cisa
oue n&o lu aciona uo» <io-
mlngos e ter!adc_, na Una
lfi de Março n. 33. Res>t-.i-
rante Pacaembu.

4 para Ao», de ít^l^T^J^S 
Admite proíifsiona!-« e TV. e 1 para eicrrcilo. _ e ,, *\i

com boas apurenciae. Sala-_~—_-j_~z,'__t-rg
-'o* a pa.--!.- de CrS E0 mil. I-KB0I8A-SB

Balconista
Precisa-se de um baleu-

nista com prática para
balcão de Padaria. Ave-
nida dos Italianos, 493 —
Hoclia Miranda.

NB -- Se quer brincar
é favor não tomar nosso
tempo.

Precisa-àe de mecânicos para autos de
fabricação americana. Ordenados corupen-
sadoiW. semana de 5 dias. Tratar .segunda-

; íeira. Rua General Polidoro n. 322-A e B,
fones 46-7-07.

CARBRASA

de

s com-
! prova (lamente competên-

aetricista! tes para o exercício dos
Tratar Rua México, "0. tt.°
;rupo, 1 209, da. 13 ks SS H.
PS— Podetn _s«r intcterites,
MOCAS — Precieuiií-se dé".
Karconetej. b«r e restaurante— Praia de Botafogo n. 340,
L 14 — Clne Opera — Aly
Kan — Exise-óe boa aparcn- -
cia — Ordenado 120 000. — d* Q-.iiUEâ-, 178.

qv.c conheça de gás neon. —j seguintes cargos: r
À»rffé!!t;r-«e so conhecendo.
ab «ervtço, Tratar Ar. pemo- fUpí» *ir<rrilhriro
criticas cs;-B - Boit-üc.í_- *-ncje -errameiro
pr_-I8a-_k d."'\m~'t»&t- Chefe Chapeadorsitibo tíe ld a 17 -ns», P*-\f, ..r» aiiMr.ce de «arç«a — berralheiroEeítaortüate Vaienoa -

MARTELETEIROS
CAVOUQUEIROS
ACUNHADORES

Precisa-se urgente. Paga-se bem
Rua João Ricardo n.° 16-A

(Cancela) — São Cristóvão. (P

TÉCNICO TÊXTIL
Procura-se jovem i*-'"i—36); para » vend»

de maquinas têxteis nacionais e estnuiKeira.'.
Condi.So: Falar e eütrever o aiemêo.

devendo conhecer fiação, tecelagem e acaba-

mento e ter independência para viaja..

Respostas pam o n. P 102 321, na portaria
deste Jornal.

Acabador
Tratar das 18 à£ 20 hor*.». —IPÕLIDOIt — Preciso de: C_|J, J_-
Ana M»rla. ! um na r.ua Braullo Cor- SOlOaQOr

795 Jacaréri-

OPERADOR DE MÁQUINA
DE MOLAS

Conhecimento, de montagem, opera-
semana de 5 dias ôti- çào e manutenção. Semana de 5 dias.MARCEXEIROS para ar-'deiro n

«náric. embniidos c colo- nho. j-,. remiueaçío de rarandaí. PaSa- i^c____-¥_"<irí_5Í-iín»i_lS„t«_« ri Av ita« Pan- Apresentar-Se na Rua MOIltCVldeU. n.° 31,
?trTw^4oHm"aUa- l^rSu^ít--c:R_íriS-,taa" mU m» - iiq* P^hn, dias qfeís das 7 às 17 horas.

anuncie nos
CLASS FICADOS

0

L
D-BRASIL

más® tudo o todo mundol

o

T B" #¦ P4S 3 f #%

Usina Siderúrgica instalada na Cidade de

Vitória — Espírito Santo, necessita de técnico qui-

mico ou metalurgista para chefiar seção de lobo- ^

rutórios químico, mecânico e metalográfico, ou

supervisionar o serviço de inspeção de perfilados .

de aço. ^ ,;

A Empresa oferece bom ambiente de traba- <

lho e remuneração à altura das qualificações do

candidato. Os interessados deverão remeter carta

mencionando pretensões desejadas e anexando
"Curricülum Vitae" para Caixa Postal n.° 820 —

Rio dc Janeiro — Estado da Guanabara. (P
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10 __ 2." Cad.. Joram <5o JBrasll. S&b».do, 21-8-65

Ser viço de Utilidade Pública

1UÊ"
UTIlIBAOl
PÚllICA

LISTA DE DOCIJMKNTOS
PERDIDOS E
PKSSO A S D RS Al* A R K( :i DAS

O Serviço de Utilidade Publica <U RADIO JOR-
NAL DO BRASIL Banco de Crédito Heal convida
U pessoas ubaiso VelMÍonadM » virem buscftf seu»
documen»». na Avenida ttJt."Branco «.:' '10 - 3.
andnr, das a ító 28 Hora*.

co.MPlto têtiívSSo qualquer
eatado. marca. «no. KeBOMO
ripldo à vl«t« a domlcl.io.j
S7-03_ia.
OOMPBpArtdloa; vitrolinhas.
rwilolae. toca«dUcaa etc. -
Mwm» puladas. P.'HO melhor.
_g.t077. _:,_
cóMmto tuci-üiiww * piiiu»
em bom WU40. Telefone:
47-0183. Don» -Ter*». .__
CY>MJ>KÒ —' TV. «tdlort-
Irul», gravador, toca-uls- vv üunito lw" - HO grau
cm _ Atendo a domicilio, 'americana, importada, dtln
Teleíone 8S-810S — Sr. Al- em tudo, «.mi-i-ov?

|berto Bte-
trio 2i'~
urnte 120
Freire 170,

! SSBãxfsO;-* anoat^r- T«-
icí-dlseovs Ociiarc — O-W- —
14 velo*_---ice.i — Ridlo 3 íil-
aa»—- Eaiereo, 1 ulscs. com
2 ilto-íaitntea ia", am ico^l
con b-r preto e tranco Hu

TELEVISÕES
Nilo donipfff ante." dr verificar liòasòs preçoí e

qualidade. Vítulo urgente p' si.tit.Ki. tios choves —
¦RCA1-- Sllvert-oiie ¦ • Phlleò Plilllps Oeu, Elet.

Invicfú* -¦•• TeleUlng ¦ EineiHiu -- de 17". 31"
* _!a" » pMilil de CrV 100 000, Tudo \W. liou 5
t-aimlí. ,

Hut- ítei Caneco, '.'.r>u.

COKJtKlAlX) SfSSSIrí" marfim —. Vendo ur- !.,.'_.-...-
AV. Ocmcí [TF-I-RVIS Ao

Cl* 300 mil- Av. CoptCul!»- !
na. -403 ap!. 301. Vl-r _i£l)3.Iu :

de 3.»-íi'lia tm diante

. VENDO EMI
I reiiünui" J'.!l
| 3UU !1(-') Tel.

ulur Teletunlteu
Kl.-0.Vj -- Or*
27-6038,

mU.
aala *0»,

Wndo Cen-
Eletrlc. Mif.nortuii, «eml-iio-

dia-

- (CH. -
iniMúf. Preso wiü ml! cr
iffliOi'. T_i>Ur pele* t«»*fu.-
ti6a*: SÍ-14SS wii Slí-lW^ií. ía*
i^ru_i-d;-f»l«.
ÕRÃVADÕR aKÜNDTO T-14.
vrndo._«:7!«.
ÒBUXÕÍO* — Vendi» eraví-
dor Ge-tindi* TK 47. Novo.'»n*«a de tneatitire «'««ip'...« *.> »*-* 

^^;-. 
_..ic. u.j vendo tudo melhor oferte

Vi, de lu\o, tutlo 100
atjirencla e f juclonemeiits, '
Urgente, er* 2O0 tan. nm ¦
Prni Oíme,-»,- 130
TÍ1.T1V18ÀO Srrap'."_l3 poletií-1
dis, pouquKeluic "ío. Ven- i
do urgente. K, Sousa lista,!
4S, ap. 412 — CopacibT.s '
TM.WLS__0 

' 
G>! íi" põí í. i' '.:

atn»rtc_.ní.. Kcva. nuKtè.o x,.-¦
Crt JM mü. Tei.: 43-41C4
TfflJRVfáXÕ Í7."pôl." poft&tli

1 ci__c» ca.!i.i c'colchão, I

,MI<!-_ tem!
-O-Jji?. — Tel.: 30-4605.

ii__j. ITOSLEViAAO • Americana,:
VCiluO, jnoya,' 23 i_OiH.idne Cii.rtoti'.

por 340. Tfiefsnet¦ CM., rendo
A1-Ü3S. Sv.

Sido

Fernando Henrique CaManUelra da Cru;
son Magno *N»*^<^««w;-A^to^¦^í«Ji^¦J^JJJ^ 1(j.46
ves Vwancia Viana Marques Cerdeira, At^pito «*u"l,,u
sebastião dü Concebo, Aníòiúo Mttael <U Carva- „ÔV0. Av. Rui Baiboid, 560,
íhn Demétrlo de Oliveira Cru;.,' RU* Leia. Cesário. . ,*-, ,-n,--ai.wwferoa *,baratomo, jJun<.uouc Anl a,.-., Borttw'CtoUi Erâ-|*P- ' 0UJ' litcite Tia.vej.5j PiDcMo cas- marca' Kílton Ca.mllo Canaido, An.Oi^o ^8" 

"-"¦'/*• *' 
oWaSüs-H-n-i^wt' «• tw, S0. ftmio», Entra Hua'

clito Coaselti. CI«a Fsiia de «*íf^;-rS,IJ^I^2í^B^J«S^ *entM..Dr . R^uehj. .itan..^ .
Coelho. Mário Francisco Chágea, Jo»o Mai*.li»*-' oo.Hjt^j. Baa EraitçlKo Mura-1•fsfJKUSiÕ OS— Vende-»-
«,.„„ -pí,u'o Camacho ds Co3íe,- Annlnds Ferreir* hort ,a. %-ttü. &<>',t «. »m*-' Rr_;s s»o Frinclaso Xavier, 4C-.
Cub-a"' O'4vo jt^ven-ír,o Rocha. OaJvío de Castro, nhAA.fJ?-^'..-. - .... -. Iw . *»,día...l!.i?jl_hor«.Cal).ai, u.avo JuV..i.-i.o oas'-o 0-v* RÓMédOloEsO)itt«0 — Siereo. moã. TKLfflVfsXo tncd-srna SnMI'.João Perewa dc Cos:-.., Dalva cas.-.o, Jo&e Ko-.etou t(ffl wx . toJ.., Cr,i j,,.,,^ ^ I_í>Ti ^,u.
da Costa. Mari* Frcnciaca. Campos, íio;enciú Boaii- u j^ n;u._tó.«i4. . . _jco u«>, ótlai* lma«em no« 3
euess ria Co-íta, Francisco Vélter Coitfc. Joio 85lvé- JoajtvÃSos it>»i_«». Civ«íi-!eanaif,_ nurtün com a-nuna."rio 

Cavalctoü. Habens Silva de Carvalho, 
^játBftfâfèg ^^J ^^fgg5SS?Sfe

SUva Carvallio. Franclssct» Jose rotrano caasjxa, ™*k£ CriiüíC-tó. ita, '#9. n«.-Tai.:
RSqueia Carvalho, Alíncaidel —-_ •;¦._

COMPRO
1 TV — 57-0960

Piano - Geladeira

COMPRO
1 TV —57-1596
Piano - Geladeira
Seu TV Parou? Fai

ICOUIHAO DR MOLAS ol-sal.
Vendo bom eatado. 40 mll.

!Visconde da Oraria, 16B, ay>.
|401. __:boilMJToniò "Rústico. 6
peça», espelho» gravaUca. 60,
•ala igual. 10 pncas, 60 —
Vendo. Avenida MlnHtroSd-
jar nometo 091. Madutelr».
üòittíiTORJÒ ChipeiitUl* 

"10

p.p., ca*.a'., oiviro. e «aio Onl-
p.-niliie 13 ».. miCiç-*, per
Micf. «prnUA 330 mil. tudo.
ti-.w Sáo Prili-0'.sço.Xa.vlí.-, 30.

marflnijãvKÜt centro cl tAmpo inar-rnc« •—iniore. 1 er.vrlna ri*tí»r.f,ui*r
Vendo motaut' do custo.. Rua'|Ci 5 m>t. alturiv e 1 e-orlva
Sí-o Vr»n«WO Xavier, ,I0, j,m!ta. Ver Sts. Cltra. 33,

pO_t\ÍlTÒYtIO e'o_Ja marilui
e caviuna, ultounoíernc» •—

MOVEIS -- Vondo bwfet. me-
«a ccniolo, cadelrufi e ao(*.
flua Diiai^ue de Mat-jdo, 01,
aj>. 201._ Chavej ç! ígrt?.!.™;
MOTIVO de via*em vendo
movei» americana-, e outroa
objetos. Tfl.. 37-0347._ 
MÒVÊiS" - "a«'la"ili 

iant.u-,
Lul:* JíV nit-rtim. Vende-sn
na nua Palwucdu, 44, ap.
801._-- Te". 43-7036
i.lÒVElS" ÜKADOS — VÓliilõ
cs aeiiilntp..: 1 lilombo, 1
armário 3 portai decai)*, t

&g- 203.
riOllMlTOHIO B.ÜST1CO —78
mll. Sjla riSítlci, 70 mll —
nua Cai.imbi n._33_-
DÒH.Mn\ÍHJO'"moderno iwr*
caaal. vendo p'-, b&r»H_ul«Oi
4a!a rr.e.írno eatílO Pí Cji ¦)

8!*. ,ius5l??„,0,u4\t?oidoi' 
R' MúVElS-ChVpenda-i.

«II. d«i 9 A.-» 1-4 ha. _
MARHM - Vendo !í-vestldc.l!
3.S9 li. V. ,<wtndo tle nôvo —
Multo bar-ito. e 1 de 3 por-
t.is, duplex, barato. p.iru Uo-
aocupar, tuitcnt». Av. Selva-
dor de Si r.. 134. Ettáclo.' 

Vtndõ
--•_>rin!i6ri_> de caaa'. c' 10. pe_

DOilMIlUBlV — UJ»'.pe..u<->:.çaJ „ jjjHl dc Jí.ntlír C; 13
maciço, claro para ÇtMJ.v^J.ptçui. duete novo;, um ..jíi-
pleto. eni Mtado de noto .« c4m» *>Welra e um lustre de
üo mt..-r.o tipo, '¦?nd»-íe_>lcri.Jlai j bracw. ptra ds-

lugar. ni_ naa Do.-.a
112. ca^a 1 - V*.'.«

uoiuirroiiio -
e' UW. bata

CONHEÇA HOJE
1." FEIRA DE MÓVEIS DE ESTILO

SISTEMA AMERICANO
Agora V. S. poderá decorar sua

residência com o que existe de me-
lhor e mais luxuoso em grupos esto-
fados de vários tipos e quaisquer espé-
cies de móveis cm Jacarandà e Decapé
sem pagar luxo. Facilitamos ]3aua-
mento "SEM JUROS" e com descontos
incríveis! Aproveite, t pois é de seu in-
terésse conhecer a única "FEIRA DE
MÓVEIS DE ESTILO DA GUANABA-
RA". Aberto diariamente até 21 hs. —
Sábados e Domingos, até 18 hs. Av.
Copacabana, 702, 4.° andar. — Próx.
à Rua Sta. Clara — Um andar inteiro
à sua disposição.

Caretas? Rebola?
Tcleíoiiv pira 42-lÕ!i."i --

Priiitíi c stvá atendi-
Dlntla hoje. Quo.qupr

uta de l.nlí.-. também Jun-i,„.,._.
tos ou íeparidw, por P«ÇO!»".••,¦;
conviüal.vo, na Bu» HMdoek gfflfS*»'

em .«lao estado- _™'i\í,:\to.<£.%~]lTv_'K\t^_» niir» de_-:o-»--ipar lim»-"- B,i4,
Kiaei-.'.n'o. -41.1, prorimo daiOPORTUMIDADE — Armário

ÍVLA RÚSTICA completa, ao;VENDE-SE tiüi. em marfim,]_
30 CCO. V
Nube». 571

Rua Frei Cjjecu
DOl.MiroHIO íiVncés. cOr
m_.ri.lm. »em uso. Cií 101 MO.
Saiu d» Jantar izu.l. crü
iifitOO. ¦— Hátrada Vicente oe
Carvalho 343-A.

uplex. ittn mo. rcJJfim, VENDO L'I5(
p«na.i 230 mi- R. tíao Pran- , móv«i> do
isco Xtvier. 30. _ „,.,,,.,. ,ir-.n

delriih eatofada-s em Vlc:
Itev. H. M. Vlvelroa de Cttí
tro, 43'401.

OITItMOTINA manual "Krau«
ae". ci 2 tu..-.,. — Vendo ....
Cr* 800. k vltl». RIU Alvar*
A)vlmJ,Jil_«2_307:
MA QUIN X IMPRESSORA
KlüBY — Vende-ae, ftutoml-
doa. plfiiia, i«m_ J(i..í:;. Ru*
do Senitdo. 232. Tel.: 32-12W,.
MAQUINA 

"d'e""ãold"a 
elétrica

1.0x220-iiOO A.P. Vendo ur-
gente, Tratar ¦_ Rtuv Candi-
do Benlcio. 280. Camplnlvj,

I MÒTOli" Í0Õ H.l'," P«_Sli_i
dle«l.. 3.000.000. Rua Telxei-
ra Sonroí, 139-A, loja E. Pça.

| Bandeira.
MAQUIÜÃS — Vendemos pai»1 molhor oíerta. 1 torno me-
ciinlco de 2 nujtrc. con» cal-
xa "Norton", t míxiulna da

|furar com tnnndrll de 1 pc-
locada. I máquina dc furar
com in.tndrll de 4 polegada?
.iabrlcaçfio inalotai. 1 coin-
preísor para automóvel com
motor de 1 cavalo líab-lcn-
Çflo í\mcrlctir.r-> 6'iida na ebl-
biilaicm, 1 desengrc.so (ía-
hncaç&o n!am&), 1 Uxaâelm
com fita dc 3 metros (Invic-

!ta) e 1 cvplg_«le)ra combl-
nada com aerra circular (In-
victai. todas com motor. Ru»
Prel_Ca-»«c-i,_lT7.  _
MAQUINAS DE; SOLDA

Diretamente da fabri-
1'rriov baratisslmos.

!OOO.MrrOHIO 'ti-itlco d* ca- moia.í e «Mr.oa-i. tqiíi i»i"" mt illlus ,je c__tneceirit iiej:..qU-.dittc;idc.- Arno. ventü.»- rr7K|^vr^^T^rá-VnSõ»
!,..:. em òttms eetado, porhjr vidro. O-.lmoe.n.ido. CrJ °"*"" 

^ bauquíta. I pol-ido.- Amo. barbeador *'?»• Kli itffSreoa.70 OCO ? uma saia do me.miohio mil, Te. : 57-W70. ««'»• \ ^ofá-cajU-à. 1 me- íerro GE. TV PUlico, radio- Í™^5S! «--.«nd, tSesmo juntos tfu «Vv-adM.poj, MOTIVO de retiradai^CI",'_\Je(vu*h- I c. 4 íono SB, _n::---tis de «uarto e.JJ"^,*?»-íí;'ed? ?li;iUsieiottu> USAM* JMjB^, g^ o e..tr,nSeirc. Vendem- » «fra^ 
M«Hvo.úe via- "tóJfl- ^PSSSSw &*»*"" Pedro^iíintrícò

iDORAtlTOftlO - Sala chl-.ee 2 mobr.i.n. t eois- de.«a*Ttl^;i_í"J-'0\Q0 crUM|. L^jtue. -:R^ tfi«"r1*0;^» 225-A. Tel. 25-3304 — Ct-
pendlle, em bom Mtado, oe- Jantar de !..cari.r.di Colo-Igem. ,I"Ç«,-*U H™ Si •¦> i?íwf1I>_Jí_a».'_,.?i-S2i-í^J- tete.
ioht. imbuia, ver.oe-s«, tida n!_C Msnueilco — 1 do-- roí. At. Mero de í>a, .-,

jcsií Caruso, Ademir

(côr, Crf 150 jr.'.'.. junto* ou mltorlo < de Jacarindi Mat-
: ás-..aradas — Rtix Hiddot'.: | queiA Heanceaç» em t>v.zcii
llxibo. 20fi. i «tado. eó atende particular

Malta Diniz, Tadr Deolindo Dutra, U:
Dias. Carlos Ar.tônlo de Araújo Dlai; Jtlbâ
Dias, Francisco A. Dânía*, Cjltíoí AntoE-Q dt
jo DU\ -Msnue! Dtlfcrte, Ailtte de Almelõj
Maria de ijouróe* Dore, Jaítne Alvw Dia*,
Coelho D:?-_3, Gom Aldai de Oliveira. José Dts:
los Atuir Rodolfo Dcmínowit'., CaríoJ De!
Dvrreh-u, Cor.ceiçSo Albuciutrqut 

'Eugênio,

Teixeir.t Ermidi, Artuí Lvâo Feit«a,
Pereira Filho. Márcia Januíxia de Freitas,
Frubat. José CAtnpai Freííàâ- Maria 'Otzíi.

C;brs.l ORAVADOK Sll .REO —
Iisilg * pl»»-»?. novo

tiufi-¦ ««*»• mo4 - *!

7~,_ de-»* iir{ente
DíL'.jTa. S4-S11Í

^^íífi-f-rcbtii ¦'*-..
- Cítr- soiúnè psnea
aolaríísup-í-4*'0' 3 *'¦
t iai* it*d;0 cem oc -
Ltal* «aííj, I« ia".. !

Ernf.?K> lese Sla 2Jt, t-f. Êw*

Ven-
700 000.
t li ir.l.i

kíbte - mi

ri- ¦

AntanioiRADIO vitrola
P*r-ai. !->'• m»r"n>- cava., 2Í0 Ml._-..-.,.«*- Iijy 13". s.' S-. niiíSla. - no-

des Jt»* 'TAltemai-'Freiwo. M«nuf! Dis* IVM. Joséjtí. ^^ mi;. R-Ja irr.i_»,-i'.r
Reside de Freitas, GuiSitórme ' ¦¦pnteeí.wo Ferrrtfá, iteu^edls^,,M, -- Prfsa
Neide Alves T\'iíõ^a, (Xievver Machado Form, Dirceu f-^^-----.^, •• ,st0Q ,t

velra de Sousa F.iho, Jísí Damucíi Mortno Fi.ho. n ^.-^ í4«i;otit_tt.it 4 .cucitef
José Trof-'Io Filho Ari Goraw. Aiiite Gomes. -Be*-hi.ooo, Mósiwtve.Ffíbc, i,'.,

Josin-t D.ivi,íofí Lsssà, Sláaes l*se, .Vílor LaU P«-j"" :tst»Í:é im. two-í
droso de UmK 3osé Maria Mâihs4o, Jciuj.uim Sér- ««j «a e *
gio Martins, iltriu Sebastifio Me*£ Ecarfci J«< da jftf^Tifc—
KàfiC-mentd, Maria o:ir;_t Sinio* -Keiclnieriit», Ads«r íudjo vrntOi-.v - aroç.|v«t__*. »
Faustino Nogueira, Marta aIííííua Vidal ¦ »WótóM. «^*?iJ^?f%nf'ííS^'SUn,ll*rii

5»! kíí. íÊCrl

TM EVlvSÃO ir', «uiwrinii-
Ke:r„ su GE ixatàíll 103*»-
iP.-iia dat P«.n:ir',a(, l, Uba
_j Gvve-tii.di.-i, fim do On'-
but 22*.
TELXVIÁAb 

" 
Phtleo e" outí*

-ü-uaiBCA. IV. Huí ãc!tr*nto Fer.
e.ii;!». elei. «it». ÍW ~ tUudt».
r. pT p.. r.no: fsiM'W*iTÍ"VÍiÍ'íéô níóítriis
ti «'.-.ch-je-lji oci: úiims'-iK*j«3t. mat-
íititr.a. Irlni. t-cí;ü entea».; utçertí per

»ú't_)."*ÊCÃ.!-í'* mil. a-,;a. Be':>, 1.17-B —
Sâo Cr: *ãvi j
n'i.:':i<\o~ iH-.i;tti5 rãtüS-¦¦ y. jco uso. Otitn», taüíta»

( 5ÍU %:• -¦:> pÜX 1S3 íttlS- ftíía
B(--a. '.:!-_.. Sio CftjWíi .
iü"Ev'iê"X'd "P-tíu-jaTài'" 

sS.
ratado de ¦ jM-ra,' pavtco Uso.
trii íJíieiii. i;r3*Bt*- por WS
Bll P-.i* B*ía. 113-B. Tel.;
jj-:... . — _t_o Ci-íkóvUv
ri! tVÍSAÕ*31 pà. 5*"p...;".c
,"'.-. <'?'-:'.,-j£» SaatOJ. 3M-

Jt, Hsddoci Wbo,

bopjairoaio — nüaUco de
casa-! wn bi.n tilado. 70 600
e um» «ita Eústira ecn-.p_e-
ta CvS SS 000. Juntos ou te-
t!»«d04
n. 204,
DÕR.VHTOHIO 4 peca* eua:
M mll e 1 tala cSipendale tta
«_IÇi.'95 aill. 

"R: Machado
CO.-Í-50, Ü.
DOitifíIORÍO — 

"Compete.

moderno

ap. »l)4
VEXl)i:-SE por 30 mll, 1
caJiia. de solteiro c/ col-
chão e 1 juarda roupa —

TELEVISÃO
CONSERTO
Hoje mesmo a domicl-

lio. Serviço honestó. Tel.
43-2490 - Lopea

TV CONSERTOS
SKBVXCOS TÈCXICOS

OftCAMHJrrOS ORATI»
7.0SA KOP.TE E «ÇU

TV Goiisêrtò

Kèo imporia raarcí «U;mode_xc-. psr* ca»»:, cuííou.-,-,c<<, junt^ 011 síp, Hua'VENDE-S». vje*
defeito. V.-B. quer ^S^KM^sertar sen TV nn atia re-'3
«idència chame iioíso téc

2 ano<i de garantia. Rua-
Cardoso de Melo, 18-A —
Osv. Cruz^ 

ment-o: dcrniitono L,,,N " ^"f^VvÒF'"ma«"ulwâr ãíOTÒIl DIESFL. alemão
a-!ptndale crjnijleto 1?™-,%;^' i.^S vfe- de 16 HP. Vendo. Ver fun-- - ¦¦ - 

4j!( geladeira Ueioiuittlc clonando na Travessa Tilo
IGrÜl GE. enceradeira Arno. Cumprido, n. 13.

LHGENTE tedo?
meu ap.irta-

dc.rn:itório Chi-; VKNDE-SE por niotiro de_ vt&:
PAU MARFIM maciço
dD canta dj cauXl fló>- ,..,,. ,,.,....nhas conjugadas, colchio eis àsi 4%imlstiro eapelh.tuo,
do can d» cmM doai ineil-jba), penteadeira er.pêllui-í1

entre «e lt hora?. it-:a °»? *.hio" 
e""í ruVrda roupa — re, 5M. an. «

mltorlo de c**il em eüado ™no. .«. ap. L^ «itetro e outras peçasi—'B**. —ide saio. e (tur-rto, estado no-nOto. reco conrldapoz p
i;tTO_e um* i*ia oe lamariy^DEM-SB 3 cadeiras oa-1 - . barato. Pres!den-e

t ^víítSÍÍ* fA,ftit?í,SvM'i:*=co,jiuítriH«:j2-a-9.s*'.— Vwsaa 2 303-A
> PAO MAÜT-IM — D^rm. C...Í c j 130 000. Ver: H. da Ami-" ,, h__-4 9 n-co, i ca-
|rende-te de^çaj*!.em ottao;h™, 81 bíoco B. g.*o P««« ^'dS^SSla cv^.ade i

oauu__c,-_í..o..._._,mê5:% rídon<ia eaviüná. 6 ca-

VENDE-SE console anvigcr.MOTOB mirl-tlmo — Vendn
barroco italiano. Mnlalmo i- dois — : Penta 5 HP e l
porta lacaraudi da Bahia.. »-'dk\V « HP. cotnpietoí.
niofftd.». Rua Bftrto da Tor-jpír.ta, Ct$ 500 COO DKW Cr»

1 000 000. Bezerra. Teieíonn
43-2936. Facilito^
MAQÜiífÂ dé ãoída- eíítrtca
diretamente da tibrlca 300

moíiliU idelnw. Tel. _a-5WTt:'

DOK1IITÜRIO
je-am* d» casat

- v«nto .<rÁu
ocm %,«*«-ecoade ea-ftm estadonico. itôe» * c&a» aí ise_t«

favor mw icroar nns&o-^_ «aíj 3;tc. Preço
empo. ÍC-.í IM OCO. Rua

,-. nurfltn

pron. oa Rua «Mnura. yj«su »>?¦**¦ ,Í'--|VENDH.3E um» aal» de jan- controle oe veadas a e.«ç.;
RataVQaMtaO Pimecei, S0T. "J-Ta^s 

pe^, p* patuo pre- »• J*t«íonar para 33-..,7
SÃáífil GÍÍlSirSÜ M»-J»«—_HÇ??.v - ço baraw1/Ar. Merttí. 3114. R- 30 —-Sr.; 3<at. ¦ 
« M«a> ir.í_J eanso-e VSNDE-U-SK - Um «Cl*...e(J„. 20S. tundea. Ônibus 346.[SERRA CIRCULAR — -Tupu

dè níwm. CO 000- dtlaà poitroí^ estí.o antigo -c—--____. --.-r~-- U-rr.-.___- ¦b-»r,rf».c. . a-,«

8mp«rc-s ligai nA luz « r.a
força preço Crç 73 mii. Rua
Gcrra^lo Ferreira n.° 7 anti-
ga Rua 18 — IAPC de Ira-
Jâ. __  
REOI3TRADOHA National -
Vende-se com p(r.t!tuIajt3io
uío, modèio tipeolal para

Fejisbertó
(Guimarães

»-rii«

.Joüo A. do Kaseiménto, ..-.'

TEW.VrSAO U" e 2-i" a;^;,:
partir de lüo mll, tenlto1 ' ."v;
varli* H.lhu , fliiliUí.iÀVta-çAO

Eleclric. qE.fiana;.* «,
fíjiper.

João EíiP.iáí de Oliveira, .\to_rla QdeSrfis cie OUvei-jcop*c_.
ra, Marina Raquel Gaaiawla Piüílidi, Valdir_R«2A-[«bado'

f«n<- bem, c| ;_,•,..,i. ¦ .! i-'íV:Ver na Rua Ruehnelo, __!>!.' í.
-w tob I -

!Bl:»Saddi.-A 'Lübo. 1S1-R. |Co2etsí*I <t«¦ luio- Rn» Barw,
, [PÀV-JcARFIM — Canutia...^ g- -1Ü-C.-.33.

MOVEIS .JSãfê&â^l^ C^°; tua _r d. :

- R. *U^adoCW-,|SC^y.«<pmA *»en«**r. *>^¦ » **j5uSÍ*açi 
u«.. 5'teiaf? 250 O». .cS»te. c i Rua ,.;ltur_u-.e. .2.'J0v

- -- P* Si ^V-lí-?^ fe2S^*&«2too^- n ti~H jcAí rort: de wreer <Se vidro..-
-.¦C^tnsiro dt-ratt-i— Rua »-f-«í Í^M^iit. _ Mídu.t"-,! ÍÍO£«0. seereUil* tíe c&n'.oJ .
» marfim. «isC- n.» --» — Cj<. ¦ -

míffiat. nis'.:-: !S.
f « laite XV.

?e!o-i FABRICA — Oportuni
— idade, p.-ecu* antiju'. Jau

OUARTO t/l arts
|ca_m_a-, penteíd-, etc' ío OC-O — Pçü. Cnut Ve.-mein»
Te:: 33-200...

*.-»* i -'• «», 2 tapetei
o^^i-rrA- ssoti jo,

padn ooo,
i 4m Ii?0 OCO. Tel.t

57-SÍSS. .".

ióvêi-i. sno".tvo
1 
M^ S S to"I^^& iÃM1 - - i»7iVVerVvS0miÍ:'KcC.;n,íveiaurdus, «uenie. iü^^r «^.S^V,;: SÍVCi: ^uid'^í; 

' 
ütãÚ l!^c^ ^^sS^"João do» Sttnl^ Wlveira. F,OHp« d&s SttlWJ ™? toatoí, fl» >_x*; =^. -;r.'.r Telelln... Slraml.». Cal^i». ^..««W telefWSJt P^ra „„„,„. Mealt, «deltM. tnltrona nsrltr IS 000. R v^Vdò t^Ha'cen il co5xe:». Geraldo Twres.Atesí M. «• ^»». ^' p*fa e -Si s.-^-«•«¦¦• '7;T,E' - In-.Icln*. - Vmer»o«.«-*»19- M« cempraremo, ,,,„,,,„. arrâ, mo<!r)<>, „. Mf-.^. 4i. nia «Cí I -ÍÍ^ii? ai^eíí de f S

eto Procópk. Vsie, AníAnio de De^ VUn, JMo ^^.^^^Í^^LImüI^ rhi.l^ e o«W* «« «««veb d;«; 
^ 

•« «i« >|,„|t«. rama., tó XVI. hiü ü a,.^f;r,; r^STT 3?S JS..*^!'»?. Ru"
jf^accisco Xavier, Geraldo Asldaltf da ativa, .Troa* !CUtl>Ij.w,-r-,» &_.* ;;,_bí.í marta' i<Kla» em peneito «.wpenaatt, i.«-tiro • au fSp(.Iho4_ v(.rretaria. nlrine ?je*0» i as.-vr.iti.-to marCi».! h*lm-ondi» Corrtl». ÍO. ap. X3
ds-o de Scisa-SUva tòvi SSílvai Hfüa <tó Slíví, Câr-*n, ss, V«t. T*i. __£•££*! Íuni-Unainenle em ti^a^ marílm ohi.uk- a> i:*- t „„(„», murei/i FaeIUta-14 pratas, coníujadii. -narltmi— oçp», -;
£Trsori-,_-i «I» <Ç;;"va* rar^tw S*JVâ EtteUUMo de SSoipÊC.S-PTÔR 

'"" 
_»' 

""rii:£---ü.A-'o* fjiuii Ru* ria fon- **"* ° /"JV'"" . ,"f,!" «e s jur<*v »er quslidíde, t eathina. De*utrjv*t •~liCt*ÍTSSÍDO dôrmltarto CtUWm-
jos 

Go-W, tU S,^a. Car.os„^™'^r0%^°;^I,21Bèm «i,-.*..«..íçío. ÍIX sobrado, ao la- »? nj ^•víí.A"*^0** K. St» CUr__, XI. fl SM - ¦?«*«; -^; «*I««l«r «!« Si n-i^í"^ %érí»Ita ettado de
Pedro da. &h "^" J «tlar. >!v»i* <»nter*> iiso d« d0 roleri» Pedro 11 I' l""» lfl -t*-*1^ r«L: 57-2*41 ar_.er_i.e4c. ¦Dor M mil. a l

t

Revestimentos
em Formipíac
Coxinhas,

cie vadorf-Y
móveis

banheiros,
armários.

¦ jww*!»»

:¦* T*-;*
Xt_^ac.

Báiwta ca Silvu. Luh tia Silva. Agosítulit» da Stivft- ioi t,ui,._
Jcssé Mar_na!do Silva, Gídria -Ksxurísptes. da ÇSNw^jauÓHfa^aie
Maria Alice Sarpa da Silva, Carlfi». Aiterto Oaart* j^f.]^:,^. ;
da Silva, Gesçacias Aívía da SUv*. 'OeraVSo. ^^^^Jjíxoíôvím.^.
das Santo-s José Arruda Saatqít Msnuci de Aluseí- |p«;i-i;p tnSMuetAüe" »¦!
da dos Saiito» Mur.lo Borgí* d« Andrade. 1*1)9» Du- jim?. «4ía;'e. OC e W. -
tra Arcsajò, José Airtcr. ue AiwirwSe Psalo de Ls- j^1 l?$_$^^£?.m
c«rda Qtiarllm B-U-bca», Eugênia Bsjrrc>, Jorg* F*r- iusr.*«* ecaipífe*» . " -t.ii<
reira Breuil, CrtsmaWo Vieira Beío, Jas* Gonçalves iá**^ o^-^it c *' :^s
de Brito, Francliío IKUíto Aseved» Nanei. Fraa-ij^
cisco de Sousa Sllw. Bíasaseigía de AsaUr J&tíot. )'iSãi(d^ü5CÃ bj-fí*-
Valdir Regaioni. Jo.^uiat.-àüií?'-Sas{e«, MasíiH tótejSa. sxnttMtmj -wi-k

Jdos 
'Santos; St-vsrlno. Vitorliso <Ssjf.\|ltttSiifi. __,l4-ri»;dí:;G!érià des Santíse, Letí. _3___ní0í. IsatseL

j.4os Saatos. Joâ* B*afei_a';.:<Sca ãíii*!»:, Jcs"|[t San-ts
- to*,: Jeováiío B_tl'-st» dos Sar.;-js, ifíria Aatowt -JS*?-

.tót. Evar.diie Caiiípo* 4és .Siníc?, Jtsíé JfcÊnSa tíos
Santo;. Bkrtolonieti Bírii*rtí!t_o ii-«v âlnto*. ¦ Stóa

JOí*
«kw«__*.(-__i ivwa*j «w

.Itosa áos Santos, IrÍ3tnu_r Perrélr* do» Santt*
Jon. Geraldo do* S_w;ía4; Jâlf Jàüy&as Ssn'or-,
gusto líüirio dt» S»at<ai.'As;lí>T_lo Jí*é Msrfiíío
SantM- Anaitâcio As_aoroif j dt» Ssuátas, Cere

o
I a|>. tis
JRÃibtO-i
IRCA

(em mai'. lei» uai» ante

. pr* <Jr tuna IV f ltm» m*
»a tM{i**ri« âe. í^rr«,
tVt S mil• rêuÊviitoiiEs — STAN-' ll Mil» ELECTRIC SJ" de

IJTTJ pur 4*8 mlU de ll" pur
jISH nill. aniut na embala-

jen» Aceita Iroej. Tele-
• fone 4Í-.716!

-itts.':'#;i_5,i.L-» t:- ;a_lif1-m'
n»a;«|tii_õ<j«is___i» ds '.!"- óti. ít-.;*
* ír:H*!ít-_Kvt, eÃ{í «> Dl'i_»'í_a-Cro_.¦ „-,' Yro;-\-o;i..';od tuiooa r.-.,.-."¦¦lira*. -JSü_5*!b CU tí- ..--'.•:.•:•-

»-») clr;-.-» r.à'..-. Cr* IÜMÍ

!_k^>i«
iqpsJ»
i;:-s

i m_tOúl- i fi
:»-tl-1?k
i.r^íttAüíos ut

cos dos Santcs, Joel Silv* c-:w Santcss, a-ojuíío Aweâl, 4 j-^ ruro
rum —
ftt J* OM.
I'M Arliií.

i hi

em teral Li-
Rua Sena-
S. S.' »n-

dos Santos. Anísio Vltira. do?- Ssitóf», Geraítio -JuAr llinporta-lo»
dos Santos. AtiUácíi A-tKduío doà Bar.to*. Katft.nltl «uida tudu. t
cos Sasu». Miguel Fer_i2.ntíe_.' d&» S_t_3tcss, Ktítaa ""^ t*»'1'*'* '
Cláudio das Sant«f. Osvaldo fio», SftatOSi toittüo H-í- ?*í'.., -
beiro dos Santos, Car_eo Atoerto Macirio de André- vjíSa.^a*0fev.
de. Obertfti Alveí, Cecília André Alm, Fernando Cé- meíro"Vã» .'>rl--»**r ?cr •*
*ar Antunea de Abreu, Ireue Aeidü do Aatarat ^T- aai'* * *'-"* •
f^raneisco Aive_i, Henrique Pisí-o Alve..--, Gliíon
Alves- Laura da> Satsto» de

em -.-*:: •

«V.JI

)l:
pr.-j

Agrade. Jâim , Alve* S^^Sé*Alexandre Francisco A', Franci»«o de Ault,

PESSOAS DESAPARECIDAS
' :r..t

13ÍÈ
;feu-so:

— Ru*,
JtiJB.
KKíírnt
», ti',"jr«»

_i-.» r,u« j t
telex 1501

Harat* Rlbel.*»-

0*ts«*l
av». iaiafem - ot:
* Gmi* «síreit-i
Rua Burat* ít:

«««IC t>»

NÈUÍON BATISTA MARANHÃO — 50 __ui«,
í-abeios e oihos caíianhas. branco. -- Ini*. fur* o
Sr. Cirio Maranhão Monteiro —¦ Hua Carneiro â.
-Rocha h:m 447 — Hísienopoiis — Tel.: 30-fiiO".

HILZA BIOX1SIO DA CONCEIÇÃO"— 20 «uo* m.- cabelos prílca e olhos ca*tanliC-« -- JnU. para » ív"ía_íw 
"b"7'o4

Sr." Regina, pelo telefone: 27-5013. «wn «n. tocto tw o.
BALICIO SCF1NO BK OUVKIHA - M «U»,^^,^-

. para d^u» m-,lttSíi ««aw»». vwbranco — (doente menta!'
lete — .Rua Parira"a..
Telefone: 34-0561.

224 -•- Hh» da tJovenwdor • i to. sriitl
jtntat*) «í

trtatfM_a

i» ;

LANCHA DE 29'
Com dois motores Chrysler de 1 ^Oj^^*^

HP. construída há um ano pela Car-p
brasmar, vende-se. Informações: te'

ií«_ JÇMlJltfsS3rríàíò ü_3iet> 
"~i

runricaand» S e»n*lv
mis. Mirfita. A». Atiantwa,
JMg.,»». VH- .
s. s.. *co ««. vitral» fl* ~.„
pc*». »9 mü. toa tonfi*r«- Itv

dlc», U ~,.PrH« J*1;,

us»,. Trcho «» ;:-
ç* dt ií",. Jt" 13"

— A*. 0»ia-.«-t rr*;.
I* l'ii, «_>*.» »92
YK_.EVIS.V_r — "Vendê-««

I Ml , StasdaM l.le.trlc
ll()«W — Vrrt

1 i«ttíimriilâ> nu*
l>«n_i MHttl» — Arenida
F_d*«_», 53. ap 53, S* ind
— V. B. - Pude trarei
Iér nico.
lll EVISAÜ — E.teu li-
_ii>i_i-,ii.lu ¦ líurn pr«<-« IV
Lmeruiu. . b 11c «. !>!*«-
-i-kT-l. OE, lurtvtUÁ. /(iillii
e iiutras, lúdj« era íitnM
íiifii'» it i t. Al^>ti(»k Vrí-

jf _! (*• u- aP :o1- p- Maná.',7 Vif Umoéin no dtniintt,.
di» <• __« 14 hora*

saia"! 'EÊEEV1SÁO O E 11", -
_, rM'anierW.ru. dr ittio, r<im¦ .*>! 1'Jl.F. reianda 5 kt, —
a,_..~- Vendo na eliitaliteul, te—'**¦*• Uiout «-«U

f .SliVBSÔE-Sa ri4ÍaÉ_»"l«U *•"17»,í ftasiOt Si. TK. ¦ S4-3*«
;-—¦' fSBSS^^Sft.Tüt"55RP" ta, 119 *r»is», imímtu eu-

««Uni» ea» »e4a* o» e*-it*t».

All.M Ali — C o ni |ir o
íiío^eW w-adfi* — £h>rmi-
(«rio* e ui-U dr caviún»

ror Chl(>rnd.ile. m*nlm. Hu*-
[tito, E, V. 4'olonUI Pte-
cl*j.-»e de multa t|iuiiliil>-
de.. l*as!J-»e Iwm. al»nde-
«e rjplda em qualquer p
balri» Ãa Cidade — lele- -
fon» 2í-i«ei. Ií
4TENCAOI — Ctfii.SMr.nM-Y?
•» n>o»ei* asai»*. 1'ttei**.-..
mo* de - :.,,.:< ^tuntidade
ili.inilu.r.uj e *a£*» lantar
Cliir»rndale. pau marílm,
I.nn XV. rii-^it» e rolo-
nial. e lamum um* jela-
títítA, — r,iy^n:H(* u \*+li*t

|.)_l.tmnilt Tel. Jl-jHií.
ATI st Ao: - Cotnpro uni-
teí» a>ad«<, pmrlí» «uni
ur|ri4ítí* iíoimi(t/r!# *: *»*
{.-> de janlar Cliipeiwlale,
|iau loaríira e rôiíl-X» —
Atendo fãlildii e pato lera
— lei 4&-8HÍ
AriAÇAU' — < «mpia-.f
movei* usados, p&pfi&t d*
çr-n.íi*1 t|ujntí(ÍJiit âe dnr-
iiiltóri"-. »ala-> de jantar

ito tuu- Cid pend ale. ilara, e".i-iira.
ranal» |>au marfim, evtiuna, llun-

titi». — l'afo o nia\imo.
Ateada ra|iid« peln tele-

íur.-.í!CA Kifí* S «det-Híf
Bim* a «30- Mawja*» de-
Panai. 4i *.. I Ct,ã.•::..-,!

TCRSO BATSDO -- Vendem
> toesw « paUrraa*
&3&ÍO. Tei: jl-*5t«í

1JSCA -•' SÜM

SAIA, róratte* de StKo laatt-tacla maslça. côr clara, do
JK)T». e unv bçí5-x Vead«-e«!oi*-.j__i_> «JT.O. Vrteo btraio—^j

. ,amt*tst» raotlT» t{«(eai. Tra-!p*r* deii-ciipsr. At. Jínlritcr
ur ««f Raa ¦'Ptár» Antèrt-;d» 8ijt. 13í. Sào Ctlatorto.;,..

iSKSiBEÍsirtwa»' eam*"íõls«T-
_*?^_;SAÍCA-fiS 3aSTÃK-- Xsttlatro co» colealo de molaA.. — j vr_íDE-S3 uma e»la de Ja

E-nstsQea». leita dt taC!'.*t_-.-iTri.tir 11» R-ss Coadt d» L*í*jwr rtiíti-.-a cot» bar espeilia

•iewi»

ut. ! reei
»í Crt J* *94, : ass-

<*iSe*_c.* por C.t ..
tawstt cam # ej.ÀH*

Cr* 4ií_» _.*ijrtfa

it-i» rv*i caJwj4aJ.iT.:
Gt.tiPO' t.TET — Veiãè-ae".
b u d.*- ct-^i. r« »r *3S, «'*«
pe:» ms_t_._-.i- TV'.; 4f*».
ri)'.:Jt*o" EST01»A!X> pari»»-
.*» ««f* 1 poU,«te*í 1 b*r. 1
!Tti** b*-S.í^ ÍA.fetís- 'fÉaenp.1?*.
'.':>¦ ei*, así-ài-'., P*a* B,í-Í4!-
tt» Verias****. T<^::.íT-Ur^.'
Ostwo" E*roí-Atx> — xü'.:¦* teiaeii. at-íi é*: 4 iu-

jtt«, reado par tn#Jrn d* tli-'m
(tt* P*r*ffutt ei uai citarda c*i*c» dc'
?o ^^arltrmãia «ítíle. Tel, JÍ^SJ4.' ' ^'SOrir™ÉSTOfÃDÓ"" —

« ap. 30S.

oti aejKtrados. B«a do- Ria-
ubl Scbaelo, tia, pr6^ d» P-"a Fre!

VRKOE-tUil itaTirUí» d» Ta^ic?c*Csi -
,a,r*aU*. de reiro UibJühMKí.fMAOUINAS,

« ,« ,i L^ i.-', iec;a u!0» ""** d* tampo de, ».-._•-.„_,.

-C» ' 
O.T

ti.iaa». torrada d»
*•£&$&», em pi*5-j*dtji

iCrfaie *:¦«
íbOTai. n.
.m Wl — Oííí* fpa!>i-* pe'
jft!»*- Lope» Q-JítüíJJ.
^SOPA" — VKfOQ""—' Cr-
."ifetu*. Hottpíí»' 'tttfti* íu*. «*>«
tetpcioaa* naísd» Ktaüt, cjui
I* poitrontó itp» 0*39. lua-
ít*} 00 i*5_*rí_a«a. Ver - K-jj
[Atitont* Sirtíío. S? as» c-ei

.j-w. 't-,,',üt; #_.'oo«i3 a Ai* ta-
^tía « &3íCit:tto *!ê 1» hsn.i,
T*í; 4a-*149 cm J.*-f*|r*.

.Ãi Jiata» Xuat XV

AE",lní!C*

!Ls_-.atíro. Pinto. 43 ep. 20!.
I SOLDA.-'ÕB OXIGÊNIO:- —
j Veudo gerstdor de ncetiitr.o
iectno novo. Ver e tratar 2.»-
líeira. na Avenida Geremàr.o' -P-ní jDMiia_s.t_W_l;_—Jacajep&ir-ii.

- coaaeKAHieliãUTOBES - Veãdem^»-»
<« estilos Itratores uutrea O.lver OC-io

Ver e tratar na Estrada
Idot Batldelraittei 4S37, Jaca-'reançu-i — Ur. Héilo.Tsi.:
JP&—1047.
TRANSPOTIMADÕR Trifâiics-
<le *Ita tensão 73 KVA, En-
trada 13 SCO aslda 230 380Vt
ôcisi clcio. Tr*tar cotn Sr.
Qeraltío na Bua Asjunção,
493'»p..l02 — Boti-fpatq.....,
TÔRKO «00 mm. nbro. todo»
aces.. motor : 3 H.P., cs. Kdr-
ton e Olttifie ferr. Hua Btt-
rüo tíe ltambi n. M. Boteiogo.
TÕaNÒ — Moe. dts> rodtT-
elo. IKUI CM. mm. :0,1 e£0
Bpm.. T.-5 HP. estado tioro,
torno N'ârdi_r. I JC-3 mm, piai-
rs». Curso 3&3 mm. «smêrll.
vetxlo tuvenie. íactllto p«ga-
tnento. Rua Torcpacso, 5-C.

Tr_}_ —¦_ S^Jelrj. ,
TÍNTtrRARTÃ — ""'Veiide-s*

uraa miquina <le pai«_*r Sar.-
to André com caldeira-gran*

¦ ún, Su Teodoro da Sil-.'*,
8M. Orajatt. Tti: ü-1841. - 

_
vsxbs-SF. uma calia rceií-
tradora Tel. 3S-1721, Oe-
rajda. ' __^
VÈlflõíi-SS um* mAtiuina re-
giitrador» em perfeito eitar
ao. 'oarato: Bua Américo da
Gocba. n. i 428. 

";_

jVÍRÀsitRA 
" 

metai-ãrsísT^c*
n.''-v rntlIDAMfMTn<: íu) IMO vendo. Rua S.ntaE EpUirAMfc_NlUSiMarS,.nai ^ Higienopp.)-, ,

-COWPKKSOR 1«0 p*'. R«»-j VÊSDE^SS 
"ifai 

xiiineho a-m
ciíitaírlo aaiertcf.no. *^o.ooo.^CRiSiai^&i motor 7.3 K.P.. Km,"• com 4 roldamw

DECOREX
Av AUântlCB. 2 334-B

— Siqueira Campos,
215-A — Tcl 37-8069.

dy tm ótimo estado por Cri
VEíim-.SK dormttárto pi-roS^ie:1 »*> t '. dormlt&to, t»m-
cJ.-ro. maciço, ei ccichío Heibto rústico _te_caílí. Junti

esta! maÍM. aüpêr iaac. 280 mt!

:-.:¦ t,¦.<..•*¦ A
Í4flíi aji. 102.
ViJfDB-SJf. tta»

í *ijih» « tí«^<lí*tlTlàY4í5 vreWi» « Z tMeS»a tóoíitdai.í Ba» J*í*»!r» Biw^iJ3»-A.|rt,bo de *ço
!,—o'í» V'áist'«i tOJ' "tm '*-¦'- =•- a "ave "«"""^ _ . ip iroia ne mnaeira. i 03,3*
<-.Í_N-ii*--E__' ~~BSr^'^id»'icdStPRBÍSÕa P' pmttir».*r;de ierr» circular com motor
.'.,*?-,"„- -i __-.-•" ' mai"-1 direto DS.4. 3 pUtõta ecml» íHw.ir.A S U.P.. um meror

c! .eolc. mtií» «WO. B-uüaòee.^* g..TT,-,*WJgS55g: -!*tg-4a«)*-_,.•« e¦ «k»j,^;'*"-.'".,.. ai 1 r-ta-A <Se Jaatax Xua» XV, carvalho MT9CO Oi pffltt. 1 DKáKMPS.VO — Deaenirroaío:• ^^-rv.-...--..-. -— -_-..
c« ííiKtwiW^K,"»*-£.«,*?.. Veado. Ittxuaw», em t»>«»í*!B5nfB<P «_tf__ "•«iSm:'a»mtfOr*Oelr*j respigadeira. iixaü V.lfisDl*aa miqulaaa para
len-ia s«- 2i6,.Tel,..*f-:f«í:;a_i,rtta. tod* taülüad» cem V'-.'^, 7,.^-^ _S íí--o dílS. «fra dí !í:s. «rr» marcenaria e piuna-e» um
ÍJSWS? ESTOFADO- naasí U »K*«, Pr^o «9 «0. T«, fiL^?Sé^ünSSuíâw^tt etWtSltf, túíU» em óttmo es- terreno wfâprto P»ra «J.-
_oit«.. Vuk.e-puma Utes. .»Iftm. „.  í&í?.ê0p*píli*'deTn^^i^» * «m motores pt»aan- P*o, cm» **u& U» «¦ iér-
uao v«K«o 5'r-e mU. gr. m«-:6.ítLt ÕaLos_A£T~™Í9 pí- ?« „"iw t*U «Sílír- s» ~ V«?to m R:m Sinta Cf, t«l» mar?l». Ruv IU-

»5)*Jt(í«# K«__tt pw Ii9 mU --«,,. »,!• -a,-»-».*.: Ji-d:ai • • ¦'"-- '~i"~.~~.l ni-ms-s-iiír— Ve-íd--*!- «n> ¦ -.^_Z^_2__t__í_-"H_--__. -.*,T.Ótó <40tM etlíui Pv «-SXls WWe 
•""'•"-ifKrDB.SE «fA-cama e ü«r- H^SijroW-ATl^h^50 = Comprea.-.or dr »--

mf.ínht iMánuMW t« í « Hi_r^S|_SK*?2:_ i- «o. - A*. Copacabana. 79Í. J5fíhS 
'f 

137 towi««S borracheiro ou pintura. Cr»
«tas li lt» erfpaJtio.SALA DK JASTAR r.ov* » ap, UB, T*< -^0 "W — 1^ »»«». I

t„iif 4»-4_i5X
A:í-floiili.\DBS ãütíaiw
Veado rstua. I»V«1*1« 3.3-9
Jj.-ímtsd*. «mivso bati
dtí. fclKsctíidadu, rJinilti» In-

**t

-.mwiesvu •:.* í«í>» «J !»*r* ¦ VK.tDj;-S__i um» rnodlU* úifias. Veado por TOOOi). Ru»- tók Biquei 3_leiV«u», ou-
[Oaad* «• Aírc.onit-?. »'B — teí, Uar. me*» » * cadê.-P*'._m»:3«-J1M1 ..Jraa. Tr-ttar O» Itua Cami-
[«ALA DS JANTAlí comp'.*-|aho do itatettí n» JOI. ap

e dl

&'iK

A.1MAÍUO
ta!).'.'c_ii'íii
síi ai
< cjichto d* ot,
Oíi» a-í;s Síóíií*
Ã^ÇAO"Í^A*"ei
4A*'5 U írfviair, 5S
tf AV. SU.
i»4-í - r c
ATC4ÇAÒ —
_f*r.--«n c.;-a
« «ali ui:'-rr'.r:

ÍT, «51 IW:
«iWliãl 4 yo.• r..,-. f„.T._.

ic* J peru* P1
rKatsí*»», »biO'Jí»* 44> t»
u dt metal (Júnsrado raa*
poç %\» mll. etc RÜ» UU-
chueia 331.
Tei, aa-TJet'gSSS¥o~tórvòf.\bo "tü#* "xfi», 

fariur* eótB'm»rtto.'e*-JMã ^jabaftm». _
Vvica, Borlnlvo. »Unslada_>.{ tado nor* -- -.'eatí-*-*e. — |VtlfUO"ursVnte. toac* « mo-

|3»>U*i_. tendo por MO mil <a;!aaa Ha<ídoe'í Uit». 1«. rela de meu luauoio aparta-
. pl DP .jwtaate m^*|»p 36:. j manto, móvel» qu» ainda nio

«SOPA-CAMA rasil era tortas uíídcJ. mdteli em Ja-
TUkóuro —33 mil. Fabri- !<-•«--»«.di.
ca: Hu* João Vkenie 11*
ll-U. Bento Illbelro.
SOPA-CAMA 3ê casal' --* par-

__..ttr de . *00 de eatr*d* e o
'lanuaaw «» *».'•«¦ Tho»-'-*

>fi>- «.tóiafeíus ej - zott-'roca* «O W&. «rtipo me»* nv«-
iui-' 1 hwsí** **» w»««ae«'arei, «oíatsete e_s'.4.ftte toa-•-' »*-^hw|««e ItiJSiaw* 3 eajwlÍM» v«-;¦ -- ¦ flua-j r.<fiar.o a :46.iío pl 11 • S9s-J04,. mu aíttjiirna .» pires, de-l

i= «aa a-jíi*M
Ncisa Lar

So çwmjw- j»______. <t. e|=»u»w».» -•- »»• -— itfsica, em 11uií:s
mll» Uti^n-TNocir. ..- 

_...|Ui_* Rn» ú-í HSiicíittíio, 84aor d» Sa b, !(írUPO BaTOPADO Iuíuím», „ Trt. si.<sM . ButnelU IM «J«-„r VtT..e, tr"*r-JS1* ^ $&?_* - [tattó VUUaMpivsaa: Veado >!_ Tei, ítí-TXJ -- B Klpd- *>• Clara, lu6. »p. 201. Co- Mariona,
Djf-uttorio?»! ÍS0 * 1» mil. em t*adojjll0i tt _ 4j.;^9: mc-iar.*. atàrtamtnte da» 14
t T»_ pí <_i*ü!.co.-o Kl»do; outro peBfft. «e-lay»!—rivnãíi "imiínT *» :' l»ora». Incluatre ao* *.-(

Prendia- VT-NÜE-SE um» Ml»_dí ^n; j ¦ i
Jíi«4 BOttV»! »p.

rax% &t44.ÜÃ*á'
radio dt "7 tei-
de AbJi.ttt-1* »

*s-

22-1818,
derley.
TROCAS

Ramal 6'

CARDO x BAR E..f/£_tRGE*-"RiA":-1... Te"iK_«. «ceiÇQ car»
ile praia ou p6rtír-iii!.r como
pott« patífti»ea.tO. Rua Dy-
niínuof Ma-s-siliSee. HK-.*,. --
3»ÍR.ria cia Or-aç.»,

Veado oom . garantia
ai»s*. Bj»«: 2«0 mil. -- JH,

iValti&tíría» ú* PÁSfi». 3.1, -. com o Sr. Wan- ^» aw._
I O TV"31" ."PÍiilco - v-imo V-r tida — Vendo rna uai Rue

KOTüít DÊ POPA 
"isSS^ Ve-V

— 40 HP. IPÓJ. t-iTtl ISE
de 3 awtroí

i í_.:*f-.n
iititrlcst-ii

jít-SM».! VPNDÔ u;

ttlesoatôit
28-P27

^U:ç>.tt»__M9II
Dei
TV"
.ía:

l!o-..

LANCHA
íl"-.-i--3a»d*raí:-¦-- V*ü-
170 WI. Btlt..J4_uwl,Vi-
io, 341. -¦!»*< .:# --- Ea-

18 tit
i Ma.

!« p.ingti__.:liiVjdcs fionji

Ute" »Vt* 
"ííiíéli

d, üiettic Impar-
«irrita, ...lus»i

v*i- ííihro» Rue Kti-
9. ap 56-1, —

MA OCAS!'!'<!» 
*. XífSÍ,.-

ie. W4_, t
ide tn. »»
{3 tèmüÈ» *&
j iijMSeniiJ!,
IdiSO.-u, 3 arl

At> — V-r^S,-., •:»-]«•-!«'-"';;'
* «UJM-. twiíclse.iW m..
«Cid* msdeii» *°- •"I

M WO, »' A3 «04,1 J**10 •'
'. dr p»-.t m.wftm.)"5',1'1-,-'"'
i' 'IS W». fjitt t
íiAríua tie RuriUn

>' «3 mii. .toso me.ii-
n^irmoi» pi M mii.
Cri»*»] (2. pl «0 e

»-_4Aa»te Oell' pl
> meíIr.Bt, mete! dou

50 mll, de»<fc'.ip«J.
te Tanta* 3W3-A.
SAW^^ANT.Aa—^otUU-
8_iflji. p>»u marílm. em ótimo
t-rf-.t-do, Ver.de-se por C-J

brajllelro,
<tti«r,o e aala, abajur, me*»
em lasfeTiUidA, eom tampo em
mirmare, mea» eiiaílc», srti-
pc» em tecido e em couro,
are___í de ... •-...:¦ -a e decapé.
jageí tfe me._a_- de mttsti com
mlritiur* e iojtoâ de meiaí em
tíecapi. çuidre* * eatamp-U

Sncantado.
ORUPÒ motor sterador' Her- j vÊSxTÊ-SE p"rèosa~eiceatrlcãcute» Dlesei, 13 KVA. 141 am- marca Harlo Completa com
peres. Tio e HO alternada — Mra; em es;at!0 <(e «ora. da"acende 300 lí.mp__d__a de BO
vim, íuncíonaodo perfeita-
mente. Pteco: 3 mllhôe» a
tlít». Ver r.ft Rti» H-irio de
Itaíptt a. 317.-ar. Mm*».
; íAQVISÃ «Uiric» per», 

"cõr-

tar frio? Preço de ociuiio
— Ru» Ja.íu*rem» 1S-B- —
Colégio. _._; ___....
MAÕCLSÃS par» padárfa —
Ama-*_adeira. cüindro dtvi-
«jr», corudelm pi P*o d»;
torras. bükOes, tia.oôe» írtso-; . ,
rllttcc-3. conaereador de írlo8if.c. Tratar com o Sr. OU-

todo instrumental pl !»-jberto. na Av. Rio Branco.
(P

23 toneladas. Rua Luis Per-
relr» 64 íBonsuceiao). Te-
lefone 30-08W.
1 TBANSPORÜADOR — 330
Amp. uKkiuIiuv lurar » aeri.i,
esmeril chioote. outro de p*
Ar. Amuro C»va'.cftnti. 1 Mt."VÁLVULAS 

DE
TRANSMISSÃO

Em desuso — Vendem-

- Vendo Run Santa \
160. Hlslcnojiollí. 110. 1." andar.

ini -.-

Ml

$ e decai
nohatlo.
t>»r»;d_>

IJ3K i».
ide cri [ i'j to»:

mpu tà
c. dan

?.Vac.o ot: im

ü a
v

TV

¦THH.KBS.O í automovei. «ia
ITiBuru» n-_ Pitruue Imptu*:
n» Fonte d» Stfiiiísà-: terrt-
ijft de f-MJuna, 534 mtttoa
ladrados pot carre cocàer¦»ado de St par* ci, Tia'
«om proprietário Cordeira,
7 Setembro AU, 3, 4u-Bo

IiANCHAS E
BARCOS

barco tips pneaír», e
tros, moto:- cen::o. Só

Vende-í«t 24 pei,
nturor Cíjym-trine,

73 HP — Preço 4
í ínilhòes. Traiji

telefones: 22 4059
ou 46 1547.
HÀDIÚS E

,-TELEVtSOES

¦ . íortt»;! - Moane, Psp(
do -_ívr.ao. 1BJ mU, Ftia OI-
víão SiiviJceí, i£í, cas» í. •
p-^dtlt. Aatlg* R. BmtjQ; '
T1' üíieral fctwic l"t<)*-"KÍiiJi
— '.'í^-lo .ifO. B13* Danl»
t.*:gít.tt.
TV >SILCO*i'__i5Srtí.í_i,''31'"

aa>o¦t» n pei-.
E. RitíSotna, crt

iíq\íAsec*«o il
I— _L«p',ca
VK40felSÍ""TV"«S

jderd Sl»jtrlc,, M
Uítt *st;ji-bl!l'Èfcti.ar
liem A—

K-tjaMMRi itntltr
C| UMMi-Ctt' ,

rítw!» _5t*nd*rjl
180. v Proi.

»p.

: >..'fiyfet*í»' <i? TVy;i?í !
í.-.,túrio, piri» rttUSf,,1 t*4o, d* 'i3.*í* p' ia WC
íds «avilto -íieAMo. A'-
ISíícíIí*»*. 1*J. »p. I ^ts
SíenteV',-
| bar'atisi_ii.ío""
! tr_t!óiio p^ra cj
i a« nóvo, por Crs ioo mil .
iutu» Ktl» ícaclts,. ttan wi
| eíjitilifcdo. junto» oti tep»;
jrwc.!; Rua lls.a,í£n.:_, ijiiio

üe-si-ii1 -Mi X^

AJbaJJt'to IXK» ¦ R-J» Hi»c_3«elo, 413.
. 20 atcífirôl. d» Rui Ptei CUtu-ck,
ruda. 6emJsiU.A"Cll!P_e.vD.Ü.E cSajud»-.nit-, loa; jjj^ •niaílcü. ciara, cidtot gw-

..jvadot, g»v4'.« curvas, mes»
s-ir<s v-_i jcotisaí*, multo boitíti, Ven-
iürV .v.-c-.do raal{0 "i-'»t<>, H'J» Hid-

IsAÜV MÕOKaSA de mãríímT
ãjí»ea'~él* P*Ç**. Tendo 130 00» e l

tri.» em 4a*|«WfrtW»!« dupiei caaa!. R.
^•»1 - jj-MíiilJoítmlnt PjJliares, 49.

«e

Ijelifheí, vei no laje Cl_:'oe| .CTA PnJSLiOAOi.'ende •jr{ítt',ía_4n.ií
Brwiieiro «'J.^^-jci isí:mü. E-J» OK< d: B,
íorm3.ç6ef>; .fitesdl. Telsfa-j^^ 15i ^.^ 4; Tíi 37.735ce -223B

SIi

BARCO A V"K1-A — VetuiJ
"Cruzeiro do Sul'. nitpere-
-tnllpodo. conutruçio recep.-
te, velas "Dticron". cabo» ny-
lon, caljine. motor Artittíine-
iléí 51/2 de pôp» — Ver
rio lat* Clube Jardim Oux-
nabara. — Iníorm Aist» —
42-812Í de »»a'mda a »eí-i-
fitlra-
IjAKCHA SUPORTE 1937, mo-
tor Jsguíir. 6 clllndian, nen-
do ou troco por um Volfc» «3
ou «4. ver e tratar na Rua
Caatelo Branco, n. 55. Pçnlia
Circular, ou telefonar par»¦43-1315. de 2» r Ca íeira das
ti bj. is bãm. tíwmnr KM
aon.. •¦

Mt»do^ Tel <g-
TV'_?n_ÍCO 21" —"vêatíT-í
ícjb lunc-docmactc c» 150:
EE. Au» Sl.ríc r, 2£»í, tlPcor.-A, «p, *2.._p«. stcrf
I'ÊO;V"ÍSÃ"Õ EmeiVcií/Sl iôí.'
u;<3(Itru». 130ÍÍIÍÍ',. «9f&úC uai
no*».. Rar . Dcn:itsgv» íetrel-ia,. W, jtp^ 32, _*•' ajásx.-'
TtóÈVISÃO 17 põC Standard
Hlectrlc. 130. í-cncior.iiti.fiitc
p»rf«itc- Rit* Boi_i!-_.ga_> Per-
telra, tí?, tp,_ 3?,_4 ° andar.
TÉireviiúõ — Vtaõe-M, —
portátil, RCA Prejo: 300 OOO.
Tel.: 37-43U. V*r Vlnc Pivelâ
503. J*. 203.

dl ü «o. ver
í».~-.s. *ob

*Ui K&ftjftp
ratar com ó
H-j* Correi»

VMIMSTA
42-3355

U.5i»i« mueriíj dc TV-
« partir üe crt 7-ouu, Ke-
*uii. Diiriauietítc

,C1UP£OT.AI_K -¦¦ Ourm
v»i-,de-re pc* Crt' » 1

:tsm» a»l» de Js-ntar Igt
bíí *^p*Uitiiiü; p| Cí4 tí

;pW4, tíí_tóC:"JÍÇ«uí íiijü. ,1'OU 4+*>*a"à.dií, Jtit Biii*
icliúflo, 4.13, proxímij da•, PMl C&r.áC»-
.CHIPENOÃ1& -- D-iau

_J»AtA 0K JANTAR moderna,
ii mitm ditem pau marfim, em citado
agora 110 v»-jde nov». Vendo pi Cit 70

rejo, pelo pm'o de ali Cada
A prt?u nem luto*. Temo;
30 nlüdeliií sifetnite» - R
tlmnaa. 1 101-A -if^moí •
tftè Alâvei.-. L»â». (Rí.oi-1

Oilo iate »oitneíe terí lí^j di

vr-vr.£-sE um»
t«r Ctltpendüie e*curo. n-uai
Aníbal Beneroto n. M — KS-
Ucto^
VSNDÕ «ala\ de lantar pôr
bom preço, perfeito eotldo,
cAslún» e m/jílm. Ntf*» ei*»-
tle*, 8 cadeiras. 1 buíete, —
Benjamln Conat»nt n. M!Wf,
— Qlòri». 
VVttOÒ »Sh-tkmk Pirãlio.
modelo nOio. Glu»nte. em
nip», ciir vermelha, r.ôvo, _>;
u*o, e um» meJlnha de cen-
tro. Ctmo retatiy.r.ar. Traiar
n_ Ru» Miranda Vale n. 175,
»p. 101, fundo». Dei Oaatilho.
<t-:n-i>e-SK 

"ani» 
de~ ííãtár

liavc a Óleo

;)(-.;
,'HtPEN'DAI.S
ilictícs. cliro.

ALTA F__U___l.TD.4_OC - CuetOU
íl» mil. Vendo por Mü mil,
m»« < arsenti-iimo, Oito al-
to-t»iint«, tnóive! «pa**-
emer. VeBí,j Umbèin «rupj
3 míilnhiA d*-.-_.s>i coa-. már-í
more Carrau, 70 mll. Cuasou TELEVIsAO !1 polHmdaiL
229 mll. Av, AUÊnt.cs. 3 9M,|ftlOClon_lltâo liem, 1.10 nill:
»p. lOS.Te!. 47-7SÍÕ \__. Ikddocfc 1-AlKi, 375. i</'
ALTÍ FlÒr3,iDÃDÍ,' ~- MÓd. !2. fcp. 1,
65, tipo e_5terK.idt.iCii múrel,;^- Éfi/ioTOS,'ií1;peri

Alia Ifiçleildbilè
Motl. 65 — St-ai

e-jper BMto, p* pdlto. s silí-
íáí-Btts»." Sam greve, atédlo «

tá no-.lr.Si--- CuMou 800 mil.
Ürjfeatfaamo, 303 000 — Ru*
Taylor, 31. »p. Ç4 jLapjl^
À"i/rT~Hi5i___3oAOE pÉSips,
quarie nem nw. cotnplet»-
mesta nov», Batíle. C3_r.
ampl. ftrp&rado. Sons ^xcep

documento no« 3 
"ciusle, 

c|
antena, mirílm- Vende, 133
mll. R. Oen. Cíldu-eil. 905,
»!j. __!(__, cj Veraeias, _
TV PÔIl-CO ameriCMia" 10Õ—

OMÍPfàiUÁI-E 
"¦

Vendo urgente
r»tí^sltno. sa!a me&no estilo,
epcÕM CiS !U0 mll. Junina

«so (.r$ 160.Q0Q-íg^g^f¦ I^,", Hi^io«
Vendo uiienie, comJ»*»5*icÓLCMAÒ Proíiel blrlnü.^dêt,«, 4 tOTJíOe», recenu-men-|luI0 ^..^ç. crS 25 000. TeLite lnaportada, controle ele-Ua-'C0"

...trànico, dMUg-iíidb totalméú-IkW,-_íf_v_is_ ' —Z~~ZZ3Z7~!15' ef te unindo t<ímin* o P«Wt»- WJ*-*^*^,^.» £&*£ ma, 11 válvulas, vária» on- ?•". «f*0';,,mo5í.fíllf- ^ -"
. tuu- ds*. loca^i!£co.». eletrônico — I ,*..*?_ .^zJEthJZz1*?*-.—.

iíà, vendo pu_
»»SS36.
ttSmScèSs
roaiserte». Pin!

-. —. sr: itiíe.-úo
*£i_fÁi~ J.TÕÍÍBÍS' e»*"-'"la na_Aí í*t.ric*.

mii. B. Itaddocc Ldbo.^OS-C
l-RCESTE — Velid«-« 

"um

g-:viyo fritoíítío jki* áO.-00«J.*lTrt'ir pêlo tí.: M-W79
ni(lt.Nlt' — Sala mií-lnatural c/d cad. eatotf.. but
lim (< peçaa), Cr$ DOOM.Ie/bat eapeihudo e jdso dc;
2 liervos (rom ri_lohõ<rn'i,1 wl* 0/3 poltron»». Preço:;
Vr% i.t 000. «lim.. e»»ad*.|Crt 130 000, p/de-ocupAr tu-

<Q .nlsU-. Rua Bíir&ti» Ribeiro.'" H'í n. 440. »p: "«-JTel. :_17-O930.
, VENDO móveis*de~Aáü- e «jt.

.. ipsti martim. ClilpenUle. --
aêJB,. An'.'-J OinbAidl tá-404
I'.- Vtis-DK-SÊ môbltUpsú m»i-

íím nova, "5 tâmit-, iTflftsa, ca-
•jfun^jbece:-.^, jienU.idelr». banque-

bufê, dormitório com- tu-. T*1.':, T".612*-,
l*íl- pleto, conjunto lôvmica: B j VBNDE-SE cama de tüUHl,

i esptuiia Don» Marlana (13, ap. 201 j pau marílm, c[ 1 m«._s çabeç.
T«lefoit»t Bwtaítigj. je eoiá-cama branc») verme-

WÒVJÍ1S - P..r.:cu:ir vence mod» de eosel. por 300 OOO.lffi»: ^('«¦'¦¦o Corre.a.
dormitório eitlto mídernD.lArnvirjo solteiro por 60 MO

WESTINGHOUSE TIPO F-100 — De
comando a distância, 7 200 V x 600 AMP.
— Vende-se nova. Ver na Rua Conde Pe-
reira Carneiro, 371 — Estrada Vicente dp
Carvalho. -.".. 0>

TURBO GERADOR
COMPRA-SE

c-IVpãntiâiê, còr"êlar». móvelium turbo gerador - 1000 KVA - pars. trabsühar prts-
eoníug»do. mesa, í cadeira!! 1& 1BS de rapo,. 250 j^bs psi Vapor íiiperaquecido.«m nm nutre ^«^-j^ntra preísSo ate 16 LBS, jS. 60 ciclo*, corrente al-
ofeit». Rua MiKllna. a40,|tcrnadn, 220 volts, para 127 com quadro « regulador
eua» 1. iteler. - Man» Dl- ^e voltagem elétrica, procedência alemft ou sueca»
nil^ie rsiler Proposta para Av, Afonso PcnR, 571. Hotel Financial!
vns-DS-SK mobUla .P*"»».», I BeloHorizontc.

Qefc-cvtti.
i MESA

i Vende-i
I !-.:eti« ,
-..-iOeira
-ÍOobbl.

o)
oV a*n'itiTo«io -
» 3,'ltl x J.líl * Kft*.
ampa «« ttflrti rom; Riu >»n-lito Anuto,
¦cbüio, Kiraulrla. Pab ;2tó.

MO 1100. Tel. Si-lôM.!
iò\'lí.lS

;úí»j
Per

ousirto «
mCtdfítivR. d&UMtttftÚúè
tiro vlííem Constant
Bú» 1.17 apt. lOJI,^

ÍMÔ Vtti.t'-; Oomtótfeiultróniàí Oima i_'._ c«i»Icn *a ooo
mo. Vvude-sehogíillfi,
ir iisfcsr. Ru»]Cri 50 OVO
30vl. _ 37-101'

P! preço be-

<_ü\
Uo-
K:>-

VKNDO
me-M, 4
ma Dr&ii

iuj>rõ%*f6üpu.

¦òflesí ¦ f
Pütú nj

,-adeira.s 1
ü * utiva
Mui, Leap

giie/. 140. »p. va
V*E.NÜSLM-ãB ioíi." I
th,

WJ»-i

do

Vetdo pelft 3.» parte tío pre-:CHtPASDKU5 ea!» e dormi-
CO i_qu5 r.o Blo. Bua Dias d»! tório completo, estado de co
Horliti. 31, ca-ta 4. Teieíonetjvo, preço de ocasião, ioctll-
S7-73JQ. Descer altura do n. Ia-se. .Tratar liole deal 0 ts
MS. da E Barata Bibelro OU IS horai. nn Av. Suburbana,

urgente, Rua líc.-qufa tíi.-deicer. Av. Copaca-bana. 801.ll» 520 ap^303 
PombrU Se Centro. 8t Cc-í-H» 30 metro» do CSnem» Cfo- CAMA DiS SOLTEIRO — Ven-
ta. . jp&çabír.ii - jtie.te 2 com colcbEo nflvo.

de cai' estiloIfíáiTISAO 21" »mertcVna, TONS FIÍTO*". TíV,\T.::«0;40 £', e,iiJ-
bS paílto. taí«em tie dwP *JV./i>__5J-i_t»l VJo IJE. OMpeodaJe. Telefone:

LANCHA - Vende-3e l^cna «^-cup Kflmt.. vento ,,,m>iU1.,
C03atru?£o umerlçan». c.imp. P°- -^.f^.Y"d|^-;.* "í?." clws Savter 834 Crgente. I VAA:\ IhAU í COLCH.40 de molw caaal. s
^4b^toiiâ%Cc£à 

'JE' TOJWSÕ " p&ÕÃ£.\ cuidado ^m os euitosoa-l»^ 3 l*««. ««• *"*¦¦
B^*4Í^\SyVi? «?At^ SkjSgro armm 

'V 
ff \aurttm. «o=> defeito - Av.!aprer.s:!.„ , mtermidiirlo*. 5 'ai*c- 

f- roupa«dttòo. ar

^"^^^/"vtr-í gi-^^rVa^^T^kfJD!'^ Pórtuil dtimo rur^ldefe^V,ndo0Ut^^C dt^' jantes n ^43, ap. to; .
^- P/lt é£-dcV SltouS »» ^SuáíSSS Z^tó£».n»mmto. r.o* i eartale. preço tambím »a* éominae» e te- CO'EPHO movMa jof».
SS -.ToSÍ "eilfce 

«Í^eá!Í_sd*êii:«iSÍJVM« - T«-t« mü Stu» »ar*ta.*-.S.I-jr____l<!.i. - ê« Centre a Ze«»'mt «ertvanttòaa .
ntó* v.:'-.:_ sn». i«f«a« íuwa. #• til, »at •»

UC3.
em oartto» e p_.u-nuríim, Tcl.
novo sem uü-, ptr »pen»a
Crt 153.000, e uma fila com-
pleta por Crt 133X00. Jun-
to_ ou aepwtdo.'. R. Catete,
40 ap 1. Te!: 25-W10, a quai-
quer hort._
MOVEIS — Vendõ aala" colo-
nial. Qualquer preço, motivo
mudau.-Y Ru» Dom Boíco,
&2 — J&jÇisè.
MÓVEIS — Vendem-se usa-
dos. saM-caau c«a»l, írapo
eat&f»do, mea» cotuole. 8 ca-
df!r»3 e armários novos la-
queadoi de coalnn». Rua itai-
mundo Correia, 33. ap. 202
Chaves porteiro. Tra-.ir tel
47-0100.

53-S79_ IVEÍfDO - Dorm. cüal Mpo

ç^_3(a_—_An<jAr»i.
VENDE-SK íãl-Tdê jantar emj
c*Tiuna com apenaa 6' me-;
ses de uso. por metade do
preço. BU-Ctèt, mesa redend»
e'.l-tica e 6 c__deiroe. Tudo
por Crt 200 000. Tel. 34-M-3J
— Ru» Campos Sa_e._, 143.!
vp. 301. !
VENDO 2 armários emb.j
2,60 m e 3.30 m. — Telt-|
tone: 36-2750. _
VKXDE-SE mobiliário
completo em ótimo estado,

Vifsni-SB i sofA-cama grau
út 70 nül; 2 poltronfis tipo
papal 33 mll cada: daa 9 ks
13 B&ras — 36-2318.

VENDE-S
Dará

E
.sol-Gèíadòi' àlèiiiap

da elétrica. Ótimo eslado
ate 160 AMP. Ver na Rua
Senador Alencar. .'>;> —
São Cristóvão — a partir
de seçuiida-feira. (P

MESA PÕRMlOA elüttca cc5n eemposto de uma >ala de
cideiras. armir.ca aço. co=i- jantar estilo -Trovençal"

GRUPO GERADOR VAPOR 450 KVA.
VENDE-SE

"inha. peruca comp. c- aup.|"(9 peças), duas salas de
Cop*ctb.'4ia, 243-D. aP-^tar (de 4 e 6 peças res-

pectlvamente). tapetes,
lustres, cristais, cama de.

lAV
e. SOE
e;MôV__SS d» aala. Ccnjugatía

de.c/í peça», peroba.

XattA. XA.: IS-9SOU

•¦""¦•í5-, solteiro etc. — Rua Pcm-
n.peu Loureiro. 44. ap, S01. -

w^ÍmSSf"e«br£*«i;•,.»i--'¦ Co~ea^n», nc- di», tlt*l.
.,-.--.. — r>: _ <j i-v-ts.•_»¦_.-*•. entre, ia « le aen*.

Tratar tels.: 22-4059 ou o249í

*"
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Jornal rio Brasil, Sábado, 21-8-Rí., _.n Cnd. — lf •

DECLARAÇÕES E EDITAIS

À PRAÇA E AOS BANCOS
CONCORRÊNCIA

PÚBLICA
Serviço Federal de Processamento

de Dados — SERPRO

(MAQUINA DK ESCllKVErt
Irtcmliigton. nova. com Fiont
JFrted •- Vendo. Tcl. 2_-7_3!
ide .enuncia « sexta*f*irft.

jorge gilberto preitas de Azevedo.: chamamos a atenção dos fpVnecedor.es ^ffi^^^^teftii h,-..»..

TITULO do Ourllnndla —
Vende-so 300 mll a vlata ur-
liento. Particular. Tratar iel.
r!2--2_l._ Mot. mudança.

iMAQUINA de calcular VVal-iTÍTÜLOSDK O.IT.I'.* —
Itlier, estudo de novn, e Vendo IM. Líbano, Vasco e
.sriampendor Cltomnk Oiicl-s)Flamengo. l*rott. Monta-
.novo ç/i calsns de grampos. „(,„ Custeio, Grajaú O. C.
| Vendo por Crs 220 000. Rur-
|Pnula Brito, 333, caaa 10.
iòlívêttí studio .4 -enii'portátil «cm ugo, 300 mll

IUHU.O ByTOliAUO acm uaói VK:._>K--_I nulo une rompo»
todo VtiIcdMptima. almoí. nina ok.i». Motivo vli.ne.ra, H.
-alia», tfiido p1 210 mll, iimlcAiidldu Benlolo, 2035. ap,

íioso uit-lntia. melai c! innr-;2<)J, iilnco _". Knt.. 3, Jucçrc-
jiiiore, I rp.llm .ciUtal cum p»._uA.moldura douruda-ji) oo ml); v«4DÒ"8mTtFc_rona•wflBiíUbajour Drena».: W, sofánete Ca, importada, nov». Tel. Lfi-

Direito de íamllüi, direito crlmlnnl. vlçlli.iidn.;it„. «o» T.m.i . ovo. Tr-ii- •
.. outros. — "Compro:flagrantes, 

vida pregressa. descoberta de paradeiros, porte eu pago,
Jooltev Clube, lule Clube Rua Evaristo da Veiga, 16 -- 6.« andar — S/503. OROPQ ESTOFADO _- -.-»-»v.... ,„„„,__ «merlcima. marca

le outro». Tel. 22-34S1 — Tcl v,-309_ ' 'P\" U"M I'oUl'í',,;,!'„y,, '^'''".'".Mitytim. porfeito estudo; ca-

DETECTIVES
BUREAU DE INFORMAÇÕES

CUANABARINO LTDA.
-no;...

belh 706. ai). .00Francisco freitas de azevedo. . joaquim\ má inas ara escritório, para o Edital
DE CASTRO declaram que nesta data PJgJjb:. 

^ pJ$itodà na página n.o 1858ajDINH. - SOC. -

PUNO SUnwey Jk soni. inturas

adquirir as cotas de capital da ílrma .,__... -..,,-, , , ,. taiít
Ridna Ltda.. estabelecida nesta cidade á Rua do Tea- do Diário Oficial da Guanabara, do dia 1"|*5££
tro n.» 17 — l.° e 3.° andares, cujos sócios rcsponsá-|do Corrente

VtANri<> no.amn Palace Hotel, flua _.,".1.__I-V-_>B 
CandelArl». 88 .obrelo.a |««q I<»1<>

. ,. VENDEM-SE miqulna <l- Io
Vllll'XI.-pU-

ma _.un u/o, por 330 mll, J_-¦ „„._... ruíbgrftflcn 3,1 mm -
luatras emae-IRo cie me..IiiIipm com mi.rtiio- ,„.,-,, m_ii_iI.!<I. «utomlitl-dou i-*f-reiiç!iu. Br. W_tl- ra „ oo mll, arçn com ilmof. U, oll.o elétrico, com caixate!.; 38-0074. .. ,„„¦ «o mll. ul>.\jur r-pellm p..^, t,ullru „ „,__;_, „,___ -_.„.

Uo mil. uidu mod, ovB.mn-ibicicleta M_r-swl__, aro 24,
, pnru menino, (j-iatli iiltn fl-

.. ... m-nln Tel» 4B-MTI iniouliuelo II 221, «p, -<H »1 dèlldada 12 Watt» de unida.Facilito |_.l'-|Wenti). rei.. 4_-d..i.i |Vm „ oualtiuor nn.u. ..i.- Iinm„. mftqulI__. ___ cosu,ra

veis são os Srs. zulmenio estrella DE OLIVEI- j . A_gro Coloiüiadora.
Industrial S.A

ASSEMBLÉIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA

1,* Convocação
Ficam os Srs. acionistas

RA a CARLOS MENDES.

Aísim, convidam todos os que se julgarem irre-

dores desta ílrma a apresentarem os seus Titulos ou

Direitos, dentro do prazo de dc« dias, a contar dc_ta,
no endereço acima, não se aceitando reclamações pos-[da AGRO COLONIZADO

IRA INDUSTRIAL S.A.
j convocados a se reunirem

Rio de Janeiro, U de agosto de 1965. | J» 
M» 31 d^gO-to *

JORGE GILBERTO FREITAS DK AZF.VEDOIsede social na Avenida'Presidente Vargas. 509 -

teriores.

COMPANHIA SIDERÚRGICA
NACIONAL

Engenheiro Eletricista-Mecônico
A Companhia Siderúrgica Nacional necessita, para

trabalhar em TUBARÃO e SIDERÒPOLIS. ¦ Setor
de Santa Catarina' de:

; Engenheiro Eletricista-Mecônico
para manutenção elétrica r mecânica

GINÁSIO — Vestibular —
Admlaslo — Concursos. Ma-
temátlc», porttiR.. Inplè.i,
íranc*3, fi«ica, química, por
prof. com pratica em Parle,
Londres. Llsbon. R. Al. Ira
Brandão, l_8-íundo», ap. 301.
Tijuca.

INOLtS — Adultos e criançaa
— Método prático oor grava.
r.»o. Proinlncla e dtccAo. Con

Trm.tr
Wall

Vft.-co. Bütafoío,
Fluminense, --

pelo ter. 4:1-1028. —

j der - particular vendr. pre-'
I co ds oc.t-il*o, ^^tflrto d»,
i nôvo. Tel.: .17-Ô.Í7Ú.
PIANO — Facilito um euro-:

Ipeu, preço móíllro, _Praç^ 11!
mt Junho 29, *_>b , ** Mm]

LEME __ Matemitloa. Fisica. _¦_ _¦
_>.»enho. Ensrnltelro mlU-'{pi«luaRO ._¦-_• 2

20." andar, para tratarem
da seguinte ordem do dia:

ai re e ratificação de
deliberações de assembléia
anterior;

I bi eleição de diretores.
! r> alteração de este-:ensino leciona
tuto; i acima para cs curaci Gina

d. »____.._<_,- _. >_.._---_!»1«1. Cientifico e Vestibular
se social

Rio
agòst

Paulo DWrlasio
Pt--.-! ! 11 ¦_*% . m

JIATEMATICA

ACIMA DE 300 MIL - AU i<'-^.'8_lí0'^- - ~
. ,S mllliões. elnpreato .ob hl- v^° ull.'.!os «e «ócio pro

Tersaçio e gramática. — A, poteca ou retroreuda <ic Imo- |Pi letirlo
partir de 2 mi! cruzeiro*, —.veis. Telelonr: 31-0G38 - srj-i11"'!"»»
Crianças: Portuguê-, Frnn-és. loivmplo.
Matemática e HUtórta. Cha- 
mir 57-3M8. CONPECÇAO — Pronira-sf 1WST. MUSICAIS
INGLÊS' Também »iba- peijoa qn« entenda do ramo ,.._._--. • v.í-t..».<.-'.''IÃ^0S europeui e nacio-
dos e dominios, para pea--P*-«,«oeledade, uAo l,r«i.ríi: AA PIANOS estimnc.ukos „,,„ ,_,,„ (,lcim&do.- Oir.n-
.... mili._, n-i,n..ilas Rua'r»l'u» ou "'fldfc-se por oom-* naclcnr.l« — Vriidcm-re , w6n,», Nltfrú!. Fon-fea.
íi.. M,_!.-!P-V k 

"aS-preco.' Ver sábado e rtonuu-j bem financiado» com p-.|iir- ,t 6l0 Joti zt< „ ,,_,,_. .,dM..._"_.' .ko dia todo. Btia: Resende na entrada por preços de _ - ---
— Cinelândia. Com» l«-A Maria da Ora- ar.vjUo. Rn* S.vn»a Soila. U.•• IAM-S Essemelder, Sei-

Saeni Pfnr.. ler. Ilrjrll. de cauda e ar-
cifiACÒt-DEOX — 'vende" 

. i;s-!ni»ri« \ pra/o. raraijtl-

DEDET1ZAÇÂ0
SE.AI CHElíiO

INSETOQU1MICA
CUPlftl 5 ANOS
DESRATIZAÇÃO

TEL.: 'i7-7!)»">0

L-ONPISO
Sinteko e pinUira

H6-5262

SUPER SINTEKO

u r.,-!.,.. •_í; .-7..4

ESTOFADO limioíoi

11TULO PItOPRIETARlO — ._/> Pa,ida 
~ 
Venrini"ur_Éii-lral. dou referencia.». Br. Wal-1',,, _,' (io i„|i. im íim. iilmuf

ISoclal IUmo* Clnbe. CH H-O.'.''- {¦';,'.„__..._„l11,o_-*lu_. dlr. fe!.: -8-0074. ;,,„, 90 mll. ub.ijur e«pel}(0 p
m.ll_.-i_rei..J0-3M7._ _ J^-X', 

"Abrlí^íSâíSiTÕiS* - Kefurma èW'»«U »•*. mod. j.vãmn-
TÍTULO - Vende-se do P..|22!ü!í??'^WS». t"%i»; ÃjHiWy; «.«M^-feiao.iS i»"*»'"«P-"í.4 

*
o 

pat-jmenlo. Tel.: 49-04.1.1 — .Vn „ _ua\()

ATENÇÃO - Dinheiro -ÍTIJUCA Tcnls Club. - Ven-';«e."o paeamento. H. To-Anloulo
Fm «rei .mas sob hlioleca "»-" tltl"° dc sodo P^prl*--ne leros. M 
i',? «.í,.víí-í. Te Im-iVu tStl° Pfl° ""í0 de Cr» 2M * PIANO - Compro para umaou.retrovenda de lmo>eis. vlsta_ Tr-U1. com Sr Darlta Sunlna, P,' 01_», tal.r .9-.M-,De 1 a 50 mllhóes. Solu- i,a Rua Andrade Neves, mi- ¦„..._ „__,__; ™ '.,, r,,- •m-
ção rápida. As melhores mero 32j ap. 102-A. _ IhJ no--o em mó-no ticl»"condições. Adiantamos pa-ivKNDE-SE titulo 

"dp 
Motel do'de marrlm. otlma'«onorl-ra certidões. Trazer escrl-,cmmu-y Clube B.Midelrr.ntM:t»11»e. venda urj;., motivo ti.

turas — Avenida 13 de po» U3. 175 ooo ou Crt ..... viagem. Tratar O. LtIU —
Maio h. 23, Ifl.» andar, ía-3*5 OW). TeL: 27-S273, comus-^.-,.
la 1 (119 — Tel. •_!-!ll..8. iPianl; M. D.dmelda, depois' j.[AN0 

"im 
cauda" Easenfél-

func.
,':»r7com Urg-",xpertênrl» dei banco of ciai preclaam de.^o. 80 baixo-. ro .: vt. * dos. Ouvidor 130. V. .'l.o-
'-— ¦"-•- -- cadeiras,Cr$ ::00 OOO pl 90 dia» Oa- __X_.f.S,.?**_.Ú?° £_?' »?,.?,.,_- ,;À • - -

o. Tel. S9-0.Í67 PIANOS Bech«tem. Spona-íramía chfrque íimcicn
[Résp. p o «.' H SXi

Raspugein e
gi-iu para cria
em geral. fl.

vAê íct«-
Limpe/»

!..-;iiiiiH. -

. «íitri-t^í. barra injei
iuv pe-íüü-Uifíiite RVlU Kd-
mundo* ííí7 Pílateâ,
I.-STH1Í UL' CHISTAI. --'
Vende-ire, preçu Ue omuifcoJ
Vir e Irala. u» fina TclVKa;
Llm^. «j, -pi 701
MANODHIHAS' - P; aspira-^
tíot, U:Uit>s pj tòàti as inur-:
Cttí, ía/ímoi oUdptiicii» jta.-i
uuresu. Imporud-a, Hu_ Uai
Pasíjsem, H6, lo-)» - 6. .Tel |
4S-a:-t6

de Janeiro. 9 de i^^TIcrpa^op-m^^^0 p~ if7S^._%$i£F*m pKvo , \xSo*t& 
" 
^ V It iUPtK i Y N I t^ü:--- ^^^ .;«*&.

o dc I96o. |- B» MW^«»to *.\n»£ JujmB~»Wi«r «"• íS5SSSffeS£ 
" 

_!?_»- d^°«S&WIÍS^i V,U„Had»,a Ain-ll'.» "- d. .«, .,pir-d_r 11-
-5M. Pa?í d tírde 

' 
l.frS.' R**»OMt* J« Bra>a n tia. Aten«e-4e » domlell!,, -: comer. açio.' Vendo hafàto.f. _HwVÍ£_»U_m-S -- Te\ ." J* '*, *4 M*.' -' ^1 '- It_i i-.n-iv s, n-rm_n iB::a Cotid. d. Bonfim _H Ll»a. PaClIlianipS, — i ei. d_, K.._»ri r. 24.. ap, i01.
' DIN.HEIRO X AUTOMÓVEL

Apresentar-se sexta-íeira dia 2" Jle 
agosto. **^9}-VIÕtÒr Fusca Veículos J??01!??- Quitanda-30, Ml»jo;

horas, no Centro de Treinamento e Seleção, em Voi-
ta Redonda, a fim de submeicr-se aos exames psico-
lógicos. _J_"

c Acessórios S/A
ASSEMBLÉIA

EXTRAORDIX.'

b _»/__ MATEMÁTICA. TUlca. Prof.:ml!. Ru» SA Ferreira, 30..--¦= tt «
GERAL íífSíf"'. lm?nn- Sm.^Í^PUJBSTO de »Õ.nU.âlí^jain, l

xaria ToV Tc' 2"w" D- ^HiSSíSL^ J2a«* SS?™

ACOHDKO. Scandalli. ita!;í-:!?J» "•
_,no, W baixo», c/ e.rfsio, aíi-lPI-ASO. precuo « dou como
Mn»do. otlmo pira princlpün-jert.-jdí uma TV. e o r»_'.«nt;

mli. Rua Daiii Zti".- tm dlnlielro à vi»t«. Ví: iu
118, casa 9. ___ Kua Conde de B-inhii, *»J4

DKÀÒ 
'Ottltewiã¦ 

t»C «P. *i"l — Celio.
hipoteca» de prédio, e »»t_;iii. no».o. 19 batuii com '.' 

VIOLINO — Vende-«e liaAíT 'W__'__*?¦ 'íSÜIV-0* Ct* *000° Tele,0n< rA„' imporlado e'._,U ,1,

Vda^ôtãla ^^-^l0»**'- 
"» «P- ?" - -EMPRèSTO 

^HtPOTiÒAS ' 
~ | _AT.Su^V.»_e-«"em per- 

"")". .««« *«»». K> ~

PrOdÚcão '^mb"a'à.r-f 
Üv,"o-. n_.IPORTUGU_rs-_ RANCES, pro-; M 000 000. parcelas n«6el0 feito estado. M*rc, WerC. --.Wl l-uUo

niiuiu..iu,.mo.!.»u(.u H.^jm _K4a diplomada. lMionajrtpIdo. tratar cpiarouer dia.»Preço a combinar. Ver e t!»-.V__s-DE-_K p:_na Fr.orír.™°iem 
auia particular o» currfhora.. Sotuta Franco. M. __.- r na Ru» - MtnUtto _Vite.- tipo ip*rtan.?aío Ujm ¦>

W-U8.il.

CIBRAZEM - Companhia Brasileira Editai de conTocação :\i.i-.^mc:yx-~^<£ãa?T}l™r
Pelo prei-ente Edita! ficam jCíínclas Química»» leciona Mja d;

de Armazenamento
Comissão de Financiamento da

AVISO ...
rtraviado o con

tio correspondente ao despacho n
. • agosto. q_.rt»-rei_a, _

Tendo sido extraviado o conhecimento lerrovia- .horas, na ied. eocla!. na Av.;!* 11752 de 21-7-65. iLsuro Scdr». !. a Um dt de- íj

JOr^r900»^o; primário, jlnasíal t co-í*8*1'6'-' 
l-^S^^^^-^-i-PRBClSO 5 000 0»»PROFESSORA com crjnde .niifrcTo Indtuirlal

emitido pela Estrada de Ferro OolâV rtlaüvo ¦:ao «Jgg- •»«»* " "iuini" 
^^J^^\^^^^ IbXtH! I

transporte de 500 iquinhentos» sacos de »nr_ D»- », AUerario do uno dejcrt 1300 
' 

B-.u Xarlfr d» rei 31-0 00« em 30 dia».
neíiciado. no valor de CrS 6000000 .seis milhões de nesóclo |Silveira, ai. ao. üoo. lartus para o u* 14 351,

(i,,, , 2i AU«ri<>io cíoí f_rtJ_tu.Oi —-———»;—-.-_,._-».-.
toct-la PORTUGUÊS — Per» «tran
Assunto, ee-als !*sl.!??- Crí J 000. Aulas n» PRECISO CR* 500 000 —

ro. ce Castro. «.. ap. 1003 —"MtudiJ, • ped-l».Cci>*c*l_aii» l em bom é_fU_V_i
1"" COMPRO 1 pia nn cauda «' ,Cr*Dou „„ ji-mji-ji, pajo melhor.H"!;'" preco. 4_-l..SI

«4 n.Ui
.tvrtyiv*-
- RU» D-
I OIA -

Super Sinteko
Com gmutia. Piciior

Cr» l 8(10 m'J. Pca. Floria-
lio. 1». sala Cd.

T1X. l!-_ltl0

COMP. E VENDAS
DIVERSAS
,-RQIÍÍVÕS — Tipo uiiclu
de t i_veU» lá .Mil llU
[Ha/u — br

e.sM
o.iri-ei

VENDO Illittu Cr* 1001_» u íl. U. e.-M. A»
CONTRA BAIXO W.KTBICO pri_nel«>, i-T-,u.í.,o o._v»;.- TtL: 4:;-H!.6.

oa pnrtarl- dé^te StrntVãiatil^T^^n^MaV"0-^-9' 
''.o.. L,i.r_. Cvpf«- AÒá wvj<0:j

no
nruzeírosi, procedente de Anápolis. Estado dc
embarcados por esta Comissão, no vagão n." CP 5020
e consignado a mesma "a ordem'' e considerando! p.io ds JanelroT !« de asds-lreiídèr.ct» do aluno pi-JVel «00i 000 Vm trinta C BECÍISTiÊIN—- Parti- t.i
a neces-sidade de que esta Comissfto retire a aludida %?'J*Sfc_ ^kl____h1>5!í^:\^^^^r^í:^^^y^:\^'^ rom '•Tara-jUás .611- cular vende tipo armaria.-vesóc-sj-'¦ ¦- -Vs*rd'tutt _.
mercadoria mdependetuemente da apresemaçáo do.^s*£%! *_ 

__ __ Í^R?SÍ^^'e^í-inô H-*.»-. <'»•«« P^™ *? 4M em otlm,. rsia.t.. Pr-.,. _.-
conhecimento de embarque acima descrito lai-se a T-RI-AltfTTAfXn • Leciona partícuUr.Tnit».- dr-PHOMI.-âÒKIÃa .ob vens»
presente publicação, por 3 Urèsi vezes consecutiva,. ,, t „ , ^í «o„ . é •_• :l " 16 ho-" AT- cop<Mr«.iO' ^mr,
lia forma do disposto no art. 127, parágrafo 1.". do WAKA Uh OBIíA_i r-?b««2__l.__J21:

INDISTRIA S.A. 
TRADUCÔB. ,„_ _?w.

AOS
Cjf!>p'_ luf
14*. xiavatlu:.

decreto n." 51313, dc 8-3-1963. ao tempo que decla-;
ra tornar nulo e sem qualquer valor o documento;
acima descrito para todos os efeitos legais.

t l\^.* í____W_rU*S.
•M <f C. » Vj — Te.ffoü»

EDITAL DE CONCORRÊNCIA
PUBLICA N.° 5

___ 31 de agosto de 196J
A COMPAKHIA DE HABITAÇÃO POPULAP- DO;H hora, em su- sed(. t0.

ESTADO DA GUANABARA .COHAB. Sociedade dc da, à Avenld_ preiidcn-. t« par. o público .m cera!
Economia Mista Estadual, com sede na Avenida Ma-;le Vargas 309 - "0" a•n-iMJ,:J, detalhe* pelo teltron*
rechal Câmara. 350, 10° andar, nesta cidade, convi- dar para tratarem da -e-i41'""'

.guinte ordem do dia'
eleição de diretor

calaíate dos blocos Al. A2 e A3 Kl-; b. ,)!{.rSçà0 rie MVatu- COMPRO miquin* w.
sctiur. lairulii qu-_Iqupr

rin othii» pslait»
uniro. CrS SOO 00. _
General 4',li..rin, 4o
MI._
UODBRXO~a<-»deto Sí-tnd»;-,5i-4«a. * it. naüano. l» Mfô». tociS<>CIÒ — Pre-i»--.- com a,f<sr,e 4T-.U9J

Pod.-lno. Tel.: 57-9498, f»h^_Je'^r* .»iai™'Pi\xo n*y<i -( iu».
j j-i y.X,rVÍ.r i —' • -r. maravHhno movei em ja-das 17 horas em diante. [gSPàrí-S^SÍ _S_*;!«*-»*-'í«^w. «íJM:
i —CURSO DE RZL.fçOKSÍteleí_!M(. m* s^n. (idade, próprio |i
HUMÍKAS e TKnic* de -WjgÕOTCTÕiSunrn-tirC-CTêSiP**^11 <lf '','."' .""" c r"'
Ha, pelo Profe-sor Jcuè -Vj- :pirt üf,*:!!) oil li«ltt''r\i f»i tendida». 4 rndr - ae ur-
«nato Pereira, do circulo!»ntn"-'n-n Te' «Í-.544 lente, por prreo dr oca-
Bruireiro de Relaç*sa Hu-i--^;^- ri,;,'__-.'_,;._--.,, t'»*1- K»»> ;' d' Maio, .SI

dos a se reunirem no diaimanu. s — Aulas Aa «tutu- í5r_r°. ~~_D*" íoriedade mr

Ãv. Or»i* A-anh*. 41Í-II «iCentro de N"ov* Príburso em i-*p» meta), mxAi- i-ru/j-
andar. 4 — __letieee_ aber-l__Slt,tn_.Ç*i' * •.<_•¦.*» «tte *•» ,(.4, _, pedJi*. ou»».e mi\o.

\ piiti» itríenlí", í_n-. í---,i"

n* i*n

USADOS
S, IA . d
ui.auin»

,-Ü.il tt.

ltU4 r---T.'ü
a|> V__MOE

AtM
M_u

Jo iiujl

Kin» frin períeito efttndo. Io-
oitui>o BSTOFAob ^,l_..lo{uiIu"",,.íi''••, .•17-^',"J:,- ....;.¦;.
vulcaeapuro., «lmol. _olta»,lv_!NDB-Sl! .tofá-iMunu, pql-
n 220 mli Jo.io iin-lnli»! c| trona, máquina de costura
mármore íi. 80 mil. eipelho PhlUlpa e uiu Kiiardn-roupa
cintai, colunu dourada p' íolemlmtlüo. Ueamoi.tAvel. Poa
nill. arca |). í.'i mil. a.iíunrtejGustavo Sumpalu, 6ri0, »p.
caimi ifanal melai du.undo! 4"- fle » .»> lt> I».
li. 2.í0 logo'MMluhá metal.. VENÕR-SÈ — Foirllo 2"bócãrí
nia.iiioic negra, 2 pair» aba-lvrande, luMnlu<;Ao 130 000.
}ur. Stnoo Hl-Fl a..nyu p)JKua.Prel Bento. 130 — o..vttl-JJ0, K--l_delr_ eic. Tudo -emjdo Cru/. — OB.'.lio. Dírtii: non-ado. Avenida. ,,p\,n--^-,-.,_-¦, •:-_---.--jt.-

?íi._. ii-íi ' h'°- ,lm Projetor cinema ào-'*_ " Inoro amplo, 10 iu. maquina
INDOSTHIA me.-erlM pla»tl-j«e vóalttra Singer, nova. Ver
ca. Areiu-üe rorrámentui segundu-lelra da» 10 às 12

h&ftt*. " AvrjiMn Cop-iCftbRhi.
31-601
VÉ-iÕE-BE aparelho <:hi.:"cí^
íé" « bolo, tiJti.RS. Joko ds
crlítal tcUéco, larra ;,.i»:„..
i-ori.ek.:i..,. '1 brotiKf!., pí^/r.
tfprlho peq. o_.m inoJd.ur.\
útr praia, rriittiador «meri-
,c_n_. 16" i-udloeltrola Pho-
uitviix e outros objeto* dn
«domo. Tei: 43-3^08. 

'—na-

tuenst,. ¦'¦,,..,
VENDO 

~ennera-eirir~Lu«tr«-

ne iu perfeito funciono-
mento 35 mU; Pç_. Bandeira
ioo. »pr íooa. Tel, aa-nzos'.
VSXbÒ"Wl»nç& Piiiròi» p«-
»B Uebé dt IS iiís. Tel. ¦"¦—
58-3210; ._____'
VENÕK-ãE^-nõvêiV.' tííe'vU-o^
fogio, mãulilnaí de e-icréver,
fl.t-Ols etc Te__._3í)-074!.
VÉNDÉ-SIC uma i__Uiuin:t
dt costura Slnfcr, tiniu rc-
ladeira uma enceradeira,
e uiüvels dc co'_lnhd, I!uí
Puui|iru loureiro, 41. ap.
801. Copacabana, nus «lln*
Úlef» rntie l.". c 1K hS.
Vr.NUO aiuiacãu u>ada.
rui prit. ril.t.Io I)' Imr —
ltu_ J.,s. .Maria, 8H — Pe-
nlia. iir. Jorur.
VENDO vário» objetos du
mlnlia irsld.n.-lu. quadros.
ltrini-c. ituriítu. plano lie
cauda, crtilals. prata. S;rla
dc lislta. Btillga rom pali-
uha rtc lí .Toneleros, 132.
VL.SiU .UOH isi-.u-.íle. isisa-
túrtk, 3 vflü,»iii_di'S, mes»
-^.ssoJe í*i*»t uiá-íitu, C fri\-
iI-í-*3. tusso !.»;'.. o. — Tel,

OPAl.IXA - JaitJ
:iícü!í> pa.tsauo.- per:

< branca fioiii matai
lio de-O-alifí. Cri
ter -»8-'Jl_i

•ioí mut-
loo Ooo —

;ESA MBCA>aCA •— Veu
u,r-!U3tili_, 1 ]0<o de -a
ibj iiiiu, 1 Jdgu di l»u

V,
. BU!

a.

ÍLATIJÍA
1'r-iotiro i-ditiVi-s

...., Vfltl-leSU-ic
k j-ütini de
.<_», «rutnua.
, l.o üe _Iãt(
• ainii. Sf.

8 
'_bi.u'-i«t..

int. -Ja

ASSEMBLÉIA GERAI.
EXTRAORDINÁRIA

L* Conrocação' Picam os totihores acio
;ii.uas da ORGANIZA
ÇAO DE OBRAS E IN
DÜSTRIA S.A . convoca

SE <arom.i~- AJ
iirti-í-*, aa b*tvtv., «er». h^m ATüSCAü
.:-.<». rrjl-:.«. Ki«» s,. lúti -• l|\
, lltlu O..IiíI-;j. ItO ao, !0! 4«i05. . bi

Vf-tOSM-SB. pta-jfc» - B«ni''í_?,^_fií« !
!ía*uè-ftdy» com p.Hn»**i* #!-¦•
íf*dâ po. pi-Jto* d* ->>c*4-fi(»
Ilu» jj.-tT.*_. i?->-;>, _kt — /*.un.
feü-,tfCVDK-S» « aconSesísâ iti»
un .i-ro __t«tr* T4.v<í*«icuií-i. sü>»ito» t cutro Pablo S*fK*»l
aü toâíií*. t»¦_»'-.íi.Ui, #>«» ôíi*
mo r-i.t.. !>: .»$-4:ai

53 _.•• r
p.Vka Jíí
»».-. VnUJ

--•)»

OÍM ,
W.U.

.^HPUtADOH
Ver tugí*»-.
tio* p#ríei;(
.•>* k#_ari-i. _**i
l.-Bí-*d.a. IV,

Uii

i ClV
U* I »,
stecii!-!

Centro,
eletmujk-' .odi»
«li tía,

u>. Tii. üit.:
ay. V* .C-i--.
_fu la<í.tr«lro

•:»-i > ,v «

iliio.
-*_4»
¦nde-

10." andar, nesta cidade
da os interessados para a concorrência publica n.'
que íaz realizar, para execução de pintura, Imip

atíbitltijict» * »*.t!o .or
rei!.'*. Xta precís». trabatls/,
— Ba« 3 500 nvtL' C*r{*t fe»-,..
ra o n* 2TÍM, n* ps.urt»''.»

ARA«li FAB. ADO. TO»
tntiru*,. r»r»jO a Cr» "> 488
To-i)Ua'.o ItlU TtotUií
n-. *2 #*£(Uíí."*' *u-ü R_-i
Ou

;. j a-»_>i*>t" ^-

..liUaito fr»ti-
i víílclií- r»;

. ._, »Ap,- Wí •:
2. l*.-:lts_ Sl). cáUlidí lil,

_m d« lu-b 1_3 íhü. Pu» Ap'!i.
6.1 — .C<ja'4iltl.*a -

• PonTAÒ"dí' (erro rnvltli»ça-
Uw.Veiide-».- i&in trabeJhsdJ
úe -í J» áe «iEvuái swr 5.J0 s!;a
t*n-tr*. «oni* fàiliiK. Vr; «
tratar u» Rua Oaftiii. ti-.v.-:-
.* ii " — ií>iii*mii> Tel.i ..

ve:,

T.mfirrti*.
dencia

l.ü.

A_ e A3 do Conjunto Resi
dencial Marquês de Sáo Vicente, nas termos abaixo..to; e

I — OBJETO — Exccuç-o de pintura. límpe_a; 'c. 
as.,u-tIM de (atéráí

n ralafaie dos blocos Al. A2 e A3 do Conjunto B*|rJM ..ocial
.ídenclal Marquês de São Vicente, na Gávea, pelo; Rio dp Janeiro t d
regime de empreitada de serviços por preços uni-iagôsto de 1965

MAQ. DE ESCRIT.

VIOLÃO "Di Oler»!-" ar
Il.tlíU II. .1!, t-OVO. I UM
Cr4 160 ô«« Vend., Cr» ^ti.tWííi
-*> 000. rl._i.i.r Sr. llrn- .,, itxst B»
rl«|ur no US Tel. 3S-I.V2J. a>:i ,v Ct|
ali' Jíh.tôm »u (lepcU da*'^t»>lW
Í8 h»rj« \-rié»i?AO!

4 Ur .g*-ía,

i0 Oúif TeUfoi

tí^hapí-u* tüit-ptis de viciío
-i* ttíf^â. xj-lé-ríiijf,* íCííítí. 4 í>6-
cai, laóelras. eolaüAo. moina.
Ru* B_rí'j de Sío Francisco.'483, fii,v- _•. l>: ániond — Vi-
la Ir.ittcr.

" ViSNDB-SÊ" «i.pÍ!__ur uisuio",
-^ca-üükiM DellA sem suo»
amj)rl-lc___r íi Minor * cal-

B_ca ítt ait*.--.ii-l-inie. V*r pd*
ainihl r*:.^'_ J»<.-.traii(iA» ti.
.. sp. noi, j_r_r_i Botânico'.
fejtr»f p=t1j Itua -i. C&rloa. .
VE..UK-ÍÍE b_l.Áõr_rtX-T-U§r,
bttl-iiçj, selMlelí», Co_tt-(Ãt-

»-.Ia. tte. ver a« Bu» Sou.a
-_¦»!> _tj \l j_,___ ic t<»n*, 

"tíís»A. 
Tf Atar .'íô^íS-SO,S-ÍAU — Veiidem-je 1. sr _i.s,.,i--»_

VE-ÍDEM-âE ilul.»)' .«niínãdo-
Lír-tt- i'üff^. VCir li*

[ÀV- H. S. de Faltnu. 25 «í-«ot_rto. s/coait,
•..í.u/r de óleo vj/süs. na

ATENCÁO
JJ 31-

tarios.
II -- PRAZO  O prazo dentro do qual os ser-;

tíços deverão estar completamente concluída» seri!
de 20 (vinte* dias consecutivos a partir da atuori-:
ração por escrito da COHAB para inicio da obra. ,

III — ORÇAMENTO BASE - Aí obras em con-}
corrência estão orçadas em Cr$ 41700 000 «quarenta;
e um milhões e setecentos mil cruzeiros.

IV — CONDIÇÕES DE CONCORRENTE — SÔ-;
mente serão aceitas as proposta? que forem apre-i'»- G_:-,-io s a » at rtur..
sentadas por Emprésan regularmente in-critas no i^fu^U-"-''"*''-.ad.¦ sí-í
Rlgistro Geral de Empreiteiros da Secretaria dc Xu. r.» AveVrd» r:o Brtr.-;
Viação e Obras do Estado da Guanabara r que jiiico. n« — *.« andar. »-!_»,
tenham realizado, para o Estado da Guanabara oul^j* JtJÍ ks^lftã-aa^w.'-'
para o Governo Federal, ou órgãos de suas-Adminis-:™ dtíitwmwna aütict ca h-|

centralizadas ou descentralizada... obras de!_-_nt_« »__unto_:
históricos de- .»> P™>»«» o» D-.--.toria

W»ldir AIt_h N»fnrlr»;
Dirtlor

Assembléia Cera!
Extraordinária
1.* Convocação

Flcuo cor.v.tiadoa oi Atlo-
ítas da Cocjt.-Jtorx Qoti-

lipo Atendr--f » domicf
lio Tel. _3-:iíJ — Sr. Al-

» herta.
;_L4Qb*WX e«"t-CJ-'trer~pai-" 54t!! Un4eneocKi. iUneíi»»*-
mtnto pírtílío. »» mll. T»l.
S7-BIM.

EMPRÉSTIMOS
«»«« fnmnrn 1 niám^V^í^SÍte •witoftèide.
^ lompro 1 pidno ^^.^^...na ^ --iço-tíS

Avisto- 45-1130 L'"Í.V_

As pfouosldi leiao enifegU-J ft_sí»"3m-
.• n J _•- li _ Pre-ur* _£

ate 1/ hof.s du du 24 do «ma.»-.-
'it, »qV« & TUI».¦ute iatíres-adls-
23-484- <JU<M*)

Eletuamos né 200 mil. p» paga mento.. «ve
[wrcíUdft... a pe»so»A ittón_a«. c estatalíldadr
rendai e araii«ta. Re.p c dadí» pej.voai»«. prof. end
a tel. dc» trab. t rei para o n.e TiOM r.a prertarta díiAt'
Joma! Soluçèo rápida. So aiendemo. a pe__baã id<>-
nt-at t TSit»« referências

valores .¦ ¦--.-¦¦¦ a* capita!

AifUQtoa dt intíríut
ger*.

I R'.o O» J_r.t)ro. 19 ü* t|tl»

Incorporadora
Ltda.

trações
natureza semelhante cujos .«.-.^ uu™,.» v.^i4
contrato a partir de 1960 totalizem tun mínimo deí,^^
CrS 40 000 000 (quarenta milhóes de cruzeiros). • .itarut

— ELEMENTOS DE CONCORRÊNCIA — Além
daa condições comidas no item IV supra.
concorrentes deverão enquadrar-se nas normas ge-;to dt t_*5. — ui Joio Aa
rais que se encontram à disposição dos Intcrcixa-jj*-?!0 ^Quatro* 

Galr-o _-
dos na sede da COHAB. Juntamente com essas nor- -¦____—-—— —————
mas as lirmas poderão obter os demais elementos! AJoIf»! (lub So4'necessários à elaboração de _uas propostas, tais como. "
minuta de contrato, plantas, especllicações e cader-
no de orçamentos, os quais deveráo ser obedecidos
integralmente.

VI — AUDIÊNCIA ÜE RECEBIMENTO — As
propostas serão recebidas e lidas numa só audlèn-
cia. a realizar-se no dia .6 de agosto de 1905, ãs _.Com ^*t:ritorio ria av
10:00 horas na sede da COHAB °í.ça Ar*nlu- 333' SíU !

VII - JULGAMENTO DAS PROPOSTAS - No, 103- -0*"'- «mumea que
prazo de uma semana a contar da audiência de re-jf01 Pírfll_ao sfu anara aa
-ebímento, os interessados poderão examinar o <JU»-!,<S1m*ÇI10 "ucnçi") a- '.
dro comparativa do resultado da concorrência naj ;
sede da COHAB. CURS. - COLÉGIOS

Não serão tomadas em consideração as propôs-;. PROFESSOREStas que não estiverem de pleno acordo com as con- - -  j
dlções expressas nas normas gerais, quer por omis- APRENDA FOTOORAPIA —»
são. quer por discordância, nem que ultrapas.-cm em Fl0»' •%'0M5orT,*Ujj'.^íl "aí'','
lO^o (dez por centoj ou mais d valor do orçamento übomtôriD reírVorádo.'
base da COHAB. IaüLaB partículare»: I* _ 3-

VIII — CONTRATO —- O contrato com a lirma »n_- primário. — Preco; CrS
vencedora será assinado dentro dos 10 idezi dias!150000' D-mlniros Ftrrtlr*.
subseqüentes ao resultado oficial da concorrência. '&_¦*!-_?¦ iP. j*~/<MrtMrt*' 

¦;•,
lAlTLAS pa.-ticurarei. __ M_-

Rio de Janeiro, Guanabara, 1B-8-B5

JB
•S0LÜCAO RAPiOA HO.lt

ATENÇÃO"

COMPRO
1 PIANO -- 57-159S

iSolução rápida. ho)e.
A T F. N Ç Á O

Compra-se

aa t'_.tr- ii * 'l«

.«_,, di RU-huelo.
,C\sLk it >»»_; .-a'.<Mi»_ it

«iv/vio

«.> nil
I. «:

iró.s«'RO

_ftu##ir,
— Al

ítl»

I ui.)

Fl*ií.i4
iÒPA-OAMÁ
gl. Haütv-Cvi-

.1. t*Í-iC**: It»

at___iii>t_. Tjr\.
" "orTi-i'-

JE. IV,
liit, turiu. VtSJt»r.ie. Kl-
Sllp#t Cape l-Sp» VüllE.
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; 1 riANO: _.-0-bÜ
De <-uila ou Armário

SERV. PROFIS.
DIVERSOS

•ARMÁRIOS UMBU I IDOS -
Eosldlo 81K», «iMOracO*-, nu-

c.»f_r, prrvüu. *e-*ZJ»,
— 57-1596 c£-_uS__ir_--_« — v&X"í

rtiattaa |t.»*tori_a fiâv_„ _«
IUÍO < ma;« Uirlao.ri *tin»-.

- J0-IA5.
CÓLCILAO -l inoliii P-f* f»-
?»1 r»uJi/ C.-4 I-.OOil uh» trn-
xi"iv__>- pít Ct\ Josué d»<fc-,
. „p_. *.•.._«,'¦ a. Ru» -irti d<
a;ía»t<i«. 14 *p im. »*_-
<S-1_4A
CÕ_J_PRÒ í TV, 1 piaWo. I
e»l*d#lr*. I at. Bc-nAaili», 1
«ct-to, k«6cHi r*pide». « a
s.iti. S7-4.-H.

V"3É>fbÒ pi aioíivo Ãô mudah-
<» í ruau ccMttin Singtr no.
i.1. .iquWl.fleaüor V»liU, «6-
?a. 15, isnu rnceradeirn OK

:*•¦-_ KrêTador plllii sçío lio,
i nijlir_ti4.tr* üi-ti-f-j.. í-i#_'.-t.fta,
fcp.aà-íj.tíe 'uüva, 

;-.150. outra
CluçieS*' 100. 1 v«{.UU.ÜUr; E>«
tiümv, gtandis nlfiáttíiio f«sÊ»
nôvo W-:•."*, ia_iiU Oiitt-AS pe»
ÇW-- V*i" ii* Hua tíiiiuí Ro-
uí.-ü. 2Í.Í üp. S. 2ÔI.
VESdÈ-Sí: 

' 
úuia. 1 eiev5_Õ. «

aíjí* s*Íi_tÍ4»tr«1 etn ínjicíona.-
«ttnto, tudo Cri! ül> 00U. V*r
at* ÍO t-úrsu» d% manha, fivia
5 -th___Ju!__o, ^Ü-0, bp. 101^
VENDO™ lô_;aS}.çSc>~ãe 

" 
ÍÜ!T_i

«x» o «toque. -- itua Atil-
u OaritiAMe H»A;
VK«i'DÉ-§_: TV" IS"_põ'i'.'áme-
ricíánai OV- maíj. fotog. Ko-¦ dai;, gra.v.'.do.- âjemfto, htitó-
cülu. «aplrtulor EL. 57-_2_5.

fO.iFHO tmL. tílaUaira. TV A±_.VM_„ <j ,i)t. 301.
.«pit.dor *. p*. t~*SJ^'^iVÍ_í_5_Í8'_i*~ Rádio jÇ-mo"-

1*4? Ji-».l«  .«.riu, ríilU» irailSíüivtir. Ap.
COFRES út lodo* cs tipo-^fpllartur e iiut*»_»rm; Til.:

laliftu ccoarrclaSi tntwiot»» , „,u„, ui, . reiiilriirUi- -,st--iie ü_* io _s ia hoias

r.iiítiA D£ -ASSA» USA —
ã.njw a*ü, uu um* Sina,
**t)ir*4aE l-íécua-Uíi., outro»
atk!-".c_ V&.K. T'i.-_7.-. .O-_...rsi tvTsXo 'a\iT^r'òaji-
dí.ri, ataii-*j-j>va_ii-„ ioar ts/3

.b«rt9 $ÍlT)_, 333 »p 301- Ft*-

¦ v_-mu.4_k.Kut-' ií poi-Bi-
tt-_4 tí_t )>e Vetiütr Rua C*-Wli--
tiat* R^mw,s ua.
VÜKDK-SW • VStroía a rói-to...,
mdí-l _.,m. UauiU, RCAJVENTXIíc
Vlôtor, p-olíitldtíi t»ti!(>i«r^«->»,
tola XV r poiirou- i__.t_d». _S___t*_:5r _!!!•__&.
nuamo -atilo. Vir n» Au» j VENDE-SE um corr» mar»:*
Uartehal Tauma-Uino dtrCantluenta!, 2 porta», «ti»-

telíflião 21". R. Ru-
.901.

A COMISSÃO

: SIN D [GATO NACIONAL DA
IINDÚSTRU DO CIMENTO

EDITAL
CHAPA REGISTRADA

pur tem., nuca, Descritiva. _o.-
,_;• estudante engenharia. 2a., 4».
p i«__LaiA ur_lt- _£__ 47-nn." I RADIOVITRÕi-Ã aTtaí.. auto-

.mitle». par» 12 dls-oa, 3 rot.
3 >;-;.r :!.,:.'.Til vt;x3. IU

Imll. Rua Oen. CaidTfert n.°
J205. ap. 1(0. c! Vermeljia.

| AULAS PARTIOUI_AR_3 —
.íVances e Portugu*» p. tt-¦;,.....• i.i.-.v AlXabe:i_!ãu;&o pfcra.
; crianças. Profr* Lourd«y -
2Õ-1822.

AGENCIAS
PARA O SEU
CLASSIFICADO

dt _p-.Utnftiilot. pln.sir* a»
rii dt siéáio- Pretv môditii
— __*X-__rto • t,tlri-j, na

:.VT. BráJ da 'Pina, 111-A -
1 Ttl »-30I4
! ATtSÇAO'— faí'»_>_iTnt-1-

laa a domicilio tía Ouio.m-
ira OU EHado do Rio, eso
je-mJonaU Kóm»l. Tr»ta.r u'
•teleíone 34-OMO, 8r. >;i-ou
(o*j -lon**
¦. CÒNSÍTHUCôSa B PINTO-

RAS — Piltto ,6_-t_do » par-'
j itr de 201 mi«. Tel. 2S-48Í4 i
Íã____Jo*é. _¦ iXBCOfO MÍT-53>d»" eílõ-!

íimentoa. em s^ral Cr.imir;
o Sr. M-r.óel Serra — Te!.

|_J-3__5.
PA--S_r'tíãducôei de irran-i

\cès intlkit » *.iMi_hei —í
M-I3Í4

jdo -teOTOà Tratar ci Sr. C-é3__v.
Ter. 30-24.17. lextae -ioado.

I < MJl V Div
FLAM)IU:S

'nabai>- — JU.» oit Ooverna-

VKNDO per.|c__ loura e»e
;« cttjWnho n-eíU&í- -CrS
mll tada — Tel. 47-8714.

no:

fã JteU ou a pryul. Be- VE.V__.K.SB oeladettM GE de,ro do leruuto n. 14. »JQ-':„W. toffcwiim». i_mier, me-,
da \». Pl-ro» n. j.l. lele- M mara»;* «tt. Motivo »i_-,
lune 4rt-74H_. sem. Tratar uu local. Rim,
SOTA-n-K 

'moderna ¦ Ven- !»**>'
Ile-«í PJI 4" ml! Htaii Uí
BuliíOSO. -H. *P. SU- Ver l\
» pj-t£Íro K-iâtttí0
KCERÃroimA" - t",e-: ioh 1 i
CIW, C-, aaralitt* a p 27 mil
MlU-JJ-U-j- f, «*' 

'"

S^i^-kí-.^IW.T'»-"'•' 
*~~;mó.-lV. ' 

ot_lü7J'"'8_mi."»tõ:;-^•' x 33", entrega ime
RNCBR..U)_ÍÃA-Í -t'fi|qut.r- J^^-JáSír^j— -diaía.ráo total í-etrol-j pela me.. VM.DO - U^er.te, ni em-, . .
•»úe du preeo. Cif_lux. At-\_«í»_«m. nr_.ador Oeloso, Rua 1." d. Março. 118 -
110, Lu-trene Waür* « pír-.mjd. B.2Í7: maq. íolo*ra«c- •
ür Ue SJ «Èií c| í»r-ntia.,Ro!!íicií«l r/lente Xenai 1
Rua Padi* reWtuaro. U, ¦
:!0r) Ciscadttra.

.„„»_».." •,, ' Vi" ;i'UiiMi _*U..:UlJ.r O K- lifítO'»!
KNCKRAD-1RAS Lliiuld--, Hu__ lbl,imm». 6S ,. 2V _

Vende-se 2 SOO quilos,
colte, iiiglàra estanha-
gem 3-X, espessura 30,a
rJ6 milê.imos polcguda, 210

for»* 
~« 

tel- '•'ENDO mitiuTn»-dè uõsturaíliüras. lólhas tainaaito
i,rj Tt 00- s»_inete, seíadelta, outroa..•_»»*, *•.. —rw _" - _™ .. ¦ __ . ,<..'» «. •>¦_ " _,.l,..._,> fw-A

içio lotai. JKítiolux pela me

tuna Tíiüiíitíora Crava c
13 objeilv»». tudo r'e»toJcw dr
it-òuro. Pí-ri.:tuar um. M|Uo a
íku- Iblturuna, --

lOt-ARDA-UVRO- -_ A"»»' í*L'_ò*'_r.cT'A-ÚoKL_.-lt.--'>'U.:a('''nii,vre«u«ideni.» > } ..- \v«!lt». citT-ilx V partir; V*>íl>0 um b:«co de_mouta-

Tels. 33-2918 e 33-1352.

OLHE ANTES
DK ABRIR

fí-? %*-_2ssf_«'_*_ffi ^*»7a_5 í»»»»». >«• *• !_L-_sfi?5_ s%yt
n,i portaria dejte!

A-UI-AS particulares para cur-
ío orimarto. - ooo enuwlTo*,
SonTa. Tel.: 28-83Í1.

Em aditamento ao Edital de ontem, dando ciência do
registro da única chapa apresentada para a elelçAo a rea-
Xlzar-se no dia 25 do corrente mê*, faço aaber aos que oi
presente virem ou dele tomarem conhecimento que- por {DACTILOGRAFIA^ — Le-
«quivocoa, nfto constaram os nomes dos delet;adoi-rej.:e_.en- ciona-se na residência —
lantes ao Conselho das Federações das Indústrias do Hs-1 Método rápido — 23-3745.
tado da PARAÍBA e de SERGIPE. * que f_o os _e?inntes: ¦_ i(ia
PARAÍBA

Antônio Almeida Barreto
Gilberto Carlos de OI-Veira Rioe
Miguel Cíavareüa
SUPLENTES
T^anclaco Dias Ferreira Pilho —

; Rubens José de Lima —
, Huld-oo Carvalho Boavista —
SERGIPE

Antônio TRvarei de Bragança —
Hélio Ferreira BautOí —
Pauio Fernando Queiroz de Figueiredo __

SUPLENTES
, Joto fi.-.-..--... de Souza Menezes Meio
i Rivaldo Amaro Campos —

. José Costa —
Rio de Janeiro. 20 de agosto de 1966.

CECIL DAVIS

— Paraiba ! ESCOLA — Vende-se melhor
;oíerta. II carletr»*, mesa c

t* 4 cadeima, q, negro. F.'ua
Allyuel Rangel, n, 165. Tel.

Paraiba; *XXÍ3
IEN6IMA-SB Português e Me-

Mofe»o,*6*^í*mjt*c'1 P*t* admiésAo «o'ginásio. R. W-Shtnston LuUl
n. 111. ap.JOS. Tel. rí_-_0?l. I
física"- .mateSl.tica
— Acadêmico il.. K-coli
Xacicnal de Engenharia'
dã aulas particulares para>
cinasial e clenlifieo. Te-!
lefone 37-3629- j
,G-NÁSÍO ê" Matemática pré-'

Vice-Presidente. no impedimentoinormal. Universitário, Iara*
eventual do Presidente |experiência no ramo. Tratar,

Sersipe

tíergtpe

(P!Joío Sérgio — 38--4W • I

AVISO
A Fundação Serviço Especial de Saúde Pública notifica aos interessados

que realizará no próximo dia 31. na Cidade de São Luis. Estado do Maranhão,
concorrência pública para execução das seguintes obras, na Cidade de Parnaíba,
Estado do Piauí.

Construção de reservatório elevado sóbre torre de treze metros, em con-
ereto armado, com capacidade para mll metros cúbicos de. água, inclusive cálculo
estrutural.

Construção da captação e do edifício da Elevatória de Agua Bruta, nas
margens do Rio Parnaíba, inclusive cálculo estrutural.

Construção da residência do operador do eistema.
As firmas construtoras Interessadas obterão informações através do Edital

.fixado no H.° andar do edifício sito na Avenida Rio Branco. 251. neuta Capital.!
ca. 8 it 17 horas, de 2." a 6."-feira.

¦______--___W-_-_-MM____pM_BMM___Mi-_--___-__--nB

COPACABANA CASCADURA
J.ua Bolívar. 8-A Av Suburbana

esquina de 10 13Q (Largo de
Av. Atlântica Cascadural

COPACABANA PENHA
Av. N S Copacaba- Rua Plínio de

na. 610 Oliveira, 44-M
Ed Hu:

FLAMENGO NITERÚI
Rua Mr.iciues ae Av. Amaral Peixoto.

Abrantes. Sò ' 195 - sala 204
loja E

CENIRO NOVA IGUAÇU
Av.. Rio Branco. Av. Amaral Peixoio.

227 • Loja 34 - Loja l_
Ed-S. Bor..i Galeria do Comercio

TIJUCA MADUREIRA
Rua Conde Estrada., da Poneia.

• de Bonfim. 252 29 - Lc.a E

MEIER CAXIAS
Rua Dias da Rua Jcsé de Alva-
Cruz. 74-B renga. 379 - Lc.a

tJaina;
LUaTRADOR próflAílonaí . , _..„...,,'domloillij, mível». pUnos. ar-rE-SCE-RAUE"1-"

imiçóe» etc. Rec_-,> 30-rJMí. [ *J5
3r, Eao.  |

IaiaSÍAOIST.V ~ T*cnlco »m!
|recuperado das paralllla- <
(acidentados. Tratamento da
!obesidade, e da caluilte, gl-
nfàllea modelagem, c_a_aticã! reipir*tóri.( E_ccUi-iiv*mííníc

iá domlctlln. Sr Jorire Soa-
irea. Tel. «-ia»:), d_»i 1» aj
|23_horai. RVy

M .Sl-M.l.'.! .
_eb.i_.tl_o "li

Roaírlo, l«. 3." anda
— j de .V\. Riu Br«nro_

Étrtrõtux!
ü.uantU*: outr* boa'

!!> mll. Hu.. Padre Te'.em.uo.
1t-F. ap 101
PMRRAMBNTAS — Veuue-.ie
\im t-oiijuato de JO a SOO |>e-
caj. para carpinteiro» e m

e*u. i aspirador de pó perfeito»'. 
biítrAti.Aímo.1, Pntdfii'-? tiC

Mande colocar na porta
olho mágico e fecho de se-
Riiiançii. Tel, 30-5715 p.h— Mattos. t-Morai?. 0H, aj.. 103 — Ipa-

xi-.ln._i.
VENDO 2»rm_iiiw aço. 6

C.ecadui*.,«¦•»<- "tia íiP". guarda-roupa;
I por 130 CM. Una Real Or.m-
j 6«28, lí — Botafogo.

VBNDK uma geladeira » 
"tl-i

eneiro linda. mil. ria b»m;«™ «™Ií. - Rua AWra; .V|1(). f 
ooi

,*Urto p_ra uso. Aceilta-w! «"Oídio. 314 -- Tl.lm„. _ lMm t 0J. _____ e .^
oferlaj. Hu* tía l"a»»jaem, 29.VENDO ltutre cristal tcheco.jde ri.HOni x Im n OJíiii. Rua

Botatoiio. ,(. liraçoa. Fone: 47-M19. Paraíba, 3,
.•AQUÓRO Wolf.'' com 130i

au.-r""»l-t«co..P-<¦¦•<¦» tm u»o. Cr» ri.O mll.

VITRINE
EXTERNA

Atenção
H-íormam-sí casas e

apartamentos. - Cons-
(mimo.» e também aceita-
mos pequenos ti aba lhos
Tel. 29-5035 — SttVA.

Agente de

JlITA DA AMAZÔNIA
SALVADOS

Té! il-iori' I Ver n» Avenida Halnha íll-
(«beth _J0S.__ap.iOti.

POQAO rlaro de luxo. fin».*.- peil. - Vende-se uu troca-
.ie por tâ* rt* tu*. fl^ mü. |

íüw(--*!"*' 
34""B " """' Venclwii-se 300 (trezentas) tonelad_&

pitas MAUNiiTifAS —. aproxiniaflaiuprite. de juta da AmazoniS.
mana goüNDCKAPT. -j- avariada por tono c água. Ver na Avenida
eTVoVpir^Sende.n:"^Vitória ii." 74:!, eni Vitória, Espírito Santo,
d» imporUd-r a» tuiirii-»A>! ptoposta.s contendo preco por tonelada,
_;1''l1A;e,.uVa\^s.,,.em;iri^verão ser entregues na Avenida Marechal
varja» n i»«. «aia ^n. Câmara n.° 171, nesta cidade, até o dià

. _ f.f.y •u-osh h0^1', "~ l>lf'""r -s (vinte e finco) do corrente, às 14 horas,
InfOrmaCOeS 007 ¦3^jxõ~cõm~-"~b-foes. enii quando seiâ encerrada a presente tomada

i-..-íi__s_ _«.!_ii.-_. n •"•t • tíiw;-p,r.v Yrnt'r,"" "ide preços: maiores detalhes ooderão sorPlOíl-Sao oliciiilZdda p |!)ârtn de Sã mll. Av. K_m... I i^-i^eJSK.
homens e mulherei Fa-i.4; -u - Bon»uce__o. Aten-:obtidos neste endereço ou pelo telefone
_emos o seu registro M^ãft^SM*-^'*--- 35^8055, ratóÇil. 270,
acordo com a lei. neslÁ|biao3 ,te as i:> hora;-. • aoi1'
profissão de futuro. Rua I domingo-juss.so à»__i_i hj-..
3 de Dezembro n." 53_ — | famTH a" auierliana .
Vila Isabel — Agente Ma-1transferida, rende tudo;
chado. ! americano, em estado de! —

_S a T._-»r-rw. i inovo, .ladeira frisidaiie
C, A R R ET 4 - vorlaa de luvo. fogão T«-vira-n-aa---a r- Uerio. um.i -meri.-ana.,

Aceita carga seca alé 301Beaut.rraat Klnüsi/e. maq.;
ton para Salvador e Pau-|de lavar roupa, b-ledeir-
lo Afonso. Saída têrfa-!çor*al11- Ivlrviíao. maq.

arle JB

BUFETE - DOCES E SALGADOS
CONFEITARIA )

NIANON OUVIDOR LTDA.í
S'^™' '|S^?^S^.53-tó?|Rüa do Ouvidor, 187/9 — !.° and.

Serviços para banquetes, casamento?.
Tel. .--.531. mesas dobra veis de alumi-

inio. par* varanda e terra-
|ço, mesa e cadeira» pata; aniVerSi-1'ÍO.S. COCk-tailS. ClCdl-FCStaS ein--iVCalista - 800,00

^^^^^lÜ^^iZ^ -_ pagamentos. Restaurante. Lanches a paifirpiraaitu. cogumelo - Ru* ?„.„_„•_ ,spirador. barco!das 14 horas. Ar refrigerado. Ambiente se-
¦.Sr-^STrSi^i-bB *í^h**m'Jff^Sr> p^-T-I"-.lecionado. A cargo do Maitre d'Hotel PS-
-Om i. 18 h - JAIMB CAR-Iaon. --11P ele Vv. Portu-, „-,„ T , . ¦-•,00647
PEIHA. Tel : -2-S7U. gal, n. S03 — l're*. K^^. — -*-el» -J 00^'- _



8^12^2.0" Cad., Jornal do Brasil, Sábado, 21-8-65

AUTOMÓVEIS E ACESSÓRIOS
AEKO WILLYS 64, superequl-

fiado, 
em eatado do novo,

Inda eOr. Troco, íaclllto, —
R. Condo Boníim, 577-B. —
ÍTel.i 58-0768.
AEUO WILLVS 65, supere-
iqulpado. Karmann Ghia 62
• VoUcsworcu 61. ambos su-
paroqulpoclo. Rover 1950 «
Austin A-40. 50. Vendo, tro-
ara ou fnclllto uté ao meses,
friPlas da Oruz, 170-A.
AERO 1M3 — Estado geral
Jiftvo. Vendo e facilito. Ba-

, rto de Bom Retiro. 811.
aero willvs"m, «reo —
ótimo estado de conserva-
ç»o. Vendo ,troco, facilito. -
Rua Palm Pamplonn,_700.
ALTA cabine. Vendo uma es-
tandard, bom estado. Av.
Antenor Navarro? 1411. Tel.:
30-3315 —José.
AERO WILLYS 63 — Vende-
ae como novo. Rua BarAo do
Bom Retiro. 985 - Telefone
88-0364, Pereira.
AUTOMÓVEIS Acro Willys,
05, 0 km, diversas cfires —
Volkswatten 65, dlverens cô-
res, pronta entrega. Volks-
wagen 64/63 — Wlllye 64.
íorrndo a couro e 1 61 su-
perequipado — Plymouth 59,
mec.. 6 cll. — Chevrolet 59.
Impala a 1 56 — Dodge 53
todo original de f&brlca —
Vendemos, trocamos e fl-
nanrlamos. Rua Dr. Siitsmt-
al. 156 — Tcl. 38-5496
AERO WILLYS 64. couro,
atiperequlpftdo, estado de 0
km. Vendo, troco e facilito.
Hua Dr. Satamini. 156.
APSTKÍ A-4Õ. ridlo. banda
branca. Sacadura Cabral. 91.
.André. Dlftrlumente. 1 000 OflO
A vlata. .
'ABRO WILLYS 65, azul, for
rado a couro, vendo k vista
por 7 500. Rua Dr. Satamini,
•156.

CHEVROLET 43 — 4 portns,
Otlmo estado. Vendo l «00.
Run Pompillo de Albuquer-
que, 337 — Encantado,
CARRO MERCEDES SÕ — 170
l, a gasolina. Otlmo estado.
Cri 1540 mll. Rua Murla
Amálla, 67_—- .Tijuca.
OARRO — 

"Pontlac '50 — 4
ptas., 6 cll., hldramátlco
IflOft lindo c«m>, meolnlca
som defeitos, rAdio original.
Cr* 1 250 ou fniilllto ci 050
mll. R. Mmla Amálla. 67 —
Tijuca.
CÁ it IU> ESPÕRTÉ7 Ford,
totalmente reformado, pin-
tura e pneus novos. Ven-
dc-se multo barato. —
Av._SuburbanaJ_ 9021.
CHEVROLET 56 — B»l-Alr,
superuovo. Rua Estríla. 31 —
Posto Esso.
CHEVROLET 50, mecilnlco,
conversível, capota cuitomft-
tica. rAdio. pneus b. b. e
pintura nova, toda prova —
Troco e lac. — Suburbana
10 033 — Cascadura. 
CHEVROLET : 54, 

"mecânico,

Bcl-Alr. cupí, 6 cll., rídlo
orig. Troco e fac. Suburba-
na, 10 033 —- Cascadura._
CAMINHÃO Chtvrolet e Bed-
ford 56. R. B, 17, ap. 304 —
IAPI — Pilares. _ 
CÍTIiÕÉír 54, nôvo. 4 cll"
Facilito ou troco. Av. Su-
burbana. 9 991. Cascadura.
CltEVnOLET 51. ólimo as-
tado. 4 portas. Troco e fnet-
lito. Av. Suburbana. 9 991.
Cascadura.
CMÊVRÒLET SÍ. estodo im-
pecável, 4 pertas. dlreçio hi-
dráullca. Iielo a ar. Vendo,
Y^J í «"iW' 

RUa Dr' Sa" DAUPHINE 63i eatado,-d.
^""•..igi nôvo. equipado, facilito. —
CITROEN 51. em bom esta-\n-M Dr, Satamini 158
do, íaclllto com 500 mtl — R.'

DKW sa, sednn, transforma-
do p/ 64, (" líidlo, estudo de
nôvo. Fnclllto o/ 1 300. Acei-
to troca. R. 5.4 clc Maio, 19,
mudos..Tel. 2B-7513.
Í)E SOTO 5'i, ótimo estndo
do conservaçfto. Pequena en-
Irniln, o snldo em 14 meses.
Rua Pulm Pamplnnn, 700. -
Tel._49-78M
DAUPHINE 60 a 63— Ã vls^
tn oii financiado em 14 me-
ses. Run Pnlm Pamplona n.°
700.
Dli\V~Seiínn e Vemagüet 58,
60, 61. Ilom estacio. Vendo,
troco, fnclllto. Run Pnlm
PnmpIonaL_700.
DÁÜPHINÉ" 61," ótlqio;estado,
1 520 mll k vista. Rua Lino
Teixeira 401, Jacarèzinho —
Dlnnmar.
DKW VEMAGUET 1061. —
Vende-B« ou troca-se em
ótimo estado, todo equipa-
do. Ver e trntar nn Rua Pe-
dro Ernesto, 121. Tel. 43-0.177
com Osnl.
DAUPHINEei — Ultima sé-
rir, Unlco dono 26 000 km
rodado. Vende-se em perfel-
to estado de pintura, me-
cilulca e estofnnieuto. Tra-
tar tUu*_Araxá, 236. Grajaú.
DAUPHINE .63 Pérola, equl-
pado. estado de 0 km', 2 200.
AV._Btnall._7J02.
DKW VEMAGUET «2 máqul-
na e pneus novos, supere-
quipado. 2 800 à vista. Rua
Barbosa da Silva, 561
DÒDGE""â3. 

"tltülty" 
dos pi"-

quenos. mec. completamen-
te nôvo. V. ray-ban. equl-
pado. Troco t financio, Rua
Cecília. 59-A — Rio Com-
prldo

Pacheco LettSo. 38-- Tele- ;DK1V Belcar 62 — com rá-
idio, calha, etc. Preço à tis-AERO WILLYS 65. couro,ISooe: 46-2710. Sr. Otto.

3*4 marchas 0 km. Diver- cHEVP.ÒLBT 39'4l — Vendo 'a: 3200. Troco ou finan.
sas cores. Facilito. Rua Dr. L {jdiito «' Brás dt Pina. rio com 1000. Ilua Araú-
jBa£amlia,:i58. J3t>7 — jrei.t 30-ioi3._ Ijo Uma. 47.
aero willys oi, o mtójornUMarjM, «m bom Mta-JDKIV Vemaruet 6f — Un-do. facilito com 400 mll. -|djl cilT, totalmente equi-nôvo da OB, equipado Ior
• couro. Vendo, troco e fa-i.T' p0rtu":' ssi ib IM -i , ,. . . ,. ,-„
5pttoü«w PrTsatamlnl.'^^ImrSSSfc.^iuS; " 

_ P?do- Preço a vista: 2 3^0
Ãerò « — Nôvo Y^a- aras [cHRYBrJSB «,- reetm rafor-compromisso. — Av. 3r»s de mad0 4 porlas. 6 cilindros.
Hna, 391 —TeLl 30-1033. :- I4 pneus novos. Vendo a vis-

Troco ou financio rom
1100. R. Araújo Lima._47.
Í)ODÒE~52. dos pequenos, vi

AERO WILLYS 84. Rraflte.l ta'l 600000. Rua Amaratt. 16|dHK rey-ban. 4 portas, todo
íorr. verm.. rádio. b. b.. su-i jorUlr.al de lAbrlca. Facilito.-perequipado. Troco « íacl- f UCUDAI ET IQAfl à nnr. i Rua Dr. Sal&mial 156.
«to. Aceito oferta k vlsU.M™™1™ IV0U *.$" 

D8 SOTO 50, mec, da» pe-
?,^,;í,1UrT» íení*Ses$im 

~M- 6 Cl., meC, radlO. OÚênaa, 4 p., lindo, todo orl-
Matacanfc. Tel. 34-4101. L,inal. t^™ t finando -
AERO WILLYS 60 a 64 ccm-iChaBa LD /l)8. jUrtK t>!R-.ia O Cecília. 39-A - nia-~a 't^cti{to 

cn, u mear* R
pro_ bom estado pego à v!sta:nATt run/Rni CT iaíl , ;<\miPr:do. '_  Paim Pamplona. 700. -,,...-,- ,..,«• ,„„,,-„ ,,

FÇAtiHR 48 - Multo con-
aervndo, 400 entrada, 13 pra*-
tiifOos dn 70 mll. Av. Subur-
bnnn, 6 511 — Pilares. Tel.
4H-2451.
PORD 37, 46, 85 HP, írêio õ
óleo, nunen bateu, 750. Run
Bldônlo l'nln, 10», casa 2.
FÒRD* 50 — Ceatollm, 6 ou.
mecnnlco, 4 portna com co-
lunn. Aceito troca fnclllto.
Rua Clarlmundo de Melo,
533. — Plednde.
FORD"35 — Viinde-se íbcríT.
4 portns. Ver nn Run Ellns
da Bilvn, 89 j— Piedade.
FÒRD PREFECT 51, te'to"~dê
aço — 670 000. Opel 39, Kn-i MERCURY 48
dote, 5 pneus novos, 650 000
ou financio. Rua Jofio Pl-
nheiro, 329, cnsa 2. Teleío-
ne_49-6877.___
fòrd 37 — Particular 85*HP
freio n óleo e rAdio. Exce-
lenta aspecto. Maq. e mec.
lOOró. Tel. 34-1653
870 mll.

MEItCEIJES 51 ft Prefect 82,
jiiocisnm peq. reparos, ven-
do bnrato. Melhor oferta, R.
8. Jo»o. 1.1 — 48-4317.
MBROÜRY 59 — Vendo,
hldramMIco, boa» condições.
Rua Senador Correia, 62, ap.
202. Tel.J_25-310» ^Barbosa.
MORRIS 0»X5Rb 1950 —
Vendo troco e Xaolllto Ver e
tratar na Rua Joaquim Pa-
lharcs n. 305 — T. da Ban-
delra.

MEROURY 48 — Bom esta-
do, emplacado. Praça. Trooo
ou fnclllto. Av. Suburbana,
S 991 — Cascadura.

Vende-so

FOKD 1061 — 4 portas,
estado Impecável, máqul-
na, pintura e estofamen-
to 100<> — Ver e. tratar
com Sr. Augusto. Rua
Cachambi, 31S.
FORO PREFECT 

"48 
—

Máquina retificada plntn-
ra nova, lataria perfeita.
It. Barão do Bom Retiro,
190 — Alexandre.
FÍAT~1 400 Táxi. Vendo" OU
troco p/ carro menor va-
Ior. Base: 1 800. Trotar na
R. Monciaro M. Barreto, 131.
V. Valquelre, Saltar em íte.
Pça. Aranha. 
FÒRD 54 Vitória Coupí —
Particular, mec. 8 cll,, equl-
pado, dtlma conservaçAo. 1
kA dono. PnlAsnndu. Ml 201.
FOKD/AKt Sfarttaer, —
Vende-se belíssimo, em es-
tado de novo, mecânico,
rquipadu, único no Rio.
Tratar tel. 45-4325. 
GORDINI 04 — Vendo on

no estado, 900 000 à vista
Rua Condessa Belmonte, 211
rom o porteiro; ,__
Mã"si', 4 põftãa. 

"pintura 
nó-

va. suporequlpado. Cri 500
mll de entr. e o rest. a com-
binar. Av. Suburbana. 6 511.

Preço Pllarss Tel. 49-2451
MãtCÜRY 51,4 porta», otl-
mo estado. R. Souva Barros.
15. Eng. Novo. Fac. c1 «00
mlL_Tel. 29-5645. Troco.
OLDSMOBILE 1956. —
Coupé — Vende-se ou
troca-se absolutamente
conservado, quase novo —
Ver na Rua Nlraracua n.
405 (dias úteis) e aos do-
mlncoss na Rna Aurora,
n • 8.
OLDSMOBILE 52 — Vendo,
bldramítlco, 4 portas. Base
1500 mll. Tratar telefone:
2-0551 — 3-6900 — Niterói.
OLDSMÕBÍLE* 5l". modelo 88
novo. troco e financio. m«-
quina imaclando 4 portai,
multo lindo Rua D. Cecília
39-A_ —Rto Comprido.
PLYMOUTH 50-53, otlmo »s-
tado da eonservaçio. 800 mll
de «ntr., o saldo em 14 me-
ses. Rua Palm Pamplona
¦a._ 1VS.
PÕNTTAC 51. * portas, radio.
Otlmo eslado. R. Sou-a Bar-
roj. 15 Eng. Novo. Telefone

^tfel^'ea'nÍpiao':*VBr n«l.»*»M»- l*1zJLM.9i-.
Praia do Flamenjto. 9S, apiPIYMOÜTII 1956. tód» orl-
B06 - Cintem S1"*1- v*ndo. troco por car-"•^.^.V*™8™-:  ro de menor valor Estrada
OORDINI 62, g*lo. supere- dl, Portei». 135 - Madureira '

EA-

VW65 — Pouco rodado, esta-
do cle zero 4 aoo k vlstn. tio-
co, facilito. Ana Ncrl, 1 07B.
Tel. LJ8-M44;
VENDE-SE — Aoeitam-fcc
propostas para a venda
pela maior, oferta, dos ie-
Riilntcs veiculos no esta-
do: 2 (dois) 1902 Chevro-
let, Carryall. Os veiculos
ncima mencionados podem
¦cr vistos n;i garagem da
Embaixada Americana, na
Av. Presidente Wilson, 147,
dai 9 às 17 lis diàriamen-
te, de segunda a sexta-fcl-
ra. Aa propostas, que de-
verão ser fechadas serão
acelias até às 14 horas do
dia 27 de agosto de 1965,
na sala 208, da Embaixada
Americana. — P. S.: -
As propostas para a refe-
rida concorrência só serão
aceitas quando acompa-
nhadas de um cheque vi-
sado no valor de 10 (dez
por cento) da quantia
mencionada na proposta.
Posteriormente devolvere-
mos os respectivos cheques
aos concorrentes que nãn
forembem sucedidos.
VÕLkSWACÍEN 62. 63. M~e
65 rero desde 1 350 mll. em
est. maravilhoso, cl equlp.
completo lncl. radio. O sal-
do a comb. Trocs-se. Run
Conde_Bonflm_40-A. _
VÓLkSVTÀàEN n, equipado.
e.vc. estado. Facilito c! 1600.
Troco. R. 24 de Maio, 19.
fundos ,_Tel. 28-75_12. _
VENDO Volks éf, 3.» ãerie.
Melhor oferta. Otlmo estado.
Rua Amaragl. 16 — M*l«r.
VOLKSWAOEN- 58. transF.
para 61. R. Sousa Barros, 15,
En<t. Novo. Tel. 29-5645. —
l^TSO^Acelto ofertijou troco.
VOLKSWAOEN" 60 — Vendo,
equlp. Unlco dono, placa ml-
lhar. traxa mec. Crt 3 350— Tel. 36-1239.
V01K5WAGEN 65 - Troca-
se por Volkswagens de anos

Sm"t«ik S*r«™em»^ Financia-se a di-
SVn^s* r^l%^ímZ Ü£° 

"aÂlàtl 
mlferença. Entrega imediata.

Tel. 27-0294, Sr. Alcyr.
KOMBI 65 - 0 km - Azul
pastel. Enlrega imediata

. I 45-1333 — Sr. Joio.Telefone 34-4101
GORDINI' 65 — .'• ClnM.JpLTOÕtffh-S» -— Vende-f»
estofado rermelho, esladoilOOv. 4 porta», todo bom.
g ym Tratar- "7-S533 —!Ver n» Ra» Ella» da 811v».
Equli^do._ »...- .?}****;

íõcwü>.iw. «_.*.« .ííf?"roi v«Sf^f^p.7iiito*-T^ Aceita-se troca e linancia-se

FORTE CHEVROLET 1964,34-4101.__
AÍ5RÒ 1961 em ótlmõ estado | n.j,r harfifnn fi rii hiHr | P»do. Vendo, troco è fa<âM-|jv--, I 4O0
de conservação. Vendo e ía- POnaS. HarfllOp, 0 Cll., niOr.. k. Av. J8 „, e«t<-mbro n,°;™,„^°-0 7,S 

"combliilT

aSS. f£ Barte" * ?ü" dir. hidr., rádio, ar condi-1J
AERO WILLYS M — PoUco
rodado, novo, ajnjl. R, Dlo»
da Crur. 160. Loja. 29-4(95.

ÃcfoMòvEis — vSttím~ã!8 cil., hidr,, dir. hidr,
STpS?^; 5 

ffimí.i,Sr«(condicionado, chapa ü

39< — P. d* Bandeira
PREFtórr 5l~—' Vendo 5oo

VOLKSWAOEN 04, côr baje
todo equipado, vando por
4 100 000. Ver Vise. Santa
Isabel, 253 — Posto Esso, V.
Isabel.
VENDE-SÊ CamíòneUT Far-
Ito, motor 0.30, amaclando, 0
pnss. Jiu-dliislrit ano 54. Rua
Jorge Rudge. 146 ap, 402. Se-
bastido ou Alberto. 

VOUCSWAGEN — Com-
pro. Pago em dinheiro.
Negócio nipld». Telefone
48-7183.

VENDE-SE tAxl Dauphlno 62,
aferldo nada consta, a longo
prazo. Tratar na Kua Hlla-
rio Gouveia, «« — Portaria
— Copacabana. _______
VOLKSWAOEN «3, c| 27 mtl
km, ótimo estado, um dono
aó, k vlsta 3 320 mll. — Tel
40-8679.
VOLKSWAOEN 1963 — Azul
pastel, pouco rodado, supe.
requlpado, pneus novos, e».
tado excepcional conservação.
Tcl. 48-8875.
VOLKSWAGEN — Ano 1960 -
Vermelho, todo novo, equl
pado. Hélio. Tel. 26-6834.
VENDO VW — Sedan — Ano
1063 — 44 000 km. A vlsta
Crt 3 500 000 o ntroca para
1S65, 0 km. Telefone, 3» íel
ra — 43-3976._ 
VENDE-SÊ um" carro Cadlf
lac, mec&nlco. EstA enxuto,
por motivo de vla?em. Av.
2B de Setembro. 94.
VOLKSWAOEN 65, lero km.
Toda garantia de fabrica
Troco e fnclllto. Rua Condo
de Bonfim, 577-B. Telefone
53-6709.
VOUCSWAGEN 1962. equl-
pado. Vendo, troco e íacl-
lito, R. S4o Francisco Xa
vlrr. 398.

VENDE-SE carro Studebaker
ano Sl ou acelta-ss oferta.
Rua Francisco Eugônlo, 306,
VENDE-SE F-600 58 Oportu-
nidade à vlsta Crt 2 800. Av,
Tenente Nilton Campo» Soa-
res, 273, Sto Matem,
VOLK8WACHSN 62 — 3.» s«.
rlt, seminovo, equipado,
pneua b, branca, único do.
no — Bario da Mesquita n
131.
VENDE-SE Volkswagen 1963
côr pérola, ótimo estado. —
Senador Vergueiro, 372-C.
VOLKSWAOEN 1965, Õ km.
côr vinho. Saldo pelo Rio.
Vendo ou troco carro menor
valor. Barío Mesquita 131.
VOLKSWAGEN 1064ÍS — VI-
nho, 17 mll km, rádio, tran
ca, espelho, b. branca etc.
ac. troco ou facilito. ll. Con.
de Bonfim, «6-A. Telefone
34-0809.
VOLÍCS 63. péroiãTpneus b
branca, novos, rAdio. tranca,
capa de napa, excelente ea-
tado — 3 330 — 45-6818 —
José Luls
VENDE-SE — AmbulAncla
Kombl em perfeito estado.
Tratar pelo telefone 32-1845
com os Sra. José Francisco
ou Amoral.
VENDO — Volk» 60|62 —
equipado. Tel.: 37-3300
Base: Crt 2 400 000.

Serviço âe Utilidade Pública

im*
UTIlIDAOf

.PUBLICA

RELAÇÃO DE
CARROS ROUBADOS E
ABANDONADOS:
Aero Wllly* — 1063 — OB 10-40-49 — Azul-Marlnho
Aero Wllly» — 1963 — GB 22-02-73 — ClnJia-Escuro
Aero Wllly» — 1964 — SP 1-19-73-51 — Azul —

B4 — 017 041
Aero Wllly» — 1965 — GB 23-80-78 — Marrom-Claro —

B5 033 367
Aero Wllly» — 1064 — GB 14-60 — Clnza-Chumb»
Aero Wllyy» — 1962 — GB 16-74-52 — Verde —

B2 121 391
Aero Willy» — 1965 — AL 81 — Azul-Escuro
Aero Willys — 1900 — OB 2-02-14 — Preto
Aero Wllly* — 1964 — BA 2-04-50 — Cinza —

B4 017 647
Aero Willy* — 1965 — OB 23-74-30 —• Castor-Begt —

B5 036 108
Aaro Willys — 1962 — OB 19-03-50 — Bordeaux

Aero Wllly» ¦ Grenà —

VOLKSWAGEN «5 — Com e
sem teto solar, equipados, | Xêro Wllly» — 1961 — GB 20-74-68 — Preto'" " * ''' "" ""'" Bl 

091 103
1963 — OB 31-28-13

B3 006 181
Aero Willys — 1964 — RJ 6-94-75 — Azul —

B4 014 730
Aero Wllly» — 1962 — ES — 5-17-52 — Cinza —

2 102 0B4EW3GSawil^rW£^ - Cln" -
í6 VENDE-SE Cadillac 1949, B4 016 204

portas incendiado recupere- Aero Wlllly» — 1965 — MO 1-09-76-44 — Cln2a —B5 
032 936

VOLKSWAGEN 94 - "TJltl- P°"£° 0?„°rto* ™ tSSSTu»ma série, vinho, t^nda bwh'- »&¦ rií M«.nSita iwca. pintura nova. capa napa; Barto de Maqulta. 198.
equipado, k vista melhor (VOLKSWAOEN 1981 — Ven-
oferta. Fones: 28-3438 —ido ou troco e íaclllto. em ex-
26-7562 cepcional estado peral. A ser
tffifog^n»"' ChMrrftUt M — aubmetldo a qualquer prova.
i Z? ^r.i„„ Sí.£i™ V-TÍ Ver e tratar k Av. Santa Cruzpraça, momo viagem. Ver:|_ „R H„,Bn„0.

VOLKSWAOEN «2 •
napa azul. «S^SSSfififcS? ^ """' " ~
a-Ml. bi. carburador Auto-|rl"""•'
Econon. 2.' dono, k vista Cr»
3 150. Rua Visconde de Fi-
guelredo. 4. 501 — Telefone
34-5030 (Começa C. de Bon-f,S.-_L,8I-
VOLKSWAOEN 1964 — 23 00Õ
km. originais. Tel. 26-7816.
VOLKSWAOEN 1961, útlmo
<pü ta<l©. Tel. 2S-7 818.
VOLKSWAOEN 64 — Impeci"-
v«.:, ridlo tmnj. cap& napa,
banco» cama, pouco rodado,
nunca bateu. 3 950 ou troco
— R. Venancio Ribeiro. 306.
AP;_l0t_— Jel^jW-09«l .'¦'
VEMAGUET Ô — Vendo ôtl~

VENDE-SE Kombl 59
reformads, «età a qualquer; ^cr0 wm,-» _ 1905
prova ,com 1 200 « saldo al i-i«rmi»t — mst
combinar. Venha que tare- ta,T" p " ' '

mos negócio. Rua Bala 291 —
Paullcé». Fon» 36-04 — D.
Caxlaa.

íuxo.

— I Aero Wllly» — 1965 — BA 2-08-73 — Castor-Clnza —
toda, ns 036 015

l£ST«:»do paio k mST-- í»»*> troeo « p.clllto - To- Htcno-ie HIA.S e lllldlltId-«

' " * - T. 6* Bandeira. U 43.499Q 0 S Sf A|cvf
S^:VW.KSWAGEN 63-Parti-
— icular vende em excepcional':-^» »*<"<• card<»o n.« 30. r.ha do_oov«r
%,. «tlaHn InAr, «nnm»-n Dua i ?j£LvÍÍ?.±í-^ -.-.-,--i VOLKSWAGEN í

At 43-4990, R. 8, Sr. Alcyr.}«*>*«t»do; st-isutx-*m: SI x...

VENDO Chevrolet 51
4 portas, pg. part.. rréto. es-
tado de nôvo. tudo de íAbrl-
ca, único dono, 1500 e sal-
do* a comb. Tel. 49-4942.
troco carro^naelonaL
VENDE-SE* KAIZER 51 —
Rua Souz4_Lima. 383. _
VENDE-SE MORÒAN" es- Kon, .,,
porte, 650000. Rua Souza Ll

SO MO. R, 0<«ir»f» Euloa.l
I6Í-B — H-093*.

.-.VOLKSWAOEN «j. equipado,' voí jísw\g'én" 61,¦ I r»dlo, tranca, capa» etc. Está
jnôvo, Unlco dono. 3 3£Q mtl.

ISC-ü-l Kombl

BA 1-10-20 — Verde-Claro-Escur»
GB 9-24-80 — Azul —
KCN — 174 060

Dauphlne — 1960 — GB 21-03-03 — Azul — 002 498
Gordini ~- 1964 — SP 1-55-69-43 — Verde
International — 1847 — GB 7-46-18 — Azul
Jeep Wllly* — 1951 — OB 2-39 — Verde
Jeep Wllly» — RJ 21-91-10 — Verde —

J 107 229
Jeep Candango — 1961 — DP 1-71-76 — Pérola —

J 004 199
JK — 19« OB 16-86-18 —- Azul-Claro.
Kombl — 1961 — OB 3-05-24 — Cinza — B 57-344

1963 — MO 1-43-68-38 — Azul —
B 168 795

1964 — On 22-24-6! -- Bege

ílMH

Parti- r*dio. tranca, _ e»p*»_ etc. E»u -,,. na praça _ Vendo k\ J™ ^ fnSZaí n 1' ll-Z Be-e-Pérola B MvUla. Ru* Scrrlo, 335. c' 3 Kombl—. 1959 -- GB 13-12-2j>- Be?e-Pérola — B 64

cionado. Chapa 161426.;
IMPALA 1962-4 porta

, pa de ptsç», dos, pequeno» ; ?ãn f iemsnlí 145-Aplanos de financiamento. -~ -)nniS7 CUPl/OAi PT IM í««oe<) cm financio parte. *°u v-lc,"c,llc' ,,,-'M.
Aero Wllly» «3-62-60. D*u-j20018/. CHtVkültl IM" à«*^2a Plnhirro? 3JJ. et 2. , T.I 46-7402 Adolfophlne 60 a 63. DEW 5H a nil i i ..rfar uíj. o Ç", .T.e&, ! ,C ' ' Huui,u'
r. Gordini 62-63. Kombi ss ir ALA, 4 pOnaS, mor., 8 iíjjjHSgí:

IMcms. Amorim. <7 (M Jiaio! PONTIAC 51 — ParUeu.
lyKVV — Vemagüet Sl equl- csi. Tel. 39-4315 _ i port« luiv..»» M«q. « ... w,»»v. ,»». v,»,|,y.u. mi:iuuuvi.ium im — 3- »«-:tisstel rAdio tranca, capas
pada. «timo e*wdo. «odo:(.ft„juj - jdrjajAtleo «K«»Ote« rnmo\tfafofa 

Manalhâ.t 1M >-" Cr* 200°- c6r rt"Sr d»'«',-c. Ác. troca ou taciuto..barato a rut* — M-nai. -GORDINI 65 — U km, comí2 300 mii a um. Bomingueireoo magainaes. 104,<f*snra. <.<»-,. s*ido * pn- r. cond» d« Bonfim. «<-a.
$. £fÁOTmN'i"»~i 63r<-ompn>ifAj nvíntiAt d? fábri-• '-"S*" £,.;«?. ud* - ao 1 201 fenlr oela na-!?S'-5i-?*?,-*-?-t^?t-I-í7--. ™- 3i-J*»:

|r,,m «ud, p»«o » rw. _:W8S 8$ garantias oe laon nrg, f°^£°*£ j*«- ,LJi t.i lA/tnoV n?"^*0*1" Z? ~ 13«ívolkswagen"- com--ita Troco e facililo. Rua;au bo0«*» d» ob .ragem). Tel. 36-6088. t?ll.1:.J.K!0.Ií.!:r*'!.0..*ra.0il5W!pro de 60 a 6i. *m bom
a vlstaUl W^ro ?47"i"«a<1<1- ra<« h°Je

?S5S! *i— Mm Cochraur. ttl/201.; .uo»r»üul!Mda. Rua Orf«t«. VOl.KSWAGEÍf 61

PLTiíÕCTK*»: tnectalco. 4;VÕUÍSWAGF.\ 53 — Cr-1 ro^RuaVa^u Wt2?ro* MUindrcs. 4 porta*
na ..-.¦¦:¦.:»: d*

iV-íFMlltto. Ru» »r. Satamini.' VOUtSWAtlE .-.
Simca «4. Voltawasen 64-63-1 .-I j:f lij. r4J:n fu. j"«-' 

¦*""' «°- e'e ?-^S . í du. l*Jo equipado. Wt..W-p\ 'R-60. Rural «2. Citroen M. Cll., Olr. ülOr., rdOIO, tná mo» *»,»do,. ljCv. l 'f*^ carro menor vatór At. Su-ípltMOCT 51 — Vend»-« ou

iS^wS^Káí ft Pi CD 191. Iodos de tfíh\\n %i^-*^\j&i&^ - "^--f-t&gMJXBfe*^!
^^^«ITco^^lcedência diploméüca tote^f^-t^tgfo**;^^^»£ r^Sg^SN^-**** *»*»**
ÍTS^^rÍ^&íS1»?! propostas deverão ser en-•«»"=£-£- Bubaa*». ^»y™^Ss-S ii*»» «ffifoSS »£ haS^- JSS^!& l":*mi?U'
l?m/*Z™ m" fvT^™,, ,,, ,„ . ?*??i„Ç5!3SS£Ss rasaiSw**. Ru» tWtò CMa». Uf.,;. traurcraal s* Dia* d»."-!»„xf !»r. J""2*<1^,.i *10''
tí™!..!™.: ItfMliet ats at 15h30m d0'l)K\V Vrmatnci SI - 1900 v.s-D j.,.:^ dfM. Cmr g« 12 to IT horM. B«Mo.

«uperetiulpwlo. Ra» Owto.!*"'*»»'*"»» ,"'-.í2 U?íi» ala" 43. tiSOOOO sincronizados, «qnl-
Wgt^^CiM»».'.»M»C^-:<t{^jé^j^n^-"m:--|iI*, »«„iIP»^^ s*ie° » eomb.JTroro.

'VÓLlC»WAG"Õ( 
1KJ — Esta-ÍAUántlco. 4 CO» km p. br»n-

d» t»ra! noTu. Vendo • f»-!eo, equipado 4*50. Telefone
etltto. Ra» Barto do Bcm|5J-lMl. 57-6440

IVC&XSWAGXN ia. ok. va-
[HM a">?tt. Troca-M por ttí, a
CJ. Dorolnito» Ferreira 41
O*r»f«o

tregues até as 15h30m do:i»K\v Vonãcoei w - fwítjiSS *-im. cwm. " ~'\cã£.' " **•."..à*.IT

^«•"Sa^día 23 de agòsio. Ms te^^U1"tfW te^^^BS^^WS&áSíSS

E%™^"°m™m™ss-*y<m^^

Kua Sio Franaisco Xavier,
3*5 — Maracaní.

—-—-ÍCONStl. sr.AERO WILLTS 61. «r,Kt»-|- . ,
c/ 

¦-_- k>«,.. r..„M^!n»>»*. •a_-.**K' 
Ve:

«lo . b. branca. Lindo "•.-»/„
„ . r: R IJranc* X *:/___%**%

Olaria. Sr. B*>nto,
A,t7TO~ Conv. HiKosaa

**' lundoi. ¦ T«'L.»-7Mí. \« ki % pirtir de 1 ^Omil.rCinZa Çrail», CKT1 IWTÍÇ40 IpgfriW» "^A^STTW Vt&GEB Ait.Ha 4-*
f¦ cÃ*üsifiAõ"cii;staí« si -i^w-^m^,Ç ' ,!^;n!ivennelhí. A vista ou \\mt-ItMnmtím wk. ««i*. ^:\^%^,rTU^uJí"l 'iR*lt!«d<r, twado ceai pc-iald» nat rae!h«rr« con-i ¦ _, aMeftBK* «i ternu». r*-'*?..Fln'~!.i- rl.r.*!.™

S^fflííISÍMsiLSlt»^ p««ír ílto bom estado. Rádio, cór:£^^f^^.££!^^^ s _0^ wk,,"3*4. T«i. 5*-<J5I. |BsodlCc*d» p' 53. Bua T«-
M, anôintnt. Ai»! Cunha. 103 ~
nde.fon - i Baln» màanópçtít,

 |VÕLVÒ S2 — Eqíaípido, ven-
. Ptcilltó r'iV6ÍJCSWAOiaf modílõ «í.i d» au troco por KmiiM «0-

«SJ mfS. BU» Man» Ain»i!«.íl7ece tm. equlp, 3 mttbAMiOt. Inaaira R. Tisnent» Abel
ít — TtjiKi. '<«l troco, Ru» Coa»*lhelro:Cunha 1*3. Bairro Higieiid-
nitntt umive if—j—fioWta. «7. ap Ml — saf. poiu.,,!l , u,.iiy\. . ¦_ 

YenOO, >«^o; .7>n..8*aT»ntrto;_ VOIUWÃÕní «'.. 1-" •*««:" " DXHALÍ. U, p*rí«íió m- ,• tup-requipado. 2 "M mll. —I
So. Troco. FaMllIo. — Av.IAr. B.-*» d» Pina. Í4S, Penha.)

aburs»n». »*íi ¦ C»í-fvOLk3rA-AGR.-" «4',"3»"aér't»

remador. ! Kombi —- 1861 — OB 15-49-74 — Creme-Verde
u\i\'-\ Kombl — 1963 — OB 20-07-53 — Verde —

B3 065 402
Kombl -— 1963 — OB 10-01-26 — Gelo
Lambreta — 1959 — GB 62-37 — Vermeiho-Branco —

22 545
MO — 1952 — OB 19-93-28 — Preto —

XBAGSCLHX. 78 253. D.
Mercedea-Ben» — 1958 —¦ GB 60-07-79 — Verde —

OM. 3 129 150 20S 328
Rural Wllly» — 1964 — DP 1-19-16 — AiuI-Branco
Rural Wllly» — 1964 — OB 22-93-3» — Creme —

B4 190 034
Rural Wlllya — 1963 — OB 19-20-63 — Clnra-Pérola —

B3 165 855
Rural Wllly» — 1960 — RJ 15-95-55 — Verde-Pérola —

B 062 627
Rural Wlllya — 1962 — Q3 15-67-47 — Azul-Br»nco --

B2 105 325
Rural Wllly» — 1964 — RJ 11-39-4» — Verde-Marflm —

..iVOSJWWAdES 64. Linda eor udo Facilitamos M'.;. — B< 2M Wl
VCH.S3 'iVAOCJí «J-éO.«o — - eqtiir,ado. rtdio. »ieaiio. —:--..'._„„ K- »ihi..n n„'; Rural Wlllra — 1963 — GB 20-83-79 — Rosa-Kort» —
VuMft ii», í.cinto. Ru*;r>omta*ea Frrrelra 41. Oara-,Tratar rom Sr. Albi. o na B3 

m w
Paio ParsoíQoa, :m. T«l«- in«n._ iRua Filomena Nunes. JbJ j Rur>1 Wlllrt _ 1962 _ OB 33.43.01— Olaria — Horária co- B2 141 570

merclal. 'PJ Rural Wlllya — 1964 — RS «-7S-59fHnÍT.'i"Zã—" w ,M 1M
1311 AJL A t>;> , Rural WUiy» -1 1»«4 — MT 1-aa-Bfl — Verde-Branco —

B4 301 134
" S S I Rur*J Wli1^* — 1985 — MO 1-10-81

D.K.W. —
Vemaguete 63

Vendemos em ótimo es-

.Ko a* mtnda 3*4435.

jtí^q.d« dco.'^jgS^w*»*^» SâitSílfi^t 
"po*^rí». Tiw*-»e.j cja{}0 pyj Bamblna n.° 37 - ,

Verde-Creme —

Cmra-Branco —

f- !Mtó^SUeí"*,¦ "" F"-;«=d,--.«. v« i w»ur u» B-iR.- Marix e Barro*. 7í -[ T . , .. .-—
^^¦'^r ,~— ¦(**»*«. «* Klrard» de Al-, p„ça ,iâ Bandeira ! — Teleíwe 26-4099.
A£í?0 64 — Vendo ijrgen-:^^^._r:rs™-_-;.^,nE\v'- Bekar*«TTWiiòom>i?<i «*-'tóiiiho
lem (Particular). Ver nauinii»r mutt* t«n mi •
n v • j ri • , -i i i Ver.de-** PM» melhor <
Jóia Xavier da Silveira, 104, lau» oooíi d« Bonfim,

i' << t.. i • :da» IHIOEU à» lí hui>ate 11 horas, c porleiro. Armando

RÜRAl WílLYST-.?^~" — última »írií« wpere^ul-! l v» ali. »td« «*¦*. T**r\ ZL "*. „ , , ' ffÃffifi
^•^-.Jípada, K, Heal 6«S*. «^«^Çtojtà^W m 59, p^| ffiefllOf «feU. 58?iftm. IW.tt. 19J. L 1- Aberto, ai-;''-fJ^.:'*J*_M**Çt.*i.?:i tf ,_,,,.A_ !_„_ ., fttalBaburih«l». - i,ado *té 20 h». e dsmte-jSoBbfctt•^wS**'** *&|w sejusoí-teira, M BM)5dg»

11+ *'* üJÉt  ^r*.H£r*i*.Ti,lfrei Caneca, 399
ASRO ~
tranca
nos,
¦»

traça.
AEIÜ)—WIL"LY"~"í"ê"l !2*-u~l- ^irand» íDOOÒK 51 — Jtovlohs, part.
nitlma «rie; lodo 

^kwggHg^^ 
M*UgJ.^ 

Mü^ 5^85?%* «T-.çdi //'«. * 
- Ua»

do. apena* 9 OuO km., par-;,, d, rtei íí;« -síiáe ÍM*5! ÍW-H. Clarlmundo áa M»l% »» — «r. Aurilte, e-f <sí«rt»

-5045. 2 «50 ooo. Act^ojo^o.^s^^.^™^^ M ^ MoríU< 43« . Ramo*, ido a «mo. Ra» ©Sul* !*• U,Jdtía. S33 — 1-|flm «-A.

:*m «íiidi» d« ní-.o, 4 100 mll
vOLKSWAOm - Tkat. íu-jou melhc* of»rl«- — Aceito

..... ;p«miulpi*dix V»nd»-*«, Tra-ltroç*. Av. De.-notritleoí, n.°
TS M — TOdaivar: Condfcnna Belment*. 111.I34Í-C. t*I. 30-19!-»

« ioda» -|T*!.: W-Í341.
Clirtmundo | \T^DO""pxt*àroTr*,t»ua«.

Zero Km. 6 clU hldra-
mátíco. sport. equip., «o ã
vlsta. Tel. 36-5303 — 6r.
Utndry.

Kombi para Entre-
gas e Passeios

Faiwtn-** »ntre»a» r ou tre*
*errlçM. Ocm motan»:». -—
Tn»t»r Tel.: 49-*OI, iiocArlo
comercial.

BIC. - MOTOC.
E LAMBRETAS

VOUtSWACrBW «1 Mml-e«a!-
1646, 4!p»dO. 1.» «*.-!» Cl» 3 9CO R.

porta» -por C:1 ii* COO ouKaillto 2»iui.r. 55. »p. JíiJ —
—-..jRKíAirLT nUOATS 43. 6ll-;i:-ei« m»th<* oSert* — Trar. (Ratas*. _— « dt. roeça-Í.Bwi Mt*ds. lt. Mxtto <S» éloíCario» 3Uii«r. 18», cas» 4 — i VÒÍXS'"*ou"ÍÍKW, 

"troíõ~itm
liabet —! Madureira. Pontue. »S0. Inteiro, dlf»-

,•¦,,, .._!*-. VCS.XÃ «¦** — Pouco iuo.;r*nç» k vuta. T«i.: 42-9*351———-
tlcular. \ende nrro moi-M, um ^o^o kj, v«nd*-«« e.-"-'dkw""'""«"".VMM*-J"eí. 1 350 Iv't**íS*- y-ÍRCRAl, WI1XTB «0. boõ|aap«nq^|MUV>. Flr-viicio 20 eu R. P»i:s>« d» Oilrei:*, *. \ UEOSETE 64 — Vendo no-
lo novo. b»sr: 5 500 a vls-ipequena etstrud» » ftnia-jam s-atüõ comb. Tsoeo por IRIlflilAXS ii -- B^a» eflmiic.lpfieço. Aetíto »m*mòT«l «>-!mei« — Portei, 3»7 - M»-|»í>. 504. j vinha »*ra »*:»-" amaclaila.
4a. Aceito oferta. — ciamento d* 12 r«i««a. V*rjoaupbtiM Ootdlnt. VW oalV«ado At. Dnto«T*tícfl«. Ml.]mo ,--¦-.•» p»*am»ato. — ;«í-4r»Sra. ;VEKDCfmelhor'"oferta""Pon- Ne««Jcto a rlata. Paulo de
Tel.: 37-C14B. in» ftu* Pau!» Freit**, «1/ dkw — 3. áa Ítalo. 332-B. \V_ «1.  ,. Tratar e«n RrtJMldo d»Pol» ] võüjj," {j#i~ tod«"«iS5ãdSiaM 50. mtsito.. R. reiu» ! Frontln. 23«. lei.: 34-T7K).
JabUMO mli. *acj «iúi. ygv^jgS^gg^S: \ü^~ti7VmÍ_mtaTr.y.a^ '. IMP.1LA SC 2» — 1965—«^ '!»»«»» — 

^1 
¦a{S.-|J*|«t*ito d» 0 km - Vtwte. d? Ollrelra. 4. ap. 5C4. | w\fMRCTA-U3 50 4CO 000W. «20 mu, «xe, «ta-;^"'.t-:--.-;--- ';¦---.- ,Dkw 57, v*m«y*t«. **'•*** ii?1*?*** a2 C" 

~7.,.,-*av,a 
14ÕM•uiiewiutosdo. Baldo'CHhVROUrr Wci-Cp » — d» * fcsu. R. ítou*a Barrw. Vende- m 0 km. oito «ffi»-|2SSÍ ™do,

dentro de ascond. Riu» Coa-I1»»1*» 4
de Bonfim 40-A.
AERO 62 — ii» mü/ ,
est. de uôro. c! radio etc

™ I relra
nh».

•pus*., rdo. eu no-' SSf jj~ Nate, y,*,. _ dnn, dlrecao hidráulica, jgj iod*.
aaura ou Mfunda-ftlra o\

car» nwcçs;. Ar- oa-j 1 ooo «00 ou trtx». Teleftait dro4' dlretio. rtdrt* Bay-. ¦
Belo. 4M. Vila d» Pe-, „.„ • ,. 

í 
^ ^ ^ ,-„, mgMJ» 

^^--- 
-:i^u^dl»lmo a U.rd« R

j. ctfUrao aa-af^muernot, 111. r i»rtelro.|iti»j3 - c»*r*dur». i VOLKS 1964 e 1959 — ^u-

|t«l»,_llj_— Madureira.
õ7^V;íí31S^~^^*olê*v-"a'Ô'kS"'»J' — Vtndo
í\ 1 -»' 1 «<!'-!|»íím1--m P. Uird«

éãido_dei«ro"de"is:c"õnd. Ruã!CHEWMJUBf 47,""Tàií JCaí>"ê-i —j,^ , m*i~
Cond» Bonfim 40-A. Troca- Utlli», boen. RAdio 100 PgrjdjTeoBi^SçHij,_.T»ç&a. Trata.- R'-'.»

«mo. V«r.do pc.r 1 «0C mil.!Aq,,1(WÍ>i, (fe. jj j, »B. 301.
«rarn»a a-4í«o om. o &£& ^.^S^J.i 

<s*!A-«!-:o..«ren».
«aldo a comb. Trata-t» Ktiaj ~^-'2-*--*"?- ---*¦--- OKIV Bel-Car Í3 — Ven-
Conde Bonfim w-A.

ouerc|U
Tratar 2* teira. SJ-
Cuin.iml.wilr Oi-tiiu.

RüRAfiT— Tt»tür*itã.iP*»^loipado. financio. R
pie», exceleau «*t»ilo d«? Real Orandeia. 191 . L 1,

53
bom Mtado. c iad*.o. Par-
tlcu!»r c urstncl». Mmlvo
de rlacem. II. S*o Ptanci»-
co Xavier, 453. ap. 504.
VKNDO lirtei-.te. StaneiJrd'.'»:-..-. .-d 53, e.;-.l,i. C táxi.
radio orig. etc. — Ver dia»-. ..(.:.¦¦. n» Ru» Arequttlba, 4

INTlRLAOtlS — ConrertS^^yrTacJo^Vrodo barato àjaihado^ibntíl *|*^.h!'|T«I. 3
_.,CAM10Nf;TA Chevrolet -do vrml-nóvo, com radio.,— Hélo — Vendo jâ1 tro-1 *|,"* 

,' -^
ATISTtM 43 — A-40, 6tin.o[ Vende-ae mndrlo 1962. em!único dono. — Sinai: :«o por \olk« ou DKW. 11 iru»..-»^ iw fjd

l« domlnfo até 14 horas. J/V-ESDZ-»-E Kombl 61 »edan

i».4M mll.Sal-lèacrie^ü «Udõ de eon- CrS 3 2w""saldo » è«oM^VÍt£»lta*d« Srãjá 
''Ji, 

11^^*^^^- »"* * <»• W»l<M»ervacáo « funcionamento, «ar. Aceito troca Ver m»P ^01. Tel : "-»»• ffnTfr.Cff^^tlLr?--—i_— eom apenas 41000 km ro- Ilua Raul Pompéia, 105, jfcÉÍ* WILLVS 0 km. — íel • 3- M48 
^

|,J:dado«. Tel. !:-335É. icom o porteiro o dia todo. Parlie. tende á vhta pw;.*.H:"-Ít-*^-": ——•
OHEVROUCT:¦» — 4"portai ÍdaÍIPHÍIíE «3 JÍ<taí"T n<«o.{3 MO ou troei p/ hedau _ $„ „*,hV«í^» i"1" 

*
Bet-AIr, estado d» novo, com'950 mll. üusjerw.ilp. O uüdo; narloiui
rtdlu, 4 000 JacUltadoX, tio-Sa >Maib. Tioca-**. Rua Con- rivw.i...';,« ?" V«i >»to'.'CO> d.-tvaotof IS.- «4317. d. Btmnm 40-A, Wn?" ,^,' .i«i». üt
GARRO — Vendo, ridlo mo-jDKW V«ua« GO-1160 mü. cjciiilna |«iifl!». í'aa-*« teíte.

35 — Htlio
AERO W1U.TB 64
de nôvo, 4 900 4 vlsta. Tro-
eo. íaclllto. Ana Keri, 1 6TS.
Tel.: iâ-0344.

eom voutíTVVAOEN !!M1 - Ven- d» luxo ou ?.:oc»-m> t»r carro
do com W» <le entrada, rf»-;p«queno, R. CAndldo Beal-
tante a combinar. P.ua 8au-jclo, 3009 — J«ear«p»(ti&.
»*. liá». 37, «p. j VENDK-SB Riiràl" 5'C~Íra<âo

AKRO WH/LTS «» — Ultima
•6rie. bordo. Kftado de nOvo,
mecânica perfeita, lindo car-
ro. Crt 3 200 mll, Rua Ha-
«a Amallii.. 67 — Tijuca,
AVISO IMPORTANTE'¦ —
Aero WiUys <;<irdlnl. Ru-i.-o,,^, fral, Dauphine, RevbSea, |f,.iu»rt>ana, a 44«
Garantia e testea gra

. , .-•«»,,, tdo, melhor cíert*. Tel.ilei . 3.-6446. j^.t^M.

torola, arnerlcaiio. translstí».U ialdo » lon^o prajo, Tro-jmm, j^ mu. Aoelto merca,
rlsado, sovo, ci aito-íalant», |ca-te. R. Cotide Bonfim. 40., doris. Paclllto * combinar.
TeL «^l5! il)KW Vrmaíuel 6Í ÍOO-.JR. Cândido Benlrio. 1663
CADUXACi. cc.nv.,i_Kiiero,|mei|,or „ferla, também "

] iroco por Voskawanen S5,

tulto» W.O.B. Padrão daimecinlco. 4 portai C cofS-lSbiHfLi,'.>. -.—. ».trenie* eletrônica, (raran-|nfl, pneu» roro. novinho -1 DAUPHDfE 63 —Otlmo I Sí-3

Ml — li>5« Vende-»* JS-9Í44

Jac*
reptgai
jíãip"'WfiilS t» — Vende-
!*. Trat»r k Ru» Cunipnl-
ll, 11, *«jviiiia d* Av. Am*

*m l Vende-se um» retificada, piu-
lura nov». Tratar r.a Rua 30
de Maio 33 — Penha Cltcu-
lar.
UÃMBRATÍSTA faía tuas
ccrnpr&s * i^uih* deaooníoi
««peciala durante *ste mia.
Milano Moto Peças Lula. Pe-
ça» • aces«5rlo» Lambreia e
Venpa. Av. Pre!. Vargas.

2 na.
LAJ.CBRKTÃ LD. S8.*V«ado
Rua Dr. Oarnier.95^
LÂXIBRCTÃ — Vende-»*, LD
10*0. bom «tado. vatar, Tra-
vessr. Francisco M*rtm.i. 231.
Ir.Uaúlr.» — próximo Ceml-
tério.

Verdt-Branco —
B5 313 669

Rural Willj» — 1W3 — RJ 2-30-94 — Marrom-Branco —
3 134 131

Rural Wlllj» — 1963 — RJ 13-54-33 — Cinia —
B3 171 329

Bural Wlllya — 1963 — GB 15-83-31 — Avul
Vejpa — 1P63 — OB 36-20 — Clnra-Claro —

VB2M. 32 058 BR
%-ol!u»x«er. — 1963 — BA 1-76-95 — Verd«-Claro —

B ÍS4 416
VoÜci*»i;»n — 1960 — OB 77-15 — Axul-Claro —

B 132 056
YolUir»**n — 1961 — OB 10-05-56 — Qélo —

B 64 «07
VoUuwaüen — 1960 — PR 1-76-99 — Vermelho
Voltiwagen — 1959 — GB 4-44-37 — Azul —

2 716 469
VoUuwaiíen — 1964 — GB 13-61-17 — B»«e —

B 3Ó0 345
Vo'.'tswasen —, 1964 — PE 88-S3 — Clnra —

B 337 923
Vollciiwagen — 1965 — OS 33-64-58 — Pírola —

B 333 419
Vollmrasen — 1964 — GO 4-03-84 — Cinza —

B 333 371
Vo!xr*asen — 1663 — DF 1-54-69 — Pírol» —

B 184 333
Volkxwagen — 1963 — OB 17-06-30 — Pírola —

B3 093 691
VolitawRsen — 1962 — GB 19-06-04 — Aaut -, B 99 793
Volkawaiten — 19*4 ~ BA 1-46-91 — Beee — B 338 813
Volkiwasen — 1963 — OB 18-63-06 — Príto
Volkawasen -• 1994 — RJ 5-73-13 — Aíul —

B 333 911.
Volkjwagen — 1965 — OB 24-33-54 — Cinza •
Volk»tv»Kea — 1963 — OB 19-41-38 — Cerimlca —

B 157 367

Quem aouber do paradeiro deites veiculo» 4 favor 11-
(tar para 33-1519. O» proprietários d» carro» roubados.
cjii» recuperarem aeua veículos devem comunicar imedla-
temente ao Serviço do Utilidade Pública da RADIO JOR-

to», com Bantof-.
KABMAS"" OKI A «5. 1 .*»
km real», na jcarantla. noeo.
Vendo, troco ou facilito. R.
34 de Maio, IS. fundo».

lindo «ervlço* rcalmeutelVendo, aselto troca, facilito! A vista. Troco, faculto: Ana
perfelos, efetuado» c o ni i pr#.un*nto — R. Clarlmun- Neri, 1 «S._Tel.j_lg:»344.__
xparelliagem ullramocüer-!*0 d* Me!°- »3 — fWoffiKW: Belcar 5» —'ÓÜsao ür
na. Motore» novos e ier-!%* vta*«"-. . ...1 tado. l a» a rtuta. Troco, ft-
vleos de recondiclonarncn-lfA-MtN-HAO MERCrotw E7 cllito. Ar.a .Ven, l «78. Tel.:

. ,l '¦ TJ "Ml 1AI6 l'-^J. ».'>I* l/Ulto de: motores, iIIm-ç.hi,
auspenxã
oa geral
UtiU-rnag-c .
Peças Ki-imiiias e mâo-de-Uiwi. jOentroi. feito. Sta. Ciara. 36.1901. Lj» juijfglo g prètO TOdâS n:i- ?.5n
ota-a rlforoiumeiite tobé- CAMINHÃO'"-. ClitWoiSt DODGE rtlIUv 31. mee. "'"" 

'

Se tl^?c« de «nome i^í Br*i-de-In- _.»"". Vendo <u troeo. Te-

KWL dlpl^^lcrraosx-SL 11 H^oü™ leíone, =9-19015.
^.CB. Con^ionàrioSÍ-rKJn- gR2SE&£ &3g£t&Jr*éZm\Rua Conde Bonfim 40-A.

VOl^üSWAOKS 65. 0 km. cór;na» 4 rodas. Av. Suburbana,
Mrd*. faturai Rio. aceitojíwe. ei t — Piedade.
tíoc». R. «o Franciaco Xa- ivõÚCSWAÕKÍ «equipado:,-,«er. 400. Iru» Juiio úz Carmo, 9. I MONARETA — \endo u,-«n-| -^^ ao BRASIL. Banco de Crídlto, um Banco de tradi-

. - ^i'^Ab2,E-Vem<3 S^ YÕÜJWÃ6BT 64 - Equi- «-_m^Jp>^J" l^'^U;Ta^^v%Tinsim'M0 
dt ""m úeMM

SFÍ SíSi SS 8. aSSatarSftUdà; Perfeito. CrS 3 900.!^!V^^anii"rk^ROS ABANDONADOS:
«^ ¦_ ..-.-,,-„_—iVOUCSWAGEN-6t~i•-•*:!Av- Prad° Junl0r "' 16- VK«áO 1 lambreta LD-in; Ren*ul* ~ PrUo " OB 2-53"" ~ »«* ns nu* »*** A'

u'«'&£££. «íi*pUmieapa de i«pa. Vendo ouí-- UM Capellnha. Volvo, Ji.;*» Onlr. 17 - Rocüa 511-
Pamplona. 7«. itroío por Kombl Rural ou«" P««lo. modelo 444. Am- *-*»?*^-___——_._-——-_
SfsJt7~MÍ\^noKmli í Ptck-im teL "J-itOd *"* em P"''1-0 estado. Tra- VENDE-SE LD-150-O0. LI-
aiMCA üllA>í»ORI) 63 — 3 tiea-up. VCL is-iw», tAr na Run cnn«n*la. 32 — 130-61 e moto Creprl 330-56.

ru CavAlràmt Todo» o» Ban- «lucro*, .-adio. norinbo — i VOIJCÍWAOISÍ 64 — óUmo o. Cru.-.. Melhores ofertas, a vbta.
Aceito troca, .facilito —.Rua «tado. 4 300 mll. R. Bara-1 vKN-DE-SE~im" DodVe* 43p«-!Tel. 53-2923. Rua Tajlor.

Rlbeiro.lM. u melhor oferta. R. do Am-! »;l»L=_k»E»i
VQLKSWAOKN 63. peroi». Ul- p»ro, 6!» — Cascadura.
<So ótimo, noílDlio.. equipa-j v/-ii.v«iv ír.t-viiv' Z-"-fm^.\ Sr. Domlncos, Posto 1

o. freios, meSnl- f™, í,'mo«ÍÍ!m?,J!n,,r.?0:i»E SOTO r>9tí°. * Ihtu».jKARMANN-6HIA 65 — 5 000
de alta preci<ião,il^uZ Ar Ndo Pranh, !»«« « <•"¦ 4S 0*° km »Pf*Um rnrlaJot ^iinafaniiinarem e pintura. ^P^ft^.^ca-'.'^- Tuío wl|fli«l r per- Km IMK. iüpefeqUIpa-

Clarlmundo d» Meio, tól —
PieJ.«l».

...... ,x . , t- . " Enu- Novo. Tcl. 29-5645. Fac
THHya-Overland S.A. — c; 550 mll ou ,roco
Serviços Autorizados Au. ..« n.r iiii «VT. S ICHEVROLRT 32 mec. 4 p. ene««.RO-MI ÍUlal. Rua. Ba-u„ ra, m mll o»,^ilw.ir,. *Jí;n-A TM*.L. „l^_w m_--_ .- «.._ *¦* .i.r«U Ribeiro, 750-A. Tele-
fone^ 3^-6484.

.BDÍÕC 51, 590 mü em perf.
est. geral, c| radio, etc. O
saldo a comb. Rua Conde
Bonfim 40-A."ÕrníÒEN 48 — 11 ligeiro", rá-
dlo, pneus novos, etc, Mctor
Amaclando e cardans tíe re-
serva. Otlmo estado Crt OTO
mil àa ía«lllto cl 400 mll. B.
Maria Amálla, 67 — Tijuca.

a. comb. Troca-w. Rua Conde
Bonfun 40-A.

DKW-VEMAG - Antes de
comprar é de seu interesse

FORD 51. Canadense. 4 por-
tas, espetacular, estado de
conservação. Vendo por 3
mllhóe». Trata.

cia-se. Tel. 27-0294 -
Sr. ALCYR.

2-0900 —_?Ilterúl.__
FORD F-ÍOÍ. 1859 — Com
inotor e pneus novos, ex-
celente estado geral. Faci-visitar Gávea S. A. — Rua m». Tei.: 28-0328.

São Clemente, 91. Botafogo.ta019« »£ $™£*c7a-
Telefone 46-1414. cUiio. Hua

Retiro, 811
BarSo de Bom

Chevrolet -1954
Cia. de Cigarros Sousa Cruz venderá pela me-

lhor oferta, à vista, o auto acima, que poderá ser
examinado na Av. dos Democráticos, n.° 165 (Ofi-
cina de Autos), a partir de Segunda-feira.

As propostas deverão ser encaminhadas, em
envelopes fechados, com a oferta e o endereço tio
pretendente, para o Escritório no mesmo endereço.

Reservamo-nos do direito de recusar qual-
quer proposta, assim como dc anular ou prorrogar
a presente concorrência.

SIMCA 43, •uperequtptda. —
Vdo., tioco carro menor va-
ior. Av. Suburbana, 6 5il —
Pi!»r<NS._T«! :_4»-a45L
SÍMCA Ú. VJpirVquípado.
«ac. est. ido. troco carro
menor valor. AT* Buburba*

Pilara». Telefone:

cremadas Vende-se e finan- |3c5SÃ"sir 4 porta», muno
j bom. Rua 34 de Maio, 333;
SfüDÜBASfER 51 — Clíam-
plon, • ..ii Capellnha, 6 cll.,
mecânica idda prova iceral.
Facilito. Suburbana. 10 fp3.
CiUiCatíura,
SDilCA 5L 4 porta», forr. á
couro nova geral, peciuena
entrada. Suburbana, 10 033,
CftBr.atínra.
STUDEBAKER 48 é 50 

~—

Ne£. oc&slAo. T00 005 ct-da,
a vista, bom estado. Ar. Su-
burbana, 0 091 — Cascadura.
TAXI 

~— "Motorista 
preciso

p Gordini, e«rt. mínimo 15
anos. 37-9713-
Tltli: MPH tnglé» 51 — Vdo,
4 clls, trono, peq. bonito,
100'» enxuto. Ílnanc. — Av.
Min. Ediiard Romero, 797,
ap. 308 — Vaz Lfljbo.
TAXI CÁPKLIN11A — Comple
tlnho, aferldo — 6 — Pronto
para rodar. Venha bu«car o
seu. Rua Sonhor dos Pas-
aos. 60. sol). OB.

KOMBI 61. *jperluio, slnc.
Eat. úe nora, «.qulpudl&ilroa,
3 600 lac. Troco por sedan.
R, 8. Joio 15 — 48-4317.
KOltBI 19*5. »td., em 

"esta-

do d» 0 lem Iqulp. rúdio
tei. 3-0351 e etc, vendo ou troco carro

pasitta. Barto Mesgulta. 131.
H"ARMANN>-"oatA, 65. aêro
Ittn. pronin entrega, conces-
«lonírlo do Rio. Flniinclu-
se. Rua Dr. Satamini. 158.
KOMBI- — Eatado tíe nova
Cr» 3 500. Ver sábado at* 14
hora*. Rua Tubtra. S-B. —
Leblon .
KOMBI.65 — aero km. —
Vendo ou troco por carro
de menor valor. Hua Es-
cober, 91, Sáo Cristóvão.
Tels : 34-6200 e 31-0036 et
Sr. José.
KARMANN OHÍA 64 auper-
novo 3 900. O saldo a comb.
Troca-se. Rua Conde Bon-
fim 40-A.
KOMBI 63. Star.d. 1 350 mll.
Saldo comb. Troco p! Dau-
phlne. Gordini, VW ou DKW.
34 de Mnlo, 333-B.
MORRIS OXFORD. Ven-
do 52, prelo, eom rádio, 4
pneus novos, perf. est. —
Ver hoj; e amanhã na R.
Ana Leonidia n IM. En-
genho de eDntro.

' MERCEDES BENZ SO — 170 B,
k çai-ollna, 4 cll.. eoulpado,

\ rádio origina! alemáo etc.
¦ Faz-se qualquer prova, dtiino
! estado. Crt 1 640 mll. Rua
i Marta_Amilla. 67 — Tijuca.
IPLVMOUTH 427 rendo, de
praça. Tratar: Praça de Ma-
dureira, l íoo mll A vlata-

Mato» n.° 33.
Príto — OB 4-33-83 — Está na Rua Carvalho

Alvim n • 360 — Tijuca.

do, 3 950 k vista, único do
no. Afonso Pena, 119401,
4s-i»r^ 
VXXDO itiiZ M ÃübMjador,
4 porta», 6 clündroa. 700 mll
e uuí '..v'.:nr'.,.. Capellnha p!
melhor oferta. Mena Barre-
to. 433. Cl — mídpolla.
ViCN'DE-SB~Ren»ult" ano ã,
mot. ret. Tei. 36-347», de-
pol»_das_13 horas.
VmLM3Í'BT""65,""aiul guá:
iinbara — Passa-se financia-
mento 4 300 0CP à vista •
17 prrsuçfles dt 140000 —
Tel. 33-53fl3.

VOLKSWAGEN 65 — Zero
km. Clnza-prata — Facili-
to. Tel._í5-g385.
VOLVO 1954" — Translorma-
do p/ 195Í, nôvo de tudo est
de aero km. Vendo umente
Tel. 36-9770. Preço 3 ÜOO 000

i39j-1501_vkndo v, >, ii.. >'-.t« £jACESSÓRIOS
; PEÇASE

ímáos — Cordovil^
VÍÍSPA enxiiton». equipada,
Vendo urxcnte, facilito. Rua
General Savaget, 153 — M
Wermea.

BLOCOS r-í, 6. 7 e 8 etc.
Cabeçote» Mercedes e Che-
vrolet de todos o» anos. —
Vendo e troca-se por cabe-

I cotes velhos. —- Av. Brasil

Belcar 1965 — Todas as
cores, lero quilômetro —
Longo financiamento. Pai-
mar S. A. — Av. Fran-
klln Roosevelt, 191. Tel.:
53-3660 — Rtia Visconde,:
de Inhaúma, 50, 1" andar.:

VOLKSWAOEN 63 - Part T?1<,fon' **-»«*•__ !
tvcep. e.tt. mais de SOOO0O VOLKSWAGEX — Com-
em equlp. b. b., rádio amerlc.
teclas. 1 s/X., napa luso.
Inclus. later. t painel capo
e pf luvas c/ tranca, mu-
dança est>ec. desmont. cl
trancwi. e/ ffsriU, 1/ arc» luxo,
íarol nsb!.. buaina, ltaüa-
na. O mais bonito e equl.
da GB — R. Castro Bar-
boü. 101/301. Tel. 33-0661.
CtT 3 «80 000.
VEN-DK-SÉ íim cajnlnhilo
Chevrolet 1954. em bom es-
tado. Rua Apla, 730 — Vila
da Penha,
VÒIJCSWAÓEN

, . „ .  7.UNDAPP 53. nova 600 cc. j a 437, fundos — Ramos

VFllÀGlJKt 
"fÍssOW""i - 

v^ffrf.Jí1111 
B<VPb0i*' ^CÂMARAS DÜB AR ^àom,VKjUAUUKl riSSOBfc e _ Vila Isabel. „.„ „.m.r.0 ív,.,_ _ t.i

TAXIMETRO CAPELINHA
Cromado, aferldo. — Vea-
de-se — Rua Pereira Fran.
co, 106 — Sr. Jair. EstAclo.
TA3CI Capellnha, bllnd., cro-
mado. 39-553 — 360 000. Rua
Conselheiro Jobim. 67, ap.
501 — &cig. tJôvo.
VÒLKSWAÕEK éi. 3.» atTit,
verde, equipado, 5 pneus no-
vos, rádio, capas e outros
nccsaórloj, de particular, .-
vbta. Av. Paulo Frontlm n.°
516.
VOUtSWAOKN" 1963 — Em
períelto estado t completa-
mente equipado. Cr» ..
3 100 000 ã viMa. Ver Rua
R:tlro dos Artistas. 1 633 —
Frezueala — Jacarepaguá.
VW 60'— Bccelent». Ver p'
crer, único donp. í 460 k
vlsta. Troco, facilito. Aa»
fíerl, 1 «78. Tel.i 18-9344.

64. Kupert*
quipado, estado dc «ero. vçr-
de amazonas, troco, facilito.
— Urusual 483. _____
VENDO uma Kombl, ano 56.
preet. a combinar. Rua Ge-
neral Pedra. 415.
VÕLKSWAOirN 1S«1 e 1963 —
Vendo e facilito. Ver Rua
Visconde de Duprat, 5 — Sr.
Oecar. 
VENDE-SE — Camlnhlo bas-
bulante Ford 1951 — Carro-
çarl» Kabl, em bom estado.
Preço: Cr* 4 300 000 à vlsta.
Ver • tratar na Estrada VI-
cente de Carralho_n. ^551
VÕÜCS «í Slncro — Vendo
2 700, ou troco corro menor
valor. Pinheiro Machado, 80,
ap. 503.
VOLKSWAOEN 63. Superequi-
pado. Base 3 400 mll Ver
Pflsto Texaco. Praça Vicen-
te de Carvalho.
VÕLKSWAGEN — Treco meu
Aero «3. Tel.: Sí-3891.

pro de 52 a 65. Pago i vis-,
ta. Tel: 49-1357 — Jorse
de S às 17 hs.
VENDÊ-SE 

"um 
chassis!

Mercedes II, iu 1960, comj
cahlna e carroçaria, pela!
melhor oferta à vlsta. —
Ver e tratar na Rua Otá-
vin Tarquinln, 1113 — No-
va Iguaçu.
VOLKSWAGEN — Com-
pro. Pago brnt. eni dl-
nheiro, na' hora. Resolvo\
rápido. Atendo a domlci
Ho — 48-1967.
VOLKSWAGEN — Compro
ueado. pagamento à vlsta,
favor tcl. 57-5736. — (Com-
prando para meu usolj
VOLKSWAGEN 62 — Táxi -
Pronto. Cr» 3 400 mll. Tele-
fone 37-6344.

Anuncie no JB
no Centro

Além da agência
sede do JB, na Av
Rio Branco, 110,
você também en-
contra uma outra,
no Centro da Cida-
de, perto do seu es-
critório ou da sua
loja: Av. Rio Bran-
co, 277. loja E, Ed.
São Borja

pro câmaras 450x18. — Tel,
47-0340. de 7.30 às 17 h. —
Dias úteis.
CONTA-OIROS (Tacòmetro)
Vendo alemáo translstorlza-
do C pouco uso. Preço únl-
co Cr» 130 mll. 36-2903.

VOLKSWAGEN — Capa
napa Procar a partir de ..
32 000 na Rua São Cristo-
váo n.« 190-A — Telefone
31-8502.
VOLKSWAOEN - Com-
pro. Vou local, paito a rii-
nheiro, hoje Tel. 29-1738.
VOLVO 57 — NOvo, um do-
no. Matoso, 307^605. 34-7448
Sójde mnnhá
VOLKSWAGEN «4 —" Vendo,
estado excepcional. Telefone
29-9214. Dr^Almj-r.
VHJÍDO~6Ítod». 1 100. 4 po?-
tas. ano 35. Tel. 57-6664.

OFICINAS E
SERVIÇOS
LANTERNAQEM Vende-

MOTOR Mercedes Beni —
Vende-se motor LP-312-
4 500 em ótimo estado —
Tralar na Av. Plínio Ca-
sado em frente ao Café
Pimpinela em Nova lgua-
çu, com o Sr. Arlindo,
aKRADÒR alternada, transls
tor, marca Motovola, 12 volts
pl carros americanos. 1959 pl
cá. Cr» 150 000 — Rua Baráo
Itambl. 58 — Botafogo.

CINTO DE SEGURANÇA pa-
ra automóvel. Vendo 6 OOO
cada. Av. N. S. Copacaba-
na, 750. s! 306.
LANTERNAQEM — Vende-
mos chapa» de aço para
lanternugem qualquer tipo.
Rua Teofllo Otoni. 58. as*
quina. Rua da Quitanda —
J, Torquato^
MAQUINAS QPERATRIZES
— Vendem-se, e Inúmera»
ferramentas, rodas para au-
tomóvels amerlcanaa • na-
cionais, usadas, perfeitas. -
Rua Teotónlo Regada», 37 —
Gara gem Lapa, com Abel.
MOTOR CHEV. enoamlíãdo
Sta. 0 lem, pistons novos etc
Vendo Paula Matos, 181.
TAXIMETROS — Vendo di-
verso». Colocaçio Imediata.
Rua Ounraúna, f — Praça
V. Carvalho.
VENDE-SE taximetro Cape-
linha. Preço de ocasláo. —
Rua Almarn, 325, ap. 101 —
Ramos:
VÊNDE-SE uma carroeerta
fechada. 330.000. R. Vieira
Ferreira 136. — 30-3139.

PRACINHA
(DKW )

¦ »1 *T/T«f .1 'M

roo» chapas de aco para
lanternaeem qunlquer tipo.
Rua Teõfllo Otoni. 58. es-
quina da Rua da Quitanda.
J. Torquato.
OFICINA Mecânica iíei
Automóveis — Vende-se j-^—
totalmente aparelhada -
contrato nôvo - aluguel
barato, 410 m2„ - posso en-!
tregar vaiia. Serve para
outro ramo. Av. Suburba-
na, 9 021.

RUA CACERES, 47
só por afacado

A VENDA NAS BOAS CASAS DO RAMO

Outros anúncios no Caderno
de Automóveis


